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Direktiv för budget och ekonomiplan för åren 2021-2023.

Enligt uppdrag,
Hammarland den 19.08.2020
Päivi Abbas

Vik. socialsekreterare

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats
https://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/socialnamnden den 28.08.2020.
INTYG
Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla
under tiden 19.08.2020 - 02.09.2020.
Hammarland den 19.08.2020.
Päivi Abbas

Vik. socialsekreterare
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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Socialnämnden

25.08.2020

89-91

SOC 89 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

SOC 89 §:

BESLUT:
Ordföranden konstaterar att sammanträdet är lagligt sammankallat och med hänsyn
till antalet närvarande ledamöter beslutfört.

_______________
SOC 90 §:

Protokolljustering
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden utser Jeanette Alén och Annette Hasselberg till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum i kommungården efter sammanträdets avslutande.

SOC 90 §:

BESLUT:
Socialnämnden utser Veronica Danielsson och Annette Hasselberg till
protokolljusterare. Protokolljustering äger rum i kommungården efter sammanträdets
avslutande.
_________________

SOC 91 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

SOC 91 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner föredragningslistan.
_________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Socialnämnden

25.08.2020

92

SOC 92 §:

Delgivningsärenden
1.
2.
3.
4.
5.

Ålands landskapsregering: Anvisning angående tjänster och behörigheter med
anledning av antagen landskapslag om barnomsorg och grundskola (2020:32).
Statens ämbetsverk: Beslut gällande klagomål i barnskyddsärende. Nr 120A10.
ÅMHM: Ärende: 2020-37-11, Beslut: MB-2020-190.
Statens ämbetsverk: Beslut gällande klagomål i barnskyddsärende. Nr 140A10.
Klubbhuset Pelaren: Rapport 1.1. - 30.6.2020.

Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden besluter anteckna ärendena för kännedom utan vidare åtgärder.
SOC 92 §:

BESLUT:
Socialnämnden besluter anteckna ärendena för kännedom utan vidare åtgärder.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Socialnämnden

25.08.2020

93

SOC 93 §:

Tjänstemannabeslut
Följande ärenden har behandlats sedan socialnämndens möte 07.07.2020:






§§
§§
§§
§§
§§

106 -132
38 -42
6
6
10 -13

Utkomststöd
Personalärende
Handikappservice
Färdtjänstbiljetter
Barnskyddet

Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden beslutar anteckna tjänstemannabesluten för kännedom utan vidare
åtgärder.

SOC 93 §:

BESLUT:
Socialnämnden beslutar anteckna tjänstemannabesluten för kännedom utan vidare
åtgärder.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Socialnämnden

26.05.2020
02.06.2020
25.08.2020

64
171
94

SOC 64 §:

Lokalvården i Hammargården hösten 2020
Föreståndaren på Hammargården anhåller om att befintlig befattning som
köksbiträde (60 procent) och lokalvårdare (40 procent) görs om till två befattningar,
lokalvårdare (100 procent) och köksbiträde (75 procent). Anhållan motiveras med att
klientrummen borde städas två ggr i veckan och inte bara en gång som nu. Vidare
skulle lokalvårdaren köra ut lunchen till klienterna på byn, vilket tar kring 2 timmar
per dag (ca 25 procent av heltid). Denna arbetstid frigör en närvårdare i lika stor
utsträckning som kan användas till omsorg istället. Arbetsprocenten i köket är lite för
liten då kockarna hela tiden ackumulerar lite övertid, som inte fås ut på ett lätt sätt då
schemat i köket skall fyllas.

Kock
Kock
Köksbiträde
lokalvårdare
Lokalvårdare
Summa
*) 25% matutkörning

Nu
100
80
60
40
60
340

Förslag
100
80
75
75 + 25*
60
390 + 25*

Kostnad, lön och lönebikostnader, för utökning enligt förslag är 2 100 euro per
månad
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden besluter äska om
 att kommunstyrelsen drar in befattningen som 100 procent
köksbiträde/lokalvårdare tidsbundet, 1.7.2020 – 31.12.2020.
 att kommunstyrelsen inrättar en befattning som 100 procent lokalvårdare med
skyldighet att köra ut mat tidsbundet 1.7.2020 – 31.12.2020.
 att kommunstyrelsen inrättar en befattning som 75 procent köksbiträde
tidsbundet 1.7.2020 – 31.12.2020.
 att kommunstyrelsen beviljar tilläggsmedel på 12 600 euro för lokalvårdare
och köksbiträde på Hammargården
Vidare besluter socialnämnden att budgetarbetet titta på bemanningen i kök och städ
på Hammargården för år 2021.
BESLUT:
Förslaget godkändes.
_________________
Kst 171 §:

Larissa Munce är i dag anställd som köksbiträde/lokalvårdare tillsvidare. 52,29 % av
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Socialnämnden
26.05.2020
64
Kommunstyrelsen
02.06.2020
171
Socialnämnden
25.08.2020
94
(Forts.)
arbetstid är enligt fastställd budget köksbiträde och bokförs under kostnadsställen
2500 Hammargården kök. 47,71 % bokförs enligt fastställd budget under
kostnadsstället Hemservice 2400 som lokalvårdare.
Socialnämndens förslag torde innebära att Larissa Munce tidsbestämt fr.o.m.
01.07.20-31.12.20 städar och kör ut mat och lönekostnaden bokförs då på
kostnadsställe 2400 Hemvårdshjälp.
Istället för Larissa Munce anställs ett köksbiträde enligt 75 % av heltid och
lönekostnaden bokförs på kostnadsställe 2500 Servicehuset/Hammargården.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att anslaget under resultatenhet
C 240. Socialnämnden, Hemtjänst ändras för verksamhetens kostnader från 883.446,€ till 892.246,- €. Höjningen av anslag om 8.800,- € utgör en tillfällig höjning för att
uppfylla rekommendationer kring städning av Hammargården och matutkörning
under Coronavirusepidemin. Behovet av tilläggsresurs bör utvärderas efter den
30.09.20 för att se om behovet av utökad städning och matutkörning föreligger fram
till den 31.12.20.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att anslaget under resultatenhet
C 250. Socialnämnden, Annan service för åldringar och handikappade ändras för
verksamhetens kostnader från 509.377,- € till 513.177,- €. Höjningen av anslag om
3.800,- € utgör en tillfällig höjning av resursen som köksbiträde för att hanteringen
av mat försvårats under Coronavirusepidemin. Behovet av tilläggsresurs bör
utvärderas efter den 30.09.20 för att se om behovet av utökat köksbiträde föreligger
fram till den 31.12.20.
Kst 171 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

SOC 94 §:

Socialkansliet har gjort en utvärdering i samband med föreståndaren och
närvårdarkoordinatorn på Hammargården.
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
På grund av Hammargårdens klienters stora omvårdnadsbehov och höga vårdtyngd
är det av stor vikt att klienternas rum städas minst två gånger/vecka och att Larissa
därav fortsätter med enbart städ om 100 %.
Socialnämnden konstaterar att Alexandru Crucean som anställts som köksbiträde om
75 % av heltid under perioden 1.7–30.9.2020 gör ett utmärkt arbete till kommunens
fulla belåtenhet och är en stor resurs.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Socialnämnden

26.05.2020
02.06.2020
25.08.2020

64
171
94

(Forts.)
Socialnämnden konstaterar att det fortsatt föreligger ett behov av utökat köksbiträde
fram till den 31.12.2020 och vidareanställer således Alexandru Crucean till och med
den 31.12.2020.
SOC 94 §:

BESLUT:
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till vikarierande socialsekreterare
för vidare beredning till nästkommande socialnämndsmöte den 15 september 2020.
_____________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelsen
Socialnämnden

07.07.2020
25.08.2020

198
95

Kst 198 §:

Frånvaro från socialnämndens möten – revisionsrapport
Revisorerna konstaterar att frånvaron från sammanträden i socialnämnden under år
2019 varit omfattande utan att ersättare varit närvarande.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att uppmärksamgöra socialnämnden på att det är viktigt
att ledamöter är närvarande vid sammanträden samt om det inte är möjligt att en
ersättare är närvarande istället för ordinarie medlem.

Kst 198 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

SOC 95 §:
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden uppmärksammar vikten av att ledamöterna är närvarande vid
sammanträdena samt att ersättare kallas vid frånvaro.

SOC 95 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner förslaget.

_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelsen
Socialnämnden

07.07.2020
25.08.2020

199
96

Kst 199 §:

Bristfälliga förrådsutrymmen – revisionsrapport
Revisorerna har i sin revisionsrapport konstaterat att kommunen har bristfälliga
förrådsutrymmen.
Kommunfullmäktige strök i budget och ekonomiplan för åren 2020-2022 från år
2021 års ekonomiplan den av byggnadstekniska nämnden föreslagna Lagerhallen. I
ett tillägg i budgeten godkände kommunfullmäktige följande text: ”Stryks för att
sänka investeringskostnader. Behovet av varmlager måste inventeras bland
kommunens förvaltningar. En bedömning bör göras mellan alternativen att bygga
alternativt hyra utrymmen.”
Med anledning av revisorernas konstaterande kan det finnas skäl till att hos
kommunens förvaltningar begära uppgifter om vad som skall förvaras i varma
förrådsutrymmen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära att kommunens nämnder sammanställer en
förteckning över vad som skall förvaras i ett uppvärmt förrådsutrymme. En
bedömning bör även göras av nämnden när de förvarade inventarierna skall återtas i
användning hos förvaltningen eller ifall det är frågan om inventarier som inte längre
kommer att behövas av kommunen.

Kst 199 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

SOC 96 §:
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden beslutar att informera ledande tjänstemän samt ansvarspersoner för
varje enhet angående kommunstyrelsens beslut enligt ovan. Enheterna inkommer
med en förteckning över vad som skall förvaras i ett uppvärmt förrådsutrymme.
Vikarierande socialsekreterare sammanställer därefter en gemensam förteckning och
inkommer med den till socialnämnden för vidare behandling.

SOC 96 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden

07.07.2020
25.08.2020

81
97

SOC 97 §:

konfidentiellt

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Socialnämnden

25.08.2020

98

SOC 98 §:

Direktiv för budget och ekonomiplan för åren 2021-2023
Kommunstyrelsen har inkommit med direktiv för budget och ekonomiplan i
Hammarlands kommun för åren 2021-2023. Socialnämnden uppmanas att senast den
30 september 2020 lämna in sitt budgetförslag. Se bilaga 1.

Bilaga 1.

Direktiv för budget och ekonomiplan för åren 2021-2023.
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämndens ledamöter läser och begrundar budgetdirektiven och ekonomiplanen
för åren 2021-2023.

SOC 98 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner förslaget.

_____________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Socialnämnden

25.08.2020

99

SOC 99 §:

Anställande av ordinarie närvårdare
Kommunen har genom arbetsförmedlingens- och kommunens hemsida lediganslagit
en ordinarie tjänst som närvårdare om 100 % med tillträde den 17.8.2020.
Sista ansökningsdag var den 2.8.2020. Inom den utsatta tiden har följande personer
sökt tjänsten.

Namn

födelsedag

hemkommun

utbildning

Eva Helling
Uwe Koslowski
Linda Kortman
Jekaterina Ignatjeva
Anders Myllykoski
Malin Nordström
Laura Nubaha
Marina Shafikova
Marivic Stenvall
Jenny Sundin
Sanna Widman
Gina Wikström
Roger Öhman

1964
1962
1977

Mariehamn
Mariehamn
Eckerö
Mariehamn

Närvårdare
Närvårdare
Närvårdare

1968
Eckerö
1979
1979
1998
1965
1986

Kuni
Hammarland
Hammarland
Saltvik
Nagu

Närvårdare
Närvårdare
Sjukskötare
Närvårdare
Närvårdare
Närvårdare
Närvårdare
Närvårdare

Linda Kortman och Roger Öhman har kallats för personliga anställningsintervjuer.
Vid Linda Kortmans intervju närvarade föreståndaren på Hammargården Jenny
Olofsson Engblom, socialnämndens ordförande Stig Mattsson, socialnämndens vice
ordförande Stellan Egeland samt vik. socialsekreterarna Päivi Abbas och Patricia
Schlesinger. Vid Roger Öhmans intervju närvarade föreståndaren på Hammargården
Jenny Olofsson Engblom, socialnämndens vice ordförande Stellan Egeland samt vik.
socialsekreterarna Päivi Abbas och Patricia Schlesinger.
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden anställer Linda Kortman som ordinarie närvårdare om 100 % med
tillträde enligt överenskommelse. Roger Öhman utses till första reserv i det fall att
Linda tackar nej.
SOC 99 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner förslaget.

_____________
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Socialnämnden

25.08.2020

89-99

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:
§§ 89-96
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§ 97; § 99
________________________________________________________________________
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:
§§ 97, 99
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 28.08.2020 på sidan
www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/socialnamnden
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.

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

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
dagar
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
________________________________________________________________________
Enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015) uppbärs en avgift i förvaltningsdomstolen
om 260,- € i besvärsärenden som har anhängiggjorts. I fall förvaltningsdomstolen ändrar
ett överklagat beslut till förmån för ändringssökanden tas inte avgiften inte ut.

Tilläggsuppgifter

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten

