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§ 32  Sammanträdets konstituerande 
 

 

 

Laglighet och beslutförhet 
 Konstateras att socialnämnden sammanträder i beslutfört antal på lagenlig kallelse.  

  

 Protokolljustering 

 Till protokolljusterare utses Gunilla Johansson och Erkki Santamala. 

 

 Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande.  

 

Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkänns. 

 ____________ 
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§ 33  Anmälningsärenden 
 

 

Scn § 33/19.8.2019 

 

1. Socialkansliet upprättar kontaktlista för vårdpersonal som kan kontaktas vid 

oförutsedda akuta händelser ss stormen Alfrida. 

2. Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, erbjudande 21.5.2019 om barntidningen EOS. 

3. LR frågeställningar 10.6.2019 angående hemvårdsstödets användning i kommunen.  

4. Landskapsregeringens information 26.6.2019 om höjning av barnbidragets 

ensamförsörjartillägg fr.o.m. 1.7.2019. 

5. ÅHS och Folkhälsan erbjuder COPE-föräldrautbildning; för föräldrar med barn i 

ålder 3-12 år och för föräldrar med barn i tonåren, med start i september.  

6. Folkhälsan erbjuder familjekraftläger 17 – 20.10.2019. 

7. Inbjudan till föreläsning om Delaktighet och rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning och om Handboken om funktionshinder 22.8.2019. 

8. Skrivelse 5.7.2019 från terminsmöte 23.5.2019 med socialarbetare verksamma i 

barnskydds jouren och däri anslutna frågeställningar.  

9. LR förfrågan om kostnader och klienter i barnskyddets eftervård. 

10. Nya samtyckesblanketter från landskapsregeringen gällande samarbete och 

tystnadsplikt, reviderade i enlighet med GDPR-förordningen. 

11. Klubbhuset Pelaren inbjuder till frukostdiskussion 28.8 eller 4.9.2019. 

12. ÅMHM Projektrapport 19.6.2019 över tillsyn av behandlingstider inom barnskyddet. 

13. Daghemmet videungen har planeringsdag fredag 30.8.2019. 

14. Rädda Barnen ordnar hösten 2019 stödpersons- och stödfamiljkurs. 

15. ÅMHM Uppföljning av behandlingstider för utkomstskyddet 2019; 1 – 31.10.2019. 

16. Lumparlands kommun ansöker för socialförvaltningen om rättigheter för Kelmu-

användningsavtal för uppföljning av elektroniska förhandsuppgifter hos FPA. 

17. Ålands omsorgsförbunds meddelande 13.8.2019 om att de 20.8. kommer på 

studiebesök, som görs till alla kommuner för att träffa berörda tjänstemän inför KST-

planeringen. 

18. Folkhälsan ordnar hösten 2019 Trappan-utbildning, samtalsmodell för professionella 

som möter barn i familjer där våld förekommit. 

19. Rädda Barnen erbjuder under läsåret helggrupper för barn i åldern 12 -14 år som har 

erfarenhet av missbruk eller psykisk sjukdom i familjen.  

20. Socialsekreterarens tjänstemannabeslut 23.5 – 15.8.2019, §§ 42 - 70. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden beslutar anteckna de ovan nämnda ärendena till kännedom. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

_____________
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§ 34 Anhållan om tilläggsanslag för resultatområdet Omsorg om äldre 
 

 

Scn § 34/19.8.2019 

  

Socialnämnden har i budgeten för 2019 baserat anslaget för resultatområdet Omsorg om 

äldre på basen av rådande volymer andra halva år 2018, där bl.a. behovet av 

institutionsvård var nästan obefintligt. Prognosen visar sig nu vara påtagligt avvikande 

och medför därmed behov av tilläggsanslag för resterande del av år 2019, som beräknas 

betinga ett behov av tilläggsanslag för resultatområdet om 21 000 € för resterande del av 

år 2019.  

 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen anhålla om ett tilläggsanslag för 

resultatområdet Omsorg om äldre, beräknat till 21 000 € på basen av oförutsett ökat 

behov av institutionsvård. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

_____________  
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§ 35 Budgetarbetet inför år 2020 
 

 

Scn § 35/19.8.2019 

  

Kommunstyrelsen har 19.6.2019, § 61 utfärdat budgetdirektiv för Lumparlands kommun 

2020. För socialnämndens del är budgetramen för 2020 års externa kostnader 842 021 €, 

en utökning med ramen om 18 000 € från år 2019. 

