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Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats
https://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/socialnamnden den 16.12.2019.
INTYG
Härmed intygas att den här kungörelsen anslagits på Hammarlands kommuns officiella anslagstavla
och Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavlaunder tiden 05.12.2019- 19.12.2019.
Jolita Andziulaitiene

Socialsekreterare

HAMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Nummer

Socialnämnden

12.12.2019

11/2019

Sammanträdestid
Sammanträdesplats

Torsdagen den 12 december 2019 kl. 18.00- 20.00
Kommungården

Beslutande

Josefin Cleve-Andersson, ordförande
Stig Mattsson
Cecilia Jansson
Danielsson Veronica
Lagerberg Eija – ersättare för Mona Eriksson
Frånvarande:
Stellan Egeland, vice ordförande - ingen ersättare
Lukas Lundström - ingen ersättare

Övriga närvarande

Jolita Andziulaitiene, Socialsekreterare
Frånvarande:
Tomas Blomberg, ordförande kommunstyrelsen
Kurt Carlsson, kommundirektör

Paragrafer

§§ 151-168
Hammarland den 12.12.2019

Underskrifter

Protokolljustering

Ort och tid

Josefin Cleve Andersson
Ordföranden
Hammarland den 12.12.2019

Stig Mattsson
Underskrifter
Protokollet Ort och tid
publicerat
på kommunens
webbplats

Underskrifter

Utdragets
riktighet
bestyrker

Ort och tid

Underskrift

Hammarland den 16.12.2019

Jolita Andziulaitiene
Hammarland den

Jolita Andziulaitiene
Protokollförare

Lagerberg Eija

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Socialnämnden

12.12.2019

151-153

SOC 151 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

SOC 151 §:

BESLUT:

Socialnämnden konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutfört.
_______________

SOC 152 §:

Protokolljustering
Socialnämnden utser Stig Mattsson och Lagerberg Eija till protokolljusterare.
Justering sker 12.12.2019 i kommungården.

SOC 152 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner protokolljusterarna.
_______________

SOC 153 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

SOC 153 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner föredragningslistan
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Socialnämnden

12.12.2019

154

SOC 154 §:

Ärenden till kännedom
 -- Ålands landskapsregering brev av den 31.11.2019 Dnr: 1068/2019 gällande
information gällande socialvårdslag.
 Ålands landskapsregering brev av den 31.11.2019 Dnr: 1087/2019 gällande
behörighetskrav socialarbetare.
 Ålands landskapsregering brev av den 15.11.2019 Dnr: 1094/2019 gällande
förverkligande av en grundskoleundervisning för personer som fullgjort läroplikten
 Ålands landskapsregering brev av den 31.11.2019 Dnr: 1086/2019 protokoll fört
vid enskild föredragning Nr 53 behörighetskrav för socialarbetare ÅLR 2018/1896

Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden antecknar ärendet till kännedom.
SOC 154 §:

BESLUT:
Socialnämnden antecknar besluten till kännedom
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Socialnämnden

12.12.2019

155

SOC 155 §:

Tjänstemannabeslut
Följande ärenden har behandlats sedan socialnämndens möte 7.11.2019:






§§ 224-248
§§ 67-75
§§ 20-24
§§ 16-20
§§ 33-36

Utkomststöd
Personalärende
Handikappservice
Färdtjänstbiljetter
Barnskyddet

Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden antecknar besluten till kännedom.
SOC 155 §:

BESLUT:

Socialnämnden antecknar besluten till kännedom
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Socialnämnden

12.12.2019

156

SOC 156 §:

Arbetsplan för fritidshem 2019-2020
Enligt 15 § barnomsorgslag för landskapet Åland (ÅFS 2011:86) ska varje
gruppfamiljedaghem och daghem göra upp en arbetsplan, vilken ska godkännas av
det organ som ansvarar för barnomsorgen i kommunen.
Kommunens daghem har med de av Ålands landskapsregering fastställda
”Grunderna för förundervisningen för barnomsorgen i landskapet Åland” som
utgångspunkt utarbetat arbetsplaner för verksamhetsåret 2018-2019. Grunderna för
förundervisningen finns tillgängliga på www.regeringen.ax.

Bilaga (1)

Arbetsplan för fritidshem 2019-2020
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden godkänner arbetsplan för fritidshem 2019-2020

SOC 156 §:

BESLUT:

Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Socialnämnden

07.11.2019

157

SOC 157 §:

Tillsättandet av tillsvidare socialarbetares tjänst
En tillsvidare tjänst som socialarbetare annonserades ut genom Tidningen Åland och
arbetsförmedlingen.
Inom den utsatta tiden 28.10.2019 har följande personer sökt befattningen. Ingen
sökande är formellt behörig vid den utsätt ansöknings tid.

Bilaga (2)

SOC 157 §:

Ansökan, CV
Namn

födelsedag

hemkommun

Ingegerd Hanses

1993

Kajsa Hindersson

1996

XXX

magister studerande till
socionom/socialarbetare
Vid Uppsala universitet

Antonia Brandt

XXX

Mariehamn

Yrkeshögskolan Novia

Alexandra Öhman

1984

Mariehamn

Cady Akademic Training
Undersökerska

Abdelhakim Ladous

1993

Marocko

Vasa

utbildning
magister studerande vid
Åbo akademi i Vasa

University degree at economics
Sciences and gestion

Socialsekreterarens förslag:
Två sökande intervjuades. Socialnämnden utser Antonia Brandt till socialarbetare för
tiden 1.2.2020–31.12.2020 Den uppgiftsrelaterade lönen för tjänsten är 2.950,41
€/månad. Tjänsten tillträds fr.o.m. 1.2.2020 eller enligt överenskommelse.
För tjänsteförhållandet tillämpas inte prövotid på grund av att Antonia Brandt har
haft det förut.

SOC 157 §:

BESLUT:

Socialnämnden bordlägger ärendet.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

12.12.2019

SOC 158 §:

SIDA 6
§ nr

158

Närvårdarnas lön på hammargården

Hammargårdens närvårdarkoordinator genom ett brev av den 5.11.2019
Dnr:1074/2019 gällande lämnar in en skrivelse gällande närvårdarlönen på
hammargården. Enligt Linda Malmlund frågan togs upp till kommunstyrelsen som på
sitt möte beslöt att kalla in hammargårdens personal för diskussion om det. Den
11.3.2019 diskuterades om det och kommundirektörens förslag att lönerna höjdes
enligt AKTA godkändes av kommunstyrelsen.
Linda Malmlund önskar lyfta upp frågan igen.
Bilaga (3)

Hammargårdens närvårdarkoordinator brev
Socialsekreterarens förslag:
Närvärldarnas grundlön på Hammargården är 2 362,52 euro/mån per heltid. Enligt
AKTA lägsta lön för närvårdare är 2 171,38 e/mån. Socialnämnden antecknar det
till kännedom.

SOC 158 §:

BESLUT:

Socialnämnden bordlägger ärendet.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

12.12.2019

SOC 159 §:

SIDA 7
§ nr

159

Ansökan om bidrag från trivselfonden

Hammargårdens närvårdarkoordinator har genom ett brev av den 14.11.2019
Dnr:1117/2019 lämnat en anhållan om bidrag till beloppet 300 e för att finanser
underhållningen på jullunchen den 18.12.2019 för klienterna.
I trivselfonden finns idag 8.053,34 e.
Bilaga (4)

Hammargårdens närvårdarkoordinators ansökan.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden godkänner ansökan.

SOC 159 §:

BESLUT:

Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

12.12.2019

SOC 160 § :

160

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

SIDA 8
§ nr

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

12.12.2019

SOC 161 § :

161

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

SIDA 9
§ nr

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

12.12.2019

SOC 162 § :

162

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

SIDA 10
§ nr

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

12.12.2019

SOC 163 § :

163

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

SIDA 11
§ nr

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

12.12.2019

SOC 164 § :

SIDA 12
§ nr

164

Ansökan om utökad tjänst som kock
Kenneth Holmroos har genom ett brev av den 04.12.2019 Dnr:1152/2019 lämnat en
ansökan om utökad sin tjänst som kock på Hammargården från 80 % till 100 %.
Eftersom tjänsten är ledig finns det möjlighet att enligt AKTA erbjuda Kenneth en
tjänst på 100 %.

Bilaga (9)

ansökan
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden godkänner ansökan från och med den 12.12.2019

SOC 164 § :

BESLUT:
Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

12.12.2019

SOC 165 § :

SIDA 13
§ nr

165

Tillsättandet av tillsvidare kock tjänst
Emedan ordinarie tjänsten som kock på 80 % blir ledig från och med 1.1.2020 torde
tjänsten ledigförklaras.

Bilaga (10)

ansökan om uppsägning

Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden godkänner förslaget

SOC 165 § :

BESLUT:
Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

12.12.2019

SOC 166 § :

SIDA 14
§ nr

166

Tillsättandet av tillfällig familjearbetare tjänst
Emedan tillfällig familjearbetare på 50 % blir ledig från och med 1.1.2020 torde
tjänsten ledigförklaras för år 2020.

Bilaga (11)

ansökan om uppsägning

Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden godkänner förslaget

SOC 166 § :

BESLUT:
Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Socialnämnden
SOC 167 § :

12.12.2019

SIDA 15
§ nr

167

Tillsättandet av tillsvidare närvårdare tjänst
Emedan tillsvidare närvårdare tjänst på 80 % på Hammargården blir ledig från och
med 1.1.2020 torde tjänsten ledigförklaras.

Bilaga (12)

ansökan om uppsägning

Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden godkänner förslaget

SOC 167§ :

BESLUT:
Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Socialnämnden
SOC 168 § :

12.12.2019

168

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

SIDA 1
§ nr

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Socialnämnden

07.11.2019

132-168

BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig
på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan
kommunalbesvär enligt 112 § i kommunallagen inte anföras över beslutet.
Paragrafer: §
§§
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§§
________________________________________________________________________
Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunder 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. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress:
Organ
Socialnämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND
Paragrafer:
§
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet är framlagt till påseende den XXX.2019
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

Rättelseyrkandets innehåll

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

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

I nedannämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär
endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är
part eller av en kommunmedlem.
________________________________________________________________________
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands förvaltningsdomstol, Torggatan 16, 22100 MARIEHAMN

Kommunalbesvär, paragrafer

Besvärstid
30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer

Besvärstid
30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
paragrafer

Besvärstid
dagar

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.
Besvärsskrift
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat
skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans
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. Ombud skall
vid behov bifoga fullmakt (FörvProssL 21 §)

Inlämnande av
besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas 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 under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.
Besvärshandlingarna kan även lämnas till:
Namn, adress och postadress
Paragrafer
________________________________________________________________________
Besvärshandlingarna skall lämnas till 1):
Namn, adress och postadress

Paragrafer

________________________________________________________________________

Tilläggsuppgifter

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten

