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Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Enligt kommunens förvaltningsstadga 72 § håller varje organ sina sammanträden
vid de tidpunkter och på de platser som de beslutar. Socialnämnden sammanträder
vid behov. Socialnämnden sammanträder i regel varannan gång i Vårdö och
varannan gång i Sund på respektive kommunkansli. Enligt KomL 23 § 2 mom. är
socialnämnden beslutsförd då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Enligt
kommunens förvaltningsstadga § 74 tillställs ledamöterna skriftlig kallelse minst 4
dagar före sammanträdet.
Socialsekreterarens förslag:
Den gemensamma socialnämnden konstaterar att sammanträdet är
instruktionsenligt sammankallat och beslutfört.
Socialnämndens beslut:
Förslaget godkändes.

Sn § 63

Val av två protokolljusterare
Enligt kommunens förvaltningsstadga § 86 skall protokollet på tid som
socialnämnden bestämt justeras på det sätt som organet beslutar.
Enligt tidigare praxis har socialnämnden för varje protokoll utsett två
protokolljusterare, om möjligt en från sund och en från Vårdö
Socialsekreterarens förslag:
Att socialnämnden utser Yngve Bjurne och Annika Kortman till protokolljusterare och
att protokolljustering sker efter sammanträdet.
Socialnämndens beslut:
Förslaget godkändes.
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Godkännande och komplettering av föredragningslista
Socialsekreterarens förslag:
Att socialnämnden beslutar godkänna föredragningslistan §§ 62-73 samt behandling
av eventuella övriga ärenden.
Socialnämndens beslut:
Förslaget godkändes.
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Budgetuppföljning 4/2019 – Sund
Budgetuppföljning, Bilaga 1, 4/2019 bokade poster per 30.11.2019, 73 %, 11
månader, Användningsgrad 91,66 % för att hålla budget.
211 Förvaltning
Inkomster för samarbetsersättningar saknas, fakturering vid bokslut.
212 Annan barn och familjevård
Samarbetsersättningar saknas, familjearbete har inte fakturerats under året.
Inbesparing p.g.a. ej möjligt att verkställa beslut.
213 Specialomsorgen
Inbesparingar bedöms finnas om omsorgsförbundets budget håller, utestående
ersättningar för 2019 beräknas till 22.500 euro, beräknad inbesparing 44.000 euro.
214 Handikappservice
Utökat servicebehov under året men inte verkställda beslut, p.g.a. personalbrist
(personliga assistenter), budget håller p.g.a. det.
215 Övrig socialvård
Behovet av utkomststöd har varit något högre än beräknat, inga
sysselsättningsåtgärder har funnits under året.
216 Missbrukarvård
Anslaget är helt oanvänt, ingen har anlitat beroendemottagningens tjänster
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden beräknas totalt sett hålla budget för år 2019 med en inbesparing
inom annan barn och familjevård samt specialomsorgen.
Socialnämnden tar del av budgetuppföljning 4/2019, Bilaga 1 och antecknar
densamma för kännedom och sänder den till kommunstyrelsen för kännedom.
Socialnämndens beslut:
Förslaget godkändes.
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Budgetuppföljning 4/2019 – Vårdö
Budgetuppföljning 4/2019 bokade poster per 27.11.2019, 81 %, ca 11 månader,
Användningsgrad 91,66 % för att hålla budget.
Socialförvaltning
Kostnader för samarbetsersättningar saknas, (faktureras vid bokslut)
Kostnader för arvoden saknas
Annan barn och familjevård
Inget särskilt att notera, en inbesparing om ca 12.000 € beräknas.
(12.000 euro har överförts från resultatområdet)
Vård av handikappade på inrättning
232.087 euro använt av anslaget, förmedlad tjänst för november-december saknas.
Orsak: Utökat behov av tjänster.
Resultatområdet beräknats behöva 7000 € i tilläggsanslag, (överförts till
resultatområdet)
Resultatområdet beräknas överskridas med ytterligare ca 3000 euro, under
förutsättning att Ålands omsorgsförbunds budget håller.
Annan service för åldringar och handikappade
88 % av anslaget använt.
Följande kostnadsställen beräknas överskridas:
Närståendevård
Färdtjänst (5000 euro omdisponerats tidigare)
Ekonomiskt stöd till handikappade 3400 €
Orsak: Utökat behov av stöd för närståendevård, färdtjänst, ekonomiskt stöd för
handikappade.
Resultatområdet beräknas behöva 12.000 € i tilläggsanslag.
Missbrukarvård
Inget särskilt att notera.
Övrig socialvård
Resultatområdet kommer att överskridas, med ca 5000 euro.
Socialnämnden har tidigare omdisponerat anslag föreslår för kommunstyrelsen att
följande omdisponeringar görs:
Från Resultatområdet Annan barn och familjevård,
kostnadsställe 2154 konto 4730 överförs 12.000 € till följande resultatområden
och kostnadsställen:
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Resultatområdet Vård av handikappade på inrättning
Kostnadsställe Ålands omsorgsförbund 2251 konto 4320: 7000 €
Resultatområdet Annan service för åldringar och handikappade
2402 färdtjänst 5000 €
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden konstaterar att prognosen ser ut som att totalt sett kommer
nämnden att överskrida budgeten. Informationen sändes kommunstyrelsen för
kännedom.
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden beräknar att överskrida budgeten med ca 20.000 euro.
Ärendet sänds till kommunstyrelsen.
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Förlängning av avtal gällande barnskyddsjour - Sund
Ålands kommunförbund har aktualiserat att avtalet gällande barnskyddsjour bör
förlängas med 1 år, för år 2020. Från 2021 så skall detta hanteras av Ålands
Omsorgsförbund inom ramen för samarbetet inom kst.