 

För nämndens del behöver delges statusbeskrivningar och redogörelse för de rådande 

behoven per resultatområde, innan nämndens budgetförslag ska färdigställas för att vara 

klart 27.9.2019. De olika resultatområdena är; 

 Socialförvaltning 

 Barnomsorg 

 Omsorg om äldre 

 Tjänster för handikappade 

 Individ- och familjeomsorg. 

 

Av Bilaga A- Scn § 35 framgår en lägesbeskrivning för de olika resultatområdena inför 

2020 och även mål för resultatområdena inför ekonomiplaneperioden 2021 – 2022. 

  

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden diskuterar budgetbehovet inför 2020 och ekonomiplaneperioden 2021 – 

2022 samt ger socialförvaltningen vägkost inför det fortsatta budgetarbetet. 

 

Beslut: 

Socialnämnden antecknar sig inför budgetarbetet 2019 statusbeskrivningar och 

redogörelse för de rådande behoven per resultatområde till kännedom. Nämnden initierar 

till nästa möte en separat beredning av lönesättningen för de kombinerade vård-

/köksbiträdes anställda inom hemvården och vid Kapellhagen inför 2020. 

________    
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§ 36  Ålands Synskadade r.f., anhållan om verksamhetsbidrag för år 2020 
 ______________________________________________________________________ 

 

Scn § 36/19.8.2019 

 

Ålands synskadade r.f. anhåller med sin 24.5.2019 ankomna skrivelse om bidrag för 

verksamhetsåret 2020. Bidragsansökan omfattar anhållan om 300 € för verksamheten och 

300 € för taltidningen under år 2020. 

 

Noteras att föreningen bedriver en behövlig och behjärtansvärd verksamhet, men att 

socialnämnden inte fungerar som enskild föreningsmedlem eller har någon budget för 

enskilda föreningsbidrag. 

 
 Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden meddelar Ålands synskadade r.f., som svar på deras anhållan, att 

nämnden inte 2019 har någon budget för enskilda föreningsbidrag. Inför budget 2020 har 

nämnden möjlighet att, inom given budgetram, äska om anslag för t.ex. taltidningen. 
  

Beslut: 

Enligt förslag. 

_____________ 
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§ 37 Uppdatering av socialinstruktion för Lumparlands kommun 
 

 

Scn § 37/19.8.2019 

 

Gällande socialinstruktion för Lumparlands kommun är från 1.2.2011. Sedan dess har en 

ny förvaltningsstadga antagits, 54 § /10.12.2018, för Lumparlands kommun från 

1.1.2019, vilket medför att socialinstruktionen behöver uppdateras för att vara 

kompatibel med gällande förvaltningsstadga. Främst handlar avvikelserna om en utökad 

delegeringsnivå, t.ex. så att arbetsavtalsanställningar inte längre behöver tillsättas av 

socialnämnden, utan kommundirektören har rätt att besluta i dessa ärenden.  

 

För att tydliggöra behovet av ändringar har, i föreliggande förslag till uppdaterad 

socialinstruktion, den gamla texten som är inaktuell markerats med kursiv text och den 

nya texten i förslaget markerats med röd text i Bilaga A- Scn § 37. 

 

Socialsekreterarens förslag:  

Socialnämnden beslutar att föreslå inför kommunstyrelsen att en uppdatering av 

socialinstruktionen för Lumparlands kommun görs i enlighet med den nya 

förvaltingsstadgan från 1.1.2019, i enlighet med Bilaga A- Scn § 37. 

 

Beslut:  

   

Enligt förslag. 

_____________ 
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§ 38 Anhållan om fast ESB-plats för person med annan hemkommun 
__________________________________________________________________________________ 

 
Scn § 38/19.8.2019 

  
 Erbjudande av fast ESB-plats för person med annan hemkommun efterfrågas 3.8.2019, 

med anledning av att Lumparlads kommun en tid haft ledig kapacitet vid ESB-boendet 

Kapellhagen. Hittills har enbart period-/avlastningsplats vid ESB-boendet Kapellhagen, 

enligt avtal sålts till annan kommun. 

 

 En kommunal avgift behöver fastställas för att möjliggöra försäljning av 

serviceboendeplatser. För tillfället finns det inte någon kö bland kommuninvånarna till de 

två lediga platserna. Inte heller period-/avlastningsplatsen vid ESB-boendet Kapellhagen 

anlitas just nu regelbundet av kommuninvånare. Med beaktande av att period-

/avlastningsplats vid ESB-boendet Kapellhagen, sålts till annan kommun, ser personalen 

vid ESB-boendet Kapellhagen inte något hinder för att även fast ESB-plats säljs för 

person med annan hemkommun. Hemsjukvårdens betjäningsområde via ÅHS omfattar 

kommunerna Lemland, Lumparland och området Ängö-Bussö på Vårdö, vilket medför 

att samma ÅHS-personal betjänar samtliga ESB-klienter med hemort i detta aktuella 

upptagningsområde. 

