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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Socialnämnden

10.11.2020

130-132

SOC 130 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

SOC 130 §:

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

SOC 131 §:

Protokolljustering
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden utser Jeanette Alén och Annette Hasselberg till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum i kommungården efter sammanträdets avslutande.

SOC 131 §:

BESLUT:
Socialnämnden utser Jeanette Alén och Annette Hasselberg till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum i kommungården efter sammanträdets avslutande.
_________________

SOC 132 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

SOC 132 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner föredragningslistan med tillägg för extrainsatt ärende §
144.
_________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Socialnämnden

10.11.2020

133

SOC 133 §:

Ärenden till kännedom
1. Ålands
landskapsregering:
Utvärdering
av
Folkhälsans
ANDTSsamordningsprojekt och beskrivning av förutsättningarna för ANDTSprevention på Åland 14.10.2020
2. Ålands landskapsregering: Mallar för anmälningar/kontakt enligt ny
socialvårdslagstiftning 16.10.2020.
3. Ålands landskapsregering och Ålands hälso- och sjukvård: Handlingsplan för
hantering av covid-19 epidemin på Åland 30.10.2020.
4. Ålands landskapsregering: Anvisningar för medicinska kriterier för långvarig
institutionsvård av äldre 3.11.2020.
5. Ålands landskapsregering: Landskapslagen om överföring av uppgifter i
anslutning till temporär epidemiersättning.
6. Klaras föris och eftis: Krisplan 30.10.2020.
7. Marie Sundblom: Anhållan om forskningstillstånd.
8. Ålands hälso- och sjukvård: Covid-provtagning i enheter för vård och omsorg
6.11.2020.
9. ÅMHM: Myndighetsbeslut 4.11.2020 i tillsynsärendet gällande socialservice
under covid-19 i Hammarlands kommun.
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden beslutar anteckna ärendena för kännedom utan vidare åtgärder.

SOC 133 §:

BESLUT:
Socialnämnden beslutar anteckna ärendena för kännedom utan vidare åtgärder.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Socialnämnden

10.11.2020

134

SOC 134 §:

Tjänstemannabeslut
Följande ärenden har behandlats sedan socialnämndens möte 20.10.2020:






§§ 157 - 171
§§ 59 – 63
§§
§§ 8
§§

Utkomststöd
Personalärende
Handikappservice
Färdtjänstbiljetter
Barnskyddet

Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden beslutar anteckna tjänstemannabesluten för kännedom utan vidare
åtgärder.
SOC 134 §:

BESLUT:
Socialnämnden beslutar anteckna tjänstemannabesluten för kännedom utan vidare
åtgärder.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Kommunstyrelsen
Socialnämnden

20.10.2020
10.11.2020

269
135

Kst 269 §:

Barnomsorgsavgifter för Hammarlands kommun fr.o.m. 01.01.2021
Ålands landskapsregering har genom ÅFS 32/2020 antagit LL om barnomsorg och
grundskola. I lagändringen ingår bl. a. bestämmelser angående ändringar i
stadganden om barnomsorgsavgifter. Bl.a. skall kommunen erbjuda avgiftsfri
förundervisning under minst 20 timmar per vecka under året innan barnet börjar i
grundskolan eller får motsvarande undervisning på annat sätt. Avgifterna har även
specificerats vad gäller avgiftsfria månader. Förslaget har även strävat till att
förtydliga bestämmelsen angående den avgiftsfria månaden så att ifall barnomsorg
används under alla månader så kan även avgift tas ut under alla månader. (Bilaga 5,
Kst 20.10.20, § 269)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från socialnämnden
angående förslaget till ändrade barnomsorgsavgifter fr.o.m. 01.01.21.
Socialnämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 20.11.20.

Kst 269 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

SOC 135 §:

Bilaga 1: Remiss från kommunstyrelsen gällande ärendet
Utlåtande från socialnämnden gällande ärendet

Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden bekantar sig med frågan och uppger sitt utlåtande angående förslaget
till ändrade barnomsorgsavgifter fr.o.m. 01.01.21 enligt bifogat förslag.

SOC 135 §:

BESLUT:
Socialnämnden uppger sitt utlåtande angående förslaget till ändrade
barnomsorgsavgifter fr.o.m. 01.01.21 enligt bifogat förslag.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden

20.10.2020
10.11.2020

116
136

SOC 116 §

Konfidentiellt

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden

20.10.2020
10.11.2020

116
136

(Forts.)
SOC 136 §

Konfidentiellt

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Socialnämnden

10.11.2020

137

SOC 137 §:

Arbetsplan för fritidshemmet 2020 - 2021
Enligt 15 § barnomsorgslagen för landskapet Åland (ÅFS 2011:86) ska varje
daghem, gruppfamiljedaghem och fritidshem göra upp en arbetsplan, vilken ska
godkännas av det organ som ansvarar för barnomsorgen i kommunen.
Kommunens fritidshem Klaras föris och eftis har utarbetat arbetsplan för
verksamhetsåret 2020-2021.
Bilaga 3: Arbetsplan för Klaras föris och eftis 2020 – 2021.
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden godkänner arbetsplanen för fritidshemmet Klaras föris och eftis 2020
– 2021.

