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Organ

Sammanträdesdatum

SOCIAL NÄMNDEN

Nr
1

14.01.2013.

Plats och tid

Kommungården i Överby måndagen den 14.01.2013 kl 19.00 – 21.30

Beslutande

X Jan-Anders Ö st röm
X Henrietta Hellström
X Britt Berthén-Eklund
X Kerstin Wikg ren
X Rune Söderlund
Hans Christen sen
Sussie Fagerst röm
Mikael Stjärnfelt
Nicolaj Dahlén
Monica Häggblom

Ordf. .
Vice ordf.
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ersättare

Föredragande

Jonna Granberg
X Suvi Gyllecrantz
X Andrea Björnhuvud
X Jolita Andziulaitiene

Vik. Socialsekreterare frånv.
Äldreomsorgsledare
Socialsekreterare
Vik socialarbetare

Öv riga närvarande
Paragrafer

1 – 23

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Jan-Anders Ö st röm

Andrea Björnhuvud

Protokollj ustering
Ort och ti d

Ecke rö torsdagen den 14.01.2013 på kommunkansliet.

Kerstin Wi kgren

Rune Söderlund

Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby måndagen den 21.01.2013 kl. 09.00.

Intygar

Andrea Björnhuvud

Utdra gets riktighet
bestyrks
Ort och ti d

Underskrift

EC KERÖ KOM M UN

SAMM ANTRÄ DESPROTOKOLL

Sida
§nr Sammanträdesdatum
SOCIAL NÄMN DEN

1– 3

2

14.01.2013

KALLELSE OC H BESL U TS FÖR HE T
SN § 1
BESLUT :
Socialnämnden förklarade mötet lagenligt sammankallat och beslutsfört.

VAL AV PRO TO KOLLJ USTER ARE, TI D OC H PLA TS.
SN § 2
Kerstin Wi kgren och Rune Söderlund föreslås som proto kolljusterare.
Protokolljustering efter mötet.
BESLUT :
Socialnämnden besluter att protokolljustering sker torsdag 17 januari kl 17.00 på
kommunkan sliet.

GODK ÄN NA NDE OCH KOMPLETTE RING AV FÖRE DR AGNINGSLISTAN
SN § 3
BESLUT :
SN § 23 Delgivningar kompletteras med punkt 2.
SN § 18 Delgivning kompletteras med punkt 5. Anställning av köksbiträde/extra
resurs till Småpigorna.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets ri ktighet
bestyrke s

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 201__

Eckerö den __/__201_

Sekr.
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SOCIAL NÄMN DEN

166
4

3

03.12.2012
14.01.2013

MODERSKAPSVIKA RIA T INOM ÄL DREOMSORGEN, A NS TÄLL NING
Soc § 166
En ordinarie närvårdare på 100 % inom äldreomsorgen, har beviljats
moderskap sledighet för tiden 11.01.2013 – 11.11.2013. En vikarie behövs under
moderskap sledigheten.
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att nämnden beslutar att lediganslå och annonsera
efter en moderskapsvikarie för tiden 11.01.2013 – 11.11.2013, med eventuell
förlängning. Behörighetskrav närvårdare och med grundlön 2 250,13 €/månad.
SOCIALNÄMNDE NS BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag. Sista ansökningsdag 20 december 2012,
Linda Willford och Henrietta Hellström går igenom ansökningarna och gör urval till
intervjuer. Linda Willford, Henrietta Hellström och ev. nya äldreomsorgsledaren gör
intervjuer och kommer med ett förslag på anställning till nämnden i januari.
SN § 4

Bilaga: sammanställning av sö kanden
Ett moderskapsvi kariat som närvårdare på 100 % har varit utannonserat på
kommunens anslagstavla samt på arbetsförmedlingens hemsida. Sista
ansö kningsdag var den 20.12.2012. De personer som har sö kt befattningen finns
med som bilaga och presenteras på möte.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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Kommunkansliet i Eckerö
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Sekr.
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03.12.2012
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SN § 4 forts
ÄLDREOMSORGSLEDA RENS FÖRSLAG:
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att anställa Ramona
Gällros som vikarierande närvårdare på 100 % i arbetsavtalsförhållande till
Solgården, för tiden 22.01 – 11.11.2013, med eventuell förlängning. Grundlön
enligt avtal AKT A 04SOS06A, lön 2 250,13 €/månad för heltid. Prövotiden är fyra
månader.
BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 201__
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Sekr.
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14.01.2013

