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Jolita Andziulaitiene
Protokollförare

Cecilia Jansson

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Socialnämnden

12.08.2019

84-86

SOC 84 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

SOC 84 §:

BESLUT:

Socialnämnden konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutfört.
_______________

SOC 85 §:

Protokolljustering
Socialnämnden utser Danielsson Veronika och Cecilia Janssontill protokolljusterare.
Justering sker 12.8.2019 i kommungården.

SOC 85 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner protokolljusterarna.
_______________

SOC 86 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

SOC 86 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner föredragningslistan § 100
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Socialnämnden

12.08.2019

87

SOC 87 §:

Ärenden till kännedom
 ÅMHM brev av den 24.6.2019 Dnr: 847/2019 gällande tillsyn av behandlingstider
inom barnskyddet
 Ålands landskapsregerings brev av den 27.6.2019 Dnr: 849/2019 gällande
information om höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg.
 Ålands landskapsregerings brev av den 28.6.2019 Dnr: 871/2019 gällande
information om reviderade versioner av informations-folder om sammarbete och
tystnadsplikt inom vård, barnomsorg och skola samt information till handboken
barn som brottsoffer – till dig som bor på Åland.
 Klubbhuset Pelaren brev av den 10.7.2019 Dnr: 868/2019 gällande redovisning för
besök på Ålands Fontainhouse r.f/Pelaren under perioden 1.1–30.6.2019

Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden antecknar ärenden till kännedom.
SOC 87 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Socialnämnden

12.08.2019

88

SOC 88 §:

Tjänstemannabeslut
Följande ärenden har behandlats sedan socialnämndens möte 06.06.2019:






§§ 122-176
§§ 35-48
§§ 15-20
§§ 11-12
§§ 15-24

Utkomststöd
Personalärende
Handikappservice
Färdtjänstbiljetter
Barnskyddet

Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden antecknar besluten till kännedom.
SOC 88 §:

BESLUT:

Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden
Socialnämnden
Socialnämnden

28.01.2019
04.04.2019
09.05.2019
12.08.2019

13
38
52
89

SOC 13 §:

Befattningen som ordinarie tjänst som köksbiträde
Ölund Susanne jobbar inom resultatenheten dagvård av barn som köksbiträde sedan
11.2.2013 som tillsvidare anställd på deltid 65 %. Under flera år har Ölunds arbetstid
ökats med 35 % med 6 månaders anställningar. Det gällande avtalet går ut 30.6.2019.
Situationen har pågått sedan dess genom att förlänga arbetsavtal med 6 månader i
taget. Visstidsanställningar och tjänstledigheter bör ej användas om situationen är
bestående.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden godkänner tillsvidare anställning för Ölund Susanne på heltid som
köksbiträde fr.o.m. 1.7.2019.

SOC 13 §:

BESLUT:
Återremiteras för vidare utredning.
_________________

SOC 24 §:

Socialsekreterarens förslag:

Bilaga (1)

Socialnämnden godkänner tillsvidare anställning för Ölund Susanne på heltid som
köksbiträde fr.o.m. 1.7.2019.
Annett Jansson komplettering om uppgifter

SOC 36 §:

BESLUT:
Återremitteras till komplettering av utredningen.
_________________

(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden
Socialnämnden
Socialnämnden

28.01.2019
04.04.2019
09.05.2019
12.08.2019

13
38
52
89

(Forts.)
SOC 52 §:

Klaralunds föreståndare Annett Jansson har genom brev av den 28.1.2019 lämnat en
anhållan om att tillsvidare anställda köksbiträdet Ölund Susanne får en utökning av
arbetstiden från 65% till 100 %. Socialnämnden återremitterade ärendet för vidare
utredning (SNM 28.01. § 13) och återremitterade för komplettering av utredningen
den 4.4.2019 (SNM 04.04. § 36)

Bilaga (5)

Komplettering av utredningen.
Socialsekreterarens förslag:
I budgeten för år 2019 är arbetet som köksbiträde i daghemmet Klaralund budgeterad
enligt 100 % och 66 % för köksbiträdet i daghemmet Björkdungen. Under år 2018
anpassades antalet personal i daghemmen till antalet barn. Det här genomfördes
genom att arbetsavtal för tidsbestämd personal inte förlängdes till alla delar.
Grunden för en permittering på viss tid eller tillsvidare kan vara bl.a. ett tvingande
behov av att minska kostnaderna för kommunen eller någon av dess
verksamhetsenheter. Från hösten 2019 finns för närvarande totalt 63 barn. Detta är
11 barn mindre jämfört med år 2018. Socialnämnden godkänner tillsvidare
anställning för Ölund Susanne på heltid som köksbiträde fr.o.m. 1.7.2019.

SOC 52 §:

BESLUT:
Socialnämnden beslutar att Ölund Susanne anställs på 100 % til och med 31.7.2019.
Fram till dess Ölund Susanne hälsa och behovet av 100 % arbete ska utredas.
_________________

SOC 89 §:
Bilaga (1)

Klaralunds föreståndare Annett Jansson har genom brev av den 21.5.2019 lämnat en
anhållan om att tillsvidare anställda köksbiträdet Ölund Susanne får en utökning av
arbetstiden från 65 % till 100 %, beskrivning gällande arbetsavtal av den 21.5.2019
Dnr: 783

(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden
Socialnämnden
Socialnämnden
(Forts.)

28.01.2019
04.04.2019
09.05.2019
12.08.2019

13
38
52
89

Socialsekreterarens förslag:
I budgeten för år 2019 är arbetet som köksbiträde i daghemmet Klaralund budgeterad
enligt 100 % och 66 % för köksbiträdet i daghemmet Björkdungen. Under år 2018
anpassades antalet personal i daghemmen till antalet barn. Det här genomfördes
genom att arbetsavtal för tidsbestämd personal inte förlängdes till alla delar.

SOC 89 §:

BESLUT:
Socialnämnden beslutar att Ölund Susanne anställs på 100 % från och med
31.7.2019.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Socialnämnden

12.08.2019

90

SOC 90 §:

Anhållan om viceföreståndare
Föreståndare Annett Jansson vid Daghem Klaralund har genom e-post av den
24.5.2019 lämnat en anhållan om att socialnämnden utser en viceföreståndare på
grund av att Åsa Biskop-Karlsson går i pension. Annett föreslår Jessica Öhman till
viceföreståndare. Jessica Öhman har varit viceföreståndare på daghemmet
Björkdungen och är tillfrågad.

Bilaga (2)

e - post av den 24.5.2019

Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden godkänner Jessica Öhman som viceföreståndare för daghemmet
Klaralund fr.o.m. 29.5.2019.

SOC 90 §:

BESLUT:

Åtterremiteras för vidare utredning.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Socialnämnden

12.08.2019

91

SOC 91 §:

Anhållan om föreståndardagar
Föreståndare Annett Jansson för daghemmet Klaralund har genom ett brev av den
21.5.2019 Dnr: 784, lämnat en anhållan om att få 2 föreståndardagar per läsår.
Avsikten är att försöka hitta dagar som kan användas utan vikarie men att ändå vid
behov ta in en vikarie.

Bilaga (3)

Anhållan om föreståndardagar, AKTA (sida 186)

Socialsekreterarens förslag:
Enligt AKTA (2014) bilaga 5, mom. 2 För daghemsföreståndare som deltar i
undervisningen och fostran av barngrupper reserveras tid för arbete med
personalfrågor, verksamhetsplanering, förberedelser, utvärderingar samt för skötsel
av förmans- och övriga administrativa uppgifter enligt nedanstående tabell: (ÅL)

SOC 91 §:

BESLUT:

Åtterremiteras för vidare utredning.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden

06.06.2019
12.08.2019

74
92

SOC 74 §:

Anhållan om pensionärslägenhet
En pensionärslägenhet i Blåäng invid Hammargården har sagts upp fr.o.m.
30.4.2019. Lägenhet är 54,5 kvm, hyran är 463,25 e/mån. Lägenheten är i behov av
renovering. Renoveringen ska göras under juni-juli 2019.
3 pensionärer har lämnat in ansökan. Edit Grönlunds son har tagit tillbaka moderns
ansökan per telefon den 23.5.2019 samt per e post den 2.6.2019.

