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Denna möteskallelse har anslagits på digitala anslagstavlan den 26.8.2021.
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On § 23
30.8.2021

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 konstateras lagenligt sammankallad och beslutsför.
--------------------

On § 24
30.8.2021

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 Britt Danielsson och Johan Lindholm. Protokollet justeras xxxx.xx.xx.2021.
Beslut:
Omsorgsnämnden beslutar att protokollet justeras tisdag 31.8.2021 kl 16.30. Till
protokoll justerare utsågs Britt Danielsson och Johan Lindholm
--------------------

On § 25

Godkännande och eventuell komplettering av föredragningslistan

30.8.2021

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

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

30.8.2021

On § 26

sida 4

Delgivningar

30.8.2021

1. Kommunstyrelsens protokoll
- https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_5_160821_protokoll.pdf
2. Situationen inom äldreomsorgen
 Personalsituationen
 Rekrytering
- Det har varit och är mycket svårt att rekrytera
närvårdare, trots upprepade rekryterings perioder
är det svårt att fylla de obesatta befattningarna.
- Nämnden diskuterade olika alternativ till möjligheten att skapa ökat intresse för obesatta befattningar.
 Personal läget under sommaren har periodvis varit ansträngt, men med god vilja och stort engagemang från
personalens sida har situationerna löst sig.
 Läget gällande Corona pandemins verkningar
 Just nu ser det ljusare ut gällande pandemi situationen,
och vi börjar försiktigt och vågar nu med hjälp av kommunens fritidsledare och bibliotekarie ordna högläsning
och sittgympa för de boende.
 Vård vid kognitiv svikt
 Information om högskoleutbildningen Vård vid kognitiv
svikt

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

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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On § 27

sida 5

Budgetdirektiv till nämnderna över uppgörande av budget för verksamhetsåret år 2022.

30.8.2021

Kommunstyrelsen i Sund har gett omsorgsnämnden i uppdrag att innan
31 augusti behandla punkt 1-3 i givna budgetdirektiv för
verksamhetsåret 2022.
Kst § 54

Budgetdirektiv till nämnderna över uppgörande av budget för verksamhetsåret år 2022

03.05.2021
Bokslutet för år 2020 uppvisar ett positivt resultat om ca 325 000 €. Detta beror på att den relativa arbetslösheten ej ännu har slagit igenom i skattesystemet, vilket sker först i november år 2021. Vidare så fick Sunds
kommun en förhöjd landskapsandel av Ålands landskapsregering under föregående år.
Trots att Sunds kommun sparade 5 % av kostnaderna till 2021 jämfört med bokslut 2019 så har kommunfullmäktige budgeterat ett negativt resultat för år 2021 om ca — 403 000 €. Detta tvära kast beror på att skatteintäkterna och landskapsandelarna väntas minska radikalt till år 2021 jämfört med år 2020.
Inför år 2022 så har kommundirektören beaktat sådant som är känt i dagsläget och uppskattar att underskottet för år 2022 kan komma att bli ca — 370 000 € beroende på att skatter och landskapsandelar kommer ligga
kvar på denna "nya" lägre nivå samt att vissa kostnader minskar till år 2022. Ett resultat i den här storleksordningen innebär ett positivt årsbidrag om ca 47 000 €, så det är ingen katastrof, men samtidigt så är den
här prognosen beroende av att kommunalförbundens kostnader ej fortsätter öka vilket i sig är ett osäkert antagande.
Med detta sagt så finns det således fortfarande skäl för nämnderna att se över sina verksamheter. Det finns
sedan tidigare ett beslut på att det skall hållas ett målsättningsseminarium på hösten.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utfärdar följande budgetdirektiv till nämnderna:

1.

Kommunstyrelsen vill ha en konsekvensbeskrivning vad som händer inom nämndens totala verksamhet i
det fall nämnden behöver spara 5 % av kostnaderna jämfört med bokslut 2020.

2.

Vilka intäkter går att öka inom nämndens ansvarsområde och hur mycket kan intäkterna ökas? Redovisas i jämna tusental.

3.

Vad tycker nämnden om idén att varje verksamhet blir tilldelad en "peng" per exempelvis elev och på så
vis har möjlighet att planera verksamheten i ett mer långsiktigt perspektiv? Fördelen är att tjänstemännen på förhand kan anta hur mycket pengar respektive verksamhet får samt att politikerna får en bättre
möjlighet att tilldela verksamheterna rätt mängd ekonomiska resurser.

4.

Kommunstyrelsen förväntar sig en nollbudget för kommunens egna verksamheter jämfört med bokslut
2020.

5.

Budgeten till år 2022 skall innehålla relevanta nyckeltal som t.ex. kostnad/elev och liknande. Syftet är att
politiker och tjänstemän ska få en uppfattning om vad respektive verksamhet kostar. Varje verksamhet
ska ha nyckeltal förutom då det är uppenbart onödigt.

6.

Punkterna 1 — 3 skall vara behandlade av respektive nämnd och skickade till kommunstyrelsen senast
den 31 augusti.

7.

Punkterna 4 — 5 skall vara behandlade av respektive nämnd senast den 30 september.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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On §27
30.8.2021
Föredragandes förslag:
Äldreomsorgsledaren har i Bilaga 1, besvarat kommunstyrelsens frågeställningar
punkt 1-3, vilka tillställts nämnden i budgetdirektiv för 2022.
Nämnden diskuterar förslagen och tillför synpunkter. Därefter förs ärendet åter till
kommunstyrelsen.
Beslut:
Omsorgsnämnden beslutar enligt förslag Bilaga 1 On §27/30.8.2021, men gör kommunstyrelsen uppmärksam på följande tillägg;
Omsorgsnämnden anser att med nuvarande budgeterings system, finns redan möjlighet för tjänstemän och förtroendevalda att planera och budgetera för verksamheten. På grund av verksamhetens litenhet ser nämnden ingen fördel med ett nytt
system gällande budget arbetet.
-------------------On §27/30.8.2021, Bilaga 1
-------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
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Sammanträdesdatum
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On § 28
30.8.2021

sida 7

Budgetjämförelse nr 3
Så här långt håller budget de givna ramarna. Oasen är det ännu oklart om allt är åtgärdat pga av KST kostnader.

Föredragandes förslag:
Omsorgsnämnden tar del av budget uppföljning nr 3 2021 per den 31.7.2021 och
antecknar till kännedom.

Beslut:
Omsorgsnämnden beslutar enligt förslag och för budgetuppföljningen vidare till
kommunstyrelsen.
-------------------On §30/8.8.2021, Bilaga 2,3
--------------------

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 §§24-28
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt §
110 kommunallagen kan framställas över beslutet.
(sen instruktioner nedan under rättelseyrkanden)
Paragrafer §23
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: §23
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

