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On §15
14.6.2021
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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 konstateras lagenligt sammankallad och beslutsför.
--------------------

On § 16
14.6.2021

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 Johan Lindholm och Annika Kortman. Protokollet justeras xxxx x.x.2021.
Beslut:
Omsorgsnämnden beslutar att protokollet justeras torsdag 17.6.2021 kl 16.00. Till
protokoll justerare utsågs Annika Kortman och Johan Lindholm

-------------------On § 17

Godkännande och eventuell komplettering av föredragningslistan

14.6.2021

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

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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On § 18

sida 4

Delgivningar

14.6.2021

1. Kommunfullmäktiges protokoll
 https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_4_310521_-_protokoll.pdf
2. Kommunstyrelsens protokoll
 https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/kf_4__080621_protokoll.pdf
3. Norra Ålands Äldreråd
 https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/protokoll_aldrerad1.pdf
4.OasenBoende- och vårdcenter
 https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/protokoll_26.5.2021.pdf
5. Situationen inom äldreomsorgen
 Personalsituationen
 Sommarsemestrar
o Är fastställda och sommarvikarier anställda
 Rekrytering
o Varit svårt att få tag på behöriga närvårdare inför
sommaren.
 Läget gällande Corona pandemins verkningar
o Då smittläget har förbättrats och majoriteten av
boende och personal är dubbelvaccinerade känns
situationen tryggare.
 Budgetdirektiv gällande budget 2022
 Samverkansavtal gällande hemvård, mellan kommunen och
ÅHS har godkänts av kommunstyrelsen.

Föredragandes förslag:
Omsorgsnämnden beslutar att anteckna delgivningarna till kännedom. Budget 2022
tas som ett ärende på augusti mötet gällande del 1 av budgetarbetet vilket skall
vara kommunstyrelsen tillhanda senast 31 augusti 2021
Beslut:
Omsorgsnämnden har tagit del av delgivningarna och beslutar enligt förslag.

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

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Samverkansavtal om Boendeservice mellan ÅHS, kommunerna och KST

14.6.2021

Ny lagstiftning gällande både socialvården och hälso-och sjukvården trädde i kraft
1.1.2021. Där med skall olika samverkans avtal ingås mellan Ålands Hälso-och
sjukvård(ÅHS), kommunerna och Kommunernas socialtjänst(KST). Kommunstyrelsen i Sund har sedan tidigare ingått Samverkansavtal gällande Hemvård.
Samverkansavtal gällande boendeservice skall också ingås, syftet med samverkansavtalet gällande boendeservice är följande;
”Samverkansavtal ska ingås enligt socialvårdslagen §69 och hälso- och sjukvårdslagen § 19a för att säkerställa funktionella servicehelheter för klienter som får båda
socialvård och hälso- och sjukvård inom detta område. Enligt landskapsförordning
om samverkansavtal inom socialvård och hälso- och sjukvård §§1,2 ska samverkansavtalet innehålla gemensamma mål för de samordnade tjänsterna, uppgifter om ansvarsfördelningen mellan parterna, övergripande rutiner för samarbetet och uppgifter om hur den årliga utvärderingen ska göras. Vidare ska i samverkansavtalet överenskommas om påföljderna av att avtalet inte följs.
Syftet med samverkansavtalet gällande boendeservice är att den kommunala socialvården och ÅHS ska samarbeta så att ÅHS tjänster och övrig socialvård och omsorg
vid serviceboenden bildar en funktionell helhet för klienten.”( Källa: Samverkansavtal om boendeservice)
Ovannämnda Samverkansavtal handlar till största delen om rehabilitering genom
samarbete mellan ÅHS, kommunerna och KST.

