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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Socialnämnden

28.04.2020

31-33

SOC 31 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

SOC 31 §:

BESLUT:
Socialnämnden konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutfört.
_______________

SOC 32 §:

Protokolljustering
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden utser Stellan Egeland och Annette Hasselberg till protokolljusterare.
Protokollet justeras direkt efter mötet.

SOC 32 §:

BESLUT:
Socialnämnden utser Stellan Egeland och Annette Hasselberg till protokolljusterare.
Protokollet justeras direkt efter mötet.
_________________

SOC 33 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

SOC 33 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner föredragningslistan med tillägget att socialnämnden
enhälligt går inför att behandla § 49, Ansökan om bidrag från trivselfonden samt §
50, Ansökan av boendeplats i kommunens äldreomsorg (konfidentiellt).
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Socialnämnden

28.04.2020

34

SOC 34 §:

Delgivningsärenden
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

Kommunstyrelsen i Hammarlands § 39/2020, Avtal rörande sammanhållen
socialvård
Kommunstyrelsen i Hammarlands § 100/2020, Befrielse från dagvårdsavgift
med anledning av undantagsförhållanden
Kommunstyrelsen i Hammarlands § 103/2020, Synpunkter angående lagändring
i LF om tillämpning av socialvård.
Kommunstyrelsen i Hammarlands § 115/2020, Överlåtelse av rörelse – personal
till kommunernas socialtjänst.
Social- och hälsovårdsministeriets anvisning: Till kommunerna och
tjänsteproducenterna om förebyggande av coronavirussmitta vid enheter för vård
och omsorg dygnet runt. ÅLR 46/S1/17.4.2020
Besöksförbud hos boendeserviceenheter för äldre och andra riskgrupper. ÅLR
2020/2405
Social- och hälsovårdsministeriets anvisning till kommunerna om olika sätt att
tillhandahålla
arbetsverksamhet
i
rehabiliteringssyfte
och
vissa
socialvårdstjänster under covid-19-epidemin. ÅLR 62/S2/9042020
Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta
tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och påbörjande av
bedömning av servicebehovet inom socialvården (FFS 197/2020). ÅLR
61/S2/9042020
Social- och hälsovårdsministeriets anvisning: Hur lagen om smittsamma
sjukdomar och beredskapslagen påverkar rörelsefriheten vid socialvårdens
enheter. ÅLR 6.4.2020
Behandlingen av utkomststödunder den exceptionella situation coronaepidemin
orsakar. ÅLR 6.4.2020
Covid-19 i social- och hälsovård. ÅHS 3.4.2020
Uppdatering av allmän information, anvisningar och rekommendationer
angående de rådande undantagsförhållandena och kommunernas socialvård.
ÅLR 27.3.2020.
Bekämpning av coronavirussmitta i långtidsvårdens och –omsorgens
verksamhetsenheter.
Socialoch
hälsovårdsministeriets
anvisning:
Beaktande
av
undantagssituationen på grund av covid-19 inom social- och
hälsovårdstjänsterna på basnivå. ÅLR 68/S2/22042020

Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden besluter anteckna ärendena för kännedom utan vidare åtgärder.
SOC 34 §:

BESLUT:
Förslaget godkändes.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Socialnämnden

28.04.2020

35

SOC 35 §:

Tjänstemannabeslut
Följande ärenden har behandlats sedan socialnämndens möte 12.03.2020:






§§
§§
§
§§
§§

43-68
12-13
1
1-2
1-4

Utkomststöd
Personalärende
Handikappservice
Färdtjänstbiljetter
Barnskyddet

T.f. socialarbetarens förslag:
Socialnämnden besluter anteckna tjänstemannabesluten för kännedom utan vidare
åtgärder.

SOC 35 §:

BESLUT:
Förslaget godkändes.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden

12.03.2019
28.04.2020

26
36

SOC 36 §:
SOC 26 §
12.3.2020

Ansökan om dagvård för skolbarn under Föris/Eftis sommarstängning
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.)
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.
_______________

Soc N 36 §
28.4.2020

Daghemsföreståndare Annett Jansson har tagit fram det av nämnden efterfrågade
underlag. Dock har ingen förfrågan om bindande överenskommelse skickats till
berörda föräldrar.
Det finns inget lagkrav på att eftermiddagsverksamheten skall finnas andra dagar än
skoldagar. Vissa kommuner har dock denna frivilliga serviceform. Hammarlands
kommun har inte budgeterat för att ha ”sommareftis” år 2020.

