
KÖKARS KOMMUN   PROTOKOLL  MÖTE nr 1 Sida 1 av 
 Mötesdatum 

SOCIALNÄMNDEN § 01- 08 22.01.2019  

 

 

Mötestid  Plats 

22.01.2019 kl 10:00 - 10.41  Kommunkansliet 

 

Närvarande ordinarie beslutande  Närvarande ersättare 

  Eriksson Rainer, ordförande    x  Eriksson Lotta 

x  Mickwitz Susanna, vice ordförande    Blomsterlund Peder 

x  Relander Siv    Lundqvist Diana 

       

       

Övriga närvarande 

x  Relander Siv, kst.ordf  x  Camilla Enberg, socialsekreterare 

  Rothberg Johan, Kommundirektör    Gunilla Ponthin  

 

Underskrifter 

 

 

Susanna Mickwitz, vice ordförande 

 

 

Camilla Enberg, sekreterare 

 

Justerat tid och datum  Plats 

22.01.2019 kl 11.00  Kommunkansliet 

 

 

Siv Relander 

 

 

Lotta Eriksson 

Protokollet framläggs till påseende   

 

Intygas: Camilla Enberg 22.01.19  kl 11.15 

 

 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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Föredragningslista  Sida 
 

§ 01 Laglighet och beslutsförhet 3 

§ 02 Val av två protokolljusterare 3 

§ 03 Godkännande av föredragningslistan 3 

§ 04 Tillsättande av föreståndare inom äldreomsorgen 4 

§ 05 Utannonsering av närvårdare befattning dagtid 78,43% av heltid 5 

§ 06 Redovisning för besök på Ålands Fountainhouse r.f /Pelaren 2018 6 

§ 07 Utredning av arbetet inom äldreomsorgen 7 

§ 08 Mötet avslutas klockan 10.41 8 

   

 

Utdragsbestyrkande 
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§ 01 Laglighet och beslutsförhet 

Beslut:. Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört. 

 

 

§ 02 Val av två protokolljusterare  

Beslut: Till protokolljusterare väljs Lotta Eriksson och Siv Relander. Protokollet justeras direkt efter 
mötet den 22.01 2019. 

 

 

§ 03 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut: Föredragningslistan godkänns med två övriga ärenden  § 06, Redovisning för besök på Ålands 
Fountainhouse r.f/Pelaren år 2018 samt § 07 utredning av arbetet inom äldreomsorgen. 

 

Utdragsbestyrkande 
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§ 04 Tillsättande av föreståndare inom äldreomsorgen 

 

Tjänsten som föreståndare inom äldreomsorgen  har varit utannonserad med sista ansökningsdag den 
14.01 2019.  

“P.g.a. av kommun strukturförändring och pågående utredningar i samhällsreform där kommunen 
inväntar resultatet och därav inte vill binda upp personal, utannonseras en tidsbegränsad befattning 
som föreståndare inom äldreomsorgen från 01.02 2019  till 31.12.2019 högst 50% av heltid. Av dessa 
50% skall 10% avvaras till att delta i vårdarbetet.  

Behörighetskrav: sjukskötare eller motsvarande enligt FFS 804/1992. Ledarerfarenhet är meriterande.          
Prövotid på 3 månader tillämpas, Lön enligt kollektivavtal. Uppgiftsrelaterad grundlön är i dagsläget             
2 705,13 € för 100% . Godtagbart läkarintyg bör uppvisas före tillträde”. 

En ansökan har inkommit inom utsatt tid (se bilaga 2); 

- Göran Saal , utbildad mentalvårdare 1983 samt socionom 1993. Saal har uppgett ett             
löneanspråk om 1800 euro. 

En intresseansökan har inkommit efter utsatt tid (se bilaga 3); 

- Kamilla Von Weissenberg- Nordberg, utbildad sjukskötare 1989 samt yrkeslärare, 2015  

 

Förslag ss: Socialsekreteraren föreslår att tjänsten utannonseras på nytt i och med för få sökanden. 
 

