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Social- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
17.1.2019 

 
Nr 

1/2019 

 

Sammanträdestid 
 

Torsdagen den 17.1.2019kl.18.30 -20.30 

 
Sammanträdesplats 

 
Kommunkansliet i Nääs 

Beslutande  
x Lindström Henry, ordf. 
x Hampf Berit, vice ordf. 
- Laasonen Sofia 
- Fagerholm Thommy 
- Carlson Nina-Marie 
x Nyman Sten-Göte 
x Lindholm Josefin 
 

 
– Björklund Fredrik 
– Wikström Isa 
x Sjövik Camilla 
– Söderholm Mikael 
– Eriksson Ann-Kristin 
– Ekström-Phanthong Janette 
– Renfors Raymond 

 

Övriga närvarande  
- Johansson Mathias, kommunstyrelsens ordförande  
x Renfors Kerstin, kommunstyrelsens representant 
- Danielsson Ewa, kommundirektör 
 
  
x Lundberg Malin, vik socialsekreterare 
x Knip Maria, äldreomsorgschef 
 
 

Paragrafer 
 

§§ 1-9 

Underskrifter Ordförande 
 
 
 
Henry Lindström 

Sekreterare 
 
 
 
Malin Lundberg 

Protokolljustering 
 
 
 

Saltvik den 17.01.2019 
 
 
 
 
Berit Hampf 

 
 
 
 
 
Camilla Sjövik 

Protokollet framlagt till  
påseende 
 
 
Intygar 

Saltvik den 18.01.2019 
 
 
 
Malin Lundberg, 

 
 
 
 
sekreterare 

Utdragets riktighet  
bestyrkes 
 
 
Underskrift 

Saltvik den 
 
 
 
Malin Lundberg, 

 
 
 
 
vik socialsekreterare 
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Sammanträdestid 
 

Torsdagen den17.1.2019kl.18.30 – 20.30 

 
Sammanträdesplats 

 
Kommunkansliet i Nääs 

 
Ärenden: 
 
§ 1 Konstatera laglighet och beslutförhet 
§ 2 Protokolljusterare 
§ 3 Föredragningslistan 
§ 4 Sekretess 
§ 5 Diskussion om den framtida äldreomsorgen 
§ 6 Tjänstemannabeslut Individ- och familjeomsorg 
§ 7 Delgivningar Individ- och familjeomsorg 
§ 8 Tjänstemannabeslut äldreomsorgen 
§ 9 Delgivningar äldreomsorg 
 
 
 
 

 
 
 

Henry Lindström, ordförande 

 



 

SALTVIKS KOMMUN 
 
Organ 
Social- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
17.1.2019 

 
Sida 

3 

 

 Protokolljustering: 

 

§ 1 KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
 
SOCN 1 §/17.1.2019 
 

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hän-
syn till antalet närvarande även beslutfört. 
-------------------- 
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 Protokolljustering: 

 

§ 2 PROTOKOLLJUSTERARE 
 
SOCN 2 §/17.1.2019 
 

I tur att justera protokollet är Berit Hampf och Sofia Laasonen. 
 
Social- och omsorgsnämndens beslut: 
Berit Hampf och Camilla Sjövik valdes till protokolljusterare.  
Protokollet justeras direkt efter mötet den 17.01.2019. 
-------------------- 
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 Protokolljustering: 

 

§ 3 FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
SOCN 3 §/17.1.2019 
 

Föredragningslistan fastställdes oförändrad 
--------------------- 
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 Protokolljustering: 

 

§ 4 SEKRETESS 
 
SOCN 4 §/17.1.2019 
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 Protokolljustering: 

 

Dnr: 40 /2018 
 

§ 5 DISKUSSION OM DEN FRAMTIDA ÄLDREOMSORGEN 
 
SOCN 113 §/11.12.2018 

Social- och omsorgsnämnden har på eget initiativ diskuterat äldreomsor-
gen och hemvården i Saltviks kommun. 
 
Social- och omsorgsnämndens beslut: 
Social- och omsorgsnämnden ger i uppdrag till äldreomsorgschefen att 
göra en översyn över äldreomsorgen i Saltviks kommun, med särskild hän-
syn till hemvården. 
Social- och omsorgsnämnden föreslår för styrelsen att den tillsatta bygg-
nadskommittén ges i uppdrag att fortsätta genomförandet av byggnadspro-
jektet. 
-----------------  

KMST 326 §/18.12.2018 
Social- och omsorgsnämnden har givit äldreomsorgschefen i uppdrag att 
göra en översyn över äldreomsorgen i Saltviks kommun, men särskild hän-
syn till hemvården. 
Social- och omsorgsnämnden föreslår för styrelsen att den tillsatta bygg-
nadskommittén ges i uppdrag att fortsätta genomförandet av byggnadspro-
jektet. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom och konstaterar 
att arbetet med genomförandet av byggnadsprojektet vid Sunnanberg 
kommer att tas upp till behandling vid kommunstyrelsens första möte i ja-
nuari 2019. 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.  
-----------------   

SOCN 5 §/17.1.2019 
Äldreomsorgschefen har tagit fram ett underlag om hur äldreomsorgen ser 
ut idag och framtida utvecklingsförslag. 
”Utveckling av Saltviks kommuns äldreomsorg” bifogas sammanträdeskal-
lelsen. 
 
Äldreomsorgschefens förslag: 
Social- och omsorgsnämnden diskuterar ärendet samt dess fortsatta ar-
betsgång. 
 
Social och omsorgsnämndens beslut: 
Social- och omsorgsnämnden bordlägger ärendet med beaktande av den 
diskussion som fördes under mötet. 
-------------- 
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§ 6 TJÄNSTEMANNABESLUT INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 
 
SOCN 6 §/17.1.2019 
 

Barnskydd:  § BML 2180028 
Cancerbidrag:  § - 
Handikappservice:  § HEB 2180013, HEB 2190001-2190002 
Moderskapsunderstöd: § 2018/14, 2019/1-2 
Utkomststöd:  § UTEB 2180013-2180014, 2190001,  

   UML   2180080-2180091, 2190001-2190008 
Barnatillsyn:   § BTML - 
Närståendevård: § - 
Övriga:   § - 
 
 
Tjänstemannabesluten finns till påseende vid sammanträdet. 
 
Vik. socialsekreterarens förslag: 
Social- och omsorgsnämnden antecknar tjänstemannabesluten till känne-
dom.  
 
Social- och omsorgsnämndens beslut: 
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag. 
-----------------  
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§ 7 DELGIVNINGAR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 
 
SOCN 7 §/17.1.2019 
 

Social och hälsovårdsministeriet 
Underhållsbidrag och underhållsstöd stiger från och med 1.1.2019. 
 
Ålands landskapsregering 
Begäran om förlängning gällande medel för utvecklingsarbete eller forsk-
ning med åländsk anknytning inom barnskyddet. 
 
AMIF- en säker hamn 
Krigstrauma och flyktingar. 
 
Rädda Barnen 
Stödpelare utbildning för familjehem. 
 
Ledningsgruppen i kommunen 
Rapportering av arbete och beredskap i samband med stormen Alfrida. 
 
Ålands landskapsregering 
Socialvårdsplan 2019-2023. 
 
Ålands landskapsregering 
Höjda adoptionsbidrag och nya klassificeringar över överlåtande länder. 
 
Individ- och familjeomsorg 
Situationen på socialkansliet. 
 

 
Delgivningarna finns till påseende vid sammanträdet. 

 
Vik. socialsekreterarens förslag: 
Social- och omsorgsnämnden antecknar delgivningarna till kännedom. 
 
Social- och omsorgsnämndens beslut: 
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag. 
-----------------  
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§ 8 TJÄNSTEMANNABESLUT ÄLDREOMSORGEN 
 
SOCN 8 §/17.1.2019 
 

2018 
Anställningar: §§ 183-189, 192 
Tjänst-/Vård-/studieledighet: § 190 
Färdtjänst: §191  
 
2019 
Anställningar: §§ 4-5 
Tjänst-/Vård-/studieledighet: § 3 
Hemservice: § 2 
Periodplats: § 1 

 
Tjänstemannabesluten finns till påseende vid sammanträdet.  
 
Äldreomsorgschefens förslag: 
Social- och omsorgsnämnden antecknar tjänstemannabesluten till känne-
dom. 

 
Social- och omsorgsnämndens beslut: 
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag. 
-----------------  
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§ 9 DELGIVNINGAR ÄLDREOMSORG 
 
SOCN 9 §/17.1.2019 
 

Äldreomsorgen 
-Situationen på Sunnanberg vårdhem samt inom hemvården 
 
Björkkö 
-Aktivitetscenter och seniorboende Björkbo 
 
Kommunstyrelsen i Saltvik 
Trivselfond för Saltviks pensionärer 
 
Kommunstyrelsen i Saltvik 
Sunnanberg vårdhem utbyggnad 
 
Äldreomsorgschefen redogör för delgivningarna på sammanträdet 

 
Äldreomsorgschefens förslag: 
Social- och omsorgsnämnden antecknar delgivningarna till kännedom. 

 
Social- och omsorgsnämndens beslut: 
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag. 
-----------------  
 

  



 

SALTVIKS KOMMUN 
 
Organ 
Social- och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
17.1.2019 

 
Sida 

12 

 

 Protokolljustering: 

 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen 
rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
Paragrafer: 4-9 
  
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommu-
nallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer: 1-3 
 
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. 
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet: 
LL om tjänstekollektivavtal 22/78 19§ ”Tjänsteman får inte genom besvär söka ändring i myndighets beslut i ärende som avses i 2 § eller bringa det till handlägg-

ning genom anspråk på rättelse eller såsom förvaltningstvistemål, om han eller tjänstemannaförening har rätt att anhängiggöra ärendet vid arbetsdomstolen”. 
 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 
 
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:  
 
Social- och omsorgsnämnden i Saltvik  
Saltviks kommun 
Lillängs 14, Nääs 
22320 Ödkarby 
 
Paragrafer: 
 
Yrkandet skall 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. En kommunmedlem anses ha fått del av 
beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsda-
gen med i besvärstiden.  
 
Rättelseyrkandets innehåll 
 
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som 
framställer det. 
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 Protokolljustering: 

 

 

BESVÄRSANVISNING 
 
 
KOMMUNALBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rät-
telseyrkanden 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 den grunden 
att  
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 
22101 Mariehamn 
 
Paragrafer:. 
 
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter 
dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när 
protokollet har lagts fram offentligt. 
 
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då be-
slutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den   . 
 
 
 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
Besvärsmyndighet är: 
 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
22101 Mariehamn 
 
Paragrafer:  
 
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då be-
slutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den    .   
  forts. 
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BESVÄRSANVISNING, forts 
 
 
Besvärsskrift 
 
I besvärsskriften skall uppges 
- 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 inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna 
kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall läm-
nas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 
 
Avgift 

Enligt lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) uppbärs en rättegångsavgift på 250 euro av en änd-
ringssökande i förvaltningsdomstolen. 
---------------------------- 

 

 
 


