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10.10.2012

KALLELSE OCH BESLUTSFÖRHET
SN § 145
BESLUT:
Socialnämnden förklarade mötet lagenligt sammankallat och beslutsfört.

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS.
SN § 146
Kerstin Wikgren och Rune Söderlund föreslås som protokolljusterare.
Protokolljustering efter mötet.
BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
SN § 147

Socialsekreteraren föreslår att nya beredningar i § 148 Ombildning av
befattning och omfördelning av budget och § 154 ÅOF förslag till budget
2013 och ekonomiplan 2014-2015 delas ut och att ett extra ärende tas
upp; § 149 Omfördelning av arbetsuppgifter.
Kerstin Wikgren föreslår att extra ärende tas upp; § 155 Kriterier för
närståendevård.
BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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OMBILDNING AV BEFATTNING OCH OMFÖRDELNING AV BUDGET
SN § 148
Byråsekreterarbefattningen inrättades den 01.01.2009 på 100 %, men är
besatt till 80 % och belastar som helhet kommunkansliets budget.
Då byråsekreteraren i praktiken till en omfattning av 20 % arbetar med
arbetsuppgifter inom socialvården finns ett behov att göra en
omfördelning av budgeten så att kostnaden för
byråsekreterarbefattningen till dessa 20 % framöver belastar
socialvårdens budget.

-

-

-

Till byråsekreterarens arbetsuppgifter hör bl.a.:
Dagvårdsavgifter: inbegära inkomstuppgifter inom barndagvården
inklusive för- och eftermiddagsvården, beräkna dagvårdsavgifter inom
barndagvården inklusive för- och eftermiddagsvården, fakturera
dagvårdsavgifter inklusive för- och eftermiddagsvården, föra
närvarostatistik inom barndagvården inklusive för- och
eftermiddagsvården. (Socialsekreteraren tar tjänstemannabesluten).
Hemvårdsstöd: inbegära inkomstuppgifter till hemvårdsstödets
tilläggsdel, beräkna hemvårdsstöd för barnfamiljer och partiellt
hemvårdsstöd för skolbarn samt lämna utbetalningsunderlag månatligen
till löneräknaren. (Socialsekreterarens tar tjänstemannabesluten).
Arbetsuppgifter inom området moderskapsunderstöd (låda eller
utbetalning).
Månatligen uppgöra utanordning för utbetalning av närståendevårdsstöd
(som socialsekreteraren godkänner).
Kontrollräkning av utbetalning av socialsekreterarens utkomststöd samt
andra stöd- och ersättningsbeslut.
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I samarbete med socialsekreteraren uppgöra budget, verksamhetsplan
och verksamhetsberättelse inom områdena hemvårdsstöd,
dagvårdsavgifter och närståendevårdsstöd.
Årligen till socialsekreteraren inlämna statistik inom områdena
hemvårdsstöd och närståendevårdsstöd.

Forts SN § 148
För att byråsekreteraren formellt ska kunna få befogenhet att ta
tjänstemannabeslut, bör dennes befattning och arbetsavtalsförhållande,
ombildas till en tjänst enligt ett tjänstemannaavtal.
Byråsekreterare Maggi Häggblom är vidtalad gällande förändringarna
och omfattar dessa.
SOCIALSEKRETERARENS FÖRSLAG:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden inför kommunstyrelsen
och fullmäktige förordar att kostnaden för byråsekreterarbefattningen
omfördelas så att den till 20 % belastar socialvårdens budget, istället för
att som tidigare som helhet belasta kommunkansliets budget.
Socialsekreteraren föreslår också att socialnämnden inför
kommunstyrelsen och fullmäktige förordar att byråsekreterarens
befattning och arbetsavtalsförhållande indras och att en tjänst enligt ett
tjänstemannaavtal istället inrättas på 100 % av heltid. Tjänsten är i
enlighet med den tidigare befattningen tillsatt till 80 % av heltid.
Byråsekreteraren arbetar därmed till en omfattning av 20 % av heltid
inom socialvården, samt till en omfattning av 60 % (80 % inrättad) med
traditionella byråsekreteraruppgifter inom den allmänna kommunala
förvaltningen. Behörighetskrav och lönesättning utgår enligt tidigare
beslut.
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Forts SN § 148
Jan-Anders Öström föreslår att beslutet gäller från 01.01.2013. Rune
Söderlund och Britt Berthén-Eklund understöder förslaget.
BESLUT:
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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OMFÖRDELNING AV ARBETSUPPGIFTER
SN § 149
Bilaga: revisionsrapport 25.09.2012
Byråsekreteraren, som till en omfattning av 20 % av heltid arbetar inom
socialvården, har hittills inte har haft beslutanderätt inom ärendena
dagvårdsavgifter inklusive för- och eftermiddagsvård, hemvårdsstöd och
moderskapsunderstöd, vilket i praktiken har lett till att socialsekreteraren
i ärendena har fattat tjänstemannabeslut på basis av uträkningar som
inte gjorts av denne själv. Beslutanderätten inom dagvårdsavgifter
inklusive för- och eftermiddagsvård, hemvårdsstöd och
moderskapsunderstöd bör därför överföras från socialsekreteraren till
byråsekreteraren. Byråsekreteraren bör även få rätt att godkänna
utbetalningar av närståendevårdsstöd. Se rekommendation i bilaga revisionsrapport.
Socialsekreteraren bör i och med ovanstående upplägg gällande
dagvårdsavgifterna godkänna bokföringslistorna över faktureringen samt
göra stickprovsmässiga granskningar gällande byråsekreterarens
tjänstemannabeslut. Socialsekreteraren bör även göra
stickprovsmässiga granskningar av utbetalningsunderlag gällande
hemvårdsstöd, närståendevårdsstöd och moderskapsunderstöd.
SOCIALSEKRETERARENS FÖRSLAG:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden besluter att överföra
beslutanderätten från socialsekreteraren till byråsekreteraren gällande:
- Dagvårdsavgifter inom barndagvården och för- och eftermiddagsvården
- Beviljande av hemvårdsstöd för barnfamiljer och partiellt hemvårdsstöd
för skolbarn
- Moderskapsunderstöd
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Forts SN § 149
Socialsekreteraren föreslår vidare att byråsekreteraren får rätt att
godkänna utbetalningar av närståendevårdsstöd baserat på tagna beslut.
Socialnämnden bör till följd av detta också godkänna att
socialsekreteraren gällande dagvårdsavgifterna godkänner
bokföringslistorna över faktureringen samt gör stickprovsmässiga
granskningar gällande byråsekreterarens tjänstemannabeslut.
Socialnämnden bör även godkänna att socialsekreteraren gör
stickprovsmässiga granskningar av utbetalningsunderlag gällande
hemvårdsstöd, närståendevårdsstöd och moderskapsunderstöd.
Rune Söderlund föreslår att förslaget godkänns under förutsättning att
det godkänns av kommunfullmäktige. Förslaget får inget understöd.
Henrietta Hellström föreslår att ärendet bordläggs tills fullmäktige fattat
beslut i ärendet § 148 Ombildning av befattning och omfördelning av
budget. Kerstin Wikgren understöder Hellströms förslag.
BESLUT:
Socialnämnden besluter att ärendet bordläggs tills fullmäktige fattat
beslut i ärendet § 148 Ombildning av befattning och omfördelning av
budget.
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TILLBYGGNAD AV SMÅBARNSDAGIS
Kst § 185
Kommunens fastighetsgrupp beslöt på mötet 28.6.2012 att föreslå för
kommunstyrelsen projektering av tillbyggnad för daghemmet
Nyckelpigan för att få plats för småbarnsavdelningen.
Dagens behov av nya utrymmen är ca 120 m2. En preliminär kalkyl av
kostnader för nybygge är 2000 – 2500 €/m2. (240.000 – 300.000 €).
Nuvarande hyra är 1440€/mån för Småpigorna. Preliminär lånekalkyl för
300.000 € på 20 år, 5 % ränta är 1979/månad.
KD-förslag
Projektering för tillbyggnaden bör göras så fort som möjligt och senast
beaktas i tekniska nämndens budgetförslag 2013. Utlåtande begärs av
socialnämnden.
Jan-Anders Öström föreslog, understödd av Magnus Jansson att ärendet
remitteras till socialnämnden för beredning.
Kerstin Wikgren understödde kommundirektörens förslag.
Efter avslutad diskussion konstaterade ordförande att det finns två
understödda förslag varför omröstning verkställs.
Omröstningsproportionen fastställdes så att den som röstar för
föredragandes förslag säger JA och den som röstar för Öströms förslag
säger NEJ.
För föredragandes förslag röstade Kerstin Wikgren och för Öströms
förslag röstade Magnus Jansson, Christina Jansson, Jan-Anders Öström
och Rune Söderlund.
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BESLUT:
Ärendet remitteras till socialnämnden för beredning.
SN § 150
Ärendet kring tillbyggnad av småbarnsdagis har från kommunstyrelsen
den 14.08.2012 remitterats till socialnämnden för beredning.
SOCIALSEKRETERARENS FÖRSLAG:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden inför kommunstyrelsen
föreslår en projektering av tillbyggnad av småbarnsdagis och ett
upptagande av projekteringsmedel på 5 000 euro i kommunstyrelsens
investeringsbudget.
Socialsekreteraren föreslår vidare att en arbetsgrupp för ändamålet
tillsätts och att denna från och med januari 2013 arbetar för att utreda
behovet av utbyggnad, samt eventuella fördelar och nackdelar.
Kerstin Wikgren föreslår att ärendet återremiteras till socialsekreteraren
för beredning av ärendet. Förslaget får inte understöd.
Henrietta Hellström understöder socialsekreterarens förslag men med
tillägget att arbetsgruppen tillsätts och omgående börjar arbeta med
ärendet. Förslaget får inte understöd.
Kerstin Wikgrens och Henrietta Hellströms förslag förfaller därmed.
Rune Söderlund och Britt Berthén-Eklund understöder
socialsekreterarens förslag.
BESLUT:
Socialnämnden besluter i enlighet med socialsekreterarens förslag.
Kerstin Wikgren och Henrietta Hellström reserverar sig mot beslutet.
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EXTRA RESURS TILL SMÅPIGORNA
SN § 151

-

Bilaga:
Småpigorna hösten 2012
Personal på småbarnsavdelningar
Statistik över övertid (bifogas på mötet)
Statistik över närvaro vecka 36 – 37 (närvarolistor för hela hösten 2012
tillkommer på mötet)
Småbarnsavdelningen Småpigorna har 12 platser och i dagsläget en
barnträdgårdslärare och två barnskötare på 100 %. Till det ordinarie
arbetet tillkommer att personalen på Småpigorna utför extra arbete: de
lagar frukost, tar emot matlådor, kontrollerar temperaturer på mat, tar
emot eftismatvaror och för det till deras lokal, tillagar mellanmål och
diskar efter varje måltid. Sammanlagt tar dessa extra uppgifter ca. 2,5
timme per dag. Barnträdgårdsläraren granskar fakturor och
sammanställer månadsavgiftslistor och personalens måltidslistor.
Efter att ha ringt runt till andra småbarnsavdelningar på Åland kan
konstateras att ingen annan avdelning med 12 platser har endast tre
personal. Dessa har förutom tre personal även extra resurser i form av
assistenter, poolresurser och/eller köksbiträde/städ.
När man ser på barnens dagvårdstider från och med hösten 2012 kan
konstateras att personaltätheten inte är tillräcklig. Åtta barn varav ett
barn som är under ett år (och därmed upptar två platser) är i dagsläget
inskrivna på Småpigorna. Öppethållningstiderna blir som följd långa;
mellan kl. 7.00 – 17.00 fem dagar i veckan. Barnen har långa dagar på
grund av föräldrarnas långa arbetstider och restider.
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Forts SN § 151
Trots att det nu på Småpigorna inte är fler inskrivna än åtta (nio) barn,
kan personalen i enlighet med barnomsorgslagen § 9 ”för barn under tre
år ska finnas minst en anställd för fyra barn”, inte täcka upp barnens
dagvårdstider. Antingen är personalen för få på morgnarna eller på
eftermiddagarna. Enligt lagen får man inte heller vara färre personal än
enligt lag under vissa tider om dagarna. På Småpigorna är man nu färre
personal än enligt lag varje morgon och eftermiddag. Situationen leder till
att den personal som arbetar mittpasset inte vet när den kan sluta för
dagen utan ofta arbetar på övertid. Se bifogad statistik över övertid. Det
beror på att det för det mesta är 5-6 barn kvar på Småpigorna efter kl. 15
- 16.00, vilket innebär att inte en personal enligt lagen kan lämnas ensam
kvar. Se bifogad statistik över närvaro hösten 2012.
Tidigare har personalen ständigt arbetat övertid. Man har på det sättet
sett till så det finns personal under hela dagarna, men personaltätheten
har inte uppfyllts i lagens mening.
Det finns idag fem lediga platser på Nyckelpigan. Ett barn som fyller tre
år i november skulle kunna flyttas från Småpigorna till stora sidan. Man
bör dock ställa sig frågan om man framledes vill ha ett småbarnsdagis
med 12 platser eller ej.
Till våren 2013 är också ytterligare ett barn redan anmält men
förmodligen kommer flera. Blir barnen flera kommer situationen bli ännu
mer belastande för personalen. Personalen behöver då ständigt arbeta
övertid och kommer trots det inte att uppfylla barnomsorgslagens krav på
att det ska finnas minst en anställd på fyra barn. Även om behovet av
dagvård något kan variera till följd av föräldrarnas arbeten, kan
konstateras att personaltätheten inte ens i bästa fall är tillräcklig.
Förmodligen kommer behovet att finnas kvar så länge Småpigorna finns
kvar i Premonthuset.
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Forts SN § 151
För att personalen ska räcka till för 12 barn och ha möjlighet att utföra de
extra uppgifter som idag är ålagda dem, krävs en personalstyrka på 3
heltid plus en extra resurs på 50 %. En barnskötare är för uppgiften
lämpligast.
SOCIALSEKRETERARENS FÖRSLAG:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden godkänner en anställning
av en extra resurs, en barnskötare på 50,00 % av heltid under perioden
01.01.2013 – 31.12.2013. En sådan anställning skulle innebära att man
uppfyller personaltätheten enligt barnomsorgslagen § 9 och mer tid
skulle finnas för utförande av de extra uppgifterna. Lön utgår från
barnskötare 04SOS06A, 2 207,49 €. Förslaget innebär en sammanlagd
kostnad om 17 151 €.
Britt Berthén-Eklund föreslår att ett köksbiträde anställs som extra resurs
istället för en barnskötare. Förslaget får understöd av Rune Söderlund
och Henrietta Hellström.
Jan-Anders Öström föreslår att den extra resursen utvärderas inför
budgetarbetet 2014. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Socialnämnden besluter att anställa en extra resurs, ett köksbiträde på
50 % av heltid under perioden 01.01.2013 – 31.12.2013 under
förutsättning att fullmäktige beviljar budgetmedel. Lön utgår från
06RUO060, 1 816,20 € för heltid.
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INDIVIDUELLT LÖNETILLÄGG FÖR- OCH EFTERMIDDAGSVÅRDEN
SN § 152
Åsa Henriksson är anställd som vikarierande ledare för för- och
eftermiddagsverksamheten under perioden 20.08.2012 – 11.06.2013
med undantag för skollovsdagar.
Inom för- och eftermiddagsvården arbetar idag en vikarierande för- och
eftermiddagsledare samt en tillfällig sådan, båda på deltid.

-

-

-

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för både den vikarierande och den
tillfällige för-/eftermiddagsledaren är:
hämta barnen från skolan
aktivera barnen i verksamheten ca hälften av tiden måndag – fredag kl.
07.00 – 09.00 och kl. 13.00 – 17.00, tiden beroende av barnens närvaro
tillreda mellanmål
samarbeta med skola och föräldrar
eventuella utflykter
Den vikarierande för- och eftermiddagsledaren har även ett administrativt
ansvar för enheten, som inte den tillfälliga för- och eftermiddagsledaren
har. Detta ansvar innefattar:
planering av den dagliga verksamhetens utformning och ifyllande av
närvarostatistik
inhandlande av material
beställning av varor från köket
deltagande i ledningsgruppen
möten med socialsekreteraren
godkännande av fakturor och arbete vid mail
bistå socialsekreteraren vid arbete med verksamhetsberättelse och
budget, arbetsplan och övrig utveckling av verksamheten
Ytterligare ingår i arbetet:
städning av lokalen
översyn av lokalen
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Forts SN § 152
Enligt Eckerö kommuns förvaltningsstadga 3:2 Centralförvaltning och
sakområdesförvaltningar bör en av de anställda utses till föreståndare för
verksamheten om förvaltningsenheten omfattar fler än en anställd. Det är
rimligt att anta att behovet av två personal kommer att kvarstå även
vårterminen 2013, då arbetstiderna kl. 07.00 – 09.00 och kl. 13.00 –
17.00 måndag - fredag, i den sedan 01.01.2012 lagstadgade
verksamheten, inte är attraktiva för endast en person och den
vikarierande för- och eftermiddagsledaren inte kan åläggas fler
arbetstimmar.
SOCIALSEKRETERARENS FÖRSLAG:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden besluter att bevilja
vikarierande (deltidsanställda) för- och eftermiddagsledare Åsa
Henriksson ett individuellt lönetillägg på 50 € per månad för perioden
01.01 – 11.06.2013.
Grundlön för heltid utgår i enlighet med tidigare lön från barnskötaravtal
05PKO030 till 2 207, 49 €
Behovet av det individuella lönetillägget bör sedermera utredas innan ett
fortsatt beslut om ett sådant beviljas.
Kerstin Wikgren föreslår att Åsa Henriksson beviljas ett individuellt
lönetillägg på 100 €/månad. Förslaget får inte understöd.
Henrietta Hellström föreslår att det i beslutet görs ett tillägg att ett
individuellt lönetillägg för heltid utgör 100 €. Förslaget får understöd.
BESLUT:
Socialnämnden besluter att bevilja vikarierande (deltidsanställda) föroch eftermiddagsledare Åsa Henriksson ett individuellt lönetillägg på 50
€ (100 € för heltid) per månad för perioden 01.01 – 11.06.2013.
Behovet av det individuella lönetillägget bör sedermera utredas innan ett
fortsatt beslut om ett sådant beviljas.
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SOCIALVÅRDENS BUDGET ÅR 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2014
SN § 153

-

Bilagor:
Budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015 textdel
Budget 2013 och ekonomiplan 2014-2015 sifferdel
Det är enklast att sätta sig in i budgeten genom att först ta del av bilagan
textdelen. För en djupare genomgång av budgeten kan man studera
bilagan sifferdel.
Socialvårdens totala budgetförslag innebär en netto kostnad om 2 392
024 € (exklusive avskrivningar), vilket innebär en sänkning på ca.
31 725,00 € eller 1,3 % från tidigare års budget (inklusive avskrivningar
och interna kostnader är minskningen 13 528 € eller 0,5 %). Enligt den
fastställda rambudgeten (= exklusive interna kostnader och
avskrivningar) för budgeteringen år 2013 får socialnämndens externa
utgifter netto inte överskrida 2 472 224,00 €, en ram man alltså håller sig
80 200,00 € under.

-

-

De största förändringarna finns inom följande resultatområden
(äldreomsorgen exkluderat):
Socialkansliet: löner och arvoden (textdel s. 1-2). Observera att
byråsekreterarens lön inte innebär en höjning av anslagen utan om en
omfördelning av budgeten inom kommunen.
Daghemmet Nyckelpigan: löner och lönebikostnader (s. 5-7)
Daghemmet Småpigorna: övriga samarbetsersättningar samt löner och
lönebikostnader (s. 5-7)
Hemvårdsstöd för barn: stöd för hemvård av barn (s. 9-11)
Eftermiddagsvård: löner och lönebikostnader (s. 9-10)
Förebyggande barnskydd: lön till stödpersoner och lönebikostnader,
kostnadsersättningar samt övriga understöd till hushåll (s. 13-14)
Specialomsorgen: boende, dagvård, fritidsverksamhet,
finansieringskostnader, fritidshemmet Orion (nu Galaxen) (s. 28)
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Forts SN § 153
-

Handikappservice: lön till stödpersoner och lönebikostnader samt
kostnadsersättningar, färdtjänst (s. 30)
Fixtjänst: kundtjänster köpta av övriga (s. 30-31)
Utkomststöd: övriga understöd till hushåll (s. 34-35)
Förebyggande utkomststöd: förebyggande utkomststöd (s. 34-35)
Sysselsättningsverksamhet: löner och lönebikostnader (s. 34-35)
SOCIALSEKRETERARENS FÖRSLAG:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden inför kommunstyrelsen
och fullmäktige besluter att förorda förslaget till budget år 2013 och
ekonomiplan för åren 2014-2015. Budgetarbetet överlämnas till
kommunstyrelsen.
Socialsekreteraren förtydligar att kostnadsförändringarna för budget
2013 verkar större än vad de faktiskt är. Detta beror på att det tidigare år
funnits luft i äldreomsorgens budget (kontona DHG och Gullåsen) och att
man i praktiken då istället överskridit budgeten inom andra
socialvårdskonton. I budget 2013 har man budgeterat så att summorna
bättre överrensstämmer med det praktiska utfallet.
BESLUT:
Socialnämnden besluter att med revideringar inför kommunstyrelsen och
fullmäktige förorda förslaget till budget år 2013 och ekonomiplan för åren
2014-2015. Budgetarbetet överlämnas till kommunstyrelsen.
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ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND FÖRSLAG TILL BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 20132015
Kst § 263
Enligt gällande grundavtal för Ålands omsorgsförbund k.f skall
medlemskommunerna vid beredning av budget och ekonomiplan ges
tillfälle att framlägga förslag till utvecklande av förbundets verksamhet.
Förbundsstyrelsen för ÅOF behandlade vid sitt sammanträde 10.9.2012
förslaget till budget för 2013 och förslaget till ekonomiplan för åren 20132015. Styrelsen begär utlåtande från medlemskommunerna i enlighet
med gällande grundavtal.
Utlåtandena bör vara ÅOF tillhanda senast 19.10.2012.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen ger socialnämnden rätt att avge utlåtande om ÅOF
budget 2013 och ekonomiplan 2013-2015.
BESLUT:
Enligt förslag.

SN § 154
Bilaga: ÅOF:s förslag till budget för år 2013 och ekonomiplan för åren
2012-2014
Enligt gällande grundavtal för Ålands omsorgsförbund k.f. ska
medlemskommunerna vid beredning av budget och ekonomiplan ges
tillfälle att framlägga förslag till utvecklande av förbundets verksamhet.
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Forts SN § 154
Eckerö kommuns driftdel ökar med 4,6 % från 201 326 € till 210 652 €
och finansieringsdelen med 50,2 % från 7 480 € till 3 728 € (budget sid.
27).
SOCIALSEKRETERARENS FÖRSLAG:
Socialsekreteraren föreslår att socialnämnden besluter att komma med
eventuella synpunkter gällande Ålands omsorgsförbunds förslag till
budget 2013 och ekonomiplan för åren 2014-2015 och utvecklande av
förbundets verksamhet och sända ett eventuellt utlåtande till ÅOF senast
fredagen den 19 oktober 2012.
Jan-Anders Öström påpekar att driftdelen minskar med 2,9 % från
577 914 € till 561 416 €.
Rune Söderlund föreslår att socialnämnden besluter att omfatta budget
och ekonomiplan. Förslaget får understöd
BESLUT:
Socialnämnden besluter att senast fredagen den 19 oktober 2012 sända
ett utlåtande till ÅOF med innehållet att socialnämnden i Eckerö omfattar
budget 2013 och ekonomiplan för åren 2014-2015.
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KRITERIER FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD
SN § 155
Kerstin Wikgren informerar om att hon sökt i protokoll från socialnämnd,
styrelse och fullmäktige och att det senaste verifierade beslutet gällande
närståendevårdsstöd finns i kommunfullmäktiges protokoll från
29.01.2009.
Rune Söderlund föreslår att ärendet remitteras till socialsekreteraren för
utredning av vilket beslut som är det senaste och att det tas upp till
behandling. Förslaget får understöd.
BESLUT:
Socialnämnden besluter att ärendet remitteras till socialsekreteraren för
utredning av vilket beslut som är det senaste och att det tas upp till
behandling.
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DELGIVNINGAR
SN § 156
1. Socialvårdsplan 2013-2017
Antecknas till kännedom.
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ECKERÖ KOMMUN

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH
BESVÄRSANVISNING

Organ

Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN

10.10.2012

PARAGRAFER: 145-157
BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet,
kan enligt 112 § KomL rättelseyrkande inte framställas, eller kommunalbesvär
anföras över beslutet.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt
rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 145, 146, 147, 149, 156
Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras
över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR
RÄTTELSEYRKANDE
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Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt
rättelseyrkande. Myndigheten till vilken rättelse kan yrkas; myndighetens
adress och postadress:
Socialnämnden i Eckerö
Södra Överbyvägen 8
22270 Eckerö
Paragrafer: 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delgivning av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll

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

till protokollet
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BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

Myndighet till vilken besvär
kan anföras samt besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett beslut
med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast
av den framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändras med anledning av
rättelseyrkandet kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär av part
eller kommunmedlem.
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands Förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar

Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.
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I besvärsskriften skall uppges:





ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress
vilket beslut som överklagas
vilka ändringar som yrkas i beslutet
motiveringar 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
officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall
räknas.

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 sändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i
så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter

Fogas
till protokollet

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 200__

Eckerö den __/__200_

Sekr.

