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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Socialnämnden

26.05.2020

51-53

SOC 51 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

SOC 51 §:

BESLUT:
Socialnämnden konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutfört.
_______________

SOC 52 §:

Protokolljustering
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden utser Marita Blomqvist och Eija Lagerberg till protokolljusterare.
Protokollet justeras direkt efter mötet.

SOC 52 §:

BESLUT:
Socialnämnden utser Stellan Egeland och Eija Lagerberg till protokolljusterare.
Protokollet justeras direkt efter mötet.
_________________

SOC 53 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

SOC 53 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner föredragningslistan med tillägget att enhälligt behandla §
67. Anhållan om förkortad arbetstid
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Socialnämnden

26.05.2020

54

SOC 54 §:

Delgivningsärenden
1.

Förtydliganden utgående från anvisningar per 4.5.2020 från institutet för hälsa
och välfärd samt undervisnings- och kulturministeriet till anordnare av
undervisning och småbarnspedagogik under Coronaepedemin till den del de
omfattar barnomsorg. 6.5.2020. 73 S2/060520
2. Information rörande förlängning av statsrådets förordning om befogenheter
enligt beredskapslagen. 12.5.2020. 74 S2
3. Social- och hälsovårdsministeriets uppmaning om åtgärder enligt lagen om
smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga sammankomster. 12.5.2020.
ÅLR 2020/2268
4. Information rörande statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt
avstå från tidsfrister.13.5.2020. 75S2
5. Förtydligande av social- och hälsoministeriets beslut av den 13.5.2020 angående
vidtagande av styråtgärder inom socialvården i enlighet med 86 § i
beredskapslagen. 14.5.2020. 49/S3/14.5.2020
6. Seminarie om nya LL om barnomsorg och grundskola den 13.5.2020.
7. Förtydligande av social- och hälsoministeriets beslut den 13.5.2020 angående
vidtagande av styråtgärder inom socialvården i enlighet med 86 § i
beredskapslagen
skydd
av
klienter
inom
socialvården
mot
coronavirussjukdomen (covid-19). 15.5.2020. Tillägg till 49/S3/14.5.2020.
8. Hammarlands kommun har sammanhållen hemvård fr.o.m. 18.5.2020.
9. Skrivelse till nämnden
10. Oasen – ekonomisk uppföljning och information till ägarkommuner.
11. Social- och hälsovårdsministeriets anvisning : Förebyggande av Coronasmitta
vid enheter för vård och omsorg dygnet runt. ÅLR 51/S3/22.5.2020
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden besluter anteckna ärendena för kännedom utan vidare åtgärder.
SOC 54 §:

BESLUT:
Förslaget godkändes.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Socialnämnden

26.05.2020

55

SOC 55 §:

Tjänstemannabeslut
Följande ärenden har behandlats sedan socialnämndens möte 12.03.2020:






§§ 69 - 90
§§ 14 - 23
§
§
§§ 5 - 7

Utkomststöd
Personalärende
Handikappservice
Färdtjänstbiljetter
Barnskyddet

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

SOC 55 §:

BESLUT:
Förslaget godkändes
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Kommunstyrelsen
Socialnämnden

21.04.2020
26.05.2020

128
56

SOC 56 §:
Kst 128 §

Utlåtande angående förslag till ny offentlighetslagstiftning
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2020/2758 av den 09.04.20 gett
kommunen en möjlighet att lämna synpunkter på bifogat utkast till lagförslag om ny
offentlighetslagstiftning. Kommunens utlåtande skall vara landskapsregeringen
tillhanda senast den 18.06.20. Utlåtandet skall lämnas i elektronisk form till adressen
registrator@regeringen.ax. (Bilaga 5, Kst 21.04.20, § 128)
Lagtexterna sänds inte ut utan de finns att läsa elektroniskt bl.a. på adressen:
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser/lagforslag-om-nyoffentlighetslagstiftning
Lagens huvudsakliga syfte är att den åländska offentlighetslagstiftningen ska
revideras i sin helhet. Lagförslaget syfte är att stärka offentlighetsprincipen och öka
öppenheten
inom
landskapsoch
kommunalförvaltningen.
Offentlighetslagstiftningen ska moderniseras så att den är bättre anpassad till den
tekniska utvecklingen. Samtidigt ska reglerna om offentlighet och sekretess bli
tydligare på det sätt som framgår ur lagförslaget. Landskapslagen om allmänna
handlingars offentlighet ska ersättas med offentlighetslagen för Åland. I lagförslaget
ingår sammanlagt förslag till 52 landskapslagar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från socialnämnden,
skolnämnden och byggnadstekniska nämnden.
För att kunna beaktas bör utlåtandena vara kommunstyrelsen tillhanda senast den
31.05.20.

