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Desirée Zetterman 
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Organ Kallelsedatum  Kallelsenummer 

Omsorgsnämnden 10.12.2021 6/2021 

Sammanträdestid Torsdag den 16.12.2021 kl. 18.30 

Sammanträdesplats Äldreomsorgsledarens kontor Tallgården 

 

Protokollet publi-

cerat på hemsidan 

Tisdag den 21.12.2021 

Kallelsen utfärdad 

 

Sund den 10.12.2021                       

                                       Petter Johansson, omsorgsnämndens ordf                                      
 

Ärendets §-nummer Ärende                                                                                                                    sida 

 

 

 
Denna möteskallelse har anslagits på digitala anslagstavlan den 10.12.2021.  

 

Intygar 

 ________________________________________  

Desirée Zetterman, Äldreomsorgsledare 

Innehåll 
On § 39 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 
On § 40 Val av två protokollsjusterare 
On § 41 Godkännande och eventuell komplettering av föredragningslistan 
On § 42 Delgivningar 
On § 43 Budgetjämförelse nr 5 
On § 44 Information gällande arbetet med förslaget till  ”Plan för att stöda den äldre 
befolkningen” 
On § 45 Förslag till Egenkontrollplan 
On § 46   Anmälan om service behov 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Omsorgsnämnden 16.12.2021 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

On § 39 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

16.12.2021 Enligt kommunens förvaltningsstadga 72 § håller varje organ sina sammanträden 

vid de tidpunkter och på de platser som de beslutar. Enligt KomL 23 § 2 mom. är 

en nämnd beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Enligt kommu-

nens förvaltningsstadga § 74 tillställs ledamöterna skriftlig kallelse minst 4 dagar 

före sammanträdet. 

 

 Föredragandes förslag: 

Omsorgsnämnden konstaterar sammanträdet vara instruktionsenligt sammankallat 

och beslutfört 

 

Beslut: 

Omsorgsnämnden konstaterar sammanträdet vara instruktionsenligt sammankallat 

och beslutfört 

 

 

-------------------- 

On § 40 Val av två protokollsjusterare 

16.12.2021 Enligt kommunens förvaltningsstadga § 86 skall protokollet på tid som kommun-

styrelsen bestämt justeras på det sätt som organet beslutar. Enligt tidigare praxis har 

omsorgsnämnden för varje protokoll utsett två protokolljusterare. 

 

Föredragandes förslag: 

I tur att justera protokollet är Annika Kortman och Britt Danielsson. Protokollet ju-

steras xxxx.xx.xx.2021. 

 

Beslut: 

Till protokolljusterare utsågs Britt Danielsson och Johan Lindholm. Protokollet ju-

steras den 20.12.2021 kl 16.30. 

 

-------------------- 

On § 41 Godkännande och eventuell komplettering av föredragningslistan      

 

16.12.2021 Beslut: 

Föredragningslistan godkändes i föreliggande form 

 

---------------------   
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Organ  Sammanträdesdatum 
Omsorgsnämnden 16.12.2021 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

On § 42 Delgivningar 

16.12.2021   
 

1. Situationen inom äldreomsorgen 

 Personalsituationen 

 Rekrytering 

 Läget gällande Corona pandemins verkningar 

 

2. Kommunfullmäktiges protokoll 

 https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/kf_5_-

_121021_protokoll.pdf 

 https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/kf_6_-

_091121_protokoll.pdf 

 

3. Kommunstyrelsens protokoll 

 https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_6_041021_-

_protokoll.pdf 

 https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_7_011121_-

_protokoll.pdf 

 https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/pro-

tocol/ks_nr_8_29.11.21_-_protokoll.pdf 

 

4. Äldrerådet för Norra Åland 

 https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/proto-

koll_norra_alands_aldrerad_2-2021.pdf 

 

5. Projektrapport från ÅMHM  

 

Föredragandes förslag: 

Omsorgsnämnden beslutar att anteckna delgivningarna till kännedom 

 

Beslut: 

Omsorgsnämnden beslutar enligt förslag 

 

-------------------- 
 

 

  

https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/kf_5_-_121021_protokoll.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/kf_5_-_121021_protokoll.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/kf_6_-_091121_protokoll.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/kf_6_-_091121_protokoll.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_6_041021_-_protokoll.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_6_041021_-_protokoll.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_7_011121_-_protokoll.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_7_011121_-_protokoll.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_nr_8_29.11.21_-_protokoll.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_nr_8_29.11.21_-_protokoll.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/protokoll_norra_alands_aldrerad_2-2021.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/protokoll_norra_alands_aldrerad_2-2021.pdf
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Organ  Sammanträdesdatum 
Omsorgsnämnden 16.12.2021 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

On § 43 Budgetjämförelse nr 5 

16.12.2021  
Omsorgsnämnden tar del av budget uppföljning nr 5 2021 per den 8.12.2021. 

Anslagen är tänjda till maximal användning, men helheten ser ut att hålla resten av 

året.  

 

 

 

                           

Föredragandes förslag: 

Nämnden antecknar till kännedom och för budgetuppföljningen vidare till kom-

munstyrelsen. 

 

Beslut: 

Omsorgsnämnden beslutar enligt förslag 

 

-------------------- 

Bilaga 1/§43 16.12.2021 

-------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 6 

 

 
Organ  Sammanträdesdatum 
Omsorgsnämnden 16.12.2021 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

On § 44 Information gällande arbetet med utkast till  ”Plan för att stöda den äldre be-

folkningen” 

16.12.2021  
 I den nya Äldrelag(2021:9) för Åland § 7 Plan för att stödja den äldre befolkningen, 

skall kommunerna enligt lagen anta en Plan för att stödja den äldre befolkningen”. 

Planen kan löpa under en fyra års tidsperiod, men bör revideras när och om det sker 

större förändringar. Planen skall innan den antas av respektive kommunalt organ 

sändas på remiss till kommunens Äldreråd för att inhämta synpunkter. 

 

 Under Våren 2021 kom Äldreomsorgsledare från Saltvik, Sund, Finström, Vårdö 

och Geta med förslaget inför sina respektive nämnder att göra en gemensam ”Plan 

för att stödja den äldre befolkningen” för Norra Åland, vilket kan anses vara en na-

turlig utveckling av det samarbete som förekommer mellan de olika kommunerna 

samt att Norra Åland har ett gemensamt Äldreråd. Förslaget omfattades av kommu-

nerna Saltvik, Sund, Geta och Finström.  

 Strukturen gällande planen har presenterats för det gemensamma Äldrerådet, under 

hösten 2021.  

 

 Arbetet med planen löper på, det är dock ett stort arbete vare sig det görs av enskild 

kommun eller som ett samarbete mellan fler kommuner. Ännu skall det sändas ut 

enkäter till kommunernas innevånare 65 +, vilket även det är ett stort arbete och 

kräver stora insatser. Informationen från enkäterna skall infogas i kapitel 7 i planen. 

 

 Gällande kapitel 5, rubrik 5.7 i planen skall det ingå en beskrivning och hänvis-

ningar till de resurser ÅHS tillhandahåller för den äldre befolkningen i den Strategi-

plan vilken de enligt § 25 i Ålands Hälso- och sjukvårdslagen skall tillhandahålla. 

Dock har ÅHS ännu inte sin strategiplan gjord och antagen varmed denna uppgift i 

nuläget ej kan införlivas i planen. 

 

Föredragandes förslag: 

 

Att arbetet med den gemensamma ”Plan för att stöda den äldre befolkningen” får 

fortskrida i den takt det behövs för att skapa en bra plan. Högst troligt kommer 

kommunerna inte att få tillgång till ÅHS Strategiplan alltför snart då planen ännu 

inte är påbörjad. Detta innebär att planen måste uppdateras när ÅHS har sin strate-

giplan klar. 

Att nämnden kommer med eventuella synpunkter kring planens uppbyggnad och 

innehåll så långt planen är kommen.  

Nämnden antecknar informationen till kännedom. 

 

Beslut: 

Omsorgsnämnden beslutar att ÄOL fortsätter arbetet med ”Plan för att stöda den 

äldre befolkningen”, arbetet görs i mån av tid, och att text fylls på vartefter så att 

planen kan slutföras gällande Sunds del. 

-------------------- 

    Bilaga 2/§44 16.12.2021 

   --------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Omsorgsnämnden 16.12.2021 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

On § 45 Förslag till Egenkontrollplan 

16.12.2021  
 

Enligt LL om Socialvård (2020:12) § 47, skall kommunens äldreomsorg upprätta en 

Egenkontrollplan för att säkerställa socialvårdens kvalitet, säkerhet och ändamålsen-

lighet. 

 

  

 

 

Föredragandes förslag: 

Nämnden tar del av förslaget till Egenkontroll plan, kommer med eventuella syn-

punkter. 

   Därefter förs ärendet vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 

Beslut: 

Omsorgsnämnden godkänner förslaget till Egenkontrollplan, med vissa korrige-

ringar för att ytterligare stärka klient perspektivet. Ärendet förs vidare till kommun-

styrelsen för vidare behandling. 

 

-------------------- 

   Bilaga 3/§ 45 16.12.2021 

   -------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Omsorgsnämnden 16.12.2021 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

On § 46   Personalens anmälningsskyldighet.  

16.12.2021  
  Enligt Äldrelag (2020:9) för Åland, § 19 Anmälan om äldre personers servicebehov 

 

  Om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som avses i lagen om yr-

kesutbildade personer inom hälso- och sjukvården eller någon som är anställd inom 

socialvården i kommunen, inom Ålands hälso- och sjukvård, räddningsväsendet el-

ler hos alarmcentralen eller polisen i sitt uppdrag har fått kännedom om en äldre-

person som är i behov av social- eller hälsovård och som är uppenbart oförmögen 

att sörja för sin omsorg, hälsa eller säkerhet, ska den anställda oberoende av sekre-

tessbestämmelserna utan dröjsmål göra en anmälan om behovet av hälso- och sjuk-

vård till Ålands hälso- och sjukvård och till den kommunala myndighet som ansva-

rar för socialvården om behovet av socialvård. Utöver det som föreskrivs i 1 mom. 

finnsbestämmelser i 18 § landskapslagen om Ålands hälso- och sjukvård som inne-

bär att patientens hemkommun ska underrättas om en patient behöver insatser från 

kommunens socialservice efter det att patienten har skrivits ut från Ålands hälso- 

och sjukvård. En anmälan får också göras av andra personer än de som avses i 1 

mom. oberoende av eventuella sekretessbestämmelser som gäller dem (Källa: 

Äldrelag (2020:9) för Åland.) 

  

Föredragandes förslag: 

 

Äldreomsorgsledaren har dels tagit fram en blankett ”Anmälan om äldre personers 

service- eller stödbehov” och dels en skriftlig instruktion för personalen ”Instrukt-

ion gällande anmälan om service- och stöd behov”. 

Dessa dokument kommer dels att ersätta och dels att komplettera tidigare blankett 

och instruktioner. Blanketten ”Anmälan om äldre personers service- eller stödbe-

hov” kommer att vara tillgänglig via kommunens webbsida och äldreomsorgens ka-

naler. 

 

 

Beslut: 

Omsorgsnämnden omfattar äldreomsorgsledarens förslag och därmed tas blankett 

”Anmälan om äldre personers service- eller stödbehov” och dokumentet ”Instrukt-

ion gällande anmälan om service- och stöd behov”. i bruk. 

 

-------------------- 

   Bilaga 4/ §46 16.12.2021 

   Bilaga 5/ §46 16.12.2021 

  ---------------------- 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Omsorgsnämnden 16.12.2021 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

 

BESVÄRSFÖRBUD 
Vad förbudet grundar 

sig på 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning, utlåtande eller verkställighet, kan en-

ligt § 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över 

beslutet. 

 

Paragrafer §§ 40-46 

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

110 kommunallagen kan framställas över beslutet. 

(sen instruktioner nedan under rättelseyrkanden) 

 

Paragrafer § 39 

Enligt § 5 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan 

nämnda beslut. 

 

Paragrafer och grund för besvärsförbudet: - 
 

 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
Myndighet till vilken rät-

telseyrkande kan framstäl-

las, samt tid för yrkande 

av rättelse 

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyr-

kande. Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars 

rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar. 

 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas: 

Omsorgsnämnden i Sund 

Norra Sundsvägen 361, Björby 

AX-22520 Kastelholm 

 

Paragrafer: § 39 

 

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 sju dagar efter att protokollet lagts fram of-

fentligt på den digitala anslagstavlan. 

 

Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall un-

dertecknas av den som framställer det. 
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Organ  Sammanträdesdatum 
Omsorgsnämnden 16.12.2021 

 

 

Protokolljusterarnas signaturer Utdragets riktighet bestyrker 

KOMMUNALBESVÄR 
Besvärsmyndighet och be-

svärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i 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 en som är part eller kom-

munmedlem. 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 

22101 Mariehamn 

 

Paragrafer: - 

 

Besvärstid: 30 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 sju dagar efter att 

protokollet lagts fram offentligt på den digitala anslagstavlan. 

 

FÖRVALTNINGSBESVÄR 
Besvärsmyndighet och be-

svärstid 

Besvärsmyndighet är 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31 

22101 Mariehamn 

 

Paragrafer: - 

 

Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

BESVÄRSSKRIFT 
Besvärsskrift 

I besvärsskriften skall anges 

ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

- motiveringar till att beslutet bör ändras 

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller av den som författat skriften. Om endast den som för-

fattat besvärsskriften undertecknar den, skall också 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 lämnas till posten i så god 

tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 

 


