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1/2022
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Tid
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§§ 1-6

Plats

Äldreomsorgsledarens kontor Tallgården

Närvarande

Ledamöter:
Petter Johansson, ordf.
Annika Kortman, viceordf.
Johan Lindholm
Britt Danielsson

Övriga närvarande

1

Ersättare:
Rikard Järvinen
Sonja Lindström-Winé
Erik Schütten
Christina Nukala-Pengel

Mats Ekholm, kst ordförande
Linda Nordmyr, kommunstyrelsens representant
Andreas Johansson, kommundirektör
Desirée Zetterman, äldreomsorgsledare

Underskrift

Petter Johansson
ordförande
Protokollet
justerat

Tid och plats Måndag den 4.4.2022 kl 20.30 på Tallgården

Johan Lindholm
Protokollet
publicerat på
kommunens
hemsida

Desirèe Zetterman
sekreterare

Tisdag 5.4.2022
Intygar

Desirée Zetterman
Äldreomsorgsledare

Britt Danielsson

SUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE sida 2

Organ
Kallelsedatum
Omsorgsnämnden
31.3.2022
Sammanträdestid
Måndag den 4.4.2022 kl. 18.30
Sammanträdesplats Äldreomsorgsledarens kontor Tallgården
Protokollet publicerat på hemsidan
Kallelsen utfärdad

Kallelsenummer
1/2022

Tisdag den 5.4.2022
Sund den 31.3.2022
Petter Johansson, omsorgsnämndens ordf

Ärendets §-nummer

Ärende

Innehåll
On § 1
On § 2
On § 3
On § 4
On § 5
On § 6

Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Val av två protokollsjusterare
Godkännande och eventuell komplettering av föredragningslistan
Delgivningar
Verksamhetsberättelse 2021
Tjänstemannabeslut 2021

Denna möteskallelse har anslagits på digitala anslagstavlan den 31.3.2022.
Intygar
________________________________________
Desirée Zetterman, Äldreomsorgsledare

sida

SUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

4.4.2022

On § 1
4.4.2022

sida 3

Sammanträdets laglighet och beslutförhet
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 kommunens förvaltningsstadga § 74 tillställs ledamöterna skriftlig kallelse minst 4 dagar
före sammanträdet.
Föredragandes förslag:
Omsorgsnämnden konstaterar sammanträdet vara instruktionsenligt sammankallat
och beslutfört
Beslut:
Omsorgsnämnden beslutar enligt förslag

-------------------On § 2
4.4.2022

Val av två protokollsjusterare
Enligt kommunens förvaltningsstadga § 86 skall protokollet på tid som kommunstyrelsen 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 Johan Lindholm Protokollet justeras xxxx.xx.xx.2021.
Beslut:
Till protokoll justerare utsågs Johan Lindholm och Britt Danielsson. Protokollet justeras efter mötet 4.4.2022
--------------------

On § 3

Godkännande och eventuell komplettering av föredragningslistan

4.4.2022

Beslut:
Föredragningslistan godkändes i föreliggande form
---------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

SUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

4.4.2022

On § 4

sida 4

Delgivningar

4.4.2022

1. Situationen inom äldreomsorgen
 Personalsituationen
 Rekrytering
 Läget gällande Corona pandemins verkningar
 Just nu är det inget särskilt förknippat med corona pandemin
 Äldreomsorgsledaren informerade om den nyinrättade trivselfonden för Tallgården till vilken en kondoleans är kopplad.
2. Kommunstyrelsens protokoll
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_2_070322_-_protokoll.pdf
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_1_240122_-_protokoll.pdf
3. Äldrerådet för Norra Åland
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/aldreradet_protokoll_1.2022.pdf
4.Nämndens ordförande informerar om ”Gemensam arbetsgrupp för att samarbeta
inom äldreomsorgen”

Föredragandes förslag:
Omsorgsnämnden beslutar att anteckna delgivningarna till kännedom
Beslut:
Omsorgsnämnden beslutar enligt förslag
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

SUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

4.4.2022

On § 5

sida 5

Verksamhetsberättelse 2021

4.4.2022

Omsorgsnämnden tar del Verksamhetsberättelse och Bokslut 2021

Föredragandes förslag:
Nämnden tar del av verksamhetsberättelse och bokslut 2021 och för den vidare till
kommunstyrelsen.
Beslut:
Omsorgsnämnden beslutar enligt förslag
-------------------Bilaga 1/§5, 4.4.2022
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

SUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

4.4.2022

On § 6

sida 6

Tjänstemannabeslut 2021

4.4.2022

Äldreomsorgsledarens tjänstemannabeslut 2021.
Listan finns till påseende på mötet.

Föredragandes förslag:
Nämnden antecknar till kännedom
Beslut:
Omsorgsnämnden beslutar enligt förslag

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

SUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

4.4.2022

sida 7

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar
sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning, utlåtande eller verkställighet, kan enligt § 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över
beslutet.
Paragrafer §§ 2-6
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt §
110 kommunallagen kan framställas över beslutet.
(sen instruktioner nedan under rättelseyrkanden)
Paragrafer § 1
Enligt § 5 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan
nämnda beslut.
Paragrafer och grund för besvärsförbudet: -

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas, samt tid för yrkande
av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt 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 kommunmedlemmar.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas:
Omsorgsnämnden i Sund
Norra Sundsvägen 361, Björby
AX-22520 Kastelholm
Paragrafer: §1
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 offentligt på den digitala anslagstavlan.

Rättelseyrkandets innehåll

Protokolljusterarnas signaturer

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

Utdragets riktighet bestyrker

SUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

4.4.2022

sida 8

KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid

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 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
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 besvärstid

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 författat 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.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

