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65 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kst § 65/18.4.2017

Sammanträdets öppnande
Sammanträdet inleds kl. 19.00.
Sammankallning och beslutförhet
Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat
och beslutfört.
Protokolljustering
Till protokolljusterare utses Kjell Berndtsson och Mats Sjöblom.
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande, på
kommunkansliet i Vestergeta.
Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställs enligt utskickad föredragningslista med
följande tillägg:
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66 § TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN
Kst § 66/18.4.2017
Protokoll; nämnder, arbetsgrupper/
kommittéer, kommunalförbund

Tjänstemannabeslut

Ålands landskapsregering
 Inbjudan till uppstartsmöte den 21 april för den politiska referensgruppen för
kommunindelningsutredningen
Övrigt
 Avslutande av Sandells utredning om förslaget KST 7 kommuner
 Dånövägen kommer att vara avstängd på tisdagen 25.4 mellan kl 18:30 och
19:00 (beräknat) på grund av dräneringsarbeten. Karta över vilken sträckning
som avses hittas på Geta kommuns hemsida
Kommundirektörens förslag:
Tillkännagivandena antecknas till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.

________

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

18.4.2017

5

kl. 19:00

67 § RÄTTELSEYRKANDE - REKRYTERING AV ÄLDREOMSORGSLEDARE
SocN § 21/15.2.2017

Bilaga:
Tjänstebeskrivning, äldreomsorgsledare
Kommundirektören och socialchefen har tillsammans tagit fram ett
utkast till ny tjänstebeskrivning för äldreomsorgsledare (fd föreståndare
på Hemgården). Nuvarande vikarierande föreståndare har hörts i ärendet.
Tjänstebeskrivningen har väsentliga skillnader gentemot nuvarande. Den
största skillnaden är att förslaget till ny tjänstebeskrivning utgår ifrån att
Geta kommun handlägger äldreomsorgen i dess helhet självständigt, dvs
inte m.hj.a. samarbetsavtalet med Finström. Detta medför utökade
arbetsuppgifter och ansvar för tjänstemannen i Geta kommun. Därav
föreslås att titeln ändras från föreståndare till äldreomsorgsledare, att
utbildningskravet höjs samt att den utökas till heltid.
I praktiken innebär detta att äldreomsorgsledaren fattar beslut både
gällande klienter och personal, uppgör förslag till budget och dylikt. I
nuläget görs bedömningen att det inte anses motiverat med en ledande
hemvårdare då antalet personal och antalet klienter fortsättningsvis är
relativt lågt.
Nuvarande vikarierande föreståndare har ett förordnande som löper till
den 31.3.2017, tjänsten bör därmed utannonseras så snart som möjligt.
Lön enligt 04SOS030, utökning från 80 % till 100 % fr.o.m. tidigast
01.04.2017 innebär en utökad kostnad 2017 som det inte finns
budgeterade anslag för. Kostnaden delges vid sammanträdet.
Socialchefens förslag:
Att Socialnämnden godkänner tjänstebeskrivning för äldreomsorgsledare
och översänder ärendet till Kommunstyrelsen för vidare behandling.
Att Socialnämnden konstaterar att budgeterade anslag för ändamålet inte
kommer att räcka till, varvid nämnden kommer att återkomma senare
under året med förslag på eventuellt utökande av anslag alternativt
omfördelning av anslag.
Beslut:
Socialnämnden beslutar enligt förslag.
________

Kst § 36/15.2.2017
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att dra in tjänsten som
föreståndare på Hemgården och inrätta en ny tjänst som
äldreomsorgsledare från och med den 3 april 2017.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tjänstebeskrivningen för
äldreomsorgsledaren, och för den till kännedom till fullmäktige.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
Protokolljustering: ________________________________
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Kfge § 5/28.2.2017
BESLUT:
Enligt kommunstyrelsens förslag.
________
Kst § 46/8.3.2017
Kommundirektören har utarbetat en annons som har publicerats i
lokaltidningarna och på arbetsförmedlingens hemsida. Tillsättandet av
tjänsten sker tidigast första april då nuvarande föreståndare vid
Hemgårdens förordnande löpt ut.
Förslagsvis bildas en rekryteringsgrupp som sköter om intervjuerna och
föreslår inför kommunstyrelsen vem av de sökande som bäst lämpar sig
för tjänsten. Kommunstyrelsen bör således besluta om vem som ska ingå
i gruppen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att en rekryteringsgrupp bestående av
kommundirektören, kommunfullmäktiges ordförande och
kommunstyrelsens ordförande bildas för ändamålet enligt förslag ovan.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
Kst § 57/5.4.2017

./.

Konstateras att tjänsten som äldreomsorgsledare har varit utannonserad hos
arbetsförmedlingen samt med annons i lokaltidningarna. Sista
ansökningsdag för tjänsten var söndagen den 19 mars. Sju ansökningar
inkommit inom utsatt tid. De sju ansökningarna enligt bilaga.
Bilaga KST § 57/2017.
Dock har en av de sökande dragit tillbaka sin ansökan. Därav kvarstår
sex sökanden.
Kompetenskrav är:
 yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovård
Meriterande är:
 arbetserfarenhet och/eller utbildning som närvårdare
 erfarenhet av och/eller utbildning inom ledarskap
 erfarenhet av Abilita och MS Office
 goda relevanta referenser
 god datorvana
Rekryteringsgruppen har intervjuat fyra av de sökande som bedöms vara
behöriga. De intervjuade är Annika Sjöholm, Santha Johanna Söderback,
Fanny Sjögren och Agneta Finckenberg-Eriksson.
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att utse Santha Johanna Söderback till
ordinarie äldreomsorgsledare, fulltid och med en prövotid om 6 månader.
Santha har goda referenser, erfarenhet och utbildning inom ledarskap,
erfarenhet av Abilita, god datorvana och bedöms ha bäst möjlighet att
Protokolljustering: ________________________________
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leda personalen på Hemgården. Santha bedöms vara den mest lämpade
att leda och utveckla äldreboendet Hemgården samt hemtjänsten i Geta
kommun och i övrigt arbeta för kommunens allmänna bästa.
Tillträde samt övriga anställningsvillkor beslutas vid nästa
kommunstyrelsemöte.
BESLUT:
Enligt förlag.
______
Kst § 67/18.4.2017

./.

Rättelseyrkande
Annika Sjöholm har inlämnat rättelseyrkande över kommunstyrelsens
beslut Kst § 57/5.4.2017, enligt bilaga;
Bilaga KST § 67/2017.
I rättelseyrkandet bestrids kommunstyrelsens beslut att utse Santha
Johanna Söderback till ordinarie äldreomsorgsledare på grund av att
Söderbacks behörighet ej bör uppfylla den i ansökningsprocessen krävda
behörigheten, det vill säga yrkeshögskoleexamen inom social- och
hälsovård.
En genomgång av rekryteringsprocessen av äldreomsorgsledare har
kommit fram till följande:
Behörighetskravet i både annonsen (publicerades i de lokala tidningarna
samt på AMS och på hemsidan) och tjänstebeskrivningen är
”Yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovård”. Detta
behörighetskrav ska i Finland tolkas som en YH utbildning inom socialoch hälsovård som motsvarar 210 studiepoäng och kandidatexamen. I
tjänstebeskrivningen hänvisas också till avtalspunkt 04SOS030 i Allmänt
kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal 2014-2016 där
kompetenskraven är följande: ”Av tjänsteinnehavaren/arbetstagaren
förutsätts högskoleexamen eller tidigare examen på institutnivå.”
Efter en genomgång av Söderbacks examen så kan det konstateras att
den är en yrkeshögskoleexamen från Campus Nyköping om 200
yrkeshögskolepoäng, vilket motsvarar studier om 1 år och således ej är
en kandidatexamen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva sitt beslut Kst § 57/5.4.2017.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att utse Agneta Finckenberg-Eriksson
till ordinarie äldreomsorgsledare i Geta kommun. Agneta är utbildad
socionom YH från yrkeshögskolan i Åbo och uppfyller också det som i
övrigt anses meriterande.
Tillträde samt övriga anställningsvillkor beslutas vid nästa
kommunstyrelsemöte.
Protokolljustering: ________________________________
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BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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68 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kst § 68/18.4.2017
Mötet förklaras avslutat kl. 19.30.
Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.
______

Protokolljustering: ________________________________

GETA KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

18.4.2017

10

kl. 19:00

§§ 65-68
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
Med stöd av 112 § kommunallagen kan rättelseyrkande eller kommunalbesvär inte framställas eller
anföras över följande beslut, då beslut endast gäller beredning eller verkställighet:
§§ 65-66, 68
Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen, eller annan nedan angiven lagstiftning, kan besvär inte
anföras över följande beslut: §§
Grunder för besvärsförbud:
ANVISNING FÖR 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 kommunmedlemmarna.
I enlighet med 110 § kommunallagen kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut, då
emellertid skriftligt rättelseyrkande kan framställas över beslutet:
§§
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är

Kommunstyrelsen i Geta
Getavägen 2115
AX-22 340 Geta

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. Av rättelseyrkandet skall framgå
yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.
ANVISNING FÖR KOMMUNALBESVÄR
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med
anledning av 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 den som är part eller av en 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.
Myndighet till vilken kommunalbesvär anförs är:

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22101 MARIEHAMN

§ 67

Protokolljustering: ________________________________
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Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. 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.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen är 30 dagar och räknas från den dag då beslut anslagits
på den kommunala anslagstavlan.
ANVISNING FÖR FÖRVALTNINGSBESVÄR
Myndighet till vilken förvaltningsbesvär riktas är:

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22101 MARIEHAMN

§§
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 beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften.
Om endast den som författat besvärsskiften 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.
AVGIFT
Förvaltningsdomstolen kan ta ut en rättegångsavgift för behandlingen av ett ärende som gäller
sökande av ändring. Om avgifterna föreskrivs i lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015).
Rättegångsavgiften är för närvarande 250 euro.
Vid oklarheter beträffande möjligheterna till rättelseyrkande eller besvärsanförande kan rådgöras
med kommundirektören, telefon +358(0)18-359524.
Det aktuella beslutsprotokollet är, medelst framläggande till påseende i Geta kommunkansli,
Getavägen 2115, samt i förekommande fall även via direkt skriftlig delgivning till part,
offentliggjort följande dag:

Protokolljustering: ________________________________