SOC 137 §:

BESLUT:
Socialnämnden godkänner arbetsplanen för fritidshemmet Klaras föris och eftis 2020
– 2021.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden

20.10.2020
10.11.2020

118
138

SOC 118 §:

Anställande av ordinarie barnskötare om 100 %
Hammarlands kommun har genom arbetsförmedlingens och kommunens hemsida
lediganslagit en ordinarie befattning som barnskötare om 100 % på daghemmet
Klaralund med tillträde 28.9.2020 eller enligt överenskommelse med 4 månaders
prövotid. Behörighetskrav är tre års utbildning på gymnasialstadienivå med
inriktning på barn och unga. Sista ansökningsdag för befattningen var den 17
september 2020. Inom den utsatta tiden sökte följande personer befattningen, varav
tre har intervjuats av Annett Jansson, föreståndare för daghemmet Klaralund, samt
Päivi Abbas, vikarierande socialsekreterare.
Namn

Födelseår Hemkommun

My Berglund

Relevant utbildning
Sociokant/barnskötare

Evelyn Eriksson

2001

Mariehamn

-

Carolina Öhberg

1990

Mariehamn

Barnskötare

Mikaela Söderström

Lemland
Närvårdare med
inriktning fostran om barn och unga

Linda Josefsson

Hammarland
Socionom YH med
barnträdgårdslärarbehörighet

Alva Göstas

Sociokant/barnskötare

Marina Fagerholm

1968

Hammarland

Barnskötare

Josefine Danielsson

2001

Mariehamn

Sociokant

Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden beslutar att anställa Alva Göstas som ordinarie barnskötare om 100
% med tillträde enligt överenskommelse, eftersom hon är formellt behörig
barnskötare/sociokant och besitter lämpliga erfarenheter av arbete på olika daghem
och omsorgsförbundet samt har kunskaper inom tecken som stöd och arbete med
barn med andra språk än svenska. Om Alva Göstas tackar nej till befattningen,
anställer socialnämnden Josefine Danielsson.
SOC 118 §:

BESLUT:
Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet för vidare utredning.
_______________
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden

20.10.2020
10.11.2020

118
138

(Forts.)
SOC 138 §:
Tre ytterligare kandidater har intervjuats av Annett Jansson, föreståndare för
daghemmet Klaralund, Stig A. Matsson, socialnämndens ordförande samt Antonia
Brandt, socialarbetare/Päivi Abbas, vikarierande socialsekreterare.
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden beslutar att anställa Linda Josefsson, eftersom hon är formellt
behörig, har högskoleutbildning till socionom YH med barnträdgårdslärarbehörighet
och besitter lämpliga erfarenheter och kunskaper inom språkfrämjande och barn med
särskilda behov. Om Linda Josefsson tackar nej, anställs Josefine Danielsson. Om
Josefine Danielsson tackar nej, anställs Alva Göstas.
SOC 138 §:

BESLUT:
Socialnämnden beslutar att anställa Linda Josefsson, eftersom hon är formellt
behörig, har högskoleutbildning till socionom YH med barnträdgårdslärarbehörighet
och besitter lämpliga erfarenheter och kunskaper inom språkfrämjande och barn med
särskilda behov. Om Linda Josefsson tackar nej, anställs Josefine Danielsson. Om
Josefine Danielsson tackar nej, anställs Alva Göstas.
______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Socialnämnden

10.11.2020

139

SOC 139 §:

Utökning av personal på daghemmet Björkdungen, avdelning Hackspetten
Småbarnsavdelningen Hackspetten på daghemmet Björkdungen har i dagsläget 12
barn inskrivna (10 har redan börjat och två till har beviljats plats) och tre anställda
(en barnträdgårdslärare om 100 % och två barnskötare á 100 %). Enligt
Barnomsorgslag (2011:86) för landskapet Åland 9 § ska det för barn som är under tre
år finnas minst en anställd per fyra barn. Det har inkommit fyra ansökningar om
dagvårdsplats avseende barn under tre år. Behovet av dagvård finns från och med
den 4 januari 2021. För att uppfylla kraven på personaldimensionering och för att
kunna ta in dessa fyra nya barn ansöker därmed föreståndaren Linda Persson om
tillägg i budgeten för 2021 för anställande av en barnskötare om 100 % för tiden
4.1.2021 – 30.6.2021.
Enligt preliminära kalkyler handlar en barnskötarbefattning om 100 % för föreslagen
tid om tilläggskostnader cirka 18 000 - 20 000 euro beroende på erfarenhet.
BARNSKÖTARE 100 % FÖR TIDEN 4.1.-30.6.2021
Kostnad per år inklusive sociala avgifter
Barnskötare utan erfarenhet
18 030 e
Barnskötare med erfarenhet
20 060 e

Bilaga 4: Ansökan om barnskötare på daghemmet Björkdungen, avdelning
Hackspetten, av föreståndare Linda Persson.

Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden beslutar att godkänna personalutökningen avseende en barnskötare
om 100 % för daghemmet Björkdungen, avdelning Hackspetten för tiden 4.1.2021 –
30.6.2021 och ansöker om tillägg i budgeten för året 2021.

SOC 139 §:

BESLUT:
Socialnämnden beslutar att godkänna personalutökningen avseende en barnskötare
om 100 % för daghemmet Björkdungen, avdelning Hackspetten för tiden 4.1.2021 –
30.6.2021 och ansöker om tillägg i budgeten för året 2021. Beslutet skickas till
vidare behandling hos kommunstyrelsen.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Kommunstyrelsen
Socialnämnden

20.10.2020
10.11.2020

277
140

Kst 277 §:

Stödserviceavgifter för Hammarlands kommun
Ett förslag till justering av stödserviceavgifter har utarbetats. En höjning föreslås i
matavgifterna i enlighet med det av kommunfullmäktige den 17.06.20 godkända
programmet för stärkande av Hammarlands kommuns ekonomi. (Bilaga 12, Kst
06.10.2020, § 277)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från socialnämnden
angående förslaget till ändrade stödserviceavgifter fr.o.m. 01.01.21. Socialnämndens
utlåtande bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 20.11.20.

Kst 277 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

SOC 140 §:

Bilaga 5: Remiss från kommunstyrelsen gällande ärendet
Utlåtande från socialnämnden gällande ärendet (delas ut vid
socialnämndens möte)

Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden bekantar sig med frågan och uppger sitt utlåtande angående förslaget
till ändrade stödserviceavgifter fr.o.m. 01.01.21 enligt bifogat förslag.

SOC 140 §:

BESLUT:
Socialnämnden bekantar sig med frågan och uppger sitt utlåtande angående förslaget
till ändrade stödserviceavgifter fr.o.m. 01.01.21 enligt bifogat förslag med följande
ändringar:
Måltidsserviceavgiften bör höjas endast till 300 e per månad.
Lunchportion inklusive hemkörning bör höjas endast till 9 euro per portion.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Arbetsgrupp äldreomsorg
Socialnämnden

27.10.2020
10.11.2020

27
141

AG ÄO 27 §:

Arbetsgrupperna för ledning av äldreomsorgen och barnomsorgen: Förslag till
kommunstyrelsen om inriktning av beredning:
BESLUT:
Utgående från beredningen i arbetsgruppen föreslås att kommunens fortsatta
planering inriktas på att skapa en gemensam tjänst för ledning av äldreomsorgen och
barnomsorgen med Eckerö kommun. Tjänsten skulle utgöra heltid. Tjänsten skulle
utgöra en projektanställning för en tid om 2 år. Innan ett utkast utarbetas till
arbetsgrupperna av kommundirektörerna i Eckerö och Hammarland i samråd med
personalen så bör frågan förankras i socialnämnden samt kommunstyrelsen.
Förslaget bör även vara omfattat av Eckerö kommun innan ett utkast utarbetas.
Arbetsgruppen ser därför fram emot att frågan behandlas av kommunstyrelsen för ett
ställningstagande om den föreslagna inriktningen kan godkännas. Förslaget förankras
i socialnämnden av dess ordförande Stig A. Mattsson under sammanträde den
10.11.20. Hur förslaget förankras i skolnämnden avgörs av kommunstyrelsen.
Ett konkret förslag bör innehålla följande handlingar.
- Ändring av förvaltningsstadga
- Ändring och formulering nya tjänstebeskrivningar
- Införandet av bestämmelser i den nya utbildningsstadgan
- Ett förvaltningsavtal mellan Eckerö och Hammarlands kommuner
_________________

SOC 141 §:

Ordförande Stig A. Mattsson redogör för ärendet.
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden diskuterar ärendet och ger sitt utlåtande.

