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§ 71  Laglighet och beslutsförhet 

Beslut: Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. Socialnämndens ordförande Siv 
Relander deltar via elektoniskt beslutsförfarande. 

 

§ 72 Val av en protokolljusterare  

Beslut: Till protokolljusterare valdes Robert Karlman och Susanna Mickwitz. 

 

§ 73 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut: Föredragningslistan godkändes med ett övrigt ärende § 79, Besöksförbud till kommunens 
äldreboende, barnomsorg samt centralkök. 
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§ 74 Förändringar i förvaltningsstrukturen till följd av ny lagstiftning inom 
socialtjänst, barnomsorg och äldreomsorg 

 
Kommundirektören bereder ärendet och presenterar det vid mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beslut: Ärendet återremitteras pga av ingen beredning. 
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§ 75 Socialväsendets delförslag till budget för 2021  

Kommunens ekonomi är fortsättningsvis ansträng och tillåter inte utgiftsökningar.  Nämnderna bör i 
budgetarbetet utgå från verksamheten med beaktande av ändringar som kan förutses. Enheterna och 
nämnderna bör noga motivera eventuella utgiftsökningar, man bör anpassa utgifterna till verksamheten 
som bedrivs. Budgeterade inkomster bör utgå från taxor och avgifter som råder och motsvarar den 
antagna verksamhetsnivåer. 

Ett omfattande lagstiftningspaket; ny socialvårdslag, ny barnomsorgs- och grundskolelag och ny 
äldrelag påverkar verksamhetsförutsättningarna för sociala sektorn 2021. Barnomsorgen överförs till 
skolförvaltningen. Kommunernas socialtjänst k.f. tar fr.o.m. 1.1.2021 över kommunens socialvård exkl 
äldreomsorgen. Kommunen har för avsikt att ingå fortsatt samarbete med Sottunga kommun. 
samarbetet omfattas barn- och äldreomsorg. 

Socialsekreteraren har uppgjort ett delförslag till budget för 2021 för barnomsorg och äldreomsorg 
inklusive ledningsfunktioner samt ett köptjänstkonto för Kommunernas socialtjänst k.f.  

Förslaget till ny förvaltningsstruktur utgår från att den sociala sektorn delas upp så att socialvården 
överförs till KST, barnomsorgen sammanförs med nuvarande skolsektor och äldreomsorgen överförs 
till en nybildad äldreomsorgssektor. 
Likaledes för äldreomsorgens och Kommunernas socialtjänst del beräknas försäljning av service till 
annan kommun fortgå 2021 och framåt. 

Med anledning av detta bör förhandlingar föras med Sottunga kommun och utarbetas ett förslag 
angående fortsatt samarbetsavtal för gemensam äldreomsorgsledning och socialtjänst samt besluta sig 
om vilken arbetsprocent i tjänsten som socialsekreterare samt tjänstemannaledning inom äldreomsorg 
blir från 1.1.2021. 

Av den anledningen kan inte ett fullständigt budgetförslag i detta skede göras vad gäller personal inom 
socialtjänst, köptjänst kontra KST och Sottunga kommun samt tjänsteinnehavare inom äldreomsorg. 
Budgetförslaget som socialsekreteraren föreslår i nuläget gäller övrig personal förutom ansvarig 
närvårdare samt personal inom socialtjänst och ledande tjänsteman inom äldreomsorg.  

Vad gäller barnomsorgens verksamhet har ett budgetförslag utarbetats enligt nuvarande personal 
struktur.  I och med att barnomsorgen kommer att överföras till skolförvaltning fr.o.m. 1.1.2021 och 
eventuella personalförändringar kan ske, kan ett nytt ställningstagande av budget 2021 göras av 
skolförvaltningen. 

På grund av kommande ny nämndstruktur i kommunen som planerats till 1.1.2021 utgår 
socialnämndens mandattid 31.12 2020.  

Se bilaga 1, förslag till budget år 2021 

Se bilaga 2, översiktsbudget 
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Förklaringar kring kostnadsökningar/kostnadsminskningar: 

410 Socialförvaltning 
Se ovanstående text 
 
411 Familje- och socialvård, köptjänstkonto för Kommunernas socialtjänst k.f. 
 
Fördelning av kostnader fr.o.m. 1.1.2021 för Kökar kommun efter avdrag av Ls andel om 185 712 € 
Kostnadsökning: 151 580 euro jämfört med 2020 års budget.  
 
