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1. Handlingar till ärende § 4

Enligt uppdrag,
Hammarland den 07.02.2020
Ordförande socialnämnden

Stig A. Mattsson

Protokollet från det här sammanträdet publiceras på Hammarlands kommuns webbplats
https://www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/socialnamnden den 18.02.2020.
INTYG
Härmed intygas att det här meddelandet anslagits på Hammarlands kommuns elektroniska anslagstavla
under tiden 07.02.2020-21.02.2020.
Hammarland den 07.02.2020,
Kurt Carlsson

Kommundirektör
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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Socialnämnden

13.02.2020

1-3

SOC 1 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

SOC 1 §:

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

SOC 2 §:

Protokolljustering
T.f. socialarbetarens förslag:
Socialnämnden utser Marita Blomqvist och Eija Lagerberg till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum fredagen 14.02.2020 kl. 14.00 i kommungården.

SOC 2 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner protokolljusterarna Marita Blomqvist och Eija Lagerberg.
Protokolljusteringen äger rum i kommungården efter sammanträdets avslutande
_________________

SOC 3 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

SOC 3 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner föredragningslistan med komplettering av följande extra
ärenden.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Socialnämnden

13.02.2020

4

SOC 4 §:

Ärenden till kännedom
 Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2020/538 av den 20.01.20 angående
indexjustering av utkomststödets grunddel, Dnr 29/20.
 Social- och hälsovårdsministeriets kommuninfo nr 6/2019 av den 22.11.19
angående arvoden och ersättningar för familjevård 2020, Dnr 27/20.
 Mariehamns stads protokoll från socialnämnden den 22.01.20 angående
beroendemottagningens preliminära besöksavgift, Dnr 24/20.
 Fixtjänstens information av den 31.01.20 till kommunerna om Fixtjänst och
Kommunernas socialtjänst k.f. Gällande avtal sägs upp av Ålands kommunförbund
k.f. fr.o.m. 31.12.20. , Dnr 28/20.
Bilaga 1.
T.f. socialarbetarens förslag:
Socialnämnden antecknar handlingarna till kännedom.

SOC 4 §:

BESLUT:
Socialnämnden antecknar handlingarna till kännedom.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Socialnämnden

13.02.2020

5

SOC 5 §:

Tjänstemannabeslut
Följande ärenden har behandlats sedan socialnämndens möte 09.01.2020:






§§ 1-20
§§ 1-5
§§
§§
§§

Utkomststöd
Personalärende
Handikappservice
Färdtjänstbiljetter
Barnskyddet

T.f. socialarbetarens förslag:
Socialnämnden antecknar besluten till kännedom
SOC 5 §:

BESLUT:
Socialnämnden antecknar besluten till kännedom.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden
Socialnämnden

07.11.2019
09.01.2020
13.02.2020

157
176
6

SOC 157 §:

Tillsättandet av tillsvidare socialarbetares tjänst
En tillsvidare tjänst som socialarbetare annonserades ut genom Tidningen Åland och
arbetsförmedlingen. Inom den utsatta tiden 28.10.2019 har följande personer sökt
befattningen. Ingen sökande är formellt behörig vid den utsätt ansöknings tid.
Bilaga (2) Ansökan, CV

SOC 157 §:

Namn
Ingegerd Hanses

födelsedag
XXX

hemkommun
Vasa

Kajsa Hindersson

XXX

XXX

Antonia Brandt

XXX

Mariehamn

Alexandra Öhman

XXX

Mariehamn

Abdelhakim Ladous

XXX

Marocko

utbildning
magister
studerande vid Åbo
akademi i Vasa
magister studerande
till socionom/
socialarbetare vid
Uppsala universitet
Yrkeshögskolan
Novia
Cady Akademic
Training
undersökerska
University degree at
economics Sciences
and gestion

Socialsekreterarens förslag:
Två sökande intervjuades. Socialnämnden utser Antonia Brandt till socialarbetare för
tiden 1.2.2020–31.12.2020 Den uppgiftsrelaterade lönen för tjänsten är 2.950,41
€/månad. Tjänsten tillträds fr.o.m. 1.2.2020 eller enligt överenskommelse. För
tjänsteförhållandet tillämpas inte prövotid på grund av att Antonia Brandt har haft det
förut.

SOC 157 §:

BESLUT:
Socialnämnden bordlägger ärendet.
________________

SOC 176 §:

Socialsekreterarens förslag:
Anställning av socialarbetare bordläggdes på socialnämndes möte den 12.12.2020.
Antonia Brand intervjuades av socialnämndens ordförande Josefin Cleve Andersson.
Tre sökande intervjuades. Socialnämnden utser Antonia Brandt till socialarbetare för
tiden 1.2.2020–31.12.2020 Den uppgiftsrelaterade lönen för tjänsten är 2.950,41
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden
Socialnämnden

07.11.2019
09.01.2020
13.02.2020

157
176
6

(Forts.)
€/månad. Tjänsten tillträds fr.o.m. 1.2.2020 eller enligt överenskommelse. För
tjänsteförhållandet tillämpas inte prövotid på grund av att Antonia Brandt har haft det
förut.
SOC 176 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner socialsekreterarens förslag.
________________

Soc N 6 §:

Med tanke på den uppkomna situationen i socialkansliet med en längre ledighet för
socialsekreteraren torde det finnas skäl att ompröva anställningstiden för
vikarierande socialarbetare Antonia Brandt. I enlighet med på Åland gällande lag om
behörighet för personal inom socialvården på Åland FFS 804/92 stadgas följande i §
7.
”Om det för en uppgift inte är möjligt att få en person med stadgad behörighet, kan
för uppgiften för högst två år i sänder anställas en person som har en utbildning som
kan anses vara tillräcklig och om möjligt praktisk erfarenhet av den ifrågavarande
uppgiften.”
Stadgandet gäller inte barnatillsyningsmannauppgifter enligt socialvårdslagen. I
socialarbetarens tjänst ingår inte barnatillsyningsmannauppgifter.
Ett förordnande för tiden 01.02.20-31.01.22 torde innebära att Antonia Brandt skulle
överföras till Kommunernas socialtjänst k.f. fr.o.m. 01.01.21. Kommunernas
socialtjänst k.f. skulle därmed ta över den kvarstående delen av anställningen.
Antonia Brandt har samtyckt till ändringen.
T.f. socialarbetare Antonia Brandt torde anmäla jäv.
Avgörs på basis av ordförandens redogörelse:
Socialnämnden korrigerar beslutet § 176 av den 09.01.20 så att tiden för anställning
ändras från 01.02.20-31.12.20 till 01.02.20-31.01.22. I övrigt lämnas beslutet
oförändrat.

Soc N 6 §:

BESLUT:
Antonia Brandt anmäler jäv. Socialnämnden beslutar att jäv inte föreligger.
Socialnämnden beslutar att korrigera beslutet §176 av den 09.01.20 så att tiden för
anställningen ändras från och med 01.02.20-31.12.20 till 01.02.20-31.01.22. I övrigt
lämnas beslutet oförändrat.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Socialnämnden

13.02.2020

7

SOC 7 §:

Semesterstängning av kommunens daghem
Daghemsföreståndare Annett Jansson har lämnat in ett förslag om att kommunens
daghem skulle hålla stängt enligt följande
Daghemmet Klaralund
Daghemmet Björkdungen

v. 27-31
v. 29-31

29.06.20-02.08.20
13.07.20-02.08.20

Under år 2019 hölls daghemmen stängt enligt följande
Daghemmet Klaralund
Daghemmet Björkdungen

v. 26-30
v. 28-30

24.06.19-28.07.19
08.07.19-28.07.19

T.f. socialarbetarens förslag:
Socialnämnden godkänner att kommunens daghem håller stäng enligt följande.
Daghemmet Klaralund
Daghemmet Björkdungen

v. 27-31
v. 29-31

29.06.20-02.08.20
13.07.20-02.08.20

Stängning tillåts under förutsättning att det inte finns behov av barnomsorg under
semesterstängningen eller ifall föräldrarna eller kommunen har en annan lösning för
det. Om det inte finns andra lösningar skall barnomsorg kunna ordnas inom
kommunen även under nämnda stängningstid ifall ett behov finns.
Soc 7 §:

BESLUT:
Socialnämnden gokänner förslaget.
________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Socialnämnden

13.02.2020

8

SOC 8 §:

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.
______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Socialnämnden

13.02.2020

9

SOC 9 §:

Tillsättandet av befattningen som deltids familjearbetare
Hammarlands kommun har ledigförklarat den tidsbestämda befattningen som en 50
%: s deltids familjearbetare för tiden 01.02.20-31.12.20. Som behörighetskrav har
angetts socionom YH. Sista ansökningsdag är den 27.01.20. Inom den utsatta tiden
har följande ansökningar inlämnats.
Namn
Ankom
Utbildning
Formellt behöriga:
___________________________________________________________________
Ej formellt behöriga:
Theo Gottberg
27.01.20
Yrkesutbildning, missbruk
Håkan von Krusenstierna
28.12.19
Fritidsledare, Jämshög
Barn- och ung. led. Utb. Fellingsbro
Theo Gottberg har genom e-post av den 10.02.20 dragit tillbaka sin ansökan.
T.f. socialarbetarens förslag:
Socialnämnden utser Håkan von Krusenstierna till den tidsbestämda befattningen
som deltids familjearbetare enligt 50 % t.o.m. den 31.12.20. Uppgiftsrelaterade
lönen är 2.383,12 €/månad heltid (50 % 1.191,56 €/månad). För arbetet gäller en
prövotid om 5 månader. Innan arbetsavtal tecknas skall straffregisterutdrag för arbete
med barn lämnas till arbetsgivaren.

