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  Sammanträdesdatum Nr  
 SOCIALNÄMNDEN 10.12.2015 09/15 

Sammanträdestid Torsdagen den 10 december 2015 kl 17.30 – 17.50 
 

Sammanträdesplats Kommungården 
Beslutande  

x  Karlsson Rolf, ordförande 
-  Mattsson Åke, viceordf.  
-  Grüssner Björn 
x  Lignell Maj-Gun 
x  Lundberg Helena 
x  Rosenström Nora 
-  Sundberg Monica 

 
-  Karlsson Sören 
-  Grönlund Johanna 
x  Grüssner Pia 
-  Lindblom-Mattsson Inger 
-  Donobauer Björn 
-  Westerberg Ylva 
-  Pastoor Fredrik 

Föredragande x  Eklund Paulina, socialchef 

Övriga närvarande  -  Höglund Roger, kommunstyrelsens ordförande 
x  Lycke Per, kommunstyrelsens representant 
-  Brunström Erik, vik kommundirektör 
-  Danielsson Britt, socialarbetare 
-  Sjöstrand Ingela, barnomsorgsledare 
-  Björklund Malin, socialarbetare1316458-1 

Paragrafer §§  111-116 

Underskrifter Ordförande Sekreterare 

   

 Rolf Karlsson Paulina Eklund 

Protokolljustering Godby den 10.12.2015 på kommungården 

   

 Nora Rosenström Pia Grüssner 

Protokollet framlagt till 
påseende 

Godby den 17.12.2015  

   

Intygar Paulina Eklund, sekreterare  

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den                      2015                  

   

Underskrift Solveig Gestberg, byråsekreterare  



 
 FINSTRÖMS KOMMUN 

 
Organ 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  Utfärdat den  Sida 
 SOCIALNÄMNDEN 4.12.2015 2 

Sammanträdestid Torsdagen den 10 december 2015 kl 17.30 -  

Sammanträdesplats Kommungården 
 
Ärenden: 
 
  §  111  Konstatera laglighet och beslutförhet 
  §  112  Protokolljusterare 
  §  113  Föredragningslista 
  §  114  Anhållan om tjänstledighet  
  §  115  Anhållan om befrielse 
  §  116  Lediganslående av vakanta tjänster vid socialkansliet 
------ 
 
 

Enligt uppdrag: Paulina Eklund, socialchef 
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  § nr Sammanträdesdatum 10.12.2015 Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den 17.12.2015  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 111-113  3 
     

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SocN § 111 
Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn 
till antalet närvarande. 
_ _ _ _ _ _ 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

SocN § 112 
I tur att justera protokollet är NN och NN. 
Till protokolljusterare valdes Nora Rosenström och Pia 
Grüssner. Protokollet justeras omedelbart på 
kommungården. 
_ _ _ _ _ _  
 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SocN § 113 
Föredragningslistan fastställdes oförändrad. 
_ _ _ _ _ _ 
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 SOCIALNÄMNDEN 114  4 
 
 ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET/FAMILJELEDIGHET 
 
 KST § 288/9.12.2015 

Socialchef Paulina Eklund anhåller om moderskaps- och 
föräldraledighet för tiden 17.2-27.12.2016, med hänvisning till intyg 
över graviditet. Rätten till ledighet är lagstadgad. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar socialchefens ledighetsansökan till kännedom 
och ger socialnämnden i uppdrag att behandla densamma, jämte 
ordnande av vikarie eller tillfälligt förordnande för hela eller del av  
tjänsten under ledighetsperioden. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
SocN § 114 
  

Socialchef Paulina Eklund anhåller om moderskaps- och 
föräldraledighet för tiden 17.2-27.12.2016, med hänvisning till intyg 
över graviditet. Rätten till ledighet är lagstadgad. 

 
Ordförandes förslag: 
Socialnämnden beviljar socialchefen moderskapsledighet under tiden 
17.2-21.6.2016 och föräldraledighet 22.6-27.12.2016. 

 
Beslut: 
Socialnämnden beslöt enligt förslag. 
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 SOCIALNÄMNDEN 115  5 
 

ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN TJÄNST 
 
KST § 290/9.12.2015 
 

Socialarbetare Britt Danielsson anhåller om befrielse från sin tjänst, 
med hänvisning till att hon erbjudits tjänst inom ÅHS och nekats 
tjänstledighet för prövotiden (1 år). 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar socialarbetare BD:s avskedsansökan till 
kännedom och ger socialnämnden i uppdrag att behandla densamma 
jämte tillsättande eller tillfälligt förordnande av ersättare. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
SocN § 115 

• BILAGA 1: Anhållan om befrielse från tjänst  
 
Britt Danielsson har varit anställd som socialarbetare sedan den 
9.8.2004 (1.1.2005 övergick anställningen till Finströms kommun i.o.m. 
att det sociala samarbetet mellan Finström och Geta inleddes). Enligt 
AKTA kap VIII § 5 är uppsägningstiden för tjänsteinnehavare som varit 
anställd i mer än fem år utan avbrott en månad.  
 
Socialchefens förslag:  
Socialnämnden beviljar Britt Danielsson befrielse från sin tjänst som 
socialarbetare, sista arbetsdagen är den 3.1.2016. 
 
Beslut: 
Socialnämnden beslöt enligt förslag. 
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 SOCIALNÄMNDEN 116  6 
 

LEDIGANSLÅENDE AV VAKANTA TJÄNSTER VID SOCIALKANSLIET 
 
SocN § 116 

 
Socialchef Paulina Eklund är beviljad föräldra- och moderskapsledighet 
för perioden 17.2-27.12.2016. Tjänsten behöver utannonseras och en 
vikarie anställas. Kommunstyrelsen har den 9.12.2015 § 288 behandlat 
ärendet och gett socialnämnden i uppdrag att ordna vikarie eller 
tillfälligt förordnande för hela eller del av tjänsten under 
ledighetsperioden. 
 
Tjänsten som socialarbetare heltid med arbetsuppgifter 
handikappservice, specialomsorg och det övergripande ansvaret över 
äldreomsorgen är vakant fr.o.m. 04.01.2016. Socialarbetaren arbetar 
också med närståendestöd. 
 
Båda tjänsterna har kompetenskrav/behörighetskrav enligt FFS 804/92, 
dvs. socialarbetare.  

 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden utser en rekryteringsgrupp som får i uppgift att 
rekrytera ersättare för ett vikariat som socialchef (heltid) under tiden 
17.2-27.12.2016 eller enligt överenskommelse samt en socialarbetare 
(heltid) fr.o.m. 4.1.2016 eller enligt överenskommelse tom 31.12.2017 
med chans till förlängning beroende på eventuellt KST. Båda tjänsterna 
kräver behörighet enligt FFS 804/92. 
 
I rekryteringsgruppen föreslås representant från socialnämnden, 
vikarierande kommundirektör Erik Brunström samt socialchef Paulina 
Eklund att ingå.  
 
Socialnämnden delegerar beslutanderätt gällande anställning till 
rekryteringsgruppen. 
 
Beslut: 
Socialnämnden beslöt enligt förslag med tillägget att Helena Lundberg 
utses som socialnämndens representant i rekryteringsgruppen. 
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 SOCIALNÄMNDEN   7 
 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
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:  
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: §§ 111-116 
 
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda 
beslut. 
 
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet: 

 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 
 
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, 
skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. 
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är 
 
Socialnämnden i Finström 
Skolvägen 2 
22 410 Godby 
 
Paragrafer: §§ 111-116 
 
 

 
 SOCIALNÄMNDEN   8 
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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 när protokollet har lagts fram offentligt. I 
vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. 

 
Rättelseyrkandets innehåll 
 
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall 
undertecknas av den som framställer det. 
 
B E S V Ä R S A N V I S N I N G 
 

 
KOMMUNALBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ett beslut får överklagas 
genom kommunalbesvär på den grunden att 
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
2) den myndighet som fattas beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3) beslutet annars strider mot lag. 
 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer:  
 
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslut. En part anses fått del av beslutet 
sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. 
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 SOCIALNÄMNDEN   9 
 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer:  
 
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 
Besvärsskrift 
 
I besvärsskriften skall uppges 
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslut 
- 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. 
 
Inlämnande av handlingarna 
 
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. 
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