SOC 141 §:

BESLUT:
Socialnämnden ställer sig positivt till förslaget om delad tjänst som omsorgsledare i
samarbete med Eckerö kommun enligt förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden

20.10.2020
10.11.2020

129
142

SOC 129 §:
SOC 142 §:

Konfidentiellt

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Socialnämnden

10.11.2020

143

SOC 143 §:

Konfidentiellt

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 15
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden

20.10.2020
10.11.2020

126
144

SOC 126 §:

Anhållan om extra resurs till daghemmet Klaralund (extrainsatt ärende)
Föreståndaren Annett Jansson från daghemmet Klaralund anhåller skriftligen om
extra personalresurs om 100 % till daghemmet. Av den skriftliga redovisningen samt
vid kontakter med daghemmet framkommer att personalsituationen i daghemmet
upplevs som ansträngt med anledning av barn i behov av särskilt stöd, flera
nyanlända barn samt bristen på ersättare för föreståndartiden. Vidare så kommer det
in ansökningar om daghemsplats löpande. Föreståndarens förslag går ut på att
anställa en assistent om 100 % och fördela arbetstiden enligt följande: 65 % som
assistent i barngruppen, 13 % språkstöd (som det kan sökas ersättning för från LR)
samt 22 % för att täcka upp för föreståndarens kanslitid. Extra resurs bedöms av
föreståndaren som nödvändig för att kunna ha en fungerande och kvalitativt bra
verksamhet samt för att kunna ta emot fler barn på de befintliga avdelningarna.
Anhållan avser anställande av assistent under resten av pågående budgetår samt att
anställningen även ska fortgå under kommande budgetår 2021. Ungefärliga
årskostnader för assistent ses i tabellen nedan.

ASSISTENT TILL DAGHEMMET 100 %
Kostnad per år inklusive sociala avgifter
assistent utan erfarenhet
31150 e
assistent med lång erfarenhet 35340 e
Behov av tilläggsanslag för tiden cirka 15.11. – 31.12.2020 skulle vara ungefär 4000
euro.
Bilaga 9: Anhållan om extra resurs.
Föreståndaren Annett Jansson närvarar vid mötet för möjlighet att ställa frågor och
redogöra ytterligare i ärendet.

Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden beslutar att äska tilläggsanslag från kommunstyrelsen för anställning
av en assistent enligt bifogat förslag.
SOC 126 §:

BESLUT:
Socialnämnden bedömer att nuvarande personalantal är tillräcklig. Vid behov av
utökad personal på grund av fler barnomsorgsansökningar kan tilläggsanslag sökas.
Socialnämnden beslutar att inte äska tilläggsanslag för extra resurs just nu. Därmed
avslår socialnämnden anhållan om extra resurs.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 16
§ nr

Socialnämnden
Socialnämnden

20.10.2020
10.11.2020

126
144

(Forts.)
SOC 144 §:

Bilaga 8: Skrivelse till socialnämnden, ankom 9.11.2020
Intyg från specialbarnträdgårdsläraren, ankom 10.11.2020 (sekretess)
Daghemsföreståndare Annett Jansson har inkommit med en komplettering gällande
situationen på avdelningen Sunnan samt i daghemmet som helhet. Av skrivelsen
samt av ett intyg från specialbarnträdgårdsläraren framgår att barnet med särskilt
behov kräver mycket personalresurser. Nuvarande situation på avdelningen Sunnan
är att man har 13 barn inskrivna och en barnträdgårdslärare om 100 %, en
barnskötare om 100 % samt föreståndare/barnträdgårdslärare som ska jobba 65 % i
barngruppen men som i praktiken arbetar som assistent åt barnet med särskilda
behov. Sammanlagt har daghemmet 525 % behörig personal, vilket ger plats åt 36
barn. Just nu är 32 barn inskrivna och två barn väntar på plats, således finns plats till
två till barn. Situationen kan dock ändras snabbt och det kan också finnas behov av
att barn flyttas från Björkdungen till Klaralund efter årsskiftet eftersom
småbarnsavdelningen är snart full och de äldre barnen behöver flyttas till annan
avdelning för att ge plats åt nya barn. Daghemsföreståndaren betonar också vikten av
att tänka på kvalitén i barnomsorgens verksamhet och behovet av att erbjuda
språkstöd för bättre inkludering av barn med annat modersmål än svenska.
Daghemsföreståndaren framför att förslaget om personalresurs i form av assistent om
100 % behövs.
Vikarierande socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden beslutar att äska tilläggsanslag från kommunstyrelsen för anställning
av en assistent enligt bifogat förslag.

SOC 144 §:

BESLUT:
Socialnämnden beslutar att äska tilläggsanslag från kommunstyrelsen för anställning
av en assistent om 78 % för tiden 1.12. – 31.12.2020. Socialnämnden beslutar vidare
att ändra på budgeten för 2021 för tillägg för anställning av en assistent om 78 % för
året 2021.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Socialnämnden

10.11.2020

130 - 144

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:
§§ 130 - 135, 139 – 142, 144
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§§ 136 – 138
________________________________________________________________________
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:
§§ 136 – 138
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 16 november 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
§ 143

Besvärstid
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

