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Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande   

Mötestid      

18.12.2020   kl   16.00    Kommunkansliet     

Närvarande   ordinarie   beslutsfattare   

   Sundström   Gunnar,   Ordförande    x   Pleijel   Christian     

x    Holmström   Harry,   viceordförande       Nylund   Robin     

x    Dahlgren   Thomas    Närvarande   ersättare  

x    Bodmark   Inger    x   1   -   Allgode   Gerry   

x    Björk   Natalie      2   -   Hellström   Krister   

x    Sundberg   Maria        

x    Carlström   Mats        

Övriga   närvarande   

x    Kerstin   Staf,   ordf   kommunstyrelsen       Rainer   Eriksson,   vice   ordf.   kommunstyrelsen   

x    Johan   Rothberg,   Kommundirektör         

Underskrifter   

  
  

Harry   Holmström,   ordf   

  
  

Johan   Rothberg,   Kommundirektör   

Justerat   tid   och   datum    Plats   

22.12.2020    kl   15:00    Kommunkansliet   

  
  

Thomas   Dahlgren   

  
  

Christian   Pleijel   

Protokollet   framläggs   till   påseende      
  

Intygas:   Johan   Rothberg   22.12.2020   
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 §   85   Laglighet   och   beslutsförhet   

Beslut:   Mötet   konstaterades   lagenligt   sammankallat   och   beslutsfört.   

§   86   Val   av   två   protokolljusterare   

Beslut:   Till   protokolljusterare   väljs   Thomas   Dahlgren   och   Christian   Pleijel   Protokollet   justeras   
den   22.12   kl   15:00   

§   87   Godkännande   av   föredragningslistan   

Beslut:   Föredragningslistan   godkänns.   

§   88   Arvodesstadga   

Kommunstyrelsen   §   135   15.12.2020   

Arvodesstadgan   innehåller   inga   ändringsförslag.   

Bilaga:   KS   §135   Arvodesstadga   för   2021   

KD   föreslår   att   kommunstyrelsen   inför   fullmäktige   beslutar   att   arvodesstadgan   godkänns   enligt   
bilagan.   

KS   beslut:   Förslaget   godkänns   

Bilaga   KF   §   88   Arvodesstadga   2021.pdf   

KF   Beslut:   Förslaget   godkänns   

§   89   Avgifter   och   taxor   2020   

Kommunstyrelsen   §   136   15.12.2020   

Byggnadstekniska   nämnden   föreslår   en   höjning   av   vatten   och   avloppstaxan   samt   anslutningsavgifter   
enligt   följande:   
-    Avgifterna   för   avlopp   och   vatten   höjs   med   5%.   I   övrigt   föreslås   inga   ändringar.   

Bilaga:   KS   §   136   Avgifter   och   taxor   2021   

KD   föreslår   att   kommunstyrelsen   inför   fullmäktige   beslutar   att   avgifter   och   taxor   fastställs   i   
enlighet   med   bilagan.   

KS    beslut:   Beträffande   vattenavgiften   beslutar   kommunstyrelsen   inför   fullmäktige   att   
grundavgiften   höjs   5   %   enligt   förslag   medan   kubikmeter   avgiften   lämnas   oförändrad.   Avgift   för   
datasalen   tas   bort   helt   eftersom   ingen   datasal   längre   finns.   

Bilaga   KF   §   89   Avgifter   och   taxor   2021   
  

KF   Beslut:   Förslaget   godkänns   
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§   90   Budget   2021   &   Ekonomiplan   2022–2023     

Kommunstyrelsen   §   137   15.12.2020   

Budgetgenomgången   inleds   med   en   genomgång   av   föredragande   för   respektive   nämnd/   
nämndordförande   presenterar   nämndens   budgetförslag   enligt   följande   tidsplan:   

Biblioteks   och   kulturnämnden 12:30-13:00   
Skolnämnden   13:00-13:30   
Byggnadstekniska   nämnden 13:30-14:00   
Socialnämnden 14:00-14:30   
Närings-   trafik-   och   inflyttningsnämnden 14:30-15:00   

Bilaga   §   137   Budget   och   ekonomiplan   för   2021   

Budgetförutsättningarna   har   förändrats   väsentligt   efter   diskussioner   med   landskapsregeringen   om   KST   
och   andra   oförutsedda   händelser.   Budgeten   presenteras   närmare   på   mötet.   

KD   föreslår   att   kommunstyrelsen   godkänner   budgeten   enligt   bilaga.   

Omsorgsnämden   

Kock   befattningen   vid   Sommarängen   utökas   från   70   till   100   %   fram   till   den   30.06   därefter   görs   en   
utvärdering   av   behovet   igen.   I   övrigt   inga   nya   eller   utökade   befattningar.   

Robert   Karlman   anmälde   jäv   beträffande   personalförändringar   i   äldreomsorgen   

Förändringar   vid   kommunstyrelsens   behandling   

Skolnämnden: Nämnden Kommunstyrelsen Förändring   
Övriga   tjänster -480 0 480   
Reserv -3013 0 3013   
Specialundervisning -2726 -1363 1363   
Löner   vikarier -13270 -7635 5635   
Löner   sjukvikarier -2000 -1000 1000   
Byggande/underhåll   maskiner -800 -500 300   
Övrigt   Material -729 -500 229   
Hemkommunsersättningar 60680 59415 -1265   
Totalt   37662 48417 10755   

Socialnämndens: Nämnden Kommunstyrelsen Förändring   
Löner   Köket -92040 -84467 7573   
Måltidsavgifter 37120 33160 -3960   
Hemserviceavgifter 94055 32855 -61200   
KST   verksamhetens   intäkter 3130 35255 3725   
Totalt   70665 16803 -53862   

Bibl.&kulturnämnden: Nämnden Kommunstyrelsen Förändring   
Löner   och   arvoden -2000 -1000 1000   

Förändringar   totalt 106325 65220 -41107   

Budgetens   slutsumma -157883 -198986 -41103   

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande   
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KS   Beslut:   förslaget   godkänns   inför   fullmäktige   

Bilaga   KF   §   90   Budget   2021   

Följande   avtal   har   godkänts   av   kommunstyrelsen:   

-Utbildningschef   samarbetsavtal   Sottunga-Kökar   
-Avtal   KST   -   Kökar   
-Samverkansavtal   gällande   hemvård   

Förutsättningen   för   att   avtalen   skall   kunna   träda   i   kraft   är   att   fullmäktige   godkänner   budgeten   till   dessa   
delar.   

KF   Beslut:   Förändringen   med   utökning   av   kocktjänsten   skall   utvärderas   efter   6   månader.   
Kommunfullmäktige   ger   kommunstyrelsen   i   uppdrag   att   samtidigt   utreda   dimensioneringen   av   
övriga   befattningar   genom   att   göra   jämförelser   med   övriga   kommuner.   I   övrigt   godkänner   
fullmäktige   kommunstyrelsens   förslag.   

§   91   Inrätta   tjänst   som   daghemsföreståndare   

Kommunstyrelsen   §   138   15.12.2020   

§   92,   Skolnämnden   10.11.2020   

Den   nya   lagstiftningen   inom   barnomsorg   och   grundskola   föreskriver   att   daghemsföreståndaren   borde   
vara   i   tjänsteförhållande   med   anledning   av   de   befogenheter   som   medföljer.   Nu   är   
daghemsföreståndaren   vid   Barnängen   anställd   i   arbetsavtalsförhållande.   

Daghemsföreståndaren   har   de   senaste   åren   varit   anställd   på   deltid   på   grund   av   få   barn   på   daghemmet.   
Fr.o.m.   den   7   januari   2021   utannonseras   daghemsföreståndartjänsten   som   53,54   %   av   heltid   varav   
cirka   20   %   är   föreståndaruppgifter.   

Arbetsbeskrivningen   för   daghemsföreståndaren   är   godkänd   av   socialnämnden   i   november   2019.   På   
grund   av   den   nya   Landskapslagen   (2020:32)   om   barnomsorg   och   grundskola   övergår   barnomsorgen   
till   skolnämnden   och   behörighetsvillkoren   har   ändrats.   Därför   har   ny   tjänstebeskrivning   utarbetats   där   
i   huvudsak   socialnämnden   har   bytts   ut   till   skolnämnden   och   behörighetsvillkoren   ändrats   att   
överensstämma   med   ikraftträdande   förordning.   Vissa   arbetsuppgifter   har   tillkommit.   

