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Enligt uppdrag,
Hammarland 13.12.2019
Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats
https://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/socialnamnden den 13.12.2019.
INTYG
Härmed intygas att den här kungörelsen anslagits på Hammarlands kommuns officiella anslagstavla
och Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavlaunder tiden 31.12.2019- 07.01.2020.
Jolita Andziulaitiene

Socialsekreterare
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Jolita Andziulaitiene
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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Socialnämnden

09.01.2020

169-171

SOC 171 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

SOC 171 §:

BESLUT:

Socialnämnden konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutfört.
_______________

SOC 172 §:

Protokolljustering
Socialnämnden utser Stig Mattsson och Danielsson Veronica till protokolljusterare.
Justering sker 09.01.2020 i kommungården.

SOC 172 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner protokolljusterarna.
_______________

SOC 173 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan §§ 185,186

SOC 173 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner föredragningslistan med §§ 185,186
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Socialnämnden

09.01.2020

174

SOC 174 §:

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
 Ålands landskapsregering brev av den 18.12.2019 Dnr: 1187/2019 gällande stöd till
barn i barnomsorgen med annat modersmål än svenska 2019.
 Ålands landskapsregering brev av den 16.12.2019 Dnr: 1182/2019 information
gällande lagstiftning om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i
verksamhet bland barn
 Ålands landskapsregering brev av den 20.12.2019 Dnr: 1193/2019 gällande
Socialvårdsplan 2020-2024.
 ÅMHM brev av den 23.11.2019 Dnr: 1201/2019 gällande tillsyn över
behandlingstider av utkomststöd.

Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden antecknar ärendet till kännedom.
SOC 174 §:

BESLUT:
Socialnämnden antecknar besluten till kännedom
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Socialnämnden

09.01.2020

175

SOC 175 §:

Tjänstemannabeslut
Följande ärenden har behandlats sedan socialnämndens möte 12.12.2019:






§§ 248- 257
§§ 75- 78
§§ 24- 29
§§ 20- 20
§§ 36- 38

Utkomststöd
Personalärende
Handikappservice
Färdtjänstbiljetter
Barnskyddet

Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden antecknar besluten till kännedom.
SOC 175 §:

BESLUT:

Socialnämnden antecknar besluten till kännedom
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden

07.11.2019
09.01.2020

157
176

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

utbildning

Ingegerd Hanses

XXX

Vasa

Kajsa Hindersson

XXX

XXX

magister studerande till
socionom/socialarbetare
Vid Uppsala universitet

Antonia Brandt

XXX

Mariehamn

Yrkeshögskolan Novia

Alexandra Öhman

XXX

Mariehamn

Cady Akademic Training
Undersökerska

Abdelhakim Ladous

XXX

Marocko

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.
________________

(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden

07.11.2019
09.01.2020

157
176

(Forts.)

SOC 176 §:

Socialsekreterarens förslag:
Anställning av socialarbetare bordläggdes på socialnämndes möte den 12.12.2020.
Antonia Brand intervjuades av socialnämndens ordförande Josefin Cleve Andersson.
Tre 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 176 §:

BESLUT:

Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Socialnämnden

09.01.2020

177

SOC 177 §:

Tillsättandet av tillsvidare närvårdares tjänst
En tillsvidare tjänst som närvårdare på 80 % annonserades ut genom Tidningen
Åland och arbetsförmedlingen.
Inom den utsatta tiden 30.12.2019 har följande personer sökt befattningen.

Bilaga (1)

SOC 177 §:

Ansökan, CV
Namn

födelsedag

hemkommun

Elin Grönlund

XXX

Ann
Westerlund-Crucean

XXX

Hammarland

närvårdare

Seija Söderblom

XXX

Mariehamn

närvårdare

Mariehamn

utbildning
närvårdare

Socialsekreterarens förslag:
En sökande intervjuades. Socialnämnden utser Ann Westerlund-Crucean till
närvårdare på 80 % . Den uppgiftsrelaterade lönen för tjänsten är 2362,52 €/månad
för heltid. Tjänsten tillträds enligt överenskommelse.
För tjänsteförhållandet tillämpas fyra månader (4 månader) prövotid från den dag
räknat när tjänsten tillträds.

SOC 177 §:

BESLUT:

Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Socialnämnden

09.01.2020

178

SOC 178 §:

Tillsättandet av tillsvidare kock tjänst
En tillsvidare tjänst som kock på 80 % annonserades ut genom Tidningen Åland och
arbetsförmedlingen.
Inom den utsatta tiden 30.12.2019 har följande personer sökt befattningen.