 

Socialsekreterarens förslag:  

Socialnämnden beslutar att meddela kommunstyrelsen att nämnden ställer sig positiv till 

erbjudande av fast ESB-plats för person med annan hemkommun inom ÅHS 

betjäningsområde för hemsjukvården, d.v.s. Lemland och området Ängö-Bussö på 

Vårdö. 

 

Beslut:  

Enligt förslag, med tillägget att hemkommunen omgående uppmärksammas på om 

trycket på Kapellhagens ESB-platser påtagligt ökar. 

_____________ 
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§ 39 Omdisponering av medel från barnomsorg till tjänster för 

handikappade i budget 2019 

 

 

Scn § 39/19.8.2019 

  

Budgetjämförelsen per 12.8.2019 omfattar oförutsedda lagstadgade kostnader för 

resultatområdet tjänster för handikappade. Totalt beräknas resultatområdet på årsbasis 

kosta 5 500 € mera än budgeterat. Kostnaderna för resultatområdet barnomsorg är lägre 

än beräknat, beroende på minskat totalantal barn inför höstterminen 2019. Det har för 

resultatområdet barnomsorg per 31.7 åtgått 51,53 % av budgeten i jämförelse med att det 

proportionellt kunde ha fått åtgå 60 %. 

 

För att i möjligaste mån följa budgeten per resultatområde behöver 5 500 € från 

resultatområdet barnomsorg omdisponeras till resultatområdet tjänster för handikappade. 

 

Ny budgetuppföljning delges socialnämnden vid nämndens sammanträde i oktober 2019. 

 

 Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden beslutar att i socialnämndens budget för år 2019 omdisponera 5 500 € 

från resultatområdet barnomsorg till resultatområdet tjänster för handikappade. 

Kommunstyrelsen delges förfarandet. 

  

Beslut: 

Enligt förslag. 

_____________ 
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§ 40 Sammanträdets avslutande 

 

 

Scn § 40/19.8.2019 

  
 Sammanträdet avslutas kl. 20.55. 

 ____________________ 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING  

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § 

kommunallagen (ÅFS 1997:73) rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över 

beslutet.  

 

Paragrafer i protokollet: 33, 35 -38 och 40. 

 

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

kommunallagen kan framställas över beslutet.  

 

Paragrafer i protokollet: 32, 34, och 39. 

 

Enligt 15 § förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över 

nedan nämnda beslut.  

 

Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud: 

 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller 

fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.  

 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är: 

 

Socialnämnden i Lumparland 

Kyrkvägen 26 

AX-22 630 Lumparland 

 

Paragrafer i protokollet:  

 

Yrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av 

beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. Vid elektronisk 

delgivning anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att beslutet sändes, om inte något annat 

påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I 

vardera fallen räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. 

 

Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas av den 

som framställer det. 
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KOMMUNALBESVÄR 

 
BESVÄRSMYNDIGHET OCH BESVÄRSTID 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning 

av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom 

kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas 

genom kommunalbesvär på följande grunder: 

1. beslutet tillkommit i felaktig ordning, 

2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 

3. beslutet annars strider mot lag. 

 

Besvärsmyndighet är 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

AX-22 101 Mariehamn 

E-post: aland.fd@om.fi 

 

Paragrafer i protokollet: 

 

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar 

efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. Vid elektronisk delgivning anses en part 

ha fått del av beslutet tre dagar efter att beslutet sändes, om inte något annat påvisas. En 

kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.  

 
AVGIFT 

Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260 

euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning samt då 

besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet. 

  

mailto:aland.fd@om.fi
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FÖRVALTNINGSBESVÄR 

 
BESVÄRSMYNDIGHET OCH BESVÄRSTID 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

AX-22 101 Mariehamn 

E-post: aland.fd@om.fi 

 

Paragrafer i protokollet:-. 

 

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen 

då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. Vid elektronisk delgivning anses en part ha fått del av 

beslutet tre dagar efter att beslutet sändes, om inte något annat påvisas. 

 
BESVÄRSSKRIFT 

I besvärsskriften ska uppges 

- ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

- motiveringarna till att beslutet bör ändras. 

 

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om 

endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort och 

postadress anges. 

 

Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. 

 
INLÄMNANDE AV BESVÄRSHANDLINGARNA 

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. 

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget 

ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 

 
AVGIFT 

Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260 

euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning samt då 

besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet. 
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