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden

12.03.2019
28.04.2020

26
36

Går nämnden inför att ordna ”sommareftis”, bör nämnden äska av kommunstyrelsen
om denna utökning samt det tilläggsanslag som behövs. Vidare bör avgift för
heldagsvård tas ut för de dagar som vårdnadshavarna bundit sig att deras barn är i
barnomsorg på sommaren, vare sig barnen kommer eller inte.

Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden besluter att inte ordna barnomsorg under sommaren för de elever
som har Eftis/föris.
Beslutet meddelas första undertecknare till skrivelsen.

Soc N 36 §:

BESLUT:
Förslaget godkändes med motiveringen att den rådande situationen inte medger
utökning av ekonomiska medel till barnomsorgen.
Socialnämnden ställer sig positiv till fritidshemsverksamhet under sommaren och
besluter att nämnden tar upp ärendet i budgetbehandlingen för år 2021.
_______________
Socialnämndens bilaga 01/28.4.2020
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden

12.03.2020
28.04.2020

27
37

SOC 37 §:

Konfidentiellt

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelsen
Socialnämnden

03.03.2020
28.04.2020

95
38

SOC 38 §:
KST 95§
3.3.2020

Förlängning av föris & eftis öppettider
Ledamot Sandra Eckerman har lämnar under sammanträdet en framställan om
förlängning av föris & eftis öppettider
BESLUT:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till socialnämnden.
_________________

Soc N 38 §
28.4.2020

Socialnämnden har på sitt möte 12.3.2020, §§ 26 och 27 haft upp ärendet om
”föris/eftis” öppethållningstider. Ärendena återimiterades för att få in mera fakta av
daghemsföreståndaren.
Daghemsföreståndare Annett Jansson har tagit fram det av nämnden efterfrågade
underlag. Dock har ingen förfrågan om bindande överenskommelse skickats till
berörda föräldrar.
Det finns inget lagkrav på att eftermiddagsverksamheten skall finnas andra dagar än
skoldagar. Vissa kommuner har dock denna frivilliga serviceform. Hammarlands
kommun har inte budgeterat för att ha ”sommareftis” år 2020.
Går nämnden inför att ordna ”sommareftis”, bör nämnden äska av kommunstyrelsen
om denna utökning samt det tilläggsanslag som behövs. Vidare bör avgift för
heldagsvård tas ut för de dagar som vårdnadshavarna bundit sig att deras barn är i
barnomsorg på sommaren, vare sig barnen kommer eller inte.
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden besluter att inte ordna barnomsorg under sommaren för de elever
som har Eftis/föris.
Beslutet meddelas kommunstyrelseledamot Sandra Eckerman. Ärendet och beslut
meddelas kommunstyrelsen till kännedom.

Soc N 38 §:

BESLUT:
Förslaget godkändes med motiveringen att den rådande situationen inte medger
utökning av ekonomiska medel till barnomsorgen.
Socialnämnden ställer sig positiv till fritidshemsverksamhet under sommaren och
besluter att nämnden tar upp ärendet i budgetbehandlingen för år 2021.
_______________
Socialnämndens bilaga 01/28.4.2020
Socialnämndens bilaga 02/28.4.2020
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Socialnämnden

28.04.2020

39

SOC 39 §:

Omplacering av lokalvårdare som assistent
En av kommunens lokalvårdare har sedan 1.8.2019 varit omplacerad till assistent
inom barnomsorgen. Nuvarande arbetsavtal går fram till 30.6.2020. Förman, barn
och vårdnadshavare är nöjda med assistenten. Det finns fortsatt behov av assistenten
under nästa läsår.
T.f. socialarbetarens förslag:
Socialnämnden omplacerar lokalvårdaren till den tidsbestämda befattningen som
assistent, 100 %, 1.7.2020 – 30.6.2021. Uppgiftsrelaterade lönen är 2 064,53
€/månad heltid.

SOC 39 §:

BESLUT:
Förslaget godkändes.
_______________
Socialnämndens bilaga 03/28.4.2020
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Socialnämnden

28.04.2020

40

SOC 40 §:

Förordnandet av daghemsföreståndare vid daghemmet Björkdungen
Linda Persson har tidsbundet förordande som daghemsföreståndare på daghemmet
Björkdungen 01.07.2019-30.06.2020. Hennes avtal börjar gå ut och behöver förnyas.
Vid socialnämndsmötet 6.6.2019, §77, där Linda Persson fick förordnadet, så beslöt
nämnden även: ” Socialnämnden meddelar beslutet till kommunstyrelsens kännedom
och ser fram emot initiativ under året för att utreda ledningsfunktionen för
barnomsorgen i Hammarland med beaktande av de eventuella förändringar i
lagstiftningen som planeras”. Ledningsfunktionen har inte utredds under året.
I den nya LL om barnomsorg och grundskola kommer det krav på att det skall finnas
barnomsorgsledare för alla kommuner. Hammarlands kommun behöver hitta en
lösning på barnomsorgsledarbiten från och med 1.1.2021 då kommunernas
socialtjänst bildas och socialsekreteraren övergår i dess tjänst. Socialsekreteraren
fungerar idag som barnomsorgsledare. Möjliga lösningar på barnomsorgsledarbiten
är:
 En kombinationstjänst som daghemsföreståndare och barnomsorgsledare. Detta
är beroende på behörighetskraven i den nya förordningen.
 Köptjänst/samarbete gällande barnomsorgsledare med någon eller några andra
kommuner. Då behövs föreståndare för båda daghemmen.
Kommunen har främst två alternativ för förordande av daghemsföreståndare på
Björkdungen:
 Det ena är att förlänga förordnandet för nuvarande vikarie Linda Persson med
ett år för att under hösten utreda och besluta hur ledningsfunktionen för
barnomsorgen i Hammarland skall vara.
 Det andra alternativet är att ledigförklara tjänsten. Då kan nuvarande vikarie
söka den utannonserade tillsvidaretjänsten. Utredning och beslut gällande
barnomsorgsledarbiten tas då som separat ärende. En förman på varje daghem
behövs.
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden besluter ledigförklara tjänsten med 2 veckors ansökningstid, så att
anställning kan ske på nästa socialnämndsmöte.
Utredning och beslut gällande barnomsorgsledarbiten tas som separat ärende.

SOC 40 §:

BESLUT:
Förslaget godkändes.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Socialnämnden

28.04.2020

41

SOC 41 §:

Konfidentiellt

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Socialnämnden

28.04.2020

42

SOC 42 §:

Minskad arbetstid för föreståndaren på Hammargården
Föreståndaren på Hammargården har inkommit med en ansökan om fortsatt minskad
arbetstid 80 % under tiden 12.5.2020 till 16.5.2021, med motiveringen att hon har 2
små barn, 2 år och 5 år.
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden besluter godkänna att föreståndaren på Hammargården minskar sin
arbetstid till 80 % av heltid för perioden 12.5.2020 – 16.5.2021.

SOC 42 §:

BESLUT:
Förslaget godkändes.
_______________
Socialnämndens bilaga 04/28.4.2020
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Socialnämnden

28.04.2020

43

SOC 43 §:

Bokslut och verksamhetsberättelse 2019
Arbetet på att färdigställa bokslutet med verksamhetsberättelse för kommunen pågår.
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för nämnden och bokslutet för
2019 och sänder dem vidare till kommunstyrelsen för behandling.

SOC 43 §:

BESLUT:
Förslaget godkändes.
_____________
Socialnämndens bilaga 05/28.4.2020
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Socialnämnden

28.04.2020

44

SOC 44 §:

Tilläggsanslag för lokalvård på Hammargården
Arbetshälsoinstitutets rekommendation är att i offentliga lokaler där människorna
ofta rör ytorna, ska städningen göras åtminstone dagligen. Om det är möjligt även
oftare till exempel varje 2-4 timmar speciellt under epidemin. Hammargårdens
klienter tillhör riksgruppen för epidemin. För att följa rekommendationen bör
Hammargården städas även på lördag och söndag. En assistent vid skolan kan sköta
städningen på Hammargården som tillägg till befintlig befattning. Beräknad
tidsåtgång 3 timmar per dag. Kostnad 850euro per månad inklusive lönebikostnader
och OB-ersättningar.
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden föreslår för kommunstyrelsen att utöka lokalvården på
Hammargården med resurs på helgerna så länge pandemin pågår.
Vidare äskar socialnämnden om tillägganslag för lokalvårdarresurs på
Hammargården på 6800 euro

SOC 44 §:

BESLUT:
Förslaget godkändes.
_____________
Socialnämndens bilaga 06/28.4.2020
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Kommunstyrelse
Socialnämnden

21.04.2020
28.04.2020

124
45

SOC 45 §:
KST 124:
21.04.2020

Lojalitetsavtal mellan Kommunernas socialtjänst k.f. och kommunerna
Kommunernas socialtjänst k.f. har genom beslut i förbundsstyrelsen den 31.03.20
sänt ett förslag till lojalitetsavtal mellan Kommunernas socialtjänst k.f. och
medlemskommunerna. Förbundsstyrelsen har godkänt förslaget med tillägget att alla
kommuner förbinder sig att upprätta avtal med NTM-centralen i Finland för att
Kommunernas socialtjänst k.f. i alla lägen kan tillgodogöra sig av de stöd som
betalas ut för flyktingmottagning. (Bilaga 2, Kst 21.04.20, § 124)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära socialnämndens utlåtande i ärendet.
Socialnämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 15.05.20.

Kst 124 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

SOC 45 §:
28.4.2020

Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden besluter föreslå att kommunstyrelsen godkänner lojalitetsavtalet.
BESLUT:
Förslaget godkändes.
_____________
Socialnämndens bilaga 07/28.4.2020
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Kommunstyrelse
Socialnämnden

07.04.2020
28.04.2020

105
46

SOC 46 §:
KST 105 §:
7.4.2022

Ledning av äldreomsorgen från år 2021
Genom att Kommunernas socialtjänst k.f. förverkligas från och med den 1.1.2021
och eventuellt även överföringen av barnomsorg från socialnämnd till skolnämnd
torde förberedelser vidtas för att ändra kommunens regelverk i förvaltningsstadgan.
Genom att tjänsten som socialsekreterare och socialarbetare överförs till
Kommunernas socialtjänst k.f. som överlåtelse av rörelse har socialnämnden inte
längre en tjänsteman i socialkansliet med uppgift att leda äldreomsorgen. Kommunen
har tillsatt en socialnämnd för mandatperioden 2020-2023. Det som blir kvar under
socialnämnden enligt de reformer som pågår är hemservice, serviceboende,
institutionsvården för äldre och närståendevård för äldre. Även hemvårdsstödet blir
kvar hos kommunerna. (Bilaga 5, Kst 07.04.20, § 105)
För att få igång förberedelserna för ändring av regelverk förutsätts att kommunen tar
ställning till vissa riktlinjer.
1. Vilken tjänst skall leda verksamheten inom socialnämnden verksamhetsområde?
Enligt lag om äldreomsorg § 22 förutsätts lämplig examen från universitet,
högskola eller yrkeshögskola som omfattar minst tre års heltidsstudier. Därutöver
krävs kännedom om branschen samt tillräcklig ledarskapsförmåga.
2. Framtida nämndstruktur.
3. Föredragning i nämnd.
4. Övrig uppbyggnad av tjänstemän inom socialvården i kommunen.
5. Övrigt.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande från socialnämnden på ovan nämnda
punkter samt även ett förslag till med hurdan arbetsgrupp en ändring av regelverk
skall utarbetas. Socialnämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast
den 31.05.20.

Kst 105 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

SOC 46 §:
28.4.2020
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden diskuterar kommunstyrelsen frågeställningar och återremitterar
ärendet till vikarierande socialsekretaren att bereda ärendet vidare till nästa
socialnämndsmöte.

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SOC 46 §:

BESLUT:
Förslaget godkändes.
_____________
Socialnämndens bilaga 08/28.4.2020
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

SIDA 16
§ nr

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 17
§ nr

Socialnämnden

28.04.2020

47

SOC 47 §:

Konfidentiellt

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 18
§ nr

Socialnämnden

28.04.2020

48

SOC 48 §:

Nästa socialnämndsmöte
Vikarierande socialsekreteraren har förordnande till den 31.5.2020. Nästa
nämndmöte kunde hållas den 26 maj med motiveringen att kommer ordinarie
tjänstehavare tillbaka eller ordinarie vikarie den 1.6.2020, har de 3 dagar på sig att
sätta sig in i nästa mötes ärenden samt skicka ut kallelsen till mötet den 8.6.2020.
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Nästa socialnämndsmöte hålls den 26.5.2020 kl. 18.00 på kommungården.

SOC 48 §:

BESLUT:
Förslaget godkändes.
_____________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 19
§ nr

Socialnämnden

28.04.2020

49

SOC 49 §:

Ansökan om bidrag från trivselfonden
Hammargårdens föreståndare och dagverksamhetsledare har genom e-post den
22.04.2020 lämnat en anhållan om bidrag till beloppet 2000 euro för att finansera en
hammock, 2 set med utemöblemang och en gasgrill för att öka trivseln för klienterna
under sommarhalvåret.
I trivselfonden finns per sista mars 8 820,81 euro.
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden beslutet godkänna ansökan.

SOC 49 §:

BESLUT:
Förslaget godkändes.
_________________
Socialnämndens bilaga 10/28.4.2020
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 20
§ nr

Socialnämnden

28.04.2020

50

SOC 50 § :

Konfidentiellt

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Socialnämnden

28.04.2020

31-50

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:
§§ 31-35, 43 – 46
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer: 36-40, 42, 47-50
________________________________________________________________________
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:
§§ 36-40, 42, 47-50
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
§ 41

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