NÄ RS TÅE NDEV ÅRD INDEXJ USTERI NG
SN § 5

Bilaga: vårdarvoden inom närståendevården år 2013
Anvisningar om indexjustering av vårdarvoden som betalas som stöd för
närståendevård från och med 1.1.2013 har sänts ut f rån Social och
hälsovårdsministeriet i Finland. Om storleken och de lägsta beloppen på
vårdarvode som betalas till närståendevårdare bestäm s i 5 § i lagen om stöd för
närståendevård (937/2005). Enligt lagens 6 § justera s vårdarvodena varje
kalenderår med den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för
arbetstagare (395/2006).
Lönekoefficienten som fast ställts för år 2013 är 1,327, (2012 1,291).
Justeringen innebär en ca 2,79 procents förhöjning i jämförelse med år 2012.
Då kommunen har ingått ett avtal om närståendevård bör den indexjustera arvoden
enligt givna direktiv. Från 1.1.2013 är det lägsta vårdarvodets minimibelopp
(kategori 1) 374,51 euro och det lägsta beloppet på vårdarvode som betalas ut
under en vårdmässigt tung övergångsperiod (kategori 3) är 749,01 euro.
Ersättningsnivåerna för kategori 2 och 4 kan bestämmas av kommunen.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att so cialnämnden inför kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige föreslår för att indexjusteringarna för vårdarvodet för kategori 1
och 3 inom närståendevård från 1.1.2013 tillämpas enligt givna direktiv och att
kategori 2 och 4 följer samma höjning och därmed justeras enligt följande:
Kategori 1: 374,51 euro (364,35)/ 187,25 euro (182,17)
Kategori 2: 531,41 euro (519,90)
Kategori: 3: 749,01 euro (728,69)
Kategori 4: 1 062,53 (1 033,69)
BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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14.01.2013

REMISSVAR GR UN DER FÖR FÖRU NDERVISNI NG INOM B AR NOMSORGEN
SN § 6

Bilagor:
-

Ålands landskapsregering: Begäran om remissvar gällande förslag till
grunder för förundervisningen i barnomsorgen

-

SÅHD k.f. : Utlåtande angående grunderna för förundervisningen i
barnomsorgen

-

Reflektioner från daghems förestån daren

Ålandslandskap sregering har inkommit med en begäran om remissvar gällande
förslag till nya grunder för förundervisningen i barnomsorgen. Förslaget finns nu att
kommentera till landskap sregeringen senast 16.1.2013.
Skoldirektör Per-Olof Friberg har vidarebefordrat ett utlåtande till kommunens
socialse kreterare. Barnträdgård slärarna och daghemsföreståndaren på vårt
daghem Nyckelpigan har tagit del av ovanstående handlingar och kommit med
egna reflektioner.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att omfatta skoldirektörens
och daghemsföre ståndarens reflektioner och sända dem till Ålands
landskap sregering.
BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
Paragrafen justera s omedelbart.
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14.01.2013

INDRAG NING AV SO CIA LSEKRETER AR TJ ÄNS T OCH INR ÄTTA NDE AV
SOCIAL CHE FS TJÄNS T
SN § 7
Socialse kreterarbegreppet kan anses va ra föråldrat. Ytterligare blandas begreppet
socialse kreterare lätt ihop med begreppet socialarbetare, då en socialsekretera re i
Sverige arbetar med det vi på Åland benämner som socialarbetare.
Begreppet socialse kreterare frångås allt mer på fastlandet och istället används
idag i det närmaste uteslutande begreppet socialdirektör eller versioner av detta.
På Åland har flera socialsekretera rtjänster ombildats till socialchefstjänster.
Fac kföreningen T alentias representant på Åland rekommenderar att de åländska
kommunerna övergår till begreppet socialchef.
T jänsten som socialsekreterare i Eckerö kommun är omfattande, då den innefattar
ett övergripande ansvar för att leda och övervaka verksamhetsenheterna
socialkan sliet, äldreomsorgen, barnomsorgen samt för- och eftermiddagsvården.
Socialse kreteraren fungerar som chef för verksamhetens personal, dvs. för ca 30
personer och ansvarar även för ekonomiförvaltningen. Ytterligare ansvarar
socialse kreteraren för allt operativt arbete inom socialvårdens alla områden.
Socialse kreterartjänsten kan således an ses vara en socialchefstjänst.
Enligt AKT A Bilaga 4 § 1 befinner sig den administrativa ledningen inom
socialvården utanför lönesättningen. Detta gäller såväl för begreppet
socialse kreterare som för begreppen socialchef och socialdirektör. De tre
begreppen socialsekreterare, socialchef och socialdirektör kan direkt betrakta s
vara synonymer. En ombildning av tjänsten påverkar således varken
lönesättningen eller arbetsuppgifterna.
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Forts SN § 7 forts.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att inför kommunstyrelsen
och fullmäktige föreslå att tjänsten som socialsekreterare indras och att en tjänst
som socialchef på 100 % av heltid inrättas. Lön utgår enligt tidigare beslut.
Ledamot Henrietta Hellström föreslår att ärendet bordläggs i avvaktande på att
skrivelsen från T alentia inkommer. Kerstin Wikgren understöder förslaget.
Ledamot Rune Söderlund understöder socialse kreterarens förslag.
Röstning i ärende om bordläggning kräver 1/3 dels majoritet, därav väljer nämnden
inte att rösta.
BESLUT :
Socialnämnden besluter att bordlägga ärendet.
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ÖVERFÖRING AV BESLUTA NDERÄ TT BY RÅSE KRETE RA RE
SN § 149
Bilaga: revisionsrapport 25.09.2012
Byrå se kreteraren, 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
moderskap sunderstöd, 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 moderskap sunderstöd bör därför överföras
från socialsekreteraren till byråse kreteraren. Byrå se kreteraren bör även få rätt att
godkänna utbetalningar av närståendevårdsstöd. Se rekommendation i bilaga revisionsrapport.
Socialse kreteraren bör i och med ovanstående upplägg gällande
dagvårdsavgifterna godkänna bokföringslistorna över fakture ringen samt göra
stic kprov smässiga granskningar gällande byråsekreteraren s tjänstemannabeslut.
Socialse kreteraren bör även göra stickp rovsmä ssiga granskningar av
utbetalningsunderlag gällande hemvårdsstöd, närståendevårdsstöd och
moderskap sunderstöd.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att överföra
beslutanderätten från socialsekretera ren till byråsekreteraren gällande:
- Dagvård savgifter inom barndagvården och för- och eftermiddagsvården Beviljande av hemvårdsstöd för barnfamiljer och partiellt hemvårdsstöd för
skolbarn
- Moderskap sunderstöd
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Forts SN § 149
Socialse kreteraren före slår vidare att byråsekreteraren får rätt att godkänna
utbetalningar av närståendevårdsstöd ba serat på tagna beslut.
Socialnämnden bör till följd av detta också god känna att socialsekretera ren
gällande dagvårdsavgifterna godkänner bokföringslistorna över faktureringen samt
gör stic kprovsmä ssiga granskningar gällande byråsekreteraren s
tjänstemannabeslut. Socialnämnden bör även godkänna att socialse kreteraren gör
stic kprov smässiga 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
Wikg ren understöder Hellström s förslag.
BESLUT :
Socialnämnden besluter att ärendet bordläggs tills fullmäktige fattat beslut i
ärendet § 148 Ombildning av befattning och omfördelning av budget.
Kst § 293
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen förordar för fullmäktige att ko stnaden för
byråsekreterarbefattningen omfördelas så att den till 20 % belastar socialvårdens
budget, istället för att som tidigare som helhet belasta kommunkan sliets budget.
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Forts K st § 293
Byrå se kreteraren s befattning och arbetsavtalsförhållande indras och en tjänst
enligt ett tjänstemannaavtal inrättas (fr.o.m. 1.1.2013) på 100 % av heltid. Tjänsten
är i enlighet med den tidigare befattningen tillsatt till 80 % av heltid.
Byrå se kreteraren 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.
BESLU T:
Enligt förslag. Revisorns skrivelse bifogas till protokollet.
Kfg § 143
BESLU T:
Enligt förslag.
SN § 8
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att överföra
beslutanderätten från socialsekretera ren till byråsekreteraren gällande:
- Dagvård savgifter inom barndagvården och för- och eftermiddagsvården
- Beviljande av hemvårdsstöd för barnfamiljer och partiellt hemvårdsstöd för
skolbarn
- Moderskap sunderstöd
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Forts SN § 8 forts.
Socialse kreteraren före slår vidare att byråsekreteraren får rätt att godkänna
utbetalningar av närståendevårdsstöd ba serat på tagna beslut.
Socialnämnden bör till följd av detta också god känna att socialsekretera ren
gällande dagvårdsavgifterna godkänner bokföringslistorna över faktureringen samt
gör stic kprovsmä ssiga granskningar gällande byråsekreteraren s
tjänstemannabeslut. Socialnämnden bör även godkänna att socialse kreteraren gör
stic kprov smässiga granskningar av utbetalningsunderlag gällande hemvårdsstöd,
närståendevårdsstöd och moderskapsunderstöd.
BESLUT :
Socialnämnden besluter enligt förslag.
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UPPDA TERI NG AV SOCI ALI NS TR UK TIONE N
SN § 9
Bilaga: förslag till uppdaterad socialinstruktion
Socialinstru ktionen uppdaterades senast år 2005, varför en uppdatering igen är
nödvändig.
Kommunfullmäktige godkände den 20.09.2012 en uppdatering av kommunens
förvaltningsstadga. Vad gäller beslutanderätt i personalfrågor grundar sig
förändringarna i socialinstruktionen på förändringarna i förvaltningsstadgan. De
största förändringarna är att tjänstemännen enligt den uppdaterade
socialinstruktionen nu istället för socialnämnden enligt förslaget beviljar:
-

-

Moderskaps-, faderskap s- och föräldraledighet, ledighet för vård av barn,
vårdledighet och sjukledighet oberoende av ledighetens längd samt
övriga ledigheter utan lön för en tid om max 6 (sex) månader åt
socialväsendets personal i enlighet med kollektivavtal.
Övriga ledigheter för en tid om max 30 (trettio) dagar.
Semester och omvandlig av semesterpremie för socialväsendets
personal i enlighet med kollektivavtal.
Uppsägning gällande underställd personal.
Ytterligare större förändringar är:

-

Socialnämnden väljer fem medlemmar till socialnämnden (tidigare sju).
Äldreomsorgsledaren är föredragande i socialnämnden (tidigare endast
socialse kreteraren).
Äldreomsorgsledaren anställs av kommunstyrelsen (tidigare av
kommunfullmäktige).
Socialse kreteraren och äldreomsorgsledaren kan båda fungera som
se kreterare i socialnämnden
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Forts SN § 9 forts.
-

Kapitlen 17 § Äldreomsorg sledarens arbetsuppgifter, 19 §
Byrå se kreteraren s arbet suppgifter, 22 § Äldreomsorgsledarens
beslutanderätt och 24 § Byråsekreteraren s beslutanderätt är nya som
helhet, men arbetsuppgifterna i enlighet med tidigare praxis.

-

Kapitlen 10 § Socialchefens arbetsuppgifter, 18 §
daghemsföreståndarens arbet suppgifter, 21 § socialchefens
beslutanderätt och 23 § Daghemsföreståndarens be slutanderätt är
korrigerade i sin helhet utgående från tidigare praxis.
Nytt i socialinstru ktionen gällande socialsekretera rens be slutanderätt är
att denne:
-

-

Beviljar service och stöd enligt lag och förordning om service och
stöd på grund av handikapp för upp till per ärende 3000 euro (tidigare
socialnämnden).
Beslutar om intagning för vård och missbru karvå rd för en tid om
högst tre månader (tidigare en månad).
Beslutar i ärenden som gäller klienter inom specialomsorgen med
beaktande av gällande lagstiftning inom området inom ramen för
budgeterade medel (tidigare socialnämnden).
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Forts SN § 9 forts.
Nytt i socialinstru ktionen gällande äldreomsorgsledarens be slutanderätt
är att denne:
-

Beslutar om permanent plats på serviceboendet.
Beslutar om intagning för institutionsvård inom ramen för
budgeterade medel.
Beslutar om uthyrning av lägenheter på Ekergården
Beviljar service och stöd enligt lag och förordning om service och
stöd på grund av handikapp för upp till per ärende 3000 euro.

SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden inför kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige föreslår att besluta om att anta den nya
socialinstruktionen.
Ledamot Henrietta Hellström föreslår en återremittering. Föreslås att
ledamöter får socialinstruktionen som en öppen wordfil och får komma
med synpunkter under ett par veckors tid. Även en jurist ska se över
texten innan den behandlas på socialnämnden igen. T exten förtydligas,
inte utrymme för tolkningar, komprimera texten. Förslaget får understöd.
BESLUT :
Socialnämnden besluter enhälligt att ärendet återremitteras enligt
Hellströms förslag. T exten förtydligas, inte utrymme för tolkningar,
komprimera texten.
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NY TJÄNS TEBES KRIVNING FÖ R SOCIALC HEF
SN § 10
Bilaga: tjänstebeskrivning för socialchef
Efter indragning av socialsekretera rtjänsten och inrättande av en socialchefstjänst
finns behov av att uppgöra en ny tjänstebeskrivning för socialchefen.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att inför kommunstyrelsen
och fullmäktige godkänna den nya tjänstebeskrivningen för socialchefen.
BESLUT :
Socialnämnden besluter att återremittera ärendet i och med att socialnämnden
beslöt att återremittera SN § 9.
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TJ ÄNS TE BESK RIVNI NG BYR ÅSEK RE TE RA RE
SN § 11
Bilaga: tjänstebeskrivning för byråsekreterare
Då byrå se kreterartjänsten till 20 procent faller under socialvården finns behov av
att uppgöra en tjänstebeskrivning för den delen av tjänsten.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden inför kommunstyrelsen föreslår
godkännande av tjänstebeskrivning för byråse kretera ren till den del denna arbetar
inom socialvården.
BESLUT :
Socialnämnden besluter att återremittera ärendet i och med att socialnämnden
beslöt att återremittera SN § 9.
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UPPDA TERI NG AV TJ ÄNS TE BESK RVININ G ÄL DREOMSORGSLEDARE
SN § 12
Bilaga: tjänstebeskrivning för äldreomsorg sledare
Behov finns av att uppdatera tjänstebeskrivningen för äldreomsorgsledaren.
Utgående från förslaget tillsätts äldreomsorg stjänsten av kommunstyrelsen istället
för av kommunfullmäktige. Detta då äldreomsorgsledaren och verksamheten
äldreomsorgen ligger inom socialsekreteraren s ansvarsut rymme. Liknande tjänster
tillsätts oc kså i andra åländska kommuner av socialnämnden alternativt
kommunsty relsen.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att inför kommunstyrelsen
och fullmäktige godkänna den nya tjänstebeskrivningen för äldreomsorgsledaren.
Socialse kreteraren före slår vidare att äldreomsorgsledartjänsten framöver tillsätts
av kommunstyrel sen.
BESLUT :
Socialnämnden besluter att återremittera ärendet i och med att socialnämnden
beslöt att återremittera SN § 9.
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UPPDA TERI NG AV TJ ÄNS TE BESK RIVNIN G DAG HEMSFÖRES TÅ ND ARE
SN § 13
Bilaga: tjänstebeskrivning för daghemsföreståndare
Behov finns av att uppdatera tjänstebeskrivningen för daghemsföreståndaren.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden besluter att inför kommunstyrelsen
godkänna den nya tjänstebeskrivningen för daghemsföreståndaren.
BESLUT :
Socialnämnden besluter att återremittera ärendet i och med att socialnämnden
beslöt att återremittera SN § 9.
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UPPDA TERAD BEFA TTNINGS BESKRIVNING FÖR BARN TRÄ DG ÅRDSLÄRA RE
SN § 14
Bilaga: befattningsbeskrivning för barnträdgårdslärare
Det finns behov av
barnträdgårdslärare.

att

uppdatera befattningsbeskrivningen för

SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden godkänner
befattningsbeskrivningen för barnträdgårdsläraren.
BESLUT :
Socialnämnden besluter att återremittera ärendet i och med att
socialnämnden beslöt att återremittera SN § 9.
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UPPDA TERAD BEFA TTNINGS BESKRIVNING FÖR BARNSKÖ TA RE
SN § 15
Bilaga: befattningsbeskrivning för barnskötare
Det finns behov
barnskötare.

av

att

uppdatera

befattningsbeskrivningen för

SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden godkänner
befattningsbeskrivningen för barnskötare.
BESLUT :
Socialnämnden besluter att återremittera ärendet i och med att
socialnämnden beslöt att återremittera SN § 9.
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UPPDA TERAD BEFA TTNINGS BESKRIVNING FÖR PERSO NLIG ASSIS TENT
SN § 16
Bilaga: befattningsbeskrivning för personlig assistent
Det finns behov av att uppdatera befattningsbeskrivningen för personlig
assi stent inom barnomsorgen.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden godkänner
befattningsbeskrivningen för personlig assi stent.
BESLUT :
Socialnämnden besluter att återremittera ärendet i och med att
socialnämnden beslöt att återremittera SN § 9.
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BEFA TTNI NGSBESKRIV NING FÖR FÖ R- O CH EF TERMID DAGS LEDARE
SN § 17
Bilaga: befattningsbeskrivning för för- och eftermiddagsledare
Det finns behov av att uppgöra en befattningsbeskrivning för för- och
eftermiddagsledare.
SOCIALSEKRET ERARENS FÖ RSLAG:
Socialse kreteraren före slår att socialnämnden godkänner
befattningsbeskrivningen för för- och eftermiddagsledare.
BESLUT :
Socialnämnden besluter att återremittera ärendet i och med att
socialnämnden beslöt att återremittera SN § 9.
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DELGIVNI NGA R
SN § 18
1.
2.
3.
4.
5.

ÅHS: brev ankommet 21.12.2012
Beslut om hyra av lägenhet på Ekergården
Kst § 152/2012
LR förändringar i utkomst stöd slagen
Val av köksbiträde/extra resu rs Småpigorna.
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ANVISNING FÖR RÄTT EL SEYRKANDE
OCH BESVÄ RSA NVISNING

Organ

Sammanträdesdatum

SOCIA LNÄ MNDEN

14.01.2013

PARA GRA FER: 1-23
BESVÄ RSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig
på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller ber edning eller
verkställighet, kan enligt 112 § KomL rättelseyrkande inte
framställas, eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: 158, 159, 160, 162, 168, 169, 175
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett
skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över
beslutet.
Paragrafer: 1,2,3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22,
23
Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstif tning kan besvär
inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och gr under na för besvärsförbudet:
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ANVISNING FÖR
RÄTT ELSEYRKA NDE
Myndighet till vilken
rättelseyrkande kan
framställas sam t tid för
yrkande av rättelse.

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa
ett skriftligt rättelseyrkande. My ndigheten till vilken rättelse kan
yrkas; myndighetens adress och postadress:
Socialn ämnden i Eckerö
Södra Överbyvägen 8
22270 Eckerö
Paragrafer: 4, 6, 8
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delgivning av
beslutet.

Rättelseyrkandets
innehåll

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

Fogas till protokolle t
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BESVÄ RSA NVISNING
Besvärsm yndighet och
besvärstid

Myndighet till vilken
besvär kan anföras sam t
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
rättels eyrkandet. Om beslutet ändras med anledning av
rättels eyrkandet kan ändring i beslutet sökas genom
kommunalbesvär av part eller kommunmedlem.
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands Förvaltningsdomstol
PB 31
22101 M arieham n
Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer: 19, 20, 21,
Besvärstid 30 dagar

Besvärstiden bör jar från delgivning av beslutet.
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I besvärsskriften skall uppges:
•
•
•
•

ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress
vilk et beslut som över klagas
vilk a ändringar som yr kas i beslutet
motiver ingar till att beslutet bör ändras

Besvärsskrif ten skall undertecknas av ändringssökanden sjä lv,
eller av den som författat skr iften. Om endast den som författat
besvärsskrif ten undertecknar den, skall oc kså hans yrke,
boningsort och postadress anges
Till besvärsskriften skall fogas det bes lut som överklagas, i
original eller officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från
vilken besvärstiden skall räknas.
Inläm nande 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 protokolle t
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