Bilaga (2)

Ansökan, CV
Namn

födelsedag

hemkommun

Andreas Vesterberg

XXX

Mariehamn

kock

Mikael Ågren

XXX

Jämtland

kock

Sussan Sundby

XXX

Lilla Edets

kock

XXX

kock

Niklas Karlsson

SOC 178 §:

XXX

utbildning

Camilla Jeanette
Sandberg

XXX

Lemland

kock

Siv Silfversten

XXX

Mariehamn

kock

Michael Andersson

XXX

Mariehamn

kock

AKM Hemayet
Hossain
Susanne Eriksson

XXX

Bangladesh

kock

XXX

Gottby

kock

Henrik Oskar
Söderlund
Abdullah Matiat

XXX

Mariehamn

kock

XXX

XXX

vegatariskkock

Socialsekreterarens förslag:
Två sökande intervjuades. Socialnämnden utser Siv Silfversten till
kock på
80 % . Den uppgiftsrelaterade lönen för tjänsten är 2284,36 €/månad för heltid.
Tjänsten tillträds enligt överenskommelse. För tjänsteförhållandet tillämpas fyra
månader (4 månader) prövotid från den dag räknat när tjänsten tillträds. Om Siv
Silfversten tackar nej till tjänsten, anställs Susanne Eriksson.

SOC 178 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Socialnämnden

09.01.2020

179

SOC 179 §:

Tillsättandet av tillfällig familjearbetare tjänst
En tillfällig familjearbetare på 50 % annonserades ut genom Tidningen Åland och
arbetsförmedlingen.
Inom den utsatta tiden 30.12.2019 har en person sökt befattningen. Ingen sökande är
formellt behörig vid den utsatta ansökningstiden.

Bilaga (3)

SOC 179 §:

Ansökan, CV
Namn

födelsedag

hemkommun

utbildning

Håkan von
Krusenstierna

XXX

Mariehamn

läkepedagogutbildning

Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden beslutas att tjänsten annonseras ut på nytt. Tidigare ansökningar
beaktas.

SOC 179 §:

BESLUT:
Socialnämnden beslutas att intervjuer pågår löpande under ansökningstid.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden

12.12.2019
09.01.2020

158
180

SOC 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:
Närvårdarnas 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.
_________________

Bilaga (4)

Hammargårdens närvårdarkoordinator brev, lön i andra kommuner

SOC 180 §:

Socialsekreterarens förslag:
I andra kommuner varierar närvårdares lön mellan 2 338,88 e och 2457,05 e.
Närvårdarnas grundlön på Hammargården är 2 362,52 euro/mån per heltid. Enligt
AKTA är lägsta lön för närvårdare är 2 171,38 e/mån. Socialnämnden antecknar det
till kännedom.

SOC 180 §:

BESLUT:

Socialnämnden beslutar att ärendet återupptas efter att avtalet ingår med ÅHS
angående sammanhållen hemvård.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

09.01.2020

SOC 181 §:

SIDA 10
§ nr

181

Avtal rörande sammanhållen hemvård
Hemvården är ett kommunalt ansvar medan ÅHS ansvarar för hälso– och sjukvården
på Åland. Kommunens personal inom hemvården inkluderar yrkesutbildade med
legitimation och de med skyddad yrkesbeteckning. Personal utan legitimation har
tills nu inte rätt att utföra uppgifter som faller inom ramen för ÅHS ansvarsområde,
då det har saknats ett avtal om sammarbete, delegeringen och överföring. För att
kunna ta emot en delegering ska den anställda i kommunen vara registrerad hos
Valvira som närvårdare eller med annan beteckning som ger rätt att utföra samma
uppgifter som närvårdare. För att kunna ta emot överföring ska den anställda i
kommunen vara registrerad hos Valvira som sjukskötare.
Hammarland kommun är den enda kommunen på Åland som inte har skrivit avtal
med ÅHS. Hammargården har utbildad personal med både närvårdare och en
sjukskötare som kan ta emot delegering och överföring. Detta kan minska
kommunens kostnader då Hammargårdens utbildad personal kan ta hand om sårvård
och injektioner. Av den här anledningen bör avtalet även vid godkännande behandlas
av kommunstyrelsen.

Bilaga (5)

Avtal rörande sammanhållen hemvård

Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att kommunen ingår avtal med
Ålands hälso- och sjukvård gällande sammanhållen hemvård enligt bifogade förslag
till avtal.

SOC 181 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

09.01.2020

SOC 182 §:

182

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

SIDA 11
§ nr

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden

05.09.2019
09.01.2020

108
183

SOC 108 §:

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden

31.01.2018
09.01.2020

14
184

SOC 14 §:

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Socialnämnden

09.01.2020

185

SOC 185 § :

Tillsättandet av tillsvidare närvårdare tjänst
Emedan tillsvidare närvårdare tjänst på 75 % på Hammargården blir ledig från och
med 1.3.2020 torde tjänsten ledigförklaras.

Bilaga (9)

ansökan om uppsägning

Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden godkänner förslaget

SOC 185 § :

BESLUT:
Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Socialnämnden

09.01.2020

186

SOC 186 § :

Tillsättandet av tillsvidare närvårdare tjänst
Emedan tillsvidare närvårdare tjänst på 100 % på Hammargården blir ledig från och
med 1.1.2020 torde tjänsten ledigförklaras.

Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden godkänner förslaget

SOC 186 § :

BESLUT:
Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Socialnämnden

09.01.2020

164-184

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.2020
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