Uppdaterad   tjänstebeskrivning   finns   i   Bilaga   nr   2.   

Skoldirektörens   förslag:   

Skolnämnden   föreslår   för   kommunstyrelsen   att   en   tjänst   på   100   %   inrättas   som   daghemsföreståndare   
vid   daghemmet   Barnängen.   Samtidigt   upphör   befattningarna   som   daghemsföreståndare   och   
barnträdgårdslärare.   

Så   länge   barnantalet   är   lågt   utannonseras   och   tillsätts   daghemsföreståndaren   på   deltid.   
Tjänstebeskrivningen   godkänns   enligt   Bilaga   nr   2   och   gäller   fr.o.m.   den   01.01.2021.   

BESLUT:    Förslaget   godkänns.     

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande   
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KD   Föreslår   att   förslaget   godkänns   inför   fullmäktige.   

KS   Beslut:   Förslaget   godkänns   med   tillägget   att   alla   tidigare   inrättade   tjänster/befattningar   
förutom   barnskötare   dras   in.   

KF   Beslut:   Förslaget   godkänns   

§   92   Förändringar   i   förvaltningsstrukturen   till   följd   av   ny   lagstiftning   inom   
socialtjänst,   barnomsorg   och   äldreomsorg   

Kommunstyrelsen   §   139   15.12.2020   

Socialnämnden   §   84    05.11.2020   

Med   stöd   av   landskapslagen   om   en   kommunalt   samordnad   socialtjänst    (ÅFS   2016:2)   kommer   
Kommunernas   socialtjänst   k.f.   (KST)   från   1.1.2021   ta   över   all   den   socialvård   som   enligt   lag   
ankommer   på   kommunerna   förutom   barnomsorg   och   äldreomsorg.   

Utöver   den   personal   som   överförs   alternativt   som   köptjänst   till   KST,   har   kommunerna   på   Åland   även   
andra   tjänster/befattningar   som   direkt   berörs   av   omstruktureringen   med   anledning   av   att   delar   av   de   
anställdas   arbetsuppgifter   överförs   till   KST.     

KST   ser   dock   att   det   på   grund   av   logistiska   skäl   är   skäligt   att   nyttja   personal   som   redan   utför   
socialvårdsuppgifter   inom   äldreomsorg   och   barnomsorg   i   kommunen   och   som   även   besitter   erfarenhet   
av   de   klientärenden   som   från   och   med   1.1.2021   handhas   av   KST.   

För   Kökar/Sottungas   del   innebär   det   att   ingen   personal   kommer   att   överföras   till   KST   utan   Kökars   
kommun   kommer   fortsättningsvis   vara   arbetsgivare   för   den   anställde   samt   med   köptjänst   till   KST   
genom   avtal   gällande   socialvården.   Även   köptjänst   genom   samarbetsavtal   med   Sottunga   kommun   för   
gemensam   äldreomsorgsledning   och   KST   och   skolförvaltningen   klienter   med   hemkommun   Sottunga.   
På   grund   av   ny   lagstiftning   flyttar   barnomsorgen   till   skolförvaltningen   

Den   sociala   sektorn   i   Kökars   kommun   kommer   dels   att   skötas   av   KST   och   dels   i   egen   regi.   
Behörighetskrav,   arbetsuppgifter,   löner   m.m.   kommer   således   regleras   av   olika   lagstiftningar.   

Behörighetskrav   för   skötsel   av   KST   

Behörighetsvillkor   för   huvudsakligen   administrativa   ledningsuppgifter   inom   socialvården   eller   social-   
och   hälsovården   i   kommuner   och   samkommuner   är   behörighet   för   socialarbetare   enligt   3   §   i   lagen   
eller   för   uppgiften   annan   lämplig   högre   högskoleexamen   och   kännedom   om   branschen.   Tillräcklig   
ledarförmåga   förutsätts   också.   

Socialarbetare   (3   §)   

Behörighetsvillkoren   för   uppgifterna   som   socialarbetare   är   högre   högskoleexamen,   i   vilken   ingår   eller   
utöver   vilken   fullgjorts   huvudämnesstudier   i   socialt   arbete   eller   universitetsstudier   i   socialt   arbete   
motsvarande   ett   huvudämne.   Samma   behörighetsvillkor   gäller   även   socialarbetare   som   arbetar   inom   
missbrukarvården   under   yrkesbeteckningen   socialterapeut.   

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande   
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Med   stöd   av   78   §   3   mom   i   kommunallagen   anförtros   personal   i   kommunens   socialvård   att   för   KST:s   
räkning   fungera   som   utredare   i   klientärenden   för   klienter   med   hemkommun   Kökar/Sottunga.   

Behörighetskrav   för   att   få   fatta   beslut   om   en   äldre   persons   servicebehov   sammanhänger   med   
bedömningen.   För   bedömningen   av   äldres   servicebehov   kan   enligt   äldrelagens   14   §   förutom   
yrkesutbildade   personer   inom   socialvården   också   en   yrkesutbildad   person   enligt   2   §   i   lagen   om  
yrkesutbildade   personer   inom   hälso-   och   sjukvården   (FFS   559/1994)   som   är   anställd   inom   
socialvården   svara.   Kommunallagens   57   §   ska   beaktas;   kommunens   myndighetsuppgifter   skall   skötas   
av   tjänstemän.   

När   det   gäller   beslut   om   socialservice   för   en   klient   i   behov   av   särskilt   stöd   enligt   socialvårdslagens   
definition   (3   §)   ska   enligt   lagens   46   §   en   socialarbetare   i   tjänsteförhållande   som   utför   klientarbete   
tillsammans   med   en   egen   kontaktperson   besluta   om   den   socialservice   genom   vilken   i   enlighet   med   12   
§   nödvändig   omsorg   och   försörjning   samt   hälsa   och   utveckling   gemensamt   tryggas   för   tex.   äldre   
person   som   behöver   särskilt   stöd,   om   förfarandet   tillgodoser   klientens   intresse.   

Behörighetskrav   för   äldreomsorgen   

Enligt   äldrelagens   bestämmelse   får   ledningsuppgifter   som   omfattar   administrativ   ledning   av   
kommunens   äldreomsorg   eller   ledningsuppgifter   som   omfattar   styrning   av   klientarbetet   skötas   av   en   
person   som   har   en   för   uppgiften   lämplig   examen   från   universitet,   högskola   eller   yrkeshögskola   som   
omfattar   minst   tre   års   heltidsstudier.   Därutöver   krävs   kännedom   om   branschen   samt   tillräcklig   
ledarskapsförmåga.   

Bestämmelsen   utgör   ett   komplement   till   bland   annat   socialvårdslagens   65   §   Ledningen   av   
socialvården.   Ledningsuppgifter   som   avses   är   till   exempel   uppgifter   som   äldreomsorgsledare   eller   
äldreomsorgschef   i   kommunen   sköter.    §   22   äldrelagen   

Beträffande   ledningsuppgifter   inom   äldreomsorgen   som   omfattar   styrning   av   klientarbetet   såsom   
uppgifter   som   t.ex.   verksamhetschef/enhetschef   eller   föreståndare   handhar   får   uppgiften   skötas   av   en   
person   som   har   en   för   uppgiften   lämplig   examen   från   universitet,   högskola   eller   yrkeshögskola   som   
omfattar   minst   tre   års   heltidsstudier.   Därutöver   krävs   kännedom   om   branschen   samt   tillräcklig   
ledarskapsförmåga.   

Bestämmelserna   blir   tillämpliga   t.ex.   i   fråga   om   ledningsuppgifter   såsom   föreståndare   för   
enheter/enhetschefer   för   boendeservice   eller   dagverksamhet.   Förutom   ledning   av   klientarbetet   omfattar   
arbetsuppgifterna   bland   annat   även   planering   och   utveckling   av   verksamheten.Den   nya   
behörighetslagen   för   socialvården   förtydligar   behörighetskraven.   att   ta   i   beaktande,   är   att   närvårdare   
fortsättningsvis   inte   är   behöriga   för   ledningsuppgifter   inom   socialvården.   