SOC 9 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner förslaget.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Socialnämnden

13.02.2020

10

SOC 10 §:

Tillsättandet av befattningen som heltids närvårdare två skift
Hammarlands kommun har ledigförklarat en befattningen som en heltids närvårdare i
två skift med tillsvidare anställning. Som behörighetskrav har angetts
närvårdarexamen. Sista ansökningsdag är den 27.01.20. Inom den utsatta tiden har
följande ansökningar inlämnats.
Namn
Ankom
Utbildning
Formellt behöriga:
Eva Helling
27.01.20
Närvårdare, Ålands yrkesgymnasium
Sami Lehtinen
18.01.20
Närvårdare, Ålands vårdinstitut
Marina Lindblom
22.01.20
Närvårdare, Ålands yrkesgymnasium
Mikael Lilja
26.01.20
Närvårdare, Axxell
Niina Parviainen
17.01.20
Närvårdare, Pohjois-Savon A.I.
Sofia Åkerblom
19.01.20
Närvårdare, Ålands gymnasium
___________________________________________________________________
Ej formellt behöriga:
Mariyana Stamenkovic
13.01.20
Sjukskötare, Bulgarien
Ansökan inkommen efter utsatt tid:
Jose Rosario
28.01.20
T.f. socialarbetarens förslag:
Socialnämnden utser Sofia Åkerblom till tillsvidare anställd närvårdare på heltid i två
skift med tillträde enligt överenskommelse efter intervju. Uppgiftsrelaterade lönen är
2.362,52 €/månad. För arbetet gäller en prövotid om 6 månader.
I det fall att Sofia Åkerblom tackar nej till befattningen väljs Eva Helling till reserv.

SOC 10 §:

BESLUT:
Socialnämnden utser Sofia Åkerblom till tillsvidare anställd närvårdare på heltid i två
skift med tillträde enligt överenskommelse.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Socialnämnden

13.02.2020

11

SOC 11 §:

Tillsättandet av befattningen som 75 % närvårdare i nattskift
Hammarlands kommun har ledigförklarat en befattningen som en 75 %: s närvårdare
i nattskift i tillsvidare anställning. Som behörighetskrav har angetts
närvårdarexamen. Sista ansökningsdag är den 27.01.20. Inom den utsatta tiden har
följande ansökningar inlämnats.
Namn
Ankom
Utbildning
Formellt behöriga:
Sandra Aspholm
21.01.20
Närvårdare, Ålands gymnasium
Frida Björkman
27.01.20
Närvårdare, Prakticum
Gunnel Bomansson
17.01.20
Sjukskötare, Ekenäs
Anna Cooney
18.02.20
Närvårdare, Ålands yrkesgymnasium
Johanna Jansson
27.01.20
Närvårdare, Helsingfors
Sami Lehtinen
18.01.20
Närvårdare, Ålands vårdinstitut
Marina Lindblom
22.01.20
Närvårdare, Ålands yrkesgymnasium
Heidi Lindgren
20.01.20
Närvårdare,
Niina Parviainen
17.01.20
Närvårdare, Pohjois-Savon A.I.
Anneli Rosenberg
22.01.20
Närvårdare
___________________________________________________________________
Ej formellt behöriga:
Mariyana Stamenkovic
13.01.20
Sjukskötare, Bulgarien
Ansökan inkommen efter utsatt tid:
Jose Rosario
28.01.20

T.f. socialarbetarens förslag:
Socialnämnden utser Johanna Jansson till tillsvidare anställd närvårdare på deltid 75
% i nattarbete med tillträde enligt överenskommelse efter intervju.
Uppgiftsrelaterade lönen är 2.362,52 €/månad (75 % utgör 1.771,89 €/månad) . För
arbetet gäller en prövotid om 6 månader. Innan arbetsavtal tecknas skall
examensbetyg samt även på intyg om registrering hos Valvira visas för
arbetsgivaren.
I det fall att Johanna Jansson tackar nej till befattningen utses Sandra Aspholm
istället.
SOC 11 §:

BESLUT:
Socialnämden godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Socialnämnden

13.02.2020

12

SOC 12 §:

(konfidentiellt)
----------

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

13.02.2020

SOC 13 §:

(konfident.)
----------

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

SIDA 12
§ nr

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Socialnämnden

13.02.2020

14

SOC 14 §:

(konfidentiellt)
----------

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Socialnämnden

13.02.2020

15

SOC 15 §:

Beslut om när socialnämndens sammanträden äger rum

SOC 15 §:

BESLUT:
Socialnämnden håller möten andra veckan i månaden på torsdagar kl. 19.00 med
undantag för i april då mötet sker en måndag.
Torsdagen 12.03
Måndagen 06.04
Torsdagen 07.05
Torsdagen 11.06
Torsdagen 13.08
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

13.02.2020

1-15

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:
§§ 1-3; § 8; § 13; § 15
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§§ 6-7; §§ 9-11
________________________________________________________________________
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:
§§ 6-7; §§ 9-11
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 18.02.2020 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
§ 12; § 14

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

