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Tillsyn av behandlingstider inom barnskyddet
Beslut
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) uppmärksamgör med stöd av
57 § 2 mom. i socialvårdslagen 1 Kumlinge kommun på att verksamheten ska
ordnas i enlighet med kraven på de behandlingsrelaterade tidsfrister som
föreskrivs i 4j § 2 mom. och 4k § 2 mom. i landskapslag (2008:97) om
tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen (FFS 417/2007).
Ärende som behandlas
Enligt 5 § 14 punkten i landskapslag (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland
av barnskyddslagen (FFS 417/2007) ska Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
(ÅMHM) minst en gång per kalenderår begära de uppgifter som är nödvändiga för
uppföljningen och övervakningen av de tidsfrister som föreskrivs i 4j § 2 mom.
och 4k § 2 mom. i landskapslag (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av
barnskyddslagen (nedan blankettlagen om barnskydd).
Inbegärda utlåtanden och utredningar
ÅMHM har den 24.09.2018 skickat brev till alla socialförvaltningar på Åland. I
brevet meddelas att tillsynsmyndigheten avser följa upp behandlingstiderna inom
barnskyddet för den tidsperiod som infaller mellan 1 oktober 2018 och 31 mars
2019. ÅMHM meddelade i brevet att ifrågavarande behandlingstider följs upp
genom att socialförvaltningarna besvarar närmare angivna frågor i en webbenkät
som är öppen under perioden 1 april – 30 april 2019.
Juridiska utgångspunkter
Enligt 4j § 2 mom. i blankettlagen om barnskydd, ska efter att ett
barnskyddsarbete har inletts, socialarbetaren senast den sjunde vardagen efter att
ha mottagit anmälan eller motsvarande information, avgöra om en utredning om
behovet av barnskydd enligt 4k § ska inledas med anledning av ärendet eller om
ärendet uppenbart är av sådan art att det inte föranleder några åtgärder.
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Socialvårdslagen (FFS 710/1982) är antagen på Åland genom 1 § 1 punkten i landskapslag
(1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.
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Enligt 4k § 2 mom. i blankettlagen om barnskydd ska utredning av behovet av
barnskydd göras utan obefogat dröjsmål. Utredningen ska färdigställas senast
inom tre månader från att barnskyddsärendet anhängiggjordes.

ÅMHM:s bedömning och motivering
ÅMHM konstaterar att socialförvaltningen i Kumlinge kommun enligt de
uppgifter kommunen rapporterat till ÅMHM, inte i samtliga fall under perioden 1
oktober 2018 – 31 mars 2019 har uppfyllt kraven på de behandlingsrelaterade
tidsfrister som föreskrivs i 4j § 2 mom. och 4k § 2 mom. i blankettlagen om
barnskydd.
Närmare uppgifter framgår ur bifogad projektrapport.
Besvär
I enlighet med 57 § 3 mom. i socialvårdslagen (FFS 710/1982) kan inte ändring i
detta beslut sökas genom besvär.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Robert Sundström
T. f. myndighetschef
Beslutande

Mikael Granholm
Social- och hälsovårdsinspektör
Föredragande

Bilaga:
Projektrapport (Dnr: 2018-818)

2(2)