Till   ledningsuppgifterna   inom   äldreomsorgen   för   Kökar   kommuns   del   tillkommer   personalansvar   som   
i   dagsläget   innefattas   av   nio   vårdpersonal,   en   lokalvårdare   samt   två   personal   inom   centralköket,   totalt:   
14.   

För   Sottungas   del   har   ansvaret   under   första   delen   av   år   2020   innefattats   av   1   hemvårdare   samt   1   
anställd   kokerska   inom   äldreomsorgen.   

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande   
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Överföring   av   personal   

En   tjänsteinnehavare   kan,   enligt   24   §   lagen   om   kommunala   tjänsteinnehavare   (FFS   304:2003),   
förflyttas   till   ett   annat   tjänsteförhållande   vars   behörighetsvillkor   han   eller   hon   uppfyller   och   som   kan   
anses   vara   lämpligt   för   honom   eller   henne,   om   tjänsteinnehavarens   ställning   som   anställd   tills   vidare   
eller   för   viss   tid   inte   ändras   och   det   för   förflyttningen   finns   grundad   anledning   i   anknytning   till   en   
omorganisering   av   verksamheten   eller   uppgifterna   och   tjänsteinnehavarens   ordinarie   lön   inte   sjunker,   
eller   tjänsteinnehavaren   har   gett   sitt   samtycke   till   förflyttningen   eller   det   finns   något   annat   godtagbart   
skäl   till   förflyttningen   och   tjänsteinnehavaren   har   gett   sitt   samtycke   till   den.   Före   en   sådan   förflyttning   
ska   tjänsteinnehavaren   ges   tillfälle   att   bli   hörd.   

Nuvarande   personalsammansättning   

Från   sociala   sektorns   nuvarande   personalsammansättning   inom   kanslifunktionen   överförs   inte   
socialsekreteraren   till   KST   i   och   med   att   arbetsuppgifterna   uppskattas   vara   mindre   än   50%.   Däremot   
väntas   arbetsprocenten   minskas   från   nuvarande   avtal   gemensamt   med   Sottunga   kommun.   Förslaget   till   
ny   förvaltningsstruktur   bör   utgå   från   att   den   sociala   sektorn   delas   upp   så   att   socialvården   överförs   till  
KST,   barnomsorgen   sammanförs   med   nuvarande   skolsektor   och   äldreomsorgen   överförs   till   en   
nybildad   äldreomsorgssektor   där   socialnämnden   försvinner   och   ersätts   med   en   nyinrättad   nämnd   för   
äldreomsorgen.   Även   äldreråd   tillkommer   enligt   lag.   

Till   sektorns   administrativa   ledning,   bör   en   person   som   har   en   för   uppgiften   lämplig   examen   från   
universitet,   högskola   eller   yrkeshögskola   som   omfattar   minst   tre   års   heltidsstudier.   Därutöver   krävs   
kännedom   om   branschen   samt   tillräcklig   ledarskapsförmåga.   Ledningsuppgifter   som   avses   är   till   
exempel   uppgifter   som   äldreomsorgsledare   eller   äldreomsorgschef   .   

Sektorns   administrativa   ledningsuppgifter   som   omfattar   styrning   av   klientarbetet   är   en   ny   roll   i   
kommunens   förvaltning,   där   inrättandet   av   en   ny   tjänst   bör   övervägas   från   1.1.2021.   

I   samband   med   förändringarna   i   förvaltningsstrukturen   uppstår   det   en   möjlighet   för   kommunen   att   
samarbeta   med   någon   annan   kommun,   för   att   eftersträva   meningsfulla   och   specialiserade   arbetsroller   
med   en   tillräckligt   hög   arbetsprocent   för   att   vara   eftertraktade   och   därigenom   stärka   möjligheten   till   att   
tillsätta   tjänsterna   med   kompetent   personal.   

Med   anledning   av   detta   bör   förhandlingar   föras   med   Sottunga   kommun   och   utarbetas   ett   förslag   
angående   fortsatt   samarbetsavtal   för   gemensam   omsorgsledning   och   socialtjänst.   Därtill   har   Föglö   
kommun   efterlyst   ett   samarbete   med   Kökar.   

