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§ 50  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 

Enligt förslag. 

____________ 
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§ 51  Anmälningsärenden 
 

 

Scn § 51/28.10.2019 

 

1. Ålands omsorgsförbunds brev ankommet 27.9.2019 ag. Specialfritidshemmet 

Galaxen. 

2. Landskapsregeringens brev 9.10.2019 Nr 237 U2 ang. information om 

barnträdgårdslärarutbildning. 

3. Jul i sinnet presentkort erbjuds 10.10.2019 via Röda korset och Mannerheims 

barnskyddsförbund att beställa senast 18.11.2019 till familjer med barn under 18 år. 

4. Ålands hörselförening inbjuder 10.10.2019 till föreläsningar om hörselslingor 

23.10.2019  

5. Landskapsregeringen beslut 11.10.2019, Nr 101 S2 ang. landskapsandelen för driften 

av socialvården och socialtjänsten 2020. 

6. Julgranen-projektet erbjuder 11.10.2019 via JCI Mariehamn julklappar till behövande 

barn i närområdet.  Dessa beställs senast 6.11.2019 via socialkanslierna. 

7. De norråländska socialkanslierna erbjuder 21.11.2019 en föreläsning om sexuellt 

våld – utsatthet, bemötande och svåra samtal med föreningen Storasyster.  

8. Ålands omsorgsförbund begär inom 15.11.2019 av kommunerna uppgifter om 

volymer för kommande KST-personal som beräknas övergå till den nya KST-

verksamheten fr.1.1.2020. 

9. Landskapsregeringens information 3.10.2019 om bidrag för stöd till barn med annat 

modersmål än svenska. 

10. Ålands ombudsmannamyndighets  Dags att vakna kanske – Upplevelser av 

tillgänglighet och bemötande bland barn med funktonsvariation/funktionsnedsättning 

och deras vårdnadshavare samt myndighetens rekommendationer med anleding av 

denna studie. 

11. Socialsekreterarens tjänstemannabeslut 10.9 – 23.10.2019, §§ 81 – 91. 

12. ÅMHM projektrapport 2018-611-02 Behörighetskrav vid rekrytering av 

socialarbetare delgiven 21.10.2019. 

13. Konfidentiell delgivning i barnomsorgsärende. 

14. Konfidentiell delgivning i äldreomsorgsärende. 

15. Konfidentiell delgivning i barnskyddsärende. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden beslutar anteckna de ovan nämnda ärendena till kännedom. 

 

Beslut: 

Nämnden antecknade ärendena till kännedom. 

________ 
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§ 52 Avtal om köp av familjerådgivningstjänster 
 

 

Scn § 48/23.9.2019 

  

Folkhälsans allaktivitetshus på Åland Ab har tillstält socialnämnden ett förslag till nytt 

avtal om köp av familjerådgivningstjänster. Det är nuvarande avtalet är från 2.1.1990.  

 

I det nya förslaget finns inte angivet laghänvisningar med paragrafer till den del 

verksamheten är lagstadgad. Detta är av vikt med beaktande att ett nytt avtal sannolikt 

kommer att var ikraft enbart år 2020, varefter denna verksamhet till den del den är 

lagstadgad kommer att övergå till den nya huvudmannen för kommunernas socialtjänst 

från och med 1.1.2021. 

 

 Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden beslutar att bordlägga ärendet för komplettering av förslaget till nytt avtal 

om köp av familjerådgivningstjänster med gällande laghänvisningar till paragrafer, till 

den del verksamheten är lagstadgad. 

  

Beslut: 

Enligt förslag med tillägget att prissättning även bör ingå i avtalet. 

___________ 

 

Scn § 52/28.10.2019 

  

Bifogat finns det gällande avtalet om familjerådgivning med Landskapsföreningen 

Folkhälsan och socialnämnden i Lumparland från 2.1.1990,  Bilaga A – Scn § 52 och 

föreliggande förslag till nytt avtal om köp av familjerådgivningstjänster mellan 

Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab och respektive kommunal socialförvaltning, 

Bilaga B – Scn § 52. Folkhälsans familjerådgivning har 17.9.2019 meddelat att de för år 

2020 budgeterat ett pris om 147 €/besök och en preliminär volym för Lumparland om ca 

48 besök per år, Bilaga A – Scn § 52. Av samma bilaga framgår även den lagstiftning 

som verksamheten stöder sig på, dvs socialvårdslagens 17 och 19 §§, 

socialvårdsförordningens 8 § samt äktenskapslagens 21 – 23 a §§ gällande medling i 

familjefrågor.  