412 Anstaltsvård 

Kostnadsökning:75 941 euro jämfört med bokslut 2019. 
Kostnadsökning: 40 025 euro jämfört med  2020 års budget; omfattas av ökade kostnader vad 
gäller grundavgift samt dygnskostnad. 

Budgeten kommer att behandlas ytterligare en gång i Oasens styrelse, den 20.10 vilket 
innebär att siffrorna kan komma att ändras. 

413 Sommarängen 
Se ovanstående text 
 
414 Barnängen 

Kostnadsminskning: 13 763 euro jämfört med bokslut 2019. 
Kostnadsminskning: 8 316 euro jämfört med 2020 års budget omfattas av 
verksamhetsintäkter. 
 

415 Hemvårdsstöd 

Kostnadsökning: 2 700 euro jämfört med 2020 års budget.  

416 Centralköket 

Kostnadsökning: 10 030 euro jämfört med bokslut 2019 omfattas av minskade 
verksamhetsintäkter måltidsavgifter).  
Kostnadsminskning: 10 860 euro jämfört med 2020 års budget omfattas av ökande 
verksamhetsintäkter (måltidsavgifter).  
 
Socialsekreterarens förslag: 

Enligt socialsekreterarens delförslag till budget med inkl vårdpersonal blir totala summan med 
intäkter, löner och lönebikostnader medräknat: 820 385 euro ( jmf bokslut 2019: 671 857 euro samt 
jämfört med budget år 2020: 746 972 euro). 
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Socialnämnden beslutar att godkänna föreliggande delförslag till budget för socialväsendet 2021, i 
enlighet med bilaga 1 vad gäller; 

- 411 Familje- och socialvård : 185 712 euro 
- 412 Anstaltsvård : 180 478 euro 
- 413 Sommarängen (delförslag)  : 327 443 euro 
- 414 Barnängen :   44 707 euro 
- 415 Hemvårdsstöd :     2 700 euro 
- 416 Centralköket :   79 345 euro 

  820 385 euro 

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 Beslut:  

Med stöd av landskapslagen om en kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2) kommer 
Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) från 1.1.2021 ta över all den socialvård som enligt lag 
ankommer på kommunerna förutom barnomsorg och äldreomsorg. 

Utöver den personal som kommunen fortsättningsvis är arbetsgivare för, har kommunen även andra 
tjänster/befattningar som direkt berörs av omstruktureringen med anledning av att delar av den 
anställdas arbetsuppgifter överförs till KST.  

Ärendet återremitteras med motivering att budgetförslaget även skall innefattas av kst samt 
äldreomsorg även om omstrukturering enligt ovanstående text ännu inte är färdigt behandlad i 
socialnämnd, kommunstyrelse och fullmäktige. 
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§ 76 Konfidentiellt ärende 
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§ 77  Fortsatt barnomsorgsverksamhet fr.o.m. 12.11 t.o.m.  31.12 2020 

Fr.o.m. 12.11.2020 t.o.m. 31.12 2020 kommer personalsituationen att se annorlunda ut inom 
barnomsorgens verksamhet. För närvarande är två personal anställda inom barnomsorgen. 

Från och med 12.11 kommer en personal att vara anställd t.o.m 31.12 2020 med två barn inskrivna 
inom barnomsorgen. 

Tillfällig barndagvård för icke bosatta kan ytterligare förekomma under perioden enligt de kriterier 
som fastställts inom barnomsorgstaxan. 

 

Socialsekreterarens förslag:   

Personalen inom barnomsorgen arbetar fortsättningsvis enligt nuvarande arbetsavtal 21 timmar per 
vecka men skall ha möjlighet att kunna gå upp till 25,25 timmar per vecka ifall behovet uppstår.  

Medel finns upptagna i budgeten för ändamålet.  

 

Beslut: Beslut enligt förslag. Ärendet justeras omedelbart. 
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§ 78 Antagande av offert för program för vårdplanering och dokumentation 

Det finns ett stort behov av att införskaffa journalprogram till äldreomsorgen. Dagens system uppfyller 
inte förväntningar och användarvänlighet, säkerhet och ändamålsenlighet som man förväntar sig. 
Abilita är den enda realistiska leverantören av svenskspråkiga program i Finland på området och 
används redan inom löneräkning och bokföring inom Kökars kommun. 

