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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Socialnämnden

09.05.2019

43-45

SOC 43 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

SOC 43 §:

BESLUT:

Socialnämnden konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutfört.
_______________

SOC 44 §:

Protokolljustering
Socialnämnden utser Ulrika Hagström och Eija Lagerberg till protokolljusterare.
Justering sker 9.5.2019 direkt efter möte på kommungården.

SOC 44 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner protokolljusterarna.
_______________

SOC 45 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

SOC 45 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner föredragningslistan.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Socialnämnden

09.05.2019

46

SOC 46 §:

Ärenden till kännedom

 Ålands landskapsregerings brev den 9.4.2019 Dnr: 729/2019 gällande förslag till
äldrelag för Åland.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden antecknar ärenden till kännedom.
SOC 46 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

09.05.2019

SOC 47§:

Tjänstemannabeslut
Följande ärenden har behandlats sedan socialnämndens möte 04.04.2019:






§§ 69-99
§§ 20-29
§§ 11-14
§§ 8-9
§§ 7-13

Utkomststöd
Personalärende
Handikappservice
Färdtjänstbiljetter
Barnskyddet

Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden antecknar besluten till kännedom.
SOC 47 §:

BESLUT:

Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

SIDA 3
§ nr

47

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Socialnämnden

09.05.2019

48

SOC 48 §:

Arbetsbeskrivning för barnskötare
Kommunstyrelsen anmordar nämnderna att i enlighet med förvaltningsstadgans §
104 godkänna skilda arbetsbeskrivningar (befattningsbeskrivningar) för formellt
behörig personal och personal som saknar formell behörighet och där kommunen
därmed tillämpar ett avdrag i lönen motsvarande 5 % då arbetsuppgifter avviker från
varandra.
Daghemmet Klaralunds föreståndare Annett Jansson har genom ett brev av den
20.2.2019 lämnat in arbetsbeskrivningar gällande behörig och icke behörig
barnskötare.

Bilaga (1)

Daghemsföreståndare Annett Jansson arbetsbeskrivning gällande behörig och icke
behörig barnskötare samt kommunstyrelsens förslag till arbetsbeskrivning för
behöriga och icke behöriga barnskötare. Förslaget är uppbyggt på samma sätt som
motsvarande arbetsbeskrivningar för barnskötare i Jomala kommun.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden antar kommunstyrelsens förslag till behörig arbetsbeskrivning för
behörig och icke behörig barnskötare i Hammarlands kommun.

SOC 48 §:

BESLUT:

Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Socialnämnden

09.05.2019

49

SOC 49 §:

Arbetsbeskrivning för barnträdgårdslärare

Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att i enlighet med förvaltningsstadgans § 104
godkänna skilda arbetsbeskrivningar (befattningsbeskrivningar) för formellt behörig
personal och personal som saknar formell behörighet och där kommunen därmed
tillämpar ett avdrag i lönen motsvarande 5 % då arbetsuppgifter avviker från
varandra.
Daghemmet Klaralunds föreståndare Annett Jansson har genom ett brev av den
20.2.2019 lämnar in arbetsbeskrivning gällande behörig och icke behöriga
barnträdgårdslärare.

Bilaga (2)

Daghemsföreståndare Annett Janssons förslag till arbetsbeskrivning gällande
behöriga och icke behöriga barnträdgårdslärare samt kommunstyrelsens förslag till
arbetsbeskrivningar för behöriga och icke behöriga barnträdgårdslärare. Förslaget är
uppbyggt på samma sätt som motsvarande arbetsbeskrivningar för
barnträdgårdslärare i Jomala kommun.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden antar kommunstyrelsens förslag till arbetsbeskrivningar för behöriga
och icke behöriga barnträdgårdslärare i Hammarlands kommun.

SOC 49 §:

BESLUT:

Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Socialnämnden

09.05.2019

50

SOC 50 §:

Arbetsbeskrivning för vårdare
Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att i enlighet med förvaltningsstadgans § 104
godkänna skilda arbetsbeskrivningar (befattningsbeskrivningar) för formellt behörig
personal och personal som saknar formell behörighet och där kommunen därmed
tillämpar ett avdrag i lönen motsvarande 5 % då arbetsuppgifter avviker från
varandra.

Bilaga (3)

Kommunstyrelsens förslag till arbetsbeskrivning för vårdare vilka saknar formell
behörighet och för vilka ett 5 procents löneavdrag tillämpas.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden antar kommunstyrelsens förslag arbetsbeskrivning för vårdare vilka
saknar den formella behörigheten i Hammarlands kommun.