Kökars   nuvarande   tjänsteinnehavare   har   en   uppdelad   tjänst/befattning   som   socialsekreterare   60%   
varav   20%   för   Sottunga   samt   20   %   som   tf   föreståndare   för   äldrevården.   Av   Sottungas   20%   beräknas   5   
%   övergå   till   KSTs   ansvarsområde   och   15   hänförs   till   primärkommunen   (Sottunga)   

Inför   den   kommande   omstruktureringen   bör   socialnämnden:   

● Besluta   vilka   tjänster   och   befattningar   som   behövs   och   deras   omfattning   med   beaktande   av   de   
nya   krav   som   ställs   i   äldreomsorgslagen.   Omfattningen   av   köptjänster   från   KST   beräknas   till   
25   av   heltid   för   Kökar   och   Sottunga.   Barndagvården   övergår   till   grundskolans   ansvarsområde.   
Besluta   om   huruvida   tjänster   skall   lediganslås   och   på   vilket   sätt   
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● Ta   fram   befattningsbeskrivningar   för   de   nya   tjänsterna/befattningarna   
  

● Utarbeta   ett   nytt   samarbetsavtal   med   eventuella   samarbetskommuner   
  

● Utarbeta   en   plan   för   äldrevården   
● Ordförande   föreslår   att   en   arbetsgrupp   tillsätts   för   att   utreda   förändringarnas   betydelse   för   

helheten   och   vilka   arbetsuppgifter   i   praktiken   skall   fördelas   på   tjänstemän/befattningshavare.   
● Beslutet   om   hur   arbetsuppgifterna   skall   fördelas   mellan   de   olik   tjänste/befattningshavarna   tas   

efter   att   arbetsgruppen   lämnat   sin   rapport.   Det   samma   gäller   befattningsbeskrivningarna.   
Planen   för   äldrevården   utarbetas   av   de   nya   tjänste/befattningshavarna.   

Beslut:   Hela   socialnämnden   deltar   i   utredningen   av   förändringarnas   betydelse   för   helheten   och   
vilka   arbetsuppgifter   i   praktiken   skall   fördelas   på   tjänstemän/befattningshavare     

Socialnämnden   §   94   26.11.2020     

Camilla   Enberg   anmälde   jäv   och   avlägsnade   sig   från   mötet.   

*)   Förhandsberedningen   av   kommundirektören   saknades.   Beredningen   utfördes   under   mötet.   

Arbetsgruppen,   som   utnämndes   5.11.2020,   har   inlämnat   en   rapport   ”Utredning   av   äldreomsorgen   och   
det   sociala   ansvarsområdet   2020-2021   inom   Kökar   kommun”   (bilaga   4   +   extra   bilagor   till   rapporten   
4a,   4b,   4c).   Kommundirektören   konstaterade   att   rapporten   är   tillräckligt   omfattande   och   kan   
godkännas.   I   rapporten   ingår   inte   det   ökande   antalet   arbetstimmar   eller   löner.   De   ekonomiska   
konsekvenserna   och   det   utökade   antalet   arbetstimmar   tas   fram   av   ansvarig   tjänsteman   till   nästa   möte   
och   informationen   inkluderas   i   budgeten   för   2021.     

Enligt   de   motiveringar   och   den   diskussion   som   ingår   i   bifogade   rapport   och   med   hänvisning   till   förslag   
1-4   och   12   omstruktureras   Kökars   ansvarsområden   och   en   ny   omsorgssektor   bildas.   Den   befintliga   
tjänsten   inom   det   sociala   området   och   äldreomsorgen   omstruktureras   till   en   ny   tjänst   som   Omsorgschef   
på   75%.   

Den   nuvarande   socialsekreteraren   omplaceras   och   utnämns   till   Omsorgschef   (enligt   §24   i   lagen   om   
kommunala   tjänsteinnehavare).   Socialsekreteraren   innehar   behörighet   för   tjänsten.   Ett   utkast   till   de   
arbetsuppgifter,   som   hör   till   omsorgschefen,   finns   i   bilaga   4a   (kommundirektören   färdigställer   
befattningsbeskrivningen).   Socialsekreteraren   kommer   även   fortsättningsvis   att   arbeta   för   KST   ca   25   
%   (Kökar   och   Sottunga).   Den   totala   arbetstiden,   med   benämningen   Omsorgschef,   kommer   att   utgöra   
100   %   och   då   inkluderas   arbetet   för   KST.   Om   KST   arbetet   ökar,   minskas   andelen   som   omsorgschef.   
Enligt   kommundirektören   är   Camilla   Enberg   hörd   i   ärendet.   

