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Mötestid Plats 

12.01.2022 kl: 16.30- 18.20 Kommungården 

 

Närvarande ordinarie beslutande Närvarande ersättare 

x Grönroos-Friman Nina, ordförande                 Björk Natalie 

x Karlman Robert   Aalto Jens  

x Hellström Sara  Hellström Johanna 

x Hellström Krister  Eriksson Lotta 

    

Övriga närvarande 

x Eriksson Lotta, kst ordf  

§§ 01-06  16.30 - 17.35 

x Enberg Camilla, omsorgschef 

 

 Rothberg Johan, Kommundirektör   

  

Underskrifter 

 

 

Nina Grönroos-Friman, ordförande 

 

 

Camilla Enberg, sekreterare 

 

Justerat tid och datum Plats 

12.01.2022 kl: 18.35    Mötesrummet på kommunkansliet 

  

Justering 

 

 

Robert Karlman 

 

 

Justering 

 

 

Sara Hellström 

 

Protokollet framläggs till påseende  

 

Intygas: Camilla Enberg 
13.01.2022  kl : 9.00 
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§ 01 Laglighet och beslutsförhet 

Beslut: Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

§ 02 Val av två protokolljusterare  

Beslut: Till protokolljusterare valdes Robert Karlman och Sara Hellström. Protokollet justeras efter 

mötet den 12.1.2022.  

 

 § 03 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut:  

Föredragningslistan godkändes med två övriga ärenden, § 08 Omsorgschefens tjänstemannabeslut år 

2021 samt § 09 Till kännedom. 
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§ 04 Anhållan om att gå ner i arbetstid 

Närvårdare N.N har ånyo inkom med en anhållan den 04.01 om att fortsättningsvis få behålla sin 60% 

arbetstid, 22,95 (22 tim 57 min) veckotimmar.  N.N innehar ett arbetsavtal från början av sin 

anställning som närvårdare 78,43% av heltid. Omsorgsnämnden har under perioden 26.08. 2020 - 

31.12 2021 beviljat N.N en nedsatt arbetstid om 60%. Den 14.12.2021 beslöt omsorgsnämnden att 

N.N återgår till sin närvårdare befattning på 78,43% från och med 01.01.2022 med motivering att 

behörig personal behövs på grund av ökat vårdbehov.  

N.N studerar sedan augusti 2021 på deltid till specialistutbildad undersköterska i akutsjukvård och 

beräknas vara klar hösten 2023. Fram tills dess anhåller närvårdare N.N om att få nedsatt arbetstid om 

60% i och med att själv studierna är ca 20 timmar per vecka.  

Bilaga 1, anhållan. 

 Omsorgschefens förslag:                       

Omsorgschefen föreslår att N.N:s anhållan om att fortsättningsvis behålla sin 60% arbetstid som 

närvårdare godkänns ytterligare t.o.m. 30.09.2022 under förutsättning att resterande 18,43% fördelas på 

behörig dagpersonal. Förutsättningen med ovanstående upplägg är även att verksamheten ska fungera i 

enlighet med behovet av personaltäthet, vårdtyngd/antal klienter. Den resterande procent om 18,43% 

har tidigare vid behov fördelats till övriga 78,43 % anställda inom vården för att täcka personaltäthet 

och behov.  

Ifall förutsättningar ändras inom verksamheten och behov av ändring av arbetsprocenten uppstår under 

tiden ovanstående upplägg arrangeras, skall ärendet behandlas på nytt. N.N är införstådd i frågan.  

 Ytterligare förslag inkommer under ärendets gång av ordförande i omsorgsnämnden. 

Ordförandens förslag samt motivering:  

Förutsättningen för minskad arbetstid är enligt tidigare beslut, att verksamheten ska fungera i enlighet 

med behovet.  Enligt den information som delgivits ser nämnden att ökad tillgänglighet efterfrågas. 

Verksamheten på enheten behöver garanteras då ökat vård - och tillsynsbehov uppstår. Likaså behöver 

garanteras att det finns tillräcklig kompetens (behörig personal) på enheten. Med beaktande av 

ovanstående samt att sökande 15.9.21 även beviljats studieledighet, ser ordförande att sökande är kvar 

på sin närvårdare befattning på 78,43% och den sökandes anhållan avslås därmed om att gå ner i 

arbetstid. 

ON Beslut: Ordförandes förslag understöddes av två ledamöter N.N och N.N och en ledamot N.N 

reserverade sig mot förslaget. Beslutet blev således enligt ordförandens förslag. 
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§ 05 Anställning av närvårdare dagtid 78,43% 

En befattning som närvårdare dagtid 78,43% av heltid har varit ånyo utannonserad med sista 

ansökningsdag 31.12 21. Befattningen är tillsvidare med början snarast. En 4 månaders prövotid 

tillämpas. Behörighetsvillkoren är närvårdarexamen helst med inriktning på äldreomsorg. Den 

sökande bör var inregistrerad i Valvira. Lön enligt gällande kollektivavtal. 

Den ansökan som inkom har återkallats.  

Bilaga 2. 

 

Omsorgschefens förslag:  

I och med att ansökan återkallats, har omsorgschefen utannonserat befattningen på nytt med sista 

ansökningsdag den 24.01.2022. 

 

 

ON Beslut: Beslut enligt förslag. 
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§ 06 Anställning av närvårdare nattetid 68,63% av heltid 

En befattning som närvårdare nattetid 68,63% av heltid är utannonserad med början 06.01.2022 och 

tillsvidare. En 4 månaders prövotid tillämpas. Behörighetsvillkoren är närvårdarexamen helst med 

inriktning på äldreomsorg. Den sökande bör var inregistrerad i Valvira. Lön enligt gällande 

kollektivavtal.  Sista ansökningsdag 31.12 2021. 

Två ansökningar har inkommit varav en är formellt behörig. 

N.N formellt, behörig 

N.N 

 

Se bilaga 3. 

Omsorgschefens förslag: 

N.N anställs som närvårdare nattetid 68,63% av heltid med början 1.3 2022 och tillsvidare. En 4 

månaders prövotid tillämpas. Behörighetsvillkoren är närvårdarexamen helst med inriktning på 

äldreomsorg. Den sökande är inregistrerad i Valvira. Lön enligt gällande kollektivavtal. 

 

ON Beslut:  N.N anställs som närvårdare nattetid 68,63% av heltid med början 01.03 2022 och 

tillsvidare men en prövotid om 6 månader. Behörighetsvillkoren är närvårdarexamen helst med 

inriktning på äldreomsorg.  Lön enligt gällande kollektivavtal. 
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§ 07 Ålands landskapsregerings plan för socialvården 2022-2026 

 

I enlighet med bestämmelserna i 4 § landskapslagen (1993:71) om planering av socialvården antas 

socialvårdsplan för åren 2022-2026, enligt bilaga. I planen fastställs med stöd av 33 § i landskapslagen 

(2017:120) om landskapsandelar till kommunerna landskapsandelarna för driften av socialvården och 

socialtjänsten år 2022. 

Landskapsandelarna har fastställts utgående från beslut om basbelopp för landskapsandelen för driften 

av socialvården och socialtjänsten 2022 (S221E32 nr 78, den 12.10.2021). 

 

Normkostnad för äldreomsorgen 

Normkostnaden för äldreomsorgen beräknas med antalet invånare i kommunen i följande 

åldersgrupper som grund: 65–74 år, 75–84 år samt 85 år och äldre. 

För varje åldersgrupp fastställs ett basbelopp. Antalet invånare i varje åldersgrupp multipliceras 

med basbeloppet för åldersgruppen i fråga. Det sammanlagda beloppet för åldersgrupperna utgör 

kommunens normkostnad för äldreomsorgen. 

 

Normkostnad för den samordnade socialtjänsten 

Normkostnaden för den samordnade socialtjänsten beräknas med antalet invånare i kommunen 

som grund. För att beräkna normkostnaden fastställs ett basbelopp för den samordnade 

socialtjänsten. Antalet invånare i kommunen multiplicerat med basbeloppet utgör kommunens 

normkostnad för den samordnade socialtjänsten. 

Normkostnaden beräknas inte särskilt för varje kommun om det inte är nödvändigt för 

fördelningen av kostnaderna för den samordnade socialtjänsten mellan kommunerna. Med den 

samordnade socialtjänsten avses den verksamhet som enligt landskapslagen (2016:2) om en 

kommunalt samordnad socialtjänst ska samordnas. 

 

Se bilaga 4. 

 

Landskapsandel för äldreomsorgen 

Landskapsandelen för äldreomsorgen är 12,5 procent av normkostnaden för socialvården.  

 

Landskapsandel för äldreomsorgen 

(Formel: Basbelopp*invånarantal i åldersgruppen*ersättningsgrad) 

Basbeloppet för år 2022 är baserat på 18 års ndk, och indexerat till år 2022 enligt kommunalt 

basprisindex 

 

2022 Äldreomsorg Kökar 

Åldersgrupp  65-74  75-84  85+ 

Basbelopp                                               1 289,95     5 682,28      20 098,77 
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Ersättningsgrad  År 2022 

Fasta Åland  12,5 % 

Skärgård  27,5 % 

Ytