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Mötestid  Plats 

11.11.2019 kl 15.30 - 15.58  Kommungården 

 

Närvarande ordinarie beslutande  Närvarande ersättare 

X  Eriksson Rainer, ordförande      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 

 

 

Rainer Eriksson, ordförande 

 

 

 

Susanna Mickwitz, vice ordf § 96 

 

 

Camilla Enberg, sekreterare 

 

Justerat tid och datum  Plats 

15.11.2019 kl 13.00  Kommunkansliet 

 

 

Susanna Mickwitz 

 

 
Siv Relander 

Protokollet framläggs till påseende   

 

Intygas: Camilla Enberg 15.11.2019  kl 15.00 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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Föredragningslista  Sida 
 

§ 81 Laglighet och beslutsförhet 3 

§ 82 Val av protokolljusterare 3 

§ 83 Godkännande av föredragningslistan 3 

§ 84 Uppsägning på egen begäran ansvarig kock med budgetansvar 4 

§ 85 Uppgiftsbeskrivning ansvarig daghemsföreståndare inom    barnomsorgen 5 

§ 86  Uppgiftsbeskrivning barnträdgårdslärare inom barnomsorgen 6 

§ 87 Uppgiftsbeskrivning barnskötare inom barnomsorgen 7 

§ 88 Uppgiftsbeskrivning daghems assistent inom barnomsorgen 8 

§ 89 Uppgiftsbeskrivning gruppassistent inom barnomsorgen 9 

§ 90 Konfidentiellt ärende 10 

§ 90 Konfidentiellt ärende 11 

§ 91 Förlängning av  avtal om samarbete gällande barnskyddsjour 12 

§ 92 Utannonsering av befattning ansvarig kock med budgetansvar 13 

§ 93 Inledande kartläggning av resursbehovet kommunernas socialtjänst KST 14 

§ 94 Genomgång av äldreomsorgs- och barnomsorgsverksamhet 16 

§ 95 Förlängning av arbetsavtal för personal inom barnomsorgen. 17 

§ 96 Förlängning av arbetsavtal för personal inom barnomsorgen. 18 

§ 97 Mötet avslutades kl: 19 
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§ 81 Laglighet och beslutsförhet 

Beslut: Mötet beslutades lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

 

§ 82 Val av protokolljusterare  

Beslut: Till protokolljusterare valdes Susanna Mickwitz och Siv Relander. 

 

 

§ 83 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut:  Föredragningslistan godkändes med två övriga ärenden, § 95 Förlängning av arbetsavtal för 
personal inom barnomsorgen, § 96  Förlängning av arbetsavtal för personal inom barnomsorgen,  
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§ 84 Uppsägning på egen begäran ansvarig kock med budgetansvar 

Centralkökets ansvarig kock, Agneta Sundström har beviljats tjänstledighet utan lön under                     

perioden 21.5 2018 - 12.08 2019 med förlängd tjänstledighet t.o.m. 31.12 2019 under                         

förutsättning att vikarie tillsattes ( § 33 08.04.19). Detta för att pröva på ett annat arbete                               

inom kommunen. Sundström är anställd i arbetsavtalsförhållande. 

Socialnämnden beslöt den 08.04.2019 § 33, att Agneta Sundström bör meddela                     

arbetsgivaren senast 31.10 2019 hur dennes ordinarie tjänst som ansvarig kock, blir efter                        

den 31.12 2019. 

Agneta Sundström har inkommit med besked den 31.10 2019 att denne avsäger sig sin tjänst                             

som ansvarig kock med med budgetansvar. Sundström önskar att fortsätta arbetet som                       

vårdare på Sommarängen och har påbörjat en läroavtalsutbildning under hösten 2019 för att                         

bli formellt behörig som närvårdare. 

Se bilaga 1. 