Uppgiftsrelaterad   grundlön   3700   euro/mån.   

Socialnämndens   Beslut:    Enligt   förslag.   Beslutet   tillställs   kommunstyrelsen   för   vidare   behandling.   

Kommunstyrelsen   15.12   

Bilaga   §   94a   Utredning   av   äldreomsorgen   och   det   sociala   ansvarsområdet   2020-2021   inom   Kökars   
kommun.     
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Bilaga   §   KS   139a   Rapport   SOC   
Bilaga   §   KS   139   b    arbetsuppgifter   omsorgschef/föreståndare   
Bilaga   KS   §   139c   Arbetsuppgifter   för   ansvarig   närvårdare   

*)   Kommundirektörens   förhandsberedning   förelåg   vid   ärendets   första   behandling    den   05.11.2020.   
Däremot   utformades   beslutsförslaget   gällande   omsorgschefen   vid   ärendets   fortsatt   behandling   den   
26.11.2020   efter   diskussion   med   socialnämnden.   

KD:   Föreslår   att   kommunstyrelsen   inför   fullmäktige   beslutar   att   socialnämndens   förslag   
godkänns   och   att   arbetstiden   andel   för   KST   fastställs   till   30%   samt   att   en   
befattningsbeskrivning   färdigställs   av   kommundirektören   utgående   från   bifogat   utkast.   

KS   Beslut:   förslaget   godkänns   

Bilaga   KF   §   92a   Rapport   SOC   
Bilaga   KF   §   92b   Arbetsuppgifter   Omsorgschef/föreståndare   
Bilaga   KS   §   92c   Arbetsuppgifter   för   ansvarig   närvårdare   

KF   beslut:   Förslaget   godkänns   

§   93   Val   av   ledamöter   i   den   nya   omsorgsnämnden   

paragrafen   utgår   på   grund   av   bordläggning   i   kommunstyrelsen   

§   94   Ärenden   till   kännedom   

Information   från   mötet   med   landskapsregeringen   

Christian   informerade   om   Horizon   2020   programmet.     

KF   Beslut:   informationen   antecknas   till   kännedom   

§   95   Mötet   avslutas   

Mötet   avlutades:   17:30     
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ANVISNING   FÖR   BESVÄR   

BESVÄRSFÖRBUD   

KOMMUNALBESVÄR   

  

BESVÄRSSKRIFT   

  

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande   

Vad   förbudet   grunda   
sig   på   

Eftersom   nedan   nämnda   beslut   endast   gäller   beredning   eller   verkställighet,   
kan   enligt   §   112   kommunallagen   rättelseyrkande   inte   framställas   eller   
kommunalbesvär   anföras   över   beslutet   
  

Paragrafer   85-87,   94,95   
Enligt   §   15   Förvaltningsprocesslagen/annan   lagstiftning   kan   besvär   inte   
anföras   över   nämnda   nedan   beslut   
Paragrafer   och   grund   för   besvärsförbudet:   
Ärenden   som   avser   intern   organisation   och   delgivningar   

Besvärsmyndighet   och   
besvärstid   

I    i   enlighet   med   kommunallagen   111   §   kan   ändring   sökas   skriftligt   
genom   besvär.   
  

Besvärsmyndighet   är   
Ålands   förvaltningsdomstol   
PB   31   
22101   Mariehamn   
  

Paragrafer:    §   88-92   
  

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.   

Besvärsskrift   
  

I   besvärsskriften   skall   anges   
- ändringssökandens   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   besvärshandlingarna   
  

Besvärshandlingarna   skall   inlämnas   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   innan   besvärstiden   går   ut.   Enligt   lagen   om   domstolsavgifter   
kan   domstolen   ta   ut   en   avgift   för   inlämnande   av   besvär.   Kontakta   respektive   domstol   för   mer   information.   