SOC 50 §:

BESLUT:

Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Socialnämnden

09.05.2019

51

SOC 51 §:

Arbetsbeskrivning för närvårdare
Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att i enlighet med förvaltningsstadgans § 104
godkänna skilda arbetsbeskrivningar (befattningsbeskrivningar) för formellt behörig
personal och personal som saknar formell behörighet och där kommunen därmed
tillämpar ett avdrag i lönen motsvarande 5 % då arbetsuppgifter avviker från
varandra.

Bilaga (4)

Kommunstyrelsens förslag till arbetsbeskrivning för närvårdare vilka innehar den
formell behörigheten.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden antar kommunstyrelsens förslag till arbetsbeskrivning för närvårdare
vilka innehar den formella behörigheten i Hammarlands kommun.

SOC 51 §:

BESLUT:

Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden
Socialnämnden

28.01.2019
04.04.2019
09.05.2019

13
38
52

SOC 13 §:

Befattningen som ordinarie tjänst som köksbiträde
Ölund Susanne (XX) 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 (XX)
som köksbiträde fr.o.m. 1.7.2019.

SOC 13 §:

BESLUT:
Återremiteras för vidare utredning.
_________________

SOC 24 §:

Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden godkänner tillsvidare anställning för Ölund Susanne på heltid (XX)
som köksbiträde fr.o.m. 1.7.2019.

Bilaga (1)

Annett Jansson komplettering om uppgifter

SOC 36 §:

BESLUT:
Återremitteras till komplettering av utredningen.
_________________

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
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden
Socialnämnden

28.01.2019
04.04.2019
09.05.2019

13
38
52

(Forts.)
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 (XX) 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 XXXX behovet av 100 % arbete ska utredas.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Socialnämnden
SOC 53 §:

SIDA 10
§ nr

09.05.2019

53

Specialklasslärarens skyldighet att utföra specialträdgårdslärarestjänst
Skolnämnden och socialnämnden i Hammarland har sedan 1.8.2014 ingått en
överenskommelse där socialnämnden köper specialbarnträdgårdslärartjänster av
skolnämnden. Enligt skolnämnden är nu gällande avtal otillräckligt inför hösten med
andledning av att resurserna som tillhandahålls från specialläraren behövs i skolan
och således ej kan erbjudas till barndagvården enligt tidigare modell.
Kommunen har en skyldighet att erbjuda specialbarnomsorg till barn med behov av
särskilt stöd enligt § 4 barnomsorgslagen. Detta behov kan fyllas genom att antingen
socialnämnden köper tjänster, i likhet med tidigare arrangemang, eller att en individ
anställs direkt för uppgifter för arbete med barn med särskilda behov.
Behovet av specialbarnomsorg har uppskattas av föreståndarna på daghemmen.
Det kan här nämnas att X antal kommuner har placerat barnomsorgen under
skolnämnden. Norra Ålands skoldistrikt använder sig av skoldistriktets
specialbarnträdgårdslärare medan Södra Ålands skoldistrikt har de separerade
kommun för kommun.

Bilaga (11)

Skolnämnden 23.04.2018 § 18, uppskattning av behov
Vik. Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden tillsätter en tjänst som specialbarnträdgårdslärare 20% för perioden
06.08.2018 – 16.06.2019. Därefter bör arrangemanget utvärderas och eventuella
justeringar i upplägget genomföras.
Att placera barnomsorgen under skolnämnden bör övervägas på sikt till följd av att
den generella utvecklingen av barnomsorgen går från att i huvudsak vara en form av
socialvård till att i huvudsak vara en del av skolsystemet.

SOC 53 §:

Diskussion med Niklas Wasen den 8.4.2019. Situationen har inte förändrats för
årskurs 2019-2020.

Bilaga (6)

e - post av Niklas Wasen den 8.4.2019,
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden godkänner att kommunen ingår ett tidsbestämt arbetsavtals
förhållande med Anita Henriksson som specialbarnträdgårdslärare 20 % för perioden
06.08.2019 – 16.06.2020. Därefter bör arrangemanget utvärderas och eventuella
justeringar i upplägget genomföras.
BESLUT:
Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Socialnämnden

09.05.2019

54

SOC 54 §:

Tillsättande av förskolegrupp
Daghemmet Klaralunds föreståndare Annett Jansson har genom ett brev av den
15.3.2019 Dnr: 701 lämnat en anhållan om tillsättande av förskolegrupp. Enligt
Annett har frågan diskuterats med vik. socialsekreterare Christian Wikström och
skolans föreståndare Niklas Wasén. Planen är att alla förskolebarn ska vara på en
avdelning på Klaralund. Enligt Annett finns samma system i Sverige, Finland och
Jomala kommun.
All personal inom barnomsorg ska ges möjlighet att arbeta med förskolebarnen.
Annett Jansson önskar att socialnämnden ger förtroende för föreståndarna att placera
och planera verksamheten.
Enligt den av kommunfullmäktige antagna förvaltningsstadgan skall placering av
barn till socialsekreterarens beslutanderätt enligt följande stadgande § 99 mom 1 p. 4.
”I samråd med daghemsföreståndaren om intagning av barn till daghem och om
ändring av vårdform i enlighet med av socialnämndens fastställda principer härför.”

Bilaga (7)

Annett Jansson ansökan av den 15.4.2019 Dnr: 701, barnuppdelning på Nordan och
Sunnan av den 25.4.2019, personal styrka på Nordan, Sunnan av den 25.4.2019
Socialsekreterarens förslag:
Under två senaste år har barnantal i Hammarland kommun minskat. För höstterminen
2019 söktes barnomsorg inom utsatt tid av totalt 8 barn, varav 2 av dem saknar rätt
till barnomsorg. Att ha en grupp med bara förskolebarn är inte ekonomiskt. Jomala
kommun har samma metod med årligt avgörande om det finns tillräckligt med barn
för förskolegrupp. Vid få barn i förskolegruppen planeras en avdelning tillsammans
med andra barn.
Enligt gällande förvaltningsstadga ingår i socialsekreterarens arbetsuppgifter bland
annat frågor gällande barnomsorgen.
Socialnämnden beslutar att barnuppdelning ska göras på ett ekonomiskt sätt och vid
få barn i förskola skall andra barn vara i samma grupp. Socialsekreteraren deltar i
verksamheten och uppdelningen av barn i avdelningarna i enligt med gällande
förvaltningsstadga.

SOC 54 §:

BESLUT:

Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Socialnämnden

09.05.2019

55

SOC 55 §:

Anhållan om pension som närvårdare
Marita Blomqvist har genom en ansökan av den 1.4.2019 Dnr: 748 sagt upp sitt
tillsvidare arbetsavtalsförhållande som närvårdare med anledning av pensionering
från och med den 31.7.2019.

Bilaga (8)

Ansökan
Socialsekreterarens förslag:
Anteknas till kännedom.

SOC 55 §:

BESLUT:

Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Socialnämnden

09.05.2019

56

SOC 56 §:

Anhållan om pension barnträdgårdslärare
Åsa Biskop-Karlsson har genom en ansökan av den 26.4.2019 Dnr: 752 lämnat en
anhålla om pension vilket betyder att hon säger upp sitt tillsvidare arbetsavtal som
barnträdgårdslärare från och med 1.9.2019.

Bilaga (9)

Ansökan
Socialsekreterarens förslag:
Anteknas till kännedom.

SOC 56 §:

BESLUT:

Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Socialnämnden

09.05.2019

57

SOC 57 §:

Synpunkter gällande landskapslag om barnomsorg och grundskola
Ålands landskapsregering har genom brev av den 17.4.2019 Dnr: 745, begärt om
synpunkten gällande utkast till landskapslag om barnomsorg och grundskola.
Synpunkter ska lämnas till landskapsregering senast den 15.5.2019. Socialnämnden
ska inlämna synpunkten till kommunstyrelsen senat den 13.5.2019.

Bilaga (10)