Kst 128 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Soc 56 §
26.5.2020

Vik. socialsekreterare har varit kontakt med förbundsdirektör Magnus Sandberg på
Ålands kommunförbund och fått ta del av det utkast som han hittills utarbetat inför
förbundsstyrelsens möte.

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Kommunstyrelsen
Socialnämnden

21.04.2020
26.05.2020

128
56

Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden besluter besvara kommunstyrelsens förfrågan enligt följande:
I myndighetsutövning är offentlighetslagen central och förslaget väger de olika
intressen som finns gällande hanteringen av myndighetshandlingar på ett
välbalanserat sätt.
Det har varit svårt att avgöra vilka handlingar som kan utlämnas och det har i någon
mån lett till onödig försiktighet och otydlighet i hanteringen av offentliga handlingar
i kommunen sedan EU:s dataskyddsförordning trädde i kraft. Detta har nu
korrigerats.
Hammarland omfattar och understöder förslaget till ny offentlighetslag med
motiveringen att tillräcklig hänsyn har tagits till de förhållanden som råder i de
åländska kommunerna och alla enheter bör ha möjlighet att hantera
myndighetshandlingar enligt det föreslagna lagförslaget

Soc 56 §:

BESLUT:
Förslaget godkändes med tillägget att offentlighetslagstiftningen skall gälla alla
landskaps- och kommunalt ägda bolag.
_______________
Socialnämndens bilaga 01/26.5.2020
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Socialnämnden

26.05.2020

57

SOC 57 §:
26.5.2020

Tillsättande av specialbarnträdgårdslärar-tjänst
Socialnämnden beslöt (80§/6.6.2019) att ingå ett tidsbestämt arbetsavtal, 12.06.2019
– 30.06.2020 med Anita Henriksson. Arrangemanget skulle utvärderas och
socialsekreteraren har varit i kontakt med skolföreståndaren och
daghemsföreståndaren och samtliga ser ett behov av en fortsättning.
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden godkänner att kommunen ingår ett tidsbestämt arbetsavtals
förhållande med Anita Henriksson som specialbarnträdgårdslärare 20% för perioden
1.7.2020 – 30.06.2021. Arrangemanget bör utvärderas våren 2021 och eventuella
justeringar i upplägget genomföras.

Soc N 57 §:

BESLUT:
Förslaget godkändes.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Socialnämnden

26.05.2020

58

SOC 58 §:
26.5.2020

Anhållan om reducerad arbetstid
Åsa Andersson har inkommit med en skrivelse där hon anhåller om reducerad
arbetstid, 78,4 procent av heltid under tiden 1.8.2020 – 31.12.2020.
Daghemsföreståndaren förordar reduceringen i arbetstid.
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden besluter att Åsa Andersson får reducerad arbetstid under perioden
1.8.2020 – 31.12.2020. Uppgiftsrelaterade lönen blir 78,4 procent av barnskötarnas
uppgiftsrelaterade lön.

Soc 38 §:

BESLUT:
Förslaget godkändes.
_______________
Socialnämndens bilaga 02/26.5.2020
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Socialnämnden

26.05.2020

59

SOC 59 §:

Handhavande av befattning som vikarierande barnträdgårdslärare
Under det senaste läsåret har avdelning Västan varit stängd p.g.a. för få barn.
Omplaceringen av personal gjorde att Marie Sundblom anställdes som
barnträdgårdslärare. Handhavandet av annat arbetsavtal har fungerat bra. Marie
Sundblom är inte behörig, men håller på med distansstudier till förskolelärare.
Daghemsföreståndaren anhåller om att socialnämnden anställer Marie Sundblom
som vikarierande barnträdgårdslärare från den 1.7.2020 – 30.6.2021.
Vikarierande socialarbetarens förslag:
Socialnämnden besluter att Marie Sundholm handhar tjänsten som vikarierande
barnträdgårdslärare 1.7.2020 – 30.6.2021.
Marie Sundblom arbetar enligt arbetsbeskrivningen för icke behörig
barnträdgårdslärare. Uppgiftsrelaterad lön för 100% arbetstid är 2492,16 euro.

SOC 59 §:

BESLUT:
Förslaget godkändes.
_______________
Socialnämndens bilaga 03/26.5.2020
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden

28.04.2020
26.05.2020

40
60

SOC 60 §:
Soc 40 §
28.04.2020

Förordnandet av daghemsföreståndare vid daghemmet Björkdungen
Linda Persson har tidsbundet förordande som daghemsföreståndare på daghemmet
Björkdungen 01.07.2019-30.06.2020. Hennes avtal börjar gå ut och behöver förnyas.
Vid socialnämndsmötet 6.6.2019, §77, där Linda Persson fick förordnadet, så beslöt
nämnden även: ” Socialnämnden meddelar beslutet till kommunstyrelsens kännedom
och ser fram emot initiativ under året för att utreda ledningsfunktionen för
barnomsorgen i Hammarland med beaktande av de eventuella förändringar i
lagstiftningen som planeras”. Ledningsfunktionen har inte utredds under året.
I den nya LL om barnomsorg och grundskola kommer det krav på att det skall finnas
barnomsorgsledare för alla kommuner. Hammarlands kommun behöver hitta en
lösning på barnomsorgsledarbiten från och med 1.1.2021 då kommunernas
socialtjänst bildas och socialsekreteraren övergår i dess tjänst. Socialsekreteraren
fungerar idag som barnomsorgsledare. Möjliga lösningar på barnomsorgsledarbiten
är:
 En kombinationstjänst som daghemsföreståndare och barnomsorgsledare. Detta
är beroende på behörighetskraven i den nya förordningen.
 Köptjänst/samarbete gällande barnomsorgsledare med någon eller några andra
kommuner. Då behövs föreståndare för båda daghemmen.
Kommunen har främst två alternativ för förordande av daghemsföreståndare på
Björkdungen:
 Det ena är att förlänga förordnandet för nuvarande vikarie Linda Persson med
ett år för att under hösten utreda och besluta hur ledningsfunktionen för
barnomsorgen i Hammarland skall vara.
 Det andra alternativet är att ledigförklara tjänsten. Då kan nuvarande vikarie
söka den utannonserade tillsvidaretjänsten. Utredning och beslut gällande
barnomsorgsledarbiten tas då som separat ärende. En förman på varje daghem
behövs.
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden besluter ledigförklara tjänsten med 2 veckors ansökningstid, så att
anställning kan ske på nästa socialnämndsmöte.
Utredning och beslut gällande barnomsorgsledarbiten tas som separat ärende.

SOC 40 §:

Soc 60 §
26.05.2020

BESLUT:
Förslaget godkändes.
_______________

Tjänsten som daghemsföreståndare har varit utannonserad på AMS:s hemsida 30.413.5 samt på annons i Ålandstidningen den 4.5.2020. Vid ansökningstidens slut hade
en sökande sökt tjänsten.

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden besluter anställa Linda Persson som daghemsföreståndare i
Hammarlands kommun med start den 1.7.2020. Uppgiftsrelaterad lön för
daghemsföreståndare på 2 940,69 euro per månad för heltid. Ingen prövotid tillämpas
då Linda Persson arbetat som t.f daghemsföreståndare i Hammarlands kommun
1.8.2018-30.6.2020.
SOC 60 §:

BESLUT:
Förslaget godkändes.
_______________
Socialnämndens bilaga 04/26.5.2020
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Socialnämnden

26.05.2020

61

SOC 61 §:
26.5.2020

Barnomsorgen i Hammarlands kommun från den 1.1.2021
Kommunernas socialtjänst börjar verka den 1.1.2021, vilket innebär bl.a. innebär att
socialsekreteraren övergår i deras tjänst. Socialsekreteraren fungerar idag som
förman åt barnomsorgens personal och är föredragande i socialnämnden gällande
barnomsorgen i kommunen.
Den nya landskapslagen (2020:32) om grundskola och barnomsorg verkar träda i
kraft 1.1.2021 trots kommunstyrelsens i Hammarlands mellankommunala initiativ
(Kst § 119/7.4.2020) att skjuta fram reformen till nästa mandatperiod.
Nya LL om grundskola och barnomsorg gör barnomsorgen upphör att vara social
verksamhet, barnomsorgen ska framledes tillhöra utbildningssektorn.
LL för in kravet på en funktion som barnomsorgschef i varje kommun som säkrar
det pedagogiska ledarskapet som verksamheten är i behov av. Funktionen kan skötas
av en barnomsorgschef, eller av en chef samordnad med skolchefsfunktionen i form
av en utbildningschef, kommunerna kan även samverka för att uppnå målet med
barnomsorgschef.
Ifall kommunen funderar på en lösning där ledningen av både barnomsorgen och
äldreomsorgen faller på en gemensam tjänsteman är det önskvärt att socialnämnden
kan delta i processen.
Den nämnd som övertar ansvaret för barnomsorgen borde vara den nämnd som gör
upp budgeten för år 2021.
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden besluter överlämna ärendet till styrelsen för vidare beredning och
beslut.
BESLUT:
Förslaget godkändes.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Socialnämnden

26.05.2020

62

SOC 62 §:

Förordnande av fritidspedagog
Kommunen har inte någon fritidspedagog på fritidshemmet. Kommunen har sökt
pedagog de sista åren utan att lyckas rekrytera. Den nya LL om grundskola och
barnomsorg träder i kraft 1.1.2021 och där övergår barnomsorgen, inklusive
fritidshemsverksamheten, till utbildningssektorn.
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden besluter ge Johanna Nyman tidsbestämt förordnande som
fritidshemsledare med grundlön om 2 031,59 euro/mån per heltid med motiveringen
att utbildningsnämnden får ta ett helhetsgrepp i och med den nya LL om grundskola
och barnomsorg. Anställningen gäller mellan 06.08.2020 – 16.06.2021.
Deltidsprocenten för tjänsten som fritidsledare är drygt 60 % men den faktiska
arbetstiden räknas ut i slutet av augusti och kan delges socialnämnden september
månad.

SOC 62 §:

BESLUT:
Förslaget godkändes.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden
Socialnämnden

09.01.2020
13.02.2020
26.05.2020

182
14
63

SOC 63 §:

Konfidentiellt

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Socialnämnden

26.05.2020

64

SOC 64 §:

Lokalvården på 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.
_____________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Kommunstyrelse
Socialnämnden
Socialnämnden

07.04.2020
28.04.2020
26.05.2020

105
46
65

SOC 65 §:
KST 105 §:
7.4.2022

Ledning av äldreomsorgen från år 2021
Genom att Kommunernas socialtjänst k.f. förverkligas från och med den 1.1.2021
och eventuellt även överföringen av barnomsorg från socialnämnd till skolnämnd
torde förberedelser vidtas för att ändra kommunens regelverk i förvaltningsstadgan.
Genom att tjänsten som socialsekreterare och socialarbetare överförs till
Kommunernas socialtjänst k.f. som överlåtelse av rörelse har socialnämnden inte
längre en tjänsteman i socialkansliet med uppgift att leda äldreomsorgen. Kommunen
har tillsatt en socialnämnd för mandatperioden 2020-2023. Det som blir kvar under
socialnämnden enligt de reformer som pågår är hemservice, serviceboende,
institutionsvården för äldre och närståendevård för äldre. Även hemvårdsstödet blir
kvar hos kommunerna. (Bilaga 5, Kst 07.04.20, § 105)
För att få igång förberedelserna för ändring av regelverk förutsätts att kommunen tar
ställning till vissa riktlinjer.
1. Vilken tjänst skall leda verksamheten inom socialnämnden verksamhetsområde?
Enligt lag om äldreomsorg § 22 förutsätts lämplig examen från universitet,
högskola eller yrkeshögskola som omfattar minst tre års heltidsstudier. Därutöver
krävs kännedom om branschen samt tillräcklig ledarskapsförmåga.
2. Framtida nämndstruktur.
3. Föredragning i nämnd.
4. Övrig uppbyggnad av tjänstemän inom socialvården i kommunen.
5. Övrigt.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande från socialnämnden på ovan nämnda
punkter samt även ett förslag till med hurdan arbetsgrupp en ändring av regelverk
skall utarbetas. Socialnämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast
den 31.05.20.

Kst 105 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

SOC 46 §:
28.4.2020
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden diskuterar kommunstyrelsen frågeställningar och återremitterar
ärendet till vikarierande socialsekretaren att bereda ärendet vidare till nästa
socialnämndsmöte.

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Kommunstyrelse
Socialnämnden
Socialnämnden

07.04.2020
28.04.2020
26.05.2020

105
46
65

SOC 46 §:

SOC 66 §:
26.5.2020

BESLUT:
Förslaget godkändes.
_____________
Socialnämndens bilaga 08/28.4.2020
_________________

Tillämpningsguide för äldrelag (2020:9):
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/guidedocumen
t/tillamningsguide_aldrelag_for_aland_2020-9_040320.pdf

Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden besluter svara på kommunstyrelsens frågor enligt följande:
1. Vilken tjänst skall leda verksamheten inom socialnämnden verksamhetsområde?
Enligt lag om äldreomsorg § 22 förutsätts lämplig examen från universitet,
högskola eller yrkeshögskola som omfattar minst tre års heltidsstudier. Därutöver
krävs kännedom om branschen samt tillräcklig ledarskapsförmåga.
Kommunen behöver en äldreomsorgsledare/-chef som leder verksamheten. Detta
kan förverkligas bl.a. på dessa tre sätt:
 Äldreomsorgledare 100 procent i egen regi
 Samarbete med annan/andra kommuner, förslagsvis med Eckerö
kommun. Kan kombineras med samarbete om barnomsorgsledare.
 Omsorgsledare som handhar både barnomsorg och äldreomsorg i
Hammarlands kommun. Omsorgsledaren blir då föredragande i 2
nämnder.
Kommunen kan ställa högre krav än ovan nämnda, t.ex att äldreomsorgsledaren
har en kandidatexamen (Bachelor examen) från högskola eller universitet med för
uppgiften lämplig inriktning samt kännedom om branschen och tillräcklig
ledarskapsförmåga.
2. Framtida nämndstruktur.
Socialnämnden kan t.ex. byta namn till:
 Omsorgsnämnd
 Äldreomsorgsnämnd
 Äldrenämnd
3. Föredragning i nämnd
Ledande tjänsteman inom äldreomsorgen bör vara föredragande i den nämnd
som har äldreomsorgen i Hammarland som sitt ansvarområde.

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Kommunstyrelse
Socialnämnden
Socialnämnden

07.04.2020
28.04.2020
26.05.2020

105
46
65

4. Övrig uppbyggnad av tjänstemän inom socialvården i kommunen.
 Föreståndare/omvårdnadsledare 100% som är platschef och närmaste
förman åt närvårdare, kök och städ på hammargårdens
ESB/institutionsboende. Föreståndare/omvårdnadsledaren skall ha
lämplig examen från universitet, högskola eller yrkeshögskola som
omfattar minst tre års heltidsstudier samt kännedom om branschen samt
tillräcklig ledarskapsförmåga. Ex. Socionom YH eller sjukskötare.
 Ansvarig närvårdare som vikarierar föreståndare/omvårdnadsledare
med att skaffa vikarier och andra löpande uppgifter som platschef.
 Sjuksköterskor då Hammarlands kommun får institutionsplatser på
Hammargården
5. Övrigt.
Hemvårsstödet kan barnomsorgsledaren/-chefen handha.
Vidare föreslår socialnämnden
 att om Hammarlands kommun går inför ett samarbete, kan kommunstyrelsen
bjuda in Eckerö kommun att delta i en arbetsgrupp, bestående av en tjänsteman
och 2 förtroendevalda från socialnämnden per kommun med målsättningen att
bereda ett samarbete om äldreomsorgsledare (och eventuellt även om
barnomsorgsledare).
 Att kommunstyrelens alternativt utser en politisk arbetsgrupp med förslagvis
medlemmar från socialnämnden, fullmäktige och styrelse som bereder
strukturen på äldreomsorgen i kommunen. En tjänsteman kan vara
arbetsgruppens sekreterare.

SOC 66 §:

BESLUT:
Förslaget godkändes.
_____________
Socialnämndens bilaga 05/26.5.2020
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 18
§ nr

Socialnämnden

26.05.2020

66

SOC 66 §:

Nästa socialnämndsmöte
Vikarierande socialsekreteraren har förordnande till den 31.5.2020. Nästa
nämndmöte kunde hållas den 30 juni.
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Nästa socialnämndsmöte hålls den 30.6.2020 kl. 18.00 på kommungården.

SOC 66 §:

BESLUT:
_____________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 19
§ nr

Socialnämnden

26.05.2020

67

SOC 67 §:

Anhållan om förkortad arbetstid
Alice Konttinen har inkommit med en skrivelse där hon anhåller om förkortad
arbetstid, 60 procent av heltid, 3 dagar i veckan med motiveringen att sökande har ett
litet barn som fyller 2 år i augusti. Daghemsföreståndaren förordar förkortad
arbetstid.
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden beviljar Alice Konttinen förkortad arbetstid till 60 procent arbete
under perioden 1.8.2020 – 31.7.2021. Uppgiftsrelaterade lönen blir 60 procent av
barnträdgårdslärarnas uppgiftsrelaterade lön.

SOC 67 §:

BESLUT:
Förslaget godkändes.
_____________
Socialnämndens bilaga 06/26.5.2020
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Socialnämnden

13.02.2020

1-15

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:
§§ 51-56, 61, 64, 65,
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§§57-60, 62, 63, 66, 67
________________________________________________________________________
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:
§§57-60, 62, 63, 66, 67
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 18.02.2020 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.

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
§ 12; § 14

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