Föredragandes förslag:
Då lagstiftningen ej tillåter att en kommun ställer sig utanför denna typ av samverkans avtal, föreslår äldreomsorgsledaren att omsorgsnämnden inför kommunstyrelsen förordar att avtal ingås. Avtalet skall utvärderas årligen och den första utvärderingen sker i april 2022. Det är därmed mycket viktigt att kommunen fortlöpande
reflekterar över hur detta avtal fungerar och efterföljs från ÅHS sida, med tanke på
att det rent konkret skall ge kommunens innevånare en bättre förutsättning till rehabilitering av olika slag, oberoende av ålder eller problematik. Det vore även önskvärt att det i framtida avtal, ytterligare stärks hur viktigt det är med vårdplaneringsmöten i mångprofessionella nätverk. Det bör heller inte resultera i att kommunerna
blir nödgade att anställa specifik personal för rehabilitering som åligger ÅHS.
Beslut:
Omsorgsnämnden beslutar enligt förslag och för ärendet vidare till Kommunstyrelsen.
-------------------On §19/14.6.2021, Bilaga 1
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Äldreomsorgens behov av institutionsplatser

14.6.2021

Nämndens ordförande initierar en diskussion gällande kommunens avsikter att
avyttra flertalet platser vid Oasen Boende- och vårdcenter.

Föredragandes förslag:
____

Beslut:
Omsorgsnämnden har diskuterat Kommunstyrelsens förslag att avyttra flertalet
platser på Oasen Boende- och vårdcenter. Omsorgsnämnden har konstaterat att det
finns ett behov av att behålla 2 platser på Oasen Boende- och Vårdcenter. Detta på
grund av att endast Oasen tillhandahåller demensvård för de klienter som har
mycket svåra symptom. Oasen tillhandahåller även institutionsvård för klienter
som har ett stort medicinskt vårdbehov, men inte är i behov av sjukhusvård. Dessa
två klientgrupper är som regel ej lämpliga att vårdas på ESB-nivå. Därmed sänder
omsorgsnämnden detta förslag till Kommunstyrelsen
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

SUNDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

14.6.2021

On § 21
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Inköp inventarier

14.6.2021

Bifogat den digitala kallelsen finns sidomaterial som består av länkar till produkter
som offererats från olika företag. Även de offerter som hittills inkommit bifogas
som sidomaterial.
Offert gällande trädgårdsmöbler har inkommit från EM Möbler, Mio möbler, ÄOL
har även tagit prisuppgifter på trädgårdsbord och parasoll från JYSK.
Offert gällande s k side by side cyklar har inkommit från Peters cykel och sportservice och Mentex Ab
Föredragandes förslag:
Side by Side cykel beställs från Peters cykel och sportservice
enligt offert 88 300 SEK exkl moms, frakt tillkommer. Cykeln levereras i september.
Trädgårds möbler enl följande karmstol 18 st, positionsstol 15st, hammock med dynor och tak 2 st, parasoll och parasollfot 2 st, Du o Ja sittmöbel 2 st beställs från
EM möbler enligt offert om 5 294,36 euro exkl moms, med leverans så snart som
möjligt.
Trädgårdsbord inköps från Jysk eller EM möbler beroende på var priset är förmånligast.
Äldreomsorgsledaren har diskuterat med berörda leverantörer och lyckats minska
kostnaderna för de produkter som behöver köpas in.
Därmed ökar möjligheten att de penningmedel om 24.800 euro som fullmäktige
godkänt från danaarvet även räcker till att få i bruk wifi på Tallgården
Offert förfrågan gällande 1 st Vårdsäng, 8 st sängbord och 5 st madrasser från följande företag Haltija, Lojer och HOT har begärts in, produkterna inköps enligt principen lämpligast för verksamheten samt förmånligaste offert.
Äldreomsorgsledaren får i uppdrag att slutföra samtliga inköp.
Beslut:
Omsorgsnämnden beslutar enligt förslag.

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

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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On § 22
14.6.2021
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Budgetjämförelse nr 2
Så här långt håller budget de givna ramarna. Den stora avvikelsen är kostnaderna
till Oasen, där pågår dock en justering gällande vilka kostnader som påförs kommunen och vilka kostnader som påförs KST

Föredragandes förslag:
Omsorgsnämnden tar del av budget uppföljning nr 2 2021 och antecknar till kännedom.

Beslut:
Omsorgsnämnden beslutar enligt förslag.

-------------------On §22/14.6.2021, Bilaga 2, 3, 4
--------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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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 §§16-22
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt §
110 kommunallagen kan framställas över beslutet.
(sen instruktioner nedan under rättelseyrkanden)
Paragrafer §15
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: §15
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
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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

