
KÖKARS KOMMUN   PROTOKOLL  MÖTE nr 5 Sida 1
 Mötesdatum 

SOCIALNÄMNDEN § 43- 50 22.05.2019  

 

 

Mötestid  Plats 

22.05.2019 kl 15.30 - 15.50  Kommunkansliet 

 

Närvarande ordinarie beslutande  Närvarande ersättare 

  Eriksson Rainer, ordförande    x  Eriksson Lotta 

x  Mickwitz Susanna, vice ordförande    Blomsterlund Peder 

x  Relander Siv    Lundqvist Diana 

       

       

Övriga närvarande 

x  Relander Siv, kst.ordf  x  Camilla Enberg, socialsekreterare 

  Rothberg Johan, Kommundirektör    Gunilla Ponthin  

 

Underskrifter 

 

 

Susanna Mickwitz, vice ordförande 

 

 

Camilla Enberg, sekreterare 

 

Justerat tid och datum  Plats 

22.05.2019 kl 16.00  Kommunkansliet 

 

 

Siv Relander 

 

 

Lotta Eriksson 

Protokollet framläggs till påseende   

 

Intygas: Camilla Enberg 22.05.19  kl 16.00 

 

 

 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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Föredragningslista  Sida 
 

§ 43 Laglighet och beslutsförhet 4 

§ 44 Val av två protokolljusterare 4 

§ 45 Godkännande av föredragningslistan 4 

§ 46 Till kännedom 5 

§ 47 Utannonsering av närvårdare befattning 6 

§ 48 Utkast till landskapslag om barnomsorg och grundskola 7 

§ 49 Konfidentiellt ärende 9 

§ 49 Konfidentiellt ärende 10 

§ 50 Mötet avslutades kl: 11 

   

Utdragsbestyrkande 
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§ 43 Laglighet och beslutsförhet 

Beslut: Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

 

§ 44 Val av två protokolljusterare  

Beslut: Till protokolljusterare valdes Lotta Eriksson och Siv Relander. 

 

 

§ 45 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut: Föredragningslistan godkändes. Ej övriga ärenden behandlades. 
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§ 46 Till kännedom 

 

Helen Fagerström  anhåller om uppsägning av anställning som närvårdare inom Kökars kommun. 
Fagerström har en  tidsbunden anställning som närvårdare 78,43% av heltid under tiden 01.08 2018 – 
01.08 2020.  

Se bilaga 2. 

 

Förslag ss: Anhållan är beviljad enligt tjänstemanna beslut den 11.04 2019, § 08/2019 med en månads 
uppsägning, med sista arbetsdag 26.5 2019. Uppsägningen är enligt egen begäran.   

  

Beslut: Beslut enligt förslag. 
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KÖKARS KOMMUN   PROTOKOLL  MÖTE nr 5 Sida 5
 Mötesdatum 

SOCIALNÄMNDEN § 43- 50 22.05.2019  

 

 

§ 47 Utannonsering av närvårdare befattning 

En närvårdare befattning dagtid 78,43% är vakant inom äldreomsorgen och bör därför utannonseras 
och tillsättas under hösten 2019. 

 

 

Förslag ss: Socialsekreteraren föreslår att närvårdare befattningen 78,43% av heltid utannonseras  och 
tillsätts under augusti/september månad 2019. 

 

Beslut: Beslut enligt förslag. 
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§ 48 Utkast till landskapslag om barnomsorg och grundskola  

Inom Utbildnings- och kulturavdelningen bereds ett förslag till ny lagstiftning om                     

barnomsorg och grundskola. 

Utbildnings- och kulturavdelningen ger kommunerna möjlighet att lämna synpunkter på                   

utkastet till ny landskapslag om barnomsorg och grundskola under pågående beredning                     

senast 15 maj. Utkastet hittas under länken: 

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser. 

Utkastet utgår från barnkonventionens stadganden om barnets bästa.  

Huvudsakligt innehåll 

Inom landskapsregeringen bereds ett förslag till lagstiftning om kommunal         
utbildningsverksamhet. Landskapsregeringen föreslår en gemensam kommunal      
utbildningsförvaltning för verksamhetsformerna barnomsorg, grundskola samt      
grundskoleutbildning för andra än läropliktiga. I grunden är målsättningen inte att ändra            
innehållet i verksamheten eller förutsättningarna i barnomsorgen eller grundskolan i sak.           
Dock föreslås ändringar och klargöranden i vissa delar. Målsättningen är att skapa goda             
förutsättningar till att se barnets mognad och utveckling som en helhet och överbrygga             
onödiga avbrott i den kontinuerliga linje som social utveckling och lärande bör vara. En              
administrativt sammanhållen verksamhet ska stödja samsyn bland pedagogerna. Samverkan         
mellan skolan och barnomsorgen underlättas såväl pedagogiskt, administrativt och praktiskt.          
För det enskilda barnet möjliggör en sådan organisation att det är enklare att ge barnet               
utmaning på rätt mognadsnivå. Förslaget bedöms ha vissa ekonomiska följder för           
kommunerna som i någon mån kompenseras inom landskapsandelssystemet. En         
sammanflätning av verksamheter och samordning av administration kan medföra ett ökat           
samutnyttjande av personalresursen 

  

Barnomsorg Paragrafer i nuvarande lag som ska ändras i sak: − Avgiftsfri förundervisning             
införs i enlighet med parlamentariska gruppens slutsats. − Rutinen för kommunens           
fastställelse av barnomsorgs avgifterna förenklas samtidigt som förutsägbarheten för         
vårdnadshavarna bibehålls. − Ledningsfunktionen för barnomsorgen i kommunen stärks med          
en barnomsorgs direktör parallellt med skoldirektören. Dessa ska gemensamt ansvara för de            
övergripande kommunala lednings uppgifterna inom förvaltningen så som pedagogiskt         
ledarskap, budgetfrågor, fortbildning och utveckling. Kommunen kan samordna dessa båda          

Utdragsbestyrkande 
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funktioner genom att tillsätta en gemensam utbildningsdirektör för verksamhetsformerna. −          
Tillgängligheten för barn med funktionsnedsättning säkerställs i barnomsorgens utrymmen. −          
Rätt till tillfällig barnomsorg regleras, kommunens skyldigheter. − Krav på privat barnomsorg            
utan samhällsstöd införs. − Rätt till barn- och elevhälsans kurators- och psykologtjänster            
införs för barn i barnomsorgen. − Tjänstebenämningar inom barnomsorgen förnyas. 

I första hand avser reformen förenkla och utveckla samverkan mellan verksamhetsområdena           
barnomsorg och skola. Trots att styrdokumenten för både skola och barnomsorg kräver ett             
samarbete mellan dessa, finns fortfarande såväl “administrativa diken” och mer vardagliga           
slentrianmässiga förbiseenden av möjligheter till samverkan. Med gemensam huvudman blir          
det naturligt att i såväl praktiska arrangemang som i mer övergripande utvecklingsarbete            
verka för en “obruten linje” mellan det som nu är barnomsorg respektive skola. En gemensam               
huvudman möjliggör bättre kontinuitet för t ex barn - och elevhälsopersonal där nu de olika               
huvudmannaskapen, t ex vad gäller elevvården, utgör olika typer av hinder för verksamheten.             
Samsynen stärks och likheterna i det omsorgsmässiga och pedagogiska uppdraget mellan           
stadierna tydliggörs. 

Se bilaga 1. 

  

Förslag:  

I första hand avser reformen förenkla och utveckla samverkan mellan verksamhetsområdena 
barnomsorg och skola. De direkta fördelarna är att en gemensam organisation gynnar en 
smidig övergång för det enskilda barnet mellan barnomsorg och skola. 

Barnens situation skulle bli mera likvärdig mellan distrikten i samband med skolstart.                       

Förslaget om gemensam huvudman gynnar möjligheten till en flexibel skolstart.   

 

 

Beslut: 

Beslut enligt förslag med tillägg att det känns oklart ännu hur kostnadsstrukturen blir och vilka 
konsekvenser det förorsakar kommunen vad gäller den ekonomiska situationen. 

 

 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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§ 49 Konfidentiellt ärende 
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§ 50 Mötet avslutades kl: 15.50. 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

 

BESVÄRSFÖRBUD 

Vad förbudet grundar 

sig på 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, 

kan enligt § 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller 

kommunalbesvär anföras över beslutet 

 

Paragrafer §§ 44, 45, 50 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt 

rättelseyrkande enligt § 110 kommunallagen kan framställas över beslutet 

(se instruktioner nedan under rättelseyrkanden) 

 

Paragrafer : §§ 43, 46, 47, 48, 49 

Enligt § 15 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte 

anföras över nämnda nedan beslut 

 

Paragrafer och grund för besvärsförbudet:  

 

 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 

Myndighet till vilken 

rättelseyrkande kan 

framställas, samt tid för 

yrkande av rättelse 

Den som är missnöjd med ovan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt 

rättelseyrkande. Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett 

beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av 

beslutet (part) samt av kommunmedlemmar. 

 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas:  

 

Kökar kommun 

Socialnämnden i Kökar 

22730 Kökar 

 

Paragrafer §§ 

 

 

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En 

part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet 

avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått 

del av beslutet den dag protokollet lagts fram offentligt. I vartdera fallet 

räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen i besvärstiden. 

Rättelseyrkandets 

innehåll 

 

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. 

Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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Besvärsmyndighet och 

besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 

Ändring i beslut med anledning rättelseyrkanden kan sökas genom 

kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om 

beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i 

beslutet sökas genom kommunalbesvär också av en som är part eller 

kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på 

den grunden att 

1. beslutet tillkommit i felaktig ordning, 

2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 

eller 

3. beslutet annars strider mot lag. 

 

Besvärsmyndighet är 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31 

22101 Mariehamn 

 

Paragrafer:  

 

Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet 

avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått 

del av beslutet den dag protokollet lagts fram offentligt. 

 

FÖRVALTNINGSBESVÄR 

Besvärsmyndighet och 

besvärstid 

Besvärsmyndighet är 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31 

22101 Mariehamn 

 

Paragrafer:  

 

Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

BESVÄRSSKRIFT 

Besvärsskrift 

I besvärsskriften skall anges 

- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

- motiveringar till att beslutet bör ändras 

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller av den som författat skriften. Om endast den 

som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också 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. 

 

Inlämnande av besvärshandlingar 

Besvärshandlingar skall inlämnas till besvärsmyndigheten för besvärstidens utgång. Besvärshandlingar 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 innan besvärstiden går ut. Enligt lagen om domstolsavgifter kan 

domstolen ta ut en avgift för inlämnande av besvär. Kontakta respektive domstol för mer information. 

 

 

 

 

Utdragsbestyrkande 