Förslag:  

Agneta Sundström beviljas uppsägning från sin tjänst som ansvarig kock med budgetansvar                

fr.o.m. 01.01 2020. Sundströms tidsbundna arbetsavtal som vårdare t.o.m. 31.12 2019                     

förlängs t.o.m. 31.12 2020 för att därefter ta ett nytt ställningstagande till fortsatt                         

förlängning i och med att Sundström påbörjat en läroavtalsutbildning. Ifall läroavtal avbryts,                       

utlyses befattningen som närvårdare fr.o.m. 01.01 2021. 

 

 

 

Beslut: Beslut enligt förslag. Ärendet justeras omedelbart. 
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§ 85 Uppgiftsbeskrivning ansvarig daghemsföreståndare inom  
barnomsorgen  

 

En uppgiftsbeskrivning för ansvarig daghemsföreståndare inom barnomsorgen har  utarbetats av 
socialsekreteraren. Beskrivningen har presenterats för personalen inom barnomsorgen. 

Se bilaga 2. 

 

Förslag ss: Socialsekreteraren föreslår att förslaget till arbetsbeskrivning godkänns med tillägg att                       

lönesättningskod ännu kan komma att kompletteras.  

 

 

Beslut: Beslut enligt förslag. 
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§ 86  Uppgiftsbeskrivning barnträdgårdslärare inom barnomsorgen  

En uppgiftsbeskrivning för barnträdgårdslärare  inom barnomsorgen har  utarbetats av 
socialsekreteraren. Beskrivningen har presenterats för personalen inom barnomsorgen. 

Se bilaga 3. 

 

Förslag ss: Socialsekreteraren föreslår att förslaget till arbetsbeskrivning godkänns med tillägg att 

lönesättningskod ännu kan komma att kompletteras.    

 

Beslut: Beslut enligt förslag. 
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§ 87 Uppgiftsbeskrivning barnskötare inom barnomsorgen  

En uppgiftsbeskrivning för barnskötare  inom barnomsorgen har  utarbetats av socialsekreteraren. 
Beskrivningen har presenterats för personalen inom barnomsorgen. 

Se bilaga 4. 

 

Förslag ss: Socialsekreteraren föreslår att förslaget till arbetsbeskrivning godkänns med tillägg att 

lönesättningskod ännu kan komma att kompletteras.    

 

Beslut: Beslut enligt förslag. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdragsbestyrkande 



KÖKARS KOMMUN   PROTOKOLL  MÖTE nr 9 Sida 8
 Mötesdatum 

SOCIALNÄMNDEN § 81 - 97 11.11.2019  

 

§ 88 Uppgiftsbeskrivning daghems assistent inom barnomsorgen   

En uppgiftsbeskrivning för daghems assisten inom barnomsorgen har  utarbetats av socialsekreteraren. 
Beskrivningen har presenterats för personalen inom barnomsorgen. 

Se bilaga 5. 

 

Förslag ss: Socialsekreteraren föreslår att förslaget till arbetsbeskrivning godkänns med tillägg att 

lönesättningskod ännu kan komma att kompletteras.    

 

Beslut: Beslut enligt förslag. 
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§ 89 Uppgiftsbeskrivning gruppassistent inom barnomsorgen 

 

En uppgiftsbeskrivning för gruppassisten inom barnomsorgen har  utarbetats av socialsekreteraren. 
Beskrivningen har presenterats för personalen inom barnomsorgen. 

Se bilaga 6. 

 

Förslag ss: Socialsekreteraren föreslår att förslaget till arbetsbeskrivning godkänns med tillägg att 

lönesättningskod ännu kan komma att kompletteras.    

 

Beslut: Beslut enligt förslag. 
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§ 90 Konfidentiellt ärende 
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§ 91 Förlängning av  avtal om samarbete gällande barnskyddsjour 

Ärendet behandlat av förbundsstyrelsen § 42/26.9.2019 

  

“Det avtal om barnskyddsjour som ingicks från och med 1.1.2010 och som har förlängts i 
flera omgångar på grund av tidtabellen för kommunernas socialtjänst löper ut 31.12.2019 och 
måste förlängas. Diskussioner har förts med Ålands omsorgsförbund / kommunernas 
socialtjänst angående övertagande av huvudmannaskapet för avtalet från och med 1.1.2020, 
men på grund av den stora mängd övriga omställningar som organisationen står inför har OD 
avböjt, men dock deltagit i diskussionerna med tanke på situationen från och med 1.1.2021. 
Möte med Mariehamns stad, representanter för socialarbetarna och ÅOF hölls 3.9.2019 och 
förbundsdirektören har utgående från de diskussioner och synpunkter som framförts gjort 
förslag till preciseringar till avtalet utgående ifrån inkomna synpunkter och utgående ifrån 
bedömning av vad som kan åstadkommas med sikte på 1.1.2020. Eftersom preciseringarna 
kan innebära tilläggskostnader för signatärkommunerna måste bilagan föras till respektive 
kommun för godkännande”.  

“Avsikten är att avtalet skall förlängas att gälla under tiden 1.1.2020 – 31.12.2020. Från och 
med 1.1.2021 överförs uppgifterna under Kommunernas socialtjänst med stöd av lag. 
Kommunerna uppmanas i behörigt organ behandla förlängningen samt uttryckligen behandla 
de avgränsningar som framgår av bifogad bilaga. Beslutet för fattas innan förlängningen 
träder i kraft”. 

Grundavgiften är 20 000 € per år och justeras årligen i enlighet med basprisindexet för den 
kommunala sektorn. Fördelningen mellan kommunerna av grundavgiften och jourveckorna är 
baserad på antalet invånare mellan 0-18 år i respektive kommun på årets första dag det år som 
fördelningen avser. För Kökars del blir grundavgiften 172 €. 

Bifogas ursprungligt avtal för barnskyddsjour samt förslag till bilaga med kompletteringar och 
preciseringar se bilaga 7. 

Förslag ss: 

Socialsekreteraren föreslår att avtalet förlängs  t.o.m. 31.12 2020 med de kompletteringar och 
preciseringar som hänvisas enligt bilaga 7. 
Från och med 1.1.2021 överförs uppgifterna under Kommunernas socialtjänst med stöd av 
lag. Ärendet sändes  till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
 

Beslut: Beslut enligt förslag.  Ärendet sändes  till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
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§ 92 Utannonsering av befattning ansvarig kock med budgetansvar  

En befattning som huvudansvarig kock med budgetansvar vid kommunens centralkök är tillsatt t.o.m. 
31.12 2019. Befattningen är i arbetsavtalsförhållande 100% av heltid. 

Behörighetsvillkor: gymnasial utbildning inom branschen eller tidigare motsvarande 
utbildning. Ansvarar för matlagning och den övriga kostservicen. I uppgifterna ingår även 
administrativa uppgifter, planering samt övriga uppgifter som hör samman med den dagliga 
verksamheten inom kostservicen. Inom ansvarsområdet finns även en underställd personal.  
I övrigt arbetsuppgifter enligt uppgiftsbeskrivning. Lön enligt kollektivavtal. Prövotid om 3 
månader tillämpas. Sista ansökningstid 26.11 2019.  
 
Förslag ss: Befattning som huvudansvarig kock med budgetansvar i arbetsavtalsförhållande 
100% av heltid utannonseras. Befattningen är tillsvidare med tillträde fr.o.m. 01.01.2020. I 
övrigt enligt ovanstående text. 
 
