
KÖKARS KOMMUN   PROTOKOLL  MÖTE nr 7 Sida 1
 Mötesdatum 

SOCIALNÄMNDEN § 61 -  68 16.09.2019  

 

 

Mötestid  Plats 

16.09.2019 kl 11.30 - 11.40  Kommungården 

 

Närvarande ordinarie beslutande  Närvarande ersättare 

X  Eriksson Rainer, ordförande      Eriksson Lotta 

  Mickwitz Susanna, vice ordförande  X  Blomsterlund Peder 

  Relander Siv    Lundqvist Diana 

       

       

Övriga närvarande 

  Relander Siv, kst.ordf  X  Camilla Enberg, socialsekreterare 

  Rothberg Johan, Kommundirektör    Gunilla Ponthin  

 

Underskrifter 

 

 

Rainer Eriksson, ordförande 

 

 

Camilla Enberg, sekreterare 

 

Justerat tid och datum  Plats 

16.09.2019 kl 11.50  Kommunkansliet 

 

 

Peder Blomsterlund 

 

 
 

Protokollet framläggs till påseende   

 

Intygas: Camilla Enberg 16.09.19  kl 11.55 

 

 

 

 

 

Utdragsbestyrkande 



KÖKARS KOMMUN   PROTOKOLL  MÖTE nr 7 Sida 2
 Mötesdatum 

SOCIALNÄMNDEN § 61 -  68 16.09.2019  

 

  
Föredragningslista  Sida 
 

§ 61 Laglighet och beslutsförhet 3 

§ 62 Val av två protokolljusterare 3 

§ 63 Godkännande av föredragningslistan 3 

§ 64 Anställning av närvårdare befattning dagtid 78,43% av heltid 4 

§ 65 Uppdaterat avtal om köp av familje rådgivningstjänster 5 

§ 66  Förlängning av avtal om samarbete gällande beslutsfattande i  barnskydd t.o.m.  

         31.12 2020 6 

§ 67  Avtal om samarbete gällande barnskydd t.o.m. 31.12 2020 7 

§ 68 Mötet avslutades kl: 8 

   

Utdragsbestyrkande 
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 Mötesdatum 

SOCIALNÄMNDEN § 61 -  68 16.09.2019  

 

 
 

§ 61 Laglighet och beslutsförhet 

Beslut: Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

 

 

§ 62 Val av två protokolljusterare  

Beslut: Till protokolljusterare valdes Peder Blomsterlund 

 

 

§ 63 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut:  Föredragningslistan godkändes med två övriga ärenden §  66  Förlängning av avtal om 
samarbete gällande beslutsfattande i  barnskydd t.o.m. 31.12 202 samt § 67 Förlängning av avtal om 
samarbete gällande barnskydd t.o.m. 31.12 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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§ 64 Anställning av närvårdare befattning dagtid 78,43% av heltid 

En närvårdare befattning dagtid 78,43%  inom äldreomsorgen har varit utannonserad med sista 
ansökningsdatum 10.09.2019. Periodarbete ingår med arbetstid schemalagda dagar, kvällar och helger. 
Vid behov görs även hembesök ute i kommunen. Behörighetsvillkor för befattningen är 
närvårdarexamen helst med inriktning inom äldreomsorg och med en prövotid om 6 månader. Lön 
enligt gällande kollektivavtal. 

Inom ansökningstidens utgång har 6 ansökningar inkommit varav två återtagit sin ansökan. Ingen av 
de sökanden är formellt behörig. Sammanställning av de sökande som bilaga 2. 

 

 

Förslag ss: Socialsekreteraren föreslår att Sophie Salmelin anställs som närvårdare 78,43% av heltid 
under en två års period fr.o.m. 16.09 2019 med en prövotid om 6 månader. Lön enligt gällande 
kollektivavtal. Salmelin är för närvarande anställd som vikarie inom äldreomsorgen.  

  

Beslut: Beslut enligt förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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§ 65 Uppdaterat avtal om köp av familje rådgivningstjänster 

TJÄNSTERNAS INNEHÅLL 

Familjerådgivningen består i rådgivning, stöd och terapeutiskt arbete i frågor som anknyter till             
människorelationer, familjeliv och barnuppfostran, konsultation till anställda som arbetar med barn           
och familjer samt sakkunnigutlåtanden till och samarbete med myndigheter. Familjerådgivningen ger           
även medling i äktenskapsfrågor enligt äktenskapslagen. Vid anhopning av ärenden ansvarar Säljaren            
för att familjer med störst och mest behov prioriteras, ärenden prövas från fall till fall. Servicen är                 
konfidentiell och kostnadsfri för familjerna. Vid behov av långvarig terapi eller annan vård eller              
service hänvisas klienterna till Ålands hälso- och sjukvård samt Folkpensionsanstalten. 

De ändringar som gjorts gjort beror främst på ny dataskydds- och annan lagstiftning. 

Se bilaga 1. 

 

Förslag ss: Socialsekreteraren föreslår att det uppdaterade avtal om köp av familjerådgivningstjänster 
förordas inför kommunstyrelsen.  Ärendet sändes vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling 

 

 

Beslut: Beslut enligt förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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§ 66  Förlängning av avtal om samarbete gällande beslutsfattande i 
barnskydd t.o.m. 31.12 2020 

 

Avtalsparter Kökars kommun - Mariehamns stad organisationsenhet för socialförvaltning. Parterna har 
ett samarbete inom barnskyddet så att barnskyddet i Mariehamns stad tillhandahåller 
skärgårdskommunerna med de beslut som skall fattas enligt 13 § 1 mom barnskyddslagen ( FFS 
417/2007). Pågående avtal gäller fram till 31.10 2019. Mariehamns stad ställer sig positiva till en 
förlängning av avtal. En årlig grundavgift om 248 € för Kökars del uträknat på 26 barn under 18 år 
ersätts till Mariehamns stad. Utöver grundavgiften skall den skärgårdskommun vars invånare varit 
föremål för ärendet, ersätta mariehamns stad för faktiskt utfört arbete enligt den tidsåtgång som 
ärendet kräver enligt timarvode om 60 € exkl moms. 

Se bilaga 3. 

 

Förslag ss: Socialsekreteraren föreslår att avtalet förlängs fram t.o.m. 31.12 2020. Därefter infaller 
barnskyddet inom kst. Ärendet sändes  till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 

Beslut: Beslut enligt förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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§ 67  Avtal om samarbete gällande barnskydd t.o.m. 31.12 2020 

 

Avtalsparter: Brändö, Föglö, Kumlinge, Sottunga och Kökars kommun. 

Avtalet gäller samarbete för att upprätthålla barnskyddet inom respektive Skärgårdskommun så att: 

- tjänsteman i en Skärgårdskommun skall bistå tjänsteman i annan Skärgårdskommun i det 
löpande arbetet inom barnskyddet som kräver fler handläggare än en. 

- tjänsteman i en skärgårdskommun skall bistå en annan skärgårdskommun i det löpande arbetet 
inom barnskyddet så att behövliga beslut fattas av tjänsteinnehavare som uppfyller i lag 
stadgade behörighetskrav 

- tjänsteman i en skärgårdskommun kan under sin tjänstetid, enligt särskild överenskommelse, 
ha beredskap för tjänsteman i annan skärgårdskommun under dennes semesterperiod eller 
sjukledighet överstigande 5 kalenderdagar i en följd. 

Se bilaga 4. 

 

Förslag ss: Socialsekreteraren föreslår att avtalet förlängs fram t.o.m. 31.12 2020. Därefter infaller 
barnskyddet inom kst. Ärendet sändes  till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 

 

Beslut: Beslut enligt förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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§ 68 Mötet avslutades kl: 11.40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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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 §§ 62,63,65,66,67,68 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt 

rättelseyrkande enligt § 110 kommunallagen kan framställas över beslutet 

(se instruktioner nedan under rättelseyrkanden) 

 

Paragrafer : §§ 64 

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 