  

Beslut: Socialnämnden kan konstatera att; 

- en ansökan av Göran Saal har inkommit inom utsatt tid. Saal har ett löneanspråk om 1800 

euro som inte socialnämnden kan godta. 

- en intresseanmälan av Kamilla Von Weissenberg-Nordberg inkommit för sent och som ej 

kan beaktas. 

På basen av annonseringen kan socialnämnden inte tillsätta tjänsten. Socialnämnden besluter 

att socialsekreterare Enberg fortsätter med föreståndarskapet som tidigare beslut fram till 

den 28.02 2019. 

  

 

Utdragsbestyrkande 
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§ 05 Utannonsering av närvårdare befattning dagtid 78,43% av heltid 

 

En befattning som närvårdare dagtid 78,43% av heltid har varit  vakant inom kommunen äldreomsorg 
under 2018. Behovet av att lediganslå befattningen är av stor vikt för fortgående vårdarbete. 
I periodarbete ingår schemalagd arbetstid med dagar, kvällar och helger. Vid behov görs även 
hembesök ute i kommunen. Behörighetsvillkor för befattningen är närvårdarexamen med inriktning på 
äldreomsorg. En prövotid om 4 månader tillämpas. Sista ansökningsdag; 6 februari 2019. 

Förslag ss:  

Socialsekreteraren föreslår att en  närvårdare befattning dagtid 78,43 % av heltid utannonseras snarast 
möjligast och tillsvidare . I övrigt enligt ovanstående text.  

 

Beslut: Beslut enligt förslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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§ 06 Redovisning för besök på Ålands Fountainhouse r.f /Pelaren 2018 

Klubbhus Pelarens vision är att alla människor med psykisk sjukdom skall få möjlighet att uppnå sin 
fulla potential och respekteras som medarbetare, grannar och vänner. Deras mission är att människor 
som varit i kontakt med psykiatrin och hamnat i någon form av utanförskap skall bli en del av ett 
sammanhang där man är viktig, önskad och behövd. Personer som kommer till Pelaren skall behandlas 
med samma respekt som gäller i resten av samhället. Pelaren skall verka för medlemmars 
sysselsättning, i eller utanför verksamheten, samt arbeta för en ändrad samhällssyn av människor med 
psykiska funktionshinder.  

Detta görs  genom en tydlig och evidensbaserad metod, Fountain House-modellen, samt en utåtriktad 
verksamhet där medlemmen alltid är i centrum. Tillsammans förändrar vi världen till det bättre både 
lokalt och globalt. Pelarens vision och mission förverkligas genom den arbetsinriktade dagen och 
övergångsarbete Pelarens verksamhet är arbetsinriktad. Var och en som deltar skall erbjudas 
meningsfulla arbetsuppgifter att utföra. Verksamhetens ambition är att människor med psykisk ohälsa 
genom den arbetsinriktade dagen och gemenskap ska kunna rehabilitera sig såväl socialt som tillbaka 
till arbete eller studier eller till något annat för dem själva godtagbart sammanhang.  

Verksamheten är också inriktad på lärande utifrån den enskilda individens förutsättningar och 
önskemål. De medlemmar som väljer att arbeta kvar i Pelarens regi kan göra det. Deltagandet är 
frivilligt och sker på egna villkor. Pelaren jobbar enligt de 37 internationella riktlinjer I enighet med 
den Finländska nationella planen (THL) skall det år 2015 finns ett klubbhus i varje region. I enighet 
med detta fullföljer Åland den nationella planen i Finland, och det redan 2010. Tillvägagångssätt för 
att nå våra mål: Fortsätta arbete med att stödja människor med psykisk ohälsa, på sin väg till 
återhämtning. Fokusera på styrkor och det utvecklingsbara hos varje individ. Marknadsföra Pelaren 
genom att delta i olika evenemang som till exempel Pride, Ångestlopp och internationella mental 
hälsodagen genom bland annat att arrangera en mental hälsovecka i samband med den internationella 
mental hälsodagen.  

 Fortsätta att aktivt arbeta för en trygg finansiering av klubbhuset, vilket innebär att fortsätta jobba för 
en enhetlig linje då det gäller avtalen med de Åländska kommunerna, skapa en hållbar grund för 
framtiden och långsiktig varaktighet. Etablera och vidmakthålla goda kontakter till myndigheter, 
företag och andra verksamheter som gynnar medlemmarnas möjligheter att återta makten över sina 
egna liv. Erbjuda kommuner klubbhus verksamhet och därmed öka förutsättningar för personer med 
psykisk ohälsa att skapa struktur i sin vardag och nå egen försörjning.  

Beräknat kostnader 0 euro för Kökar kommun. 

Bilaga 1 Verksamhetsplan 2019 

 

Förslag ss: Ärendet antecknas till kännedom 

 

Beslut: Beslut enligt förslag. 

 

Utdragsbestyrkande 
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§ 07 Utredning av arbetet inom äldreomsorgen 

 

En motion har inlämnats till fullmäktige  och behandlats  den 11.10 2018 angående vårdkvaliteten på 
Sommarängen. 

Konstateras att ärendet tas upp vid nästa möte. 

 

Förslag: Förslag av vice ordförande Susanna Mickwitz om en utredning av ledarskapet inom 
äldreomsorgen skall förverkligas senast 15.02 2019. Behovet av en hållbar lösning skall finnas för hela 
år 2019. 

 

Beslut: Socialnämnden godkänner vice ordförande Susanna Mickwitz förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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§ 08 Mötet avslutas klockan 10.41  

 

Utdragsbestyrkande 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

 

BESVÄRSFÖRBUD 

Vad förbudet grundar 

sig på 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, 

kan enligt § 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller 

kommunalbesvär anföras över beslutet 

 

Paragrafer §§ 02, 03, 06, 08 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt 

rättelseyrkande enligt § 110 kommunallagen kan framställas över beslutet 

(se instruktioner nedan under rättelseyrkanden) 

 

Paragrafer : §§ 01, 04, 05, 06 

Enligt § 15 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte 

anföras över nämnda nedan beslut 

 

Paragrafer och grund för besvärsförbudet:  

 

 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 

Myndighet till vilken 

rättelseyrkande kan 

framställas, samt tid för 

yrkande av rättelse 

Den som är missnöjd med ovan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt 

rättelseyrkande. Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett 

beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av 

beslutet (part) samt av kommunmedlemmar. 

 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas:  

 

Kökar kommun 

Socialnämnden i Kökar 

22730 Kökar 

 

Paragrafer §§ 

 

 

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En 

part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet 

avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått 

del av beslutet den dag protokollet lagts fram offentligt. I vartdera fallet 

räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen i besvärstiden. 

Rättelseyrkandets 

innehåll 

 

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. 

Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. 

 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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Besvärsmyndighet och 

besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 

Ändring i beslut med anledning rättelseyrkanden kan sökas genom 

kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om 

beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i 

beslutet sökas genom kommunalbesvär också av en som är part eller 

kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på 

den grunden att 

1. beslutet tillkommit i felaktig ordning, 

2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 

eller 

3. beslutet annars strider mot lag. 

 

Besvärsmyndighet är 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31 

22101 Mariehamn 

 

Paragrafer:  

 

Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet 

avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått 

del av beslutet den dag protokollet lagts fram offentligt. 

 

FÖRVALTNINGSBESVÄR 

Besvärsmyndighet och 

besvärstid 

Besvärsmyndighet är 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31 

22101 Mariehamn 

 

Paragrafer:  

 

Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

BESVÄRSSKRIFT 

Besvärsskrift 

I besvärsskriften skall anges 

- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

- motiveringar till att beslutet bör ändras 

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller av den som författat skriften. Om endast den 

som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också 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. 

 

Inlämnande av besvärshandlingar 

Besvärshandlingar skall inlämnas till besvärsmyndigheten för besvärstidens utgång. Besvärshandlingar 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 innan besvärstiden går ut. Enligt lagen om domstolsavgifter kan 

domstolen ta ut en avgift för inlämnande av besvär. Kontakta respektive domstol för mer information. 

 

 

 

 

 

Utdragsbestyrkande 