Med anledning av att jourhavande socialarbetare lyft frågeställningar gällande
jouren så har avtalet, 3,1 kompletterats med en bilaga 3,2.
De sammanfattade frågeställningarna har delgivits nämnden på sammanträdet
3.10.2019, § 60, delges nämnden även inför detta sammanträde.
Vårdö kommun har behandlat ärendet direkt i kommunstyrelsen.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden föreslår för kommunstyrelsen i Sund att fortsatt avtal om
barnskyddsjour tecknas att gälla från 1.1-31.12.2020 enligt Bilaga 3,1
kompletterad med bilaga 3,2.
Socialnämndens beslut:
Förslaget godkändes.
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Indexjustering av stödet för närståendevård och avlösarservice/ Sund
kommun från 1.1.2020
Anvisningar om indexjustering av vårdarvoden som betalas som stöd för
närståendevård från och med 1.1.2020 har sänts ut från Social-och
hälsovårdsministeriet i Finland.
Om storleken och de lägsta beloppen på vårdarvode som betalas till
närståendevårdare bestäms det i 5 § i lagen om stöd för närståendevård
(937/2005). Enligt lagens 6 § justeras vårdarvodena varje
kalenderår med den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för
arbetstagare (395/2006).
Lönekoefficienten som fastställts för år 2020 är 1,446 (1,417 år 2019).
Då kommunen har ingått ett avtal om närståendevård bör den indexjustera arvoden
enligt givna direktiv.
Från 1.1.2020 är det lägsta vårdarvodets minimibelopp 408,09 euro och det lägsta
beloppet på vårdarvode som betalas ut under en vårdmässigt tung övergångsperiod
är 816,18 euro.
Den lönekoefficient som fastställts för år 2019 innebär att vårdarvodena höjs med
cirka 2,005 procent jämfört med 2019.
Justeringen gäller alla avtal som är i kraft.
Beloppen för avlösarservice under närståendevårdarens ledighet och annan
frånvaro justeras i motsvarande grad, § 4 a.
Kommunen har beslutat om att ersättningen baserar sig på
närståendevårdararvodet.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden besluter att indexjusteringarna för vårdarvode inom
närståendevård från 1.1.2020 i Sund tillämpas enligt givna direktiv och gällande
lagstiftning och justeras enligt följande:
Kategori 1: 408,09 euro (399,91 €)
Kategori 2: 582,62 euro (570,94 €)
Kategori 3: 816,18 euro (799,81 €)
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Beloppen för avlösarservice justeras i motsvarande grad enligt följande:
Kategori 1
13,60 €/dag (408,09 €/30 dagar)
Kategori 2
19,42 €/dag (582,62 €/30 dagar)
Kategori 3
27,21 €/dag (816,18 €/30 dagar)
Socialnämndens beslut:
Förslaget godkändes.
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Indexjustering av stödet för närståendevård och avlösarservice/ Vårdö
kommun från 1.1.2020
Anvisningar om indexjustering av vårdarvoden som betalas som stöd för
närståendevård från och med 1.1.2020 har sänts ut från Social-och
hälsovårdsministeriet i Finland.
Om storleken och de lägsta beloppen på vårdarvode som betalas till
närståendevårdare bestäms det i 5 § i lagen om stöd för närståendevård
(937/2005). Enligt lagens 6 § justeras vårdarvodena varje
kalenderår med den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för
arbetstagare (395/2006).
Lönekoefficienten som fastställts för år 2020 är 1,446 (1,417 år 2019).
Då kommunen har ingått ett avtal om närståendevård bör den indexjustera arvoden
enligt givna direktiv.
Från 1.1.2020 är det lägsta vårdarvodets minimibelopp 408,09 euro och det lägsta
beloppet på vårdarvode som betalas ut under en vårdmässigt tung övergångsperiod
är 816,18 euro.
Den lönekoefficient som fastställts för år 2019 innebär att vårdarvodena höjs med
cirka 2,005 procent jämfört med 2019.
Justeringen gäller alla avtal som är i kraft.
Beloppen för avlösarservice under närståendevårdarens ledighet och annan
frånvaro justeras i motsvarande grad, § 4 a.
Kommunen har beslutat om att ersättningen baserar sig på
närståendevårdararvodet.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden besluter att indexjusteringarna för vårdarvode inom
närståendevård från 1.1.2020 i Vårdö tillämpas enligt givna direktiv och gällande
lagstiftning och justeras enligt följande:
Kategori 1: 408,09 euro (399,91 €)
Kategori 2: 582,62 euro (570,94 €)
Kategori 3: 816,18 euro (799,81 €)
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Beloppen för avlösarservice justeras i motsvarande grad enligt följande:
Kategori 1
13,60 €/dag (408,09 €/30 dagar)
Kategori 2
19,42 €/dag (582,62 €/30 dagar)
Kategori 3
27,21 €/dag (816,18 €/30 dagar)
Socialnämndens beslut:
Förslaget godkändes.
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Anställning familjearbetare
Det ena familjearbetarjobbet har varit lediganslaget att sökas under hösten.
Socialsekreteraren har anställt socionom YH Johanna Segerqvist från 13.11.2019,
90 % av heltid.
Segerqvist har därtill fått ett förordnande för heltid under år 2020 för att täcka upp
partiella vårdledigheten för socialarbetaren.
Segerqvist önskar fortsättningsvis ha heltidsarbete.
Inför kommunernas socialtjänst borde framföras att Segerqvist är heltidsanställd.
Behovet av personal med socionom YH-utbildning kommer att vara större än vad
tillgången idag finns ute i kommunerna.
Socialsekreterarens förslag:
Johanna Segerqvists arbetsavtal ändras till tillsvidare avtal från 1.1.2020 och
”kommunernas socialtjänst” delges denna information.
Socialnämndens beslut:
Förslaget godkändes.
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Delgivningar – tjänstemannabeslut – Sund 2019

Socialsekreterarens förslag:
Att socialnämnden antecknar följande tjänstemannabeslut fattade av
socialsekreteraren och socialarbetaren under tiden 24.9-3.12.2019:









Utkomststöd §§ 2190080-94
Barnskydd §§ 2190023-26
Handikappservice §§ 219019-27
Socialt arbete §§ -2190016-20
Närståendevård § 2190007
Personalbeslut §§ 50-76
Moderskapsunderstöd §§ 7-10
Barnatillsyn §§ -

Socialnämndens beslut:
Förslaget godkändes.
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Delgivningar – tjänstemannabeslut – Vårdö 2019
Socialsekreterarens förslag:
Att socialnämnden antecknar följande tjänstemannabeslut fattade av
socialsekreteraren och socialarbetaren under tiden 25.9 – 3.12.2019:
 Övriga §§ 27-33
 Handikappservice §§ 2190016-18
 Barnskydd § 2190004-7
Socialnämndens beslut:
Förslaget godkändes.
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Övriga delgivningar
Personalärenden










04.10.2019 Upplevelser av tillgänglighet och bemötande, barn med
funktionsvariationer på Åland. Plats: Itiden kl.8.30-10.00, familjearbetare
Fagerlund och socialarbetaren.
24.10.2019 KST information/diskussion, hotell och restaurangskolan 14.3016.00, socialkansliets personal.
30.10-1.11.2019 Trappan-utbildning, Arr. Folkhälsan, familjearbetarna.
05.11.2019 AKTA grunder 2019. Alandica 09.30-17.00, socialarbetaren o
socialsekreteraren
06.11.2019 Utsatta föräldrar. KHS auditorium 18.00-21.00, socialarbetaren
21.11.2019 Föreläsning om sexuellt våld – utsatthet, bemötande och svåra
samtal. Arr. socialkanslierna på norra Åland, familjearbetarna och
socialarbetaren.
27-29.11.2019 Trappan-utbildning, Arr. Folkhälsan, familjearbetarna.
28.11.2019 Webbinarium: Lagändring angående vårdnad om barn och
umgängesrätt. Kl.09.00-12.00, socialarbetaren, socialsekreteraren
9.12.2019 Föreläsning gällande misstankar om brott mot barn – hur agera och
hur bör det utredas? Arr. Socialkanslierna på norra Åland, all personal på
socialkansliet.

Övriga ärenden
_
Socialsekreterarens förslag:
Att socialnämnden antecknar delgivningarna för kännedom.
Socialnämndens beslut:
Förslaget godkändes.
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt
grundar sig på
§ 112 KomL rättelseyrkande inte framställas, eller kommunalbesvär anföras över
beslut.

Paragrafer

§§ 65-67, 71-73

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt
rättelseyrkande enligt § 110 KomL kan framställas över beslutet.

Paragrafer §§ 62-64, 68-70

Enligt 3 § 1 mom. FörvBesvL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan
nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet.
Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården,

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt
vilken rättelse- rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas; myndighetens adress och
yrkande kan
postadress:
framställas samt Socialnämnden i Sund
tid för yrkande Björby
av rättelse
22520 KASTELHOLM
Paragrafer 62-64,68,70
Socialnämnden i Vårdö
Vårdöbyvägen 11
22550 VÅRDÖ
Paragrafer 62-64, 69
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet
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Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndig- I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär.
het och I nedan Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom
nämnda beslut
kommunalbesvär, endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats
kan ändring
med anledning av rättelseyrkandet kan ändring i beslutet sökas genom
sökas genom
kommunalbesvär, också av en som är part, eller av en kommunmedlem.
besvär.
Besvärstid
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands Förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer §
Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer
Besvärstid 30 dagar
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands Landskapsregering
PB 1060
22101 Mariehamn
Paragrafer
Besvärstid
Besvärsskrift

30 dagar

I besvärsskriften skall uppges:
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- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, eller av den som
författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall
också hans yrke, boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original, eller som
officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av
besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på
avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de
kommer fram innan besvärstiden går ut.
Besvärshandlingarna kan även lämnas till: 1)
Namn, adress och postadress

Paragrafer
Tilläggsuppgifter

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrk

