
KÖKARS KOMMUN   PROTOKOLL  MÖTE nr 4 Sida 1
 Mötesdatum 

SOCIALNÄMNDEN § 26 - 30 15.04.2020  

 

 

Mötestid  Plats 

15.4.2020 kl 17.00-17.10  Kommungården 

 

Närvarande ordinarie beslutande  Närvarande ersättare 

X  Relander Siv, ordförande      Hellström Johanna 

X  Mickwitz Susanna, vice ordförande    Lotta Eriksson 

X  Karlman Robert    Mats Carlström 

       

       

Övriga närvarande 

  Staf Kerstin  X  Enberg Camilla, socialsekreterare 

  Rothberg Johan, Kommundirektör     

 

Underskrifter 

 

 

Siv Relander, ordförande 

 

 

Camilla Enberg, sekreterare 

 

Justerat tid och datum  Plats 

16.04.2020    Genom elektroniskt beslutsförfarande 

 

 

Susanna Mickwitz 
 

 

 
Robert Karlman 

Protokollet framläggs till påseende   

 

Intygas: Camilla Enberg 16.04.2020  

 

 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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Föredragningslista  Sida 
 

§ 26  Laglighet och beslutsförhet 3 

§ 27 Val av två protokolljusterare 3 

§ 28 Godkännande av föredragningslistan 3 

§ 29  Barnomsorgsavgiften under perioden för undantagstillstånd 4 

§ 30 Mötet avslutas kl: 5 

   

Utdragsbestyrkande 
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§ 26  Laglighet och beslutsförhet 

Beslut: Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. Samtliga ärenden behandlas genom 
elektroniskt beslutförfarande.  

 

 

§ 27 Val av två protokolljusterare  

Beslut: Till protokolljusterare väljs Susanna Mickwitz och Robert Karlman. Justering görs den 16.04 
genom elektroniskt beslutförfarande.  

 

 

§ 28 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut: Föredragningslistan godkänns. Inga övriga ärenden behandlas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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§ 29  Barnomsorgsavgiften under perioden för undantagstillstånd 

 
Statsrådet i Finland, i samråd med republikens president, har utlyst undantagstillstånd att råda i finland 
fr o m 18 mars t o m 13 maj 2020. 

Statsrådet har härvid beslutat om åtgärder i en nitton punkter lista och där bl.a. rekommenderat att de 
föräldrar och vårdnadshavare som har möjlighet att ordna vården av barnet i hemmet bör göra det. 
Som en följd av detta har man rekommenderat kommunerna att se över sina dagvårdsavgifter ifall 
barnen stannar hemma. 

Kommunerna bör därmed ta ställning till hur barnomsorgsavgiften fastställs under 
undantagsförhållanden, om barnet inte nyttjar sin plats inom barnomsorgen. 

Observera att det inte finns någon lag om detta utan det är fritt för den enskilda kommunen hur man 
gör. En strävan har varit att försöka tillämpa liknande regler i kommunerna. 

 

  

Förslag ss:  

Med hänvisning till det rådande undantagstillståndet besluter socialnämnden om följande 
temporära undantag i dagisavgifterna enligt följande: 

Ingen avgift uppbärs för perioden 18 mars - till undantagstillståndets slut såvida barnet är 
sammanhängande frånvarande fr.o.m. datumet man börjar med frånvaron till undantagstillståndets slut. 

Ärendet sändes till kommunstyrelsen för vidare behandling.  

 

 

Beslut: Beslut enligt förslag. Ärendet sändes till kommunstyrelse för vidare behandling. 

 

  
 

 

 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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           § 30 Mötet avslutas kl 17.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : §§ 26 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt 

rättelseyrkande enligt § 110 kommunallagen kan framställas över beslutet 

(se instruktioner nedan under rättelseyrkanden) 

 

Paragrafer : §§ 27,28,29,30 

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 



KÖKARS KOMMUN   PROTOKOLL  MÖTE nr 4 Sida 7
 Mötesdatum 

SOCIALNÄMNDEN § 26 - 30 15.04.2020  

 

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 