 

Emedan det är klart att gällande socialvårdslag på Åland är ikraft enbart t.o.m. 

31.12.2020 och denna verksamhet till den del den är lagstadgad kommer att övergå till 

den nya huvudmannen för kommunernas socialtjänst (KST) från och med 1.1.2021 är det 

till fördel att det nya avtalet för socialnämnden i Lumparland tecknas enbart för år 2020. 

  

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden beslutar att teckna nytt avtal om köp av familjerådgivningstjänster med  

Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab för tiden 1.1 – 31.12.2020, i enlighet med 

Bilaga B – Scn § 52, sålunda att avtalet förtydligas med gällande laghänvisningar till 

berörda paragrafer och besökspris. 
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Beslut: 

Enligt förslag. 

____________ 
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§ 53 Justering av hemservicetaxan, gällande stödservice från och med 

1.1.2020  
 

 

Scn § 53/28.10.2019 

  

Gällande hemservicetaxa är godkänd av kommunfullmäktige 28.3.2018, 13 § att gälla 

från 1.4.2018. Se Bilaga A-Scn § 53. 

 

Bestämmelser om avgifter för hemservice finns i förordningen om klientavgifter inom 

social- och hälsovården (912/1992) och landskapsförordningen om tillämpning i 

lanskapet Åland av riksförfattningar om socialvård (1995/103). Sedan 1.1.2018 har inte 

betalningsprocenttalen och inkomstgränserna ändrat beträffande avgifterna för 

hemservice. 

 

Gällande stödservicetaxan, som är kombinerad med hemservicetaxan har kommunen rätt 

att justera taxan i enlighet med kostnadsutveckligen för respektive serviceform; 

måltidsservice, städservice, dagvårdsservice på Kapellhagen, periodvård på Kapellhagen, 

avlastning för närståendevård, klädservice, transport, grundavgift och serviceavgift. 

 

Lunchmaten får Lumparlands skola kostar numera 6,60 € per portion och samma portion 

lunchmat, som på vardagar tillreds vid skolan, säljs via hemservicen för 6,50 € per 

portion enligt gällande stödservicetaxa. Socialnämnden har därmed förordat ett enhetligt 

lunchpris och i sitt budgetförslag för år 2020 föreslagit en höjning av hemservicens 

lunchportionspris i stödservicetaxan från 6,50 € per portion till 6,60 € per portion från 

och med den 1 januari 2020. Priset skall fastställas av kommunfullmäktige. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att hemservicetaxans stödservicetaxa 

justeras gällande priset per lunchportion från 6,50 € per portion till 6,60 € per portion 

från och med 01.01.2020.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

____________ 
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§ 54  Intervaller för daghemmet Videungens planeringsdagar  
________________________________________________________________________ 

 

Scn § 54/28.10.2019 

  

För att underläta för både vårdnadshavare och personal är det till fördel att daghemmet 

Videungen har på förhand fastställda intervaller för daghemmet Videungens 

planeringsdagar. 

 

Verksamhetsmässigt passar det bäst att alltid hålla höstens planeringsdag sista fredagen i 

augusti och att alltid hålla vårens planeringsdag sista fredagen i januari. För dessa 

verksamhetsdagar ordnar kommunen annan vård då vårdnadshavare meddelat behov 

härom senast två veckor före respektive planeringsdag. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Socialnämnden beslutar att fastslå intervaller för daghemmet Videungens 

planeringsdagar enligt följande; höstens planeringsdag hålls sista fredagen i augusti och  

vårens planeringsdag hålls sista fredagen i januari, börjande med januari år 2020. För 

dessa verksamhetsdagar ordnar kommunen annan vård då vårdnadshavare meddelat 

behov härom senast två veckor före respektive planeringsdag. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

____________ 
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§ 55 Sammanträdets avslutande 

 

 

Scn § 55/28.10.2019 

  
 Sammanträdet avslutas kl. 19.14. 

 

 Beslut:  
Enligt förslag. 

____________ 
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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: 53. 

 

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

kommunallagen kan framställas över beslutet.  

 

Paragrafer i protokollet: 50 - 52, 54 – 55. 

 

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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