Bilaga (2)

Anhållan om pensionär lägenhet, vik. föreståndares Frida Andersson utlåtande

Namn

födelsedag

hemkommun

ans.datum

Berit Carlsson

XXX

Hammarland

23.10.2017

Elna Josefsson

XXX

Hammarland

15.8.2017

Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden antar den ena av de två sökande till ny hyresgäst i den 54,5 m² stora
lägenheten i Blåäng. Inflyttning kan ske efter att lägenheten renoverats. Hyran för
lägenheten är för närvarande 8,50 €/m²/månad vilket utgör 463,25 €/månad
SOC 74 §:

BESLUT:
Åtterremiteras för vidare utredning.
_______________

SOC 92 §

Elna Josefsson tar tillbaka sin ansökan den 10.6.2019. Berit Carlsson antas som
hyresgäst i den 54,5 m² stora lägenheten i Blåäng. Inflyttning kan ske efter att
lägenheten renoverats. Hyran för lägenheten är för närvarande 8,50 €/m²/månad
vilket utgör 463,25 €/månad.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden antar Berit Carlson till hyresgäst i den 54,5 m² stora lägenheten i
Blåäng. Inflyttning kan ske enligt överenskommelser efter att lägenheten renoverats.
Hyran för lägenheten är för närvarande 8,50 €/m²/månad vilket utgör 463,25
€/månad.

SOC 92 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Socialnämnden

12.08.2019

93

SOC 93 §

Anhållan om uppsägning som städare och fritidshemspersonal
Marie Mattsson anhåller genom ett brev per e - post av den 13.6.2019 Dnr:835/2019
om uppsägning från tillsvidaretjänster som städare på Björkdungen om 41 % samt
59% fritidshemspersonal på Klaras föris och eftis och eftermiddagsledare fr.o.m.
13.6.2019.

Bilaga (4)

Anhållan
Socialsekreterarens förslag:
Antecknar till kännedom att Marie Mattsson säger upp tillsvidaretjänster som städare
på Björkdungen om och fritidshemspersonal på Klaras föris och eftis fr.o.m.
13.6.2019.
Tjänsten annonseras ut på AMS och i Ålandtidningen.

SOC 93 §:

BESLUT
Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Socialnämnden

12.08.2019

94

SOC 94 §

Anhållan om uppsägning som föreståndare inom äldreomsorgen
Jenny Sporre anhåller genom ett brev av den 15.7.2019 Dnr:869/2019 om
uppsägning från tillsvidaretjänsten som föreståndare inom äldreomsorgen fr.o.m.
9.7.2019.

Bilaga (5)

Anhållan
Socialsekreterarens förslag:
Antecknar till kännedom att Jenny Sporre säger upp tillsvidaretjänster som
föreståndare inom äldreomsorgen fr.o.m. 9.7.2019.
Tjänsten annonseras ut 29.7.2019 på AMS och i Ålandstidningen.

SOC 94 §:

BESLUT
Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Socialnämnden

12.08.2019

95

SOC 95 §

Anhållan om förlängd tjänstledighet
Bergman Isebell är beviljad tjänstledigt under tiden 1.3–31.8.2019 för att prova ett
nytt jobb. Bergman Isebell anhåller genom ett brev av den 26.6.2019 Dnr: 848/2019
om förlängning av tjänstledighet från nattjänst på 75 % på Hammargården under
tiden 1.9.2019–28.2.2020.

Bilaga (6)

Anhållan
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden godkänner ansökan.

SOC 95 §:

BESLUT
Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden

06.06.2019
12.08.2019

78
96

SOC 78 §

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Socialnämnden

12.08.2019

97

SOC 97 §

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden

09.05.2019
12.08.2019

65
98

SOC 65 §:

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Socialnämnden

12.08.2019

99

SOC 99 §

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Socialnämnden

12.08.2019

§100

SOC 100 §:

Tillsättandet av ordinarie tjänsten som barnträdgårdslärare
Tjänsten som tillsvidare anställd barnträdgårdslärare annonserades ut genom
Tidningen Åland och arbetsförmedlingen.
Inom den utsatta tiden 06.06.2019 har följande personer sökt tjänsten.

Bilaga (11)

Ansökan, CV
Namn

födelsedag

hemkommun

utbildning

Carolina Lampi

XXX

Hammarland

Ålands
vårdinstitut,
social och
hälsovård

XXX

Eckerö

socionom YH
med
barnträdsgårdslärare
behörighet

XXX

Jomala

Socionom
yrkeshögskola
Arkada

Husell Jenny

Alice Konttinen

SOC 100 §:

Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden anställer Alice Konttinen som barnträdgårdslärare på heltid med
grundlön om 2 597,07 euro/mån per heltid. Anställningen sker enligt
överenskommelse.
För anställningen avtalas en fyra (4) månaders prövotid från den dag räknat då
arbetsförhållandet påbörjas.

SOC 100 §:

BESLUT:
Åtterremiteras för vidare utredning.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Socialnämnden

12.08.2019

-

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

