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Tjänstemannabeslut 

 

 

 

Datum: 31.01.2022 

Beslutsnummer: 22 

Ärende 

 Handlingen bifogas 

Val av tf socialhandledare 80 % med placering på Tallbacken men med 

uppgifter rörande bl.a. övervakat umgänge tom den 31.12.2022 

Sakägare områdeschef Paulina Eklund 

Redogörelse av ärendet Tjänst som tf socialhandledare deltid (80 % av 38,25 h/v) har varit 

lediganslagen att sökas 2022 

Motivering/Hänvisning En tjänst som  socialhandledare deltid tom den 31.12.2022 med ansvar 

för bl.a. övervakade umgängen har varit lediganslagen. Arbetet är  

deltid (80 % av 38,25 h/v) med aktuell placering på Tallbacken. Sju 

personer har sökt tjänsten varav tre behöriga vilka har kallats för 

intervju. En av personerna återtog sin ansökan varvid två intervjuades. 

Behörighetskrav enligt LL om yrkesutbildade personer inom  

socialvården 2020/24 § 8. Utgående från en helhetsbedömning av 

färdigheter och personlig lämplighet anses Lilian Tessler-Tronestam 

mest lämplig för tjänsten.  

Beslut Lilian Tessler-Tronestam utses till tjänsten som socialhandledare 80 %. 

Tessler-Tronestam uppfyller kraven i LL om  yrkesutbildade personer 

inom socialvården 2020/24 § 8. Arbetet inleds enligt 

överenskommelse. Arbetstiden är deltid (80 % av 38,25 h/v). Den 

uppgiftsrelaterade lönen uppgår till 2 791,10 euro/månad för 

heltidsarbete. En prövotid om 5 månader tillämpas. Straffregister 

behöver uppvisas. 

Underskrift Områdeschef barnskydd 

 

……………………………………………………………….. 

Paulina Eklund 
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Delgivning Detta beslut har delgivits 

 per post:1.2.2022 

 internt:       

 elektroniskt:       
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 

Rätt att framställa rättelseyrkande Den som är missnöjd med beslutet kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. 

Ett rättelseyrkande kan framställas av den som beslutet avser eller av den vars 

rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part). 

Myndighet till vilken rättelse- 

yrkande kan framställas samt tid för 

yrkande av rättelse 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress.  

Kommunernas socialtjänst k.f., Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn.  

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part 

anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att 

ett brev därom blivit sänt eller vid den tidpunkt som framgår av 

mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt intyg om delfående 

av beslutet. 

Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet 

skall undertecknas av den som framställer det. 