Ålands landskapsregerings brev, e-post av den 2.5.2019 socialsekreterare Veronika
Snellman, skolnämndens utlåtande.
- Om barnomsorg ska vara under skolnämnden, vem ska vara ansvarig för
hemvårdsstöd
- Det är otydligt vem som ska vara ansvarig för hemundervisning och hur den skall
handhas
- Bildningschef – ska den vara för skolan/dagvård för varje kommun, eller t.ex. en
för Södra Åland, en för Norra Åland
- Önskan är att lagen bli i kraft år 2021
- Det är en fördel med elevvård i barnomsorgen, men detta är inte kostnadsberäknat
och torde i någon mån minska socialarbetarinsatserna i stället.
- Rätt till daghemsverksamhet minst 25 h/v för barn, under tre år, vars mor lyfter
moderskapspenning 14 § c) pt, men inte för fadern som lyfter faderskapspenning
gör den administrationen både komplicerad och dyr utöver att skrivingen är
diskriminerande för fäder. Faderskapspenningen kan ju lyftas samtidigt som
moderskapspenningen i samband med barnets födelse och även därefter i olika
omgångar, totalt 54 st. FPA-vardagar. – Hur i friden ska en administratör nu och
då kunna använda den 1-2 veckor lediga barnsomsorgsplatsen till någon annan
för dessa veckor och hur ska t.ex. en två-åring begripa att hen ibland får och
ibland inte får vara halvdag på dagis??? Därmed borde även 19 § 3 mom. utgå.
- Gratis förundervisning 20 h/v enl. 17 § och 23 § 2 mom. blir knölig att
administrera då alla barn över tre år , enl. 14 § har rätt till barnomsorg 25 timmar
per vecka.- Ska då de förskolebarn i förundervisning som har subjektiv rätt till 25
h/v barnomsorg betala för 5h/v, så som halvtidsomsorg definieras i 28 §? Idag
betalar de i halvtidsomsorg här 60 % av en heldagsavgift, som i så fall skulle
betyda att de i halvtidsomsorg för dessa extra 5h/v, borde betala 20 % av en
heldagsplats, då deras förundervisning 20 h/v är avgiftsfri (= 40 % av
heltidsomsorg som är 50 h/v).
- 15 § rätt tillfritidshemsverksamhet enbart under skoldagar gör att barn som inte har
två vårdnadshavare lätt kan bli hemma hela dagar utan vuxentillsyn 5 -6 veckor,
eftersom föräldrarnas semesterdagar är färre än skolans lovdagar.
- Tillsynsmyndigheten ÅMHM för barnomsorg och landskapsregeringen för
grundskolan kan försvåra det sektorövergripande samarbete och den pedagogiska
samsyn som uppges vara ett av syftena med denna lag.
- Gällande papperslösas rätt till undervisning torde staten på ta sig kostnadsansvaret
för barn som vistas i kommunen tills de får en personnummer.
- Behörighetsvillkoren bör tidsmässigt fastslås i förordning samtidigt som denna nya
lag träder ikraft.

(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Socialnämnden
(Forts.)

09.05.2019

57

- Nya 8 § Rätt till individuell elevhandledning ett år efter att läroplikten uppfyllts är
välkommen, men borde avlasta socialkanslierna i viss mån, eftersom vi nu blir
involverade i bl.a. hemmasittarutmaningar m.m. Vilken behörighet ska dessa
elevhandledare förväntas ha och till vilken kostnad, som då socialkanslierna
skulle avlyftas eller- någon bör ju identifiera och inventera hur sådana insatser
kan se ut, förekommer detta i riket eller Sverige?

Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden godkänner utlåtande enligt socialsekreterarens förslag.
SOC 57 §:

BESLUT:

Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag samt skolnämndens utlåtande.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Socialnämnden

09.05.2019

58

SOC 58 §:

Antagande av godtagbara boendeutgifter inom utkomststöd
Enligt lag om utkoststöd FFS 1997/1412 kap. 1 § 1 ”Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd inom
socialvården som beviljas i sista hand och syftet med det är att trygga en persons och familjs utkomst och främja
möjligheterna att klara sig på egen hand. Med hjälp av utkomststödet tryggas minst den oundgängliga utkomst
som en person och familj behöver för ett människovärdigt liv.”
FPA godkänner boendeutgifterna till faktiska belopp, förutsatt att beloppen inte anses vara oskäliga. Vid
skälighetsbedömningen beaktas familjens storlek. Om utgifterna är större än vad som motsvarar den allmänna
prisnivån på orten i fråga och om utgifterna inte kan anses vara nödvändiga, kan det hända att det belopp som
ska beaktas måste sänkas till en nivå som motsvarar den allmänna prisnivån på orten. Vad som anses vara
skäliga boendeutgifter bedöms på samma grunder för såväl ägarbostäder som hyresbostäder.

Bilaga (11)

Info från FPA om boendes kostnader
Socialsekreterarens förslag:
Enligt FFS 1997/1412 kap. 2. § 7b ”boendeutgifter som avses i 9 § i lagen om allmänt
bostadsbidrag (938/2014), nödvändiga underhållsutgifter för andra ägarbostäder än ägarbostäder i
bolagsform samt nödvändiga utgifter som hänför sig till inflyttning i en bostad. Om boendeutgifterna
för den som ansöker om utkomststöd överskrider ett belopp som på det sätt som avses i 1 mom. 1
punkten. kan anses vara behövligt, ska sökanden anvisas att skaffa en förmånligare bostad.”

Boendekostnader

Första 3 månader

Efter 3 månader

I sin helhet

Max 200 e/hushåll/mån
under oktober-mars
Max 50 e/ hushåll/mån
under resterande tiden

Vatten

I sin helhet

Max 50 e/hushåll/mån

Räntor

I sin helhet

I sin helhet/mån

Hem och
brandförsäkring

Bara billigast och
nödvändigt alternativ

Hälsovårdskostnader

I sin helhet

Fakturan delas i 12 månader
och beaktas i UTK bara det
aktuella beloppet/mån
Beaktas inte uteblivit besök
och icke receptbelagda
mediciner/mån
Billigaste alternativ/mån

El
El

I sin helhet
avfallshantering
SOC 58 §:

BESLUT:

Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Socialnämnden

09.05.2019

59

SOC 59 §:

Nämndbeslut om dataskyddsombud
Det har kommit till min kännedom att chefen för datainspektionen Joakim Söderberg
har närmat sig vissa kommuner med rekommendation om att samtliga nämnder i
kommunen skilt borde utse dataskyddsombud. De kommuner som ännu inte
kontaktats torde kontaktas inom en snar framtid.
”En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller
tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om
ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella
rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas
i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt”

Dataskyddsinspektionen uttolkar detta som att varje nämnd i något avseende
bestämmer ”ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter”.
Bilaga (12) Ålands kommunförbunds brev.
Bilaga (12)

Ålands kommunförbunds brev av den 10.4.2019 Dnr: 750, e-post av Kurt Carlsson
av den 10.4.2019, avtal med di.ax
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden besluter att godkänna det av kommunstyrelsen undertecknade avtalet
med Åda Ab av den 24.5.2018 angående Data protection officer (DPO).

SOC 59 §:

BESLUT:

Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 18
§ nr

Socialnämnden

09.05.2019

60

SOC 60 §:

Ansökan om ersättning för lekställning för fritidshemmets verksamhet
Fullmäktige har i budgeten 2019 godkänt för fritidshemmets verksamhet upptas
medel för en fast inventariet för 6,000,- €. Anslaget är bundet till kommunstyrelsen
och kan frigöras efter det att ett förslag framställts om anskaffningen från
socialnämnden.
Fritidshemmets verksamhets personal har kommit in med 6 allternativ. Personalen
söker om 2 890,00 ,- € ersättning för lekställning. Allternativ B – ersättning om 2
630,00,- €

Bilaga (13)

Kopior på bilder på lekställning
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden besluter anhålla hos kommunstyrelsen att anslaget frigörs för inköp
av lekställning om 2 890,00 ,- € för fritidshemmets verksamhet.

SOC 60 §:

BESLUT:

Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 19
§ nr

Socialnämnden

09.05.2019

61

SOC 61 §:

Ansökan om ersättning för övertid
Klaralund föreståndare Annett Jansson genom ett brev av den 16.4.2019 Dnr: 735
lämnat en anhållan om ersättning för övertid för 50h under perioden fram till april
2019.

Bilaga (14)

Ansökan
Socialsekreterarens förslag:
Enligt AKTA kap. 3, mom. 3 ”Övertidsarbete ersätts enligt arbetsgivaren prövning antingen i
pengar eller i form av ledighet under ordinarie arbetstid på det sätt som bestäms
eller i respektive bilaga.”

SOC 61 §:

närmare

BESLUT:

Socialnämnden besluter att Annett Jansson bör ta ut övertid i ledighet.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

nedan

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 20
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden
Socialnämnden

28.01.2019
04.04.2019
09.05.2019

11
41
62

SOC 62 §:

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 21
§ nr

Socialnämnden

09.05.2019

63

SOC 63 §:

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 22
§ nr

Socialnämnden

09.05.2019

64

SOC 64 §:

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 23
§ nr

Socialnämnden

09.05.2019

65

SOC 65 §:

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

09.05.2019

SOC 66 §:

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

SIDA 24
§ nr

66

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
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.
LL om tjänstekollektivavtal ÅFS 22/78 § 2
§§ 62

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 13.5.2019
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

