
KÖKARS KOMMUN   PROTOKOLL  MÖTE nr 1 Sida 1
 Mötesdatum 

SOCIALNÄMNDEN § 01 -  06 09.01.2020  

 

 

Mötestid  Plats 

09.01.2020 kl 14.45  Kommungården 

 

Närvarande ordinarie beslutande  Närvarande ersättare 

X  Eriksson Rainer, ordförande      Eriksson Lotta 

X  Mickwitz Susanna, vice ordförande    Blomsterlund Peder 

  Relander Siv    Lundqvist Diana 

       

       

Övriga närvarande 

  Relander Siv, kst.ordf  X  Camilla Enberg, socialsekreterare 

  Rothberg Johan, Kommundirektör     

 

Underskrifter 

 

 

Rainer Eriksson, ordförande 

 

 

 

Camilla Enberg, sekreterare 

 

Justerat tid och datum  Plats 

09.01.2020 kl 14.51  Kommunkansliet 

 

 

Susanna Mickwitz 

 

 
 

Protokollet framläggs till påseende   

 

Intygas: Camilla Enberg 09.01.2020  kl 14.55 

 

 

 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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Föredragningslista  Sida 
 

§ 01 Laglighet och beslutsförhet 3 

§ 02 Val av protokolljusterare 3 

§ 03 Godkännande av föredragningslistan 3 

§ 04 Tillsättande av befattning kostservice personal med direkt arbetsledning 4 

§ 05 Tjänstemannabeslut år 2019 5 

§ 06 Mötet avslutades klockan 14.50. 6 

   

Utdragsbestyrkande 
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§ 01 Laglighet och beslutsförhet 

Beslut: Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört. 

 

§ 02 Val av protokolljusterare  

Beslut: Till protokolljusterare valdes Susanna Mickwitz 

 

 

§ 03 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut: Föredragningslistan godkändes med ett övrigt ärende, § 05 tjänstemannabeslut år 2019. 
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§ 04 Tillsättande av befattning kostservice personal med direkt 
arbetsledning 

En befattning som kostservice personal med direkt arbetsledning  är utannonserad med sista 
ansökningsdag 07.01  
Befattningen är i arbetsavtalsförhållande 70% av heltid. 
Behörighetsvillkor: gymnasial utbildning inom branschen eller tidigare motsvarande 
utbildning. Personal deltar och planera matlagningen och tillreder mat tillsammans med den 
huvudansvarige kocken. Arbetsplatsen är belägen i kommunens centralkök.  
 
I övrigt, arbetsuppgifter enligt uppgiftsbeskrivning. Lön enligt kollektivavtal. Prövotid om 3 
månader tillämpas.  
 
Se bilaga 1. 
 
Förslag ss: Socialsekreteraren föreslår att Robin Karlman fortsättningsvis anställs som 
kostservicepersonal med direkt handledning under en 2 års tidsbundet period fr.o.m. 09.01 
2020. Detta  i och med att Karlman är inte är formellt behörig till befattningen. Karlman 
poängterar i sin  arbetsansökan att denne håller för närvarande på att utbildar sig på distans till 
storkökskock vid Ålands hotell- och restaurangskola och ämnar bli klar i början av januari 
2020. I övrigt, arbetsuppgifter enligt uppgiftsbeskrivning. Lön enligt kollektivavtal.  
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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§ 05 Tjänstemannabeslut år 2019 

Socialsekreteraren delger socialnämnden de tjänstemannabeslut som tagits under 2019. På grund av 
sekretess delges tjänstemannabesluten under mötet. 

Bilaga 2 

 

Förslag ss: Socialnämnden till kännedom 

Beslut: Beslut enligt förslag. 
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§ 06 Mötet avslutades klockan 14.50. 
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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 §§ 02,03,06 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt 

rättelseyrkande enligt § 110 kommunallagen kan framställas över beslutet 

(se instruktioner nedan under rättelseyrkanden) 

 

Paragrafer :§§ 01,04,05 

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 