Att kvalitetssäkra vården med hjälp av abilita se bilaga 4. 
Abilita Offert, se bilaga 5. 
Offert  ikraft t.o.m. den 30.11 2020 för nedanstående moduler. 

Serviceboende pris/plats/mån 

Priserna är bundna till invånarantalet i kommunen och antalet klienter. 

Serviceboende pris/plats/mån 

- Vårdplanering och dokumentation (vårdjournal) 
- Mätdata 
- Medicinlista  
- Vård- och serviceplan 
- Option pris/licens/år 
- Pharmaca Fennica  
- Ibruktagning, projektchef  

Samt utbildning i kursform, programinstallationer och programuppdateringar hos kunden och 
prestationsbaserat användarstöd(helpdesk) till användare som har deltagit i utbildningen. 

Socialsekreterarens förslag:  

Socialsekreterarens förslag är att anta Abilitas offert för program för Vårdplanering och Journal samt 
Mätdata för serviceboende. Därtill beställs optionen Vård- och serviceplan. Ungefärlig årskostnad 200 € 
(indexjusteras) samt initialkostnader som ibruktagning och inskolning  uppskattat till  3 978 €. 

Modulerna för Hemservice samt medicinlista samt Pharma Fennica beställs ej. Utbildningsupplägg 
bestäms i samråd med Abilita.  

Tillkommer en kostnad för inköp av server samt installationskostnad om ca 1 500 €. 

Total kostnad om 5 678 € budgeteras år 2021 för ibruktagandet av program för vårdplanering och 
dokumentation. Del av kostnader ss inköp av server och installation kan ske under slutet av år 2020 

under förutsättning att medel finns. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 

Beslut:.Beslut enligt förslag med tillägg att personalen bör få tillgång till egna manualer vad gäller 
utbildningen. Ärendet justeras omedelbart och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare 
behandling. 
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§ 79 Besöksförbud till kommunens äldreboende, barnomsorg samt 
centralkök 

 

Redogörelse för ärendet 

En pandemi förorsakad av ett s.k. coronavirus har sedan en tid drabbat världen. Med anledning av det                                 

har ett antal myndigheter i Finland och Åland utfärdat riktlinjer och Finlands regering har fört en                               

förordning om att ta i bruk beredskapslagen till Finlands riksdag. Smittskydd och beredskapslag är                           

finländsk behörighet även på Åland medan hälso- och sjukvård är åländsk behörighet. Kökars kommun                           

har redan vidtagit ett antal åtgärder bl.a. tidigare beslut för besöksförbud. I dagsläget råder en                             

samhällsmitta på Åland.  

  

Motiveringar (lag, förordning eller stadgor, avtal och bestämmelser) 

Självstyrelselag för landskapet Åland 

Lag om smittsamma sjukdomar FFS 2016/1227 

Beredskapslag FFS 2011/1552 

  

Socialsekreterarens förslag:   
Alla inomhus besök av utomstående till kommunens äldreboende, barnomsorg samt centralkök                     

förbjuds. Undantag kan beviljas friska personer om särskilda skäl föreligger. Förman beslutar om                         

undantag. Beslutet gäller till dess att det helt eller delvis upphäves genom nytt beslut av förman. 

  

.  

Beslut:Beslut enligt förslag. Ärendet justeras omedelbart. 
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§ 80 Mötet avslutas klockan : 16.10 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

 

BESVÄRSFÖRBUD 

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 : §§ 72,73,74,75,78,80 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt 

rättelseyrkande enligt § 110 kommunallagen kan framställas över beslutet 

(se instruktioner nedan under rättelseyrkanden) 

 

Paragrafer : §§, 71,76,77,79 

Enligt § 15 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte 

anföras över nämnda nedan 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 ovan 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:  

 

Kökar kommun 

Socialnämnden i Kökar 

22730 Kökar 

 

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 den dag protokollet lagts fram offentligt. I vartdera fallet 

räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen 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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Besvärsmyndighet och 

besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 

Ändring i beslut med anledning 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 den dag protokollet lagts fram offentligt. 

 

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 besvärshandlingar 

Besvärshandlingar skall inlämnas till besvärsmyndigheten för besvärstidens utgång. Besvärshandlingar 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. Enligt lagen om domstolsavgifter kan 

domstolen ta ut en avgift för inlämnande av besvär. Kontakta respektive domstol för mer information. 
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