Beslut: Beslut enligt förslag. Ärendet justeras omedelbart. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdragsbestyrkande 



KÖKARS KOMMUN   PROTOKOLL  MÖTE nr 9 Sida 13
 Mötesdatum 

SOCIALNÄMNDEN § 81 - 97 11.11.2019  

 

§ 93 Inledande kartläggning av resursbehovet kommunernas socialtjänst 
KST 

Kommunalförbundets namn är Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) och dess hemort är Mariehamn. 
Medlemskommuner är: Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, 
Kökar, Lemland, Lumparland, Mariehamn, Saltvik, Sottunga, Sund och Vårdö. 
Om en eller flera kommuner går ihop blir den eller de nya kommuner som uppstår medlemmar i 
kommunalförbundet med den ägarandel som motsvarar de tidigare kommuner/kommundelar som nu 
bildar en ny kommun. 
Kommunalförbundet ska säkerställa att de socialvårdstjänster som var och en har rätt till finns att 
tillgå för samtliga invånare i socialvårdsområdet, inom de gränser som står till socialvårdens 
förfogande vid respektive tidpunkt. 
 
Verksamheten ska sträva efter en likvärdig service i alla medlemskommuner, en effektiv användning 
av resurserna, en samlad kompetens och hög specialisering inom personalen, en hög integritet, en 
stark anonymitet och ett gott rättsskydd. 

Fördelning enligt invånarantal eller 50/50 (50 % skattekraft och 50 % enligt invånarantal) kan 

innebära för Kökars del en kostnadsökning om ca 40.000 euro. Vad summan slutligen blir, är 

beroendes av hur  tilldelning av landskapsandelar och finansiering kommer att se ut. Systemet 

kommer även att innebära ett solidarisk betalningsansvar. Solidariskt kostnadsansvar innebär ett skydd 

mot plötsliga kostnadsökningar vilket kommunen tidigare ställt sig bakom som ett krav på 

kommunernas socialtjänst. 

Den 1 januari 2021 ska samtliga kommuner bilda ett enhetligt socialvårdsområde. I bilaga 8 
presenteras de uppgifter som finns att tillgå gällande de totala verksamhetsvolymer som finns för 
det kommande socialvårdsområdet. Utifrån statistiken och den erfarenhet som Ålands 
omsorgsförbund tagit del av genom besöken till samtliga socialkanslier, beskrivs det uppskattade 
personalbehovet. Denna genomgång syftar delvis till att ge den personal som överförs till 
kommunernas socialtjänst (nedan KST) en första bild av hur den nya organisationen kan se ut 
och därmed underlätta kommande diskussioner och beslut om den framtida arbetsfördelningen. 
Delvis syftar genomgången till att fungera som underlag i kommande politiska beslut och ge en 
förståelse för vad KST kommer att omfatta.  

Statistiken är hämtad från Ålands statistik- och utredningsbyrå, om inte annat anges. I vissa fall 
används olika begrepp. I tabellerna används de begrepp som används i den statistik som återges 
medan det i texten huvudsakligen används de begrepp som används i dagligt tal inom 
socialvården.  
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Enligt den inledande kartläggning av resursbehovet per den 23.10 2019 sammanställt av ÅOF 
(Ålands omsorgsförbund) beskrivs följande för skärgården; “I skärgårdskommunerna handhar 
socialsekreterarna/socialcheferna både barnomsorg, äldreomsorg och individ- och 
familjeomsorg. Merparten av uppgifterna faller inom områden som inte kommer att överföras 
till kommunernas socialtjänst”.  

“Observeras bör att det kan finnas en diskrepans mellan idag använda resurser för verksamhet 
som överlåts till KST, eftersom den personal som överlåts ska ha den överlåtna verksamheten 
som huvudsyssla, det vill säga 50 procent eller mer. Här ingår inte heller olika typer av 
stödtjänster som tillgodoses centralt inom kommunerna”.  

 

Förslag ss:  

Socialsekreteraren föreslår inför nämnden att kommunens beslutandeorgan bör noggrant medverka 
och bevaka det fortgående arbetet kring kommunernas socialtjänst (kst). 

 

 

 

 

Beslut: Beslut enligt förslag. 
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§ 94 Genomgång av äldreomsorgs- och barnomsorgsverksamhet 

Inom äldreomsorgen och barnomsorgen finns rutiner utarbetade hur respektive verksamhets 
målsättning skall bedrivas tillsammans med den befintliga personal som är anställd.  

Inom äldreomsorgen och barnomsorgen finns även  rutiner utarbetade om hur avvikelser 
uppmärksammas. Avvikelsen dokumenteras av personal som därefter går igenom den med 
föreståndaren. En genomgång av eventuella avvikelser diskuteras även alltid på personalmöten. 
Åtgärder skall vidtagas omedelbart. 

Se bilaga 9, Avvikelserapport (äldreomsorgen) 

 

Förslag: Socialsekreteraren föreslår att en presentation av kommunens äldreomsorgs- och 
barnomsorgsverksamhet delges den kommande socialnämnd 2020 efter att  nämnden tillsatts. 
Verksamhetens struktur, målsättning och upplägg presenteras vid tillfället. Presentationens syfte är, att 
inskola de nya ledamöter i respektive verksamhetsområden. 

  

Beslut: Beslut enligt förslag. 
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§ 95 Förlängning av arbetsavtal för personal inom barnomsorgen. 

 

Daniela Hellström är anställd som daghemsföreståndare 25,8 % av heltid samt  barnskötare  27,74 % 
av heltid, totalt 53,54%( hänv § 76 14.10.19). Hellströms anställning har förlängts t.o.m. 
31.12.2019 (hänv § 36 08.04.19). 

 

Förslag ss:  

Socialsekreteraren föreslår  en förlängning av Hellströms arbetsavtal  t.o.m. 31.12 2020. Hellströms 
arbetsavtal innefattas av föreståndare 25,8 %  samt  barnskötare  27,74 % totalt 53,54% av heltid. 

Ifall förutsättningar ändras inom verksamheten och behov av ändring av arbets procenten uppstår                         

under tiden ovanstående upplägg arrangeras, skall ärendet behandlas på nytt.  
Den totala arbetstiden får ej överstiga det nuvarande upplägget inom verksamheten. 

 

Beslut: Beslut enligt förslag. Ärendet justeras omedelbart. 
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§ 96 Förlängning av arbetsavtal för personal inom barnomsorgen. 

Vice ordf. Susanna Mickwitz övertar ärendet i och med att ordf Rainer Eriksson anmäler jäv i frågan. 

Lotta Eriksson är anställd som daghemsbiträde/skötare 53,54 % av heltid (hänv § 76 
14.10.19). Erikssons anställning har förlängts t.o.m. 31.12.2019 (hänv § 36 08.04.19). 

Förslag ss:  

Socialsekreteraren föreslår en förlängning av Erikssons arbetsavtal t.o.m. 11.08.2020 under          
förutsättning att skolnämnden beviljar Eriksson tjänstledighet. Ifall verksamhetens behov av personal              

kvarstår efter den 14.08.2020, förlängs ytterligare arbetsavtalet t.o.m 31.12 2020. Detta under                
förutsättning att skolnämnden beviljar Eriksson tjänstledighet.  

Erikssons arbetsavtal innefattas  totalt 53,54% av heltid. 

Ifall förutsättningar ändras inom verksamheten och behov av ändring av arbets procenten uppstår             
under tiden ovanstående upplägg arrangeras, skall ärendet behandlas på nytt.  
Den totala arbetstiden får ej överstiga det nuvarande upplägget inom verksamheten. 

 

Beslut: Beslut enligt förslag. Ärendet justeras omedelbart. 
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§ 97 Mötet avslutades kl: 15.57. 
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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 §§ 82,83,91,93,94,97 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt 

rättelseyrkande enligt § 110 kommunallagen kan framställas över beslutet 

(se instruktioner nedan under rättelseyrkanden) 

 

Paragrafer : §§ 81,84,85,86,87,88,89,90,92,95,96 

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 



KÖKARS KOMMUN   PROTOKOLL  MÖTE nr 9 Sida 20
 Mötesdatum 

SOCIALNÄMNDEN § 81 - 97 11.11.2019  

 

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 


