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Enligt uppdrag,
Hammarland den 05.03.2020
Vik.socialsekreterare

Patricia Schlesinger

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats
https://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/socialnamnden den 13.03.2020.
INTYG
Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla
under tiden 06.03.2020-20.03.2020.
Hammarland den 06.03.2020,
Vik.socialsekreterare

Patricia Schlesinger
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§§ 16-30
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publicerat
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webbplats
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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Socialnämnden

12.03.2020

16-18

SOC 16 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

SOC 16 §:

BESLUT:
Ordföranden konstaterar att sammanträdet är lagligt sammankallat och med hänsyn
till antalet närvarande ledamöter beslutfört.
_______________

SOC 17 §:

Protokolljustering
Vik.socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden utser Jeanette Alén och Michael von Beetzen till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum i kommungården efter sammanträdets avslutande.

SOC 17 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner förslaget
_________________

SOC 18 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

SOC 18 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner föredragningslistan med komplettering § 30.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Socialnämnden

12.03.2020

19

SOC 19 §:

Ärenden till kännedom
 Mariehamns stads information till kommunerna om ny praxis fr.o.m. 1.3.2020
gällande beaktande av arbetslöshetsersättning i utkomststödets beräkningar.

Vik. socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden antecknar handlingen till kännedom.
SOC 19 §:

BESLUT:
Socialnämnden antecknar handlingen till kännedom.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Socialnämnden

12.03.2020

20

SOC 20 §:

Tjänstemannabeslut
Följande ärenden har behandlats sedan socialnämndens möte 13.02.2020:






§§ 29-42
§§ 9-11
§§
§§
§§

Utkomststöd
Personalärende
Handikappservice
Färdtjänstbiljetter
Barnskyddet

Vik. socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden antecknar besluten till kännedom

SOC 20 §:

BESLUT:
Socialnämnden antecknar besluten till kännedom.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

12.03.2020

21

Socialnämnden
SOC 21 §:

Konfidentiellt

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Socialnämnden

12.03.2020

22

SOC 22 §:

Konfidentiellt

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Socialnämnden

12.03.2020

23

SOC 23 §:

Konfidentiellt

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Socialnämnden

12.03.2020

24

SOC 24 §:

Konfidentiellt

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Socialnämnden

12.03.2020

25

SOC 25 §:

Konfidentiellt

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden

13.02.2020
12.03.2020

8
26

SOC 26 §:
SOC 8 §:
13.2.2020

Ansökan om dagvård för skolbarn under Föris/Eftis sommarstängning
Daghemsföreståndares förfrågan angående daghem för skolbarn
Daghemsföreståndare Annett Jansson har i likhet med år 2019 väckt frågan huruvida
kommunen kunde ordna omsorg för skolbarn vilka nyttjar fritidshemmet från skolans
slut till midsommar i daghemmen.
Enligt gällande barnomsorgslag är daghemsverksamhet och fritidsverksamhet olika
verksamhetsformer. Enligt barnomsorgslagens § 6 (ÅFS 86/2011) ska kommunen
dagtid under skoldagar erbjuda omsorg och en meningsfull fritid för barn och
ungdom. Enligt samma lags § 18 har man rätt till fritidsverksamhet under skoldagar
för barn i årskurs 1 och 2. Dessutom har de barn rätt till fritidsverksamhet vars barn
har elvaårig läroplikt enligt grundskolelagen.
Kommunfullmäktige har inte i budget och ekonomiplan godkänt att kommunen skall
utöka servicenivån till att utvidga fritidsverksamheten att gälla även andra dagar än
skoldagar i kommunens daghem. Socialnämnden torde därmed inte kunna godkänna
utökningen av kommunens verksamhetsområde.
T.f. socialarbetarens förslag:
Socialnämnden antecknar daghemsföreståndarens förslag till kännedom då det inte är
godkänt i kommunens budget och ekonomiplan att kommunen utökar servicenivån
för fritidsverksamheten att gälla även andra dagar än skoldagar i kommunens
daghem.

SOC 8 §:

BESLUT:
Socialnämnden antecknar ärendet till kännedom.
______________

SOC 26 §:
12.3.2020

Det har från föräldrar till barn i skolåldern 7-9 år inkommit en skrivelse till
socialkansliet. Det har framkommit att det finns ett behov av barnomsorg under
sommaren då Föris och Eftis har sommarstängt. Det finns föräldrar som bl.a. inte har
någon släkt eller familj som kan hjälpa till under sommaren, några är inflyttade utan
släkt på Åland och en del av barnen har särskilda behov.
Det framkommer även i skrivelsen vilka andra kommuner på Åland som erbjuder
barnomsorg under sommaren.
I skrivelsen framkommer ett förslag på ”sommar Eftis” som förslagsvis kunde vara
öppet från 8 juni-25 juni och 1-2 veckor i augusti före skolstart, beroende på behovet
före skolstart. Det nämns också att om det inte finns ekonomi att hålla Eftis öppet
som ett ”sommareftis” så finns det ett fint samarbete med Klaralunds daghem, som
både har öppet och troligtvis en tom avdelning under sommaren och de har tillgång
Till matleveranser dagligen. Skrivelsen är undertecknad av 11 familjer och berör
minst 13 barn. Se bilaga. (Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden

13.02.2020
12.03.2020

8
26

(Forts.)
Bilaga 6

Skrivelse
Vik. socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden konstaterar i enlighet med Soc N ärende §8 13.02.2020 att det inte är
godkänt i kommunens budget och ekonomiplan att kommunen utökar servicenivån
för fritidsverksamheten att gälla även andra dagar än skoldagar i kommunens
daghem.
I de fall socialnämnden beslutar att införa ”sommareftis” skall ärendet överlämnas
till kommunstyrelsen för vidare behandling.

SOC 26 §:

BESLUT:
Socialnämnden ger daghemsföreståndare Annett Jansson i uppdrag att ta fram
personalkostnader samt ett upplägg hur verksamheten kunde se ut. Socialnämnden
beslutar att skicka ut en förfrågan gällande bindande överenskommelse till berörda
föräldrar.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden

13.02.2020
12.03.2020

8
27

SOC 27 §:

Konfidentiellt

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Socialnämnden

21.01.2020
04.02.2020
11.02.2020
12.03.2020

36
55
70
28

SOC 28 §:
Kst 36 §

Program för stärkandet av kommunens ekonomi
Utvecklingen, läget och framtida utsikter förutsätter att kommunen med bred enighet
antar ett program för att vidta åtgärder för att stärka kommunens ekonomi.
Utvecklingen av kommunens kassa samt investeringsbudgetens storlek påvisar att
åtgärder bör vidtas.
Enligt kommunallagens § 49, 1 ansvarar kommunstyrelsen för kommunens ekonomi.
En sammanställning av ekonomiska läget bifogas. (Bilaga 6, Kst 21.01.20, § 36)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen bereder till kommunfullmäktige ett förslag till program för att
stärka kommunens ekonomi.
I programmet kan ingå följande delar:
1. Höjning av skatter
2. Höjning av avgifter
3. Sälja egendom (främst tomter)
4. Sänkning av verksamhetskostnader
5. Framskjutning av investeringar

Kst 36 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________

Kst 55 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen håller ett extra möte den 11.02.20 kl. 18.30 för att bereda ett
förslag till program för att stärka kommunens ekonomi. Programmet bör ha som
målsättning att stärka ekonomin med ca 550.000 €.

Kst 55 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Till mötet tas uppgifter fram angående inkomsten från kommunalskatten,
finansieringsanalysens uppbyggnad samt orsaken till att verksamhetsintäkterna
minskat.
_________________

Kst 70 §:

BESLUT:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Kommunstyrelsen
21.01.2020
36
Kommunstyrelsen
04.02.2020
55
Kommunstyrelsen
11.02.2020
70
Socialnämnden
12.03.2020
28
(Forts.)
Kommunstyrelsen besluter att remittera ärendet för framtagandet av ett förslag till
dokument med följande riktlinjer:






Skattehöjning med 0,75 % från 2021.
Höjning med avgifter med 8-10 %.
Försäljning av 5-6 tomter.
Sänkning av skolskjutsar med 100.000,- €.
Sänkning av verksamhetskostnaderna i övrigt med 5 %.

Kommunstyrelsen besluter att informera kommunens nämnder om det ekonomiska
läget samt att kommunstyrelsen arbetar med att ta fram ett program för att stärka
ekonomin. Nämnderna uppmanas att vara observanta på att det inte finns utrymme
för utökade kostnader.
_________________

SOC 28 §:
Bilaga 8

Program för stärkande av kommunens ekonomi.

Vik. socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden antecknar ärendet till kännedom. Konkreta förslag till inbesparande
åtgärder kan meddelas till kommundirektören.

SOC 28 §:

BESLUT:
Socialnämnden antecknar ärendet till kännedom.
_____________

Socialnämnden

12.03.2020

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

29

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SOC 29 §:

Konfidentiellt

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

SIDA 14
§ nr

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Socialnämnden

12.03.2020

30

SOC 30 §:

Socialnämndens sammanträden

SOC 30 §:

BESLUT:
Socialnämnden håller möten andra veckan i månaden på tisdagar kl. 18.00 med
undantag för juni månad då mötet sker en måndag.
Tisdagen den 14.4
Tisdagen den 12.5
Måndagen den 8.6
Tisdagen den 11.8
Dessa datum är preliminära. Vid behov sammankallas extra möten. Vid brist på
ärenden utgår mötet.
_____________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Socialnämnden

12.03.2020

16-30

BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig
på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan
kommunalbesvär enligt 112 § i kommunallagen inte anföras över beslutet.
Paragrafer:
§§ 16-20; §21; §26; §27; §28; §29; §30
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:

________________________________________________________________________
Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken
rättelseyrkande kan
framställas samt tid för
yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt
rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress:
Organ
Socialnämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND
Paragrafer:

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 13.03.2020 på sidan
www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/socialnamnden
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

I nedannämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär
endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är
part eller av en kommunmedlem.
________________________________________________________________________
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands förvaltningsdomstol, Torggatan 16, 22100 MARIEHAMN

Kommunalbesvär, paragrafer

Besvärstid
30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer
§§ 22; §23; §24; §25

Besvärstid
dagar
30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
paragrafer

Besvärstid
dagar

Besvärstiden börjar 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 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 och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Ombud skall
vid behov bifoga fullmakt (FörvProssL 21 §)

Inlämnande av
besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas 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 under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.
Besvärshandlingarna kan även lämnas till:
Namn, adress och postadress
Paragrafer
________________________________________________________________________
Besvärshandlingarna skall lämnas till 1):
Namn, adress och postadress
Paragrafer
________________________________________________________________________
Enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015) uppbärs en avgift i förvaltningsdomstolen
om 260,- € i besvärsärenden som har anhängiggjorts. I fall förvaltningsdomstolen ändrar
ett överklagat beslut till förmån för ändringssökanden tas inte avgiften inte ut.

Tilläggsuppgifter

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten

