
FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Sammanträdesdatum Nr
1

SOCIALNÄMNDEN 02.11.2020 8

Sammanträdestid

Sammanträdesplats

Måndag 2.11.2020 kl. 14.00

Telefonmöte
Beslutande Närvarande

Gullbrandsson Kurt, ordförande
Sjöberg Beatrice
Karlsson Margaretha
Hagman Gunilla
Eriksson Stefan

Frånvarande

Föredragande Lis Karlsson,
socialsekreterare

Övriga närvarande

Paragrafer
§§ 92-95

Underskrifter Ordförande Ordförande § 95 Sekreterare

Kurt Gullbrandsson
Beatrice Sjöberg Lis Karlsson

Protokolljustering
Ort och tid

Föglö, 03.11.2020

Gunilla Hagman Stefan Eriksson

Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Kommungården  i Föglö, 03.11.2020

Intygar Lis Karlsson
socialsekreterare

Utdragets riktighet
bestyrkes
Ort och tid

Underskrift



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

TELEFONMÖTE

Utfärdad den Sida

SOCIALNÄMNDEN 02.11.2020 2

Sammanträdestid

Sammanträdesplats

Måndag 02.11.2020 kl. 14.00 – 14.30.

Telefonmöte

Ärendets nr

1
2
3
4

§ 92
§ 93
§ 94
§ 95

Ärende

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
GODKÄNNANDE och komplettering av föredragningslistan
DAGHEMSFÖRESTÅNDARE Tillsättande av tjänst

Bilaga – Anvisning om rättelseyrkande

-----------------
Protokollet framlägges till allmänt
påseende på kommungården
03.11.2020
-----------------

Sekreterare
Lis Karlsson

Telefonmötet har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser 02.11.2020

Intygar

Föglö, 02.11.2020



FÖGLÖ KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Föglö, ___/___ 20 __

______________________
Lis Karlsson, soc. sek.

SOCIALNÄMNDEN 92-94 02.11.2020 3

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Soc: § 92

KomL §§ 23 samt förvaltningsstadgan § 53.
Socialnämnden är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Kallelse
till sammanträdet skall sändas till ledamöterna minst fem vardagar före sammanträdet
kallelsedagen medräknad. Vid brådskande ärenden kan nämnden sammankallas per
telefon.

BESLUT: Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutsfört.
---------------------------------

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Soc: § 93

BESLUT: Till protokolljusterare utses Gunilla Hagman och Stefan Eriksson.
Protokollet justeras senast tisdag den 3 november.

----------------------------------

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Soc: § 94

BESLUT: Föredragningslistan godkänns.
----------------------------------
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Föglö, ___/___ 20 __

______________________
Lis Karlsson, soc. sek.

SOCIALNÄMNDEN 95 02.11.2020 4

SOCIALNÄMNDEN 87 28.10.2020 5

DAGHEMSFÖRESTÅNDARE TILLSÄTTANDE AV TJÄNST

Soc: § 87

Den ordinarie heltidstjänsten som daghemsföreståndare vid daghemmet Myran har
varit lediganslagen att sökas senast 30.9.2020 kl. 15.00, med tillträde den 1 januari
2020.
Nya behörighetsvillkor för daghemsföreståndare börjar gälla från 1.1.2021 för nya
tillsättningar enligt följande:

Behörig som daghemsföreståndare är den som har avlagt
1) en examen med pedagogisk inriktning avsedd för barnomsorg vid ett universitet
eller en därmed jämförbar högskola som omfattar minst 180 akademiska poäng,
2) studier i ledarskap och/eller förvaltning som omfattar minst 25 akademiska poäng
eller en examen i undervisningsförvaltning som omfattar 15 studiepoäng och
3) ett godkänt prov i åländsk barnomsorgs- och utbildningslagstiftning samt har
4) tillräcklig erfarenhet av omsorg och fostran av barn i daghem.

Vid ansökningstidens utgång har följande ansökningar inkommit till socialnämnden:

1. Åke Sigfrids, Mariehamn. Ej behörig.Socionom, barnträdgårdslärare.
2. Cecilia Malmlund, Föglö. Ej behörig. Närvårdare inriktning barnskötare.
3. Håkan Sundelin, Föglö: Ej behörig. Närvårdare inriktning barnskötare.

Förslag:

Ärendet bordlägges.

BESLUT: Godkänns.
--------------------------------------------------
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§ nr Sammanträdesdatum Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Föglö, ___/___ 20 __

______________________
Lis Karlsson, soc. sek.

SOCIALNÄMNDEN 95 02.11.2020 5

SOCIALNÄMNDEN 87 28.10.2020 5

Soc: § 95

Ingen av de tre sökanden till daghemsföreståndartjänsten är
behörig. Åke Sigfrids saknar studier i ledarskap och/eller förvaltning som omfattar
minst 25 akademiska poäng eller en examen i undervisningsförvaltning som omfattar
15 studiepoäng och ett godkänt prov i åländsk barnomsorgs- och
utbildningslagstiftning. Åke Sigfrids har inget emot att anställas som vikarie ett år
under förutsättning att hans arbetstider kan justeras samt att han kan tillträda tjänsten
den 7.1.2021.
Åke Sigfrids har som ambition att läsa in det som saknas samt göra provet som krävs
så att han blir behörig tills tjänsten utlyses nästa gång.

Socialsekreteraren och kommunstyrelsens ordförande Rainer Juslin har diskuterat
Åkes önskemål samt arbetstider med den ordinarie daghemspersonalen. De ser inte
det som ett hinder i verksamheten.

Förslag

Kurt Gullbrandsson, socialnämndens ordförande anmäler jäv och deltar inte §
95/02.11.2020.
Socialnämnden beslutar att anställa Åke Sigfrids som vik. daghemsföreståndare från
7.1 – 31.12.2021 med sex månaders prövotid.
Läkarintyg och utdrag från straffregistret inlämnas före tillträde.

Socialnämnden godkänner att arbetstiden 38,35 h/vecka fördelas enligt följande,
på daghemmet i huvudsak fyra dagar per vecka kl. 9-15 och en dag per vecka kl. 9-
16 samt att någon enstaka gång börja kl.7.45.

Övrig tid används för planering och administration i och utanför daghemmet. Åke
Sigfrids ska även medverka på personalmöten och föräldramöten efter arbetstid vid
behov.

BESLUT: Godkänns
-----------------------------------------
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SOCIALNÄMNDEN §§ 92-95 02.11.2020 6

ANVISNING	OM	RÄTTELSEYRKANDE
MEDDELANDE OM BESVÄRSFÖRBUD

Besvärsförbud jämte grunder
Då beslutet endast gäller beredning och verkställighet får med stöd av 112 § kommunallagen rättelseyrkande
eller besvär inte framföras över följande paragrafer:
§ § 92

Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.

Paragraferna. §§ 93-94

Anvisningar om rättelseyrkande
Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande
paragrafer:
§§ 95.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från den dagen protokollet framlagts till offentligt påseende.

Rättelseyrkande framställs hos den myndighet som fattat beslutet, dvs.
Socialnämnden i Föglö
Tingsvägen 3
22710 FÖGLÖ

På eget ansvar kan man sända rättelseyrkandet per post eller med bud. Handlingarna för rättelseyrkande bör
inlämnas till posten i så god tid, att de hinner fram under fataljetidens sista dag före utgången av ämbetsverkets
öppethållningstid.

Framställan om rättelseyrkande skall innehålla
- rättelseyrkandens namn, yrke, boningsort och postadress
- det beslut i vilken rättelse yrkas
- till vilka delar rättelse yrkas och vilka ändringar som påyrkas
- motiveringar till yrkandet

Framställan om rättelseyrkande skall egenhändigt undertecknas av den som yrkar på rättelse eller annan person
som befullmäktigats härtill. Om endast denna person undertecknat den, skall också denna persons yrke,
boningsort och postadress framgå.

Till skriften skall bifogas beslutet i vilket rättelse sökes, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia.
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SOCIALNÄMNDEN §§ 92-95 02.11.2020 7

BESVÄRSUNDERVISNING

Kommunalbesvär
Kommunalbesvär kan i enlighet med 46 § socialvårdslagen anföras över följande paragrafer;
§§

Besvär skall framställas inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. Kommunmedlem anses ha fått del
av beslutet när protokollet framlagts till offentligt påseende.

Besvärsmyndighet Ålands Förvaltningsdomstol
Torggatan 16
PB 31
22101 MARIEHAMN

Besvärshandlingarna skall vara inlämnade till besvärsmyndigheten före utgången av besvärstiden. Om
besvärstidens sista dag är helgdag, självstyrelsedag, självständighetsdag, första maj, jul- eller midsommarafton
eller helgfri lördag, får besvärshandlingarna inlämnas den första vardagen därefter.

Besvärsskriften skall innehålla
- besvärandens namn, yrke, boningskommun och postadress
- det beslut i vilken ändring söks
- till vilka delar ändring söks och vilka ändringar som påyrkas
- motiveringar till ändringsyrkandet

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av besväranden eller annan person som uppgjort den. Om
endast den som uppgjort besvärsskriften undertecknat den, skall också denna persons yrke, boningsort och
postadress framgå.

Till besvärsskriften skall bifogas beslutet i vilket ändring söks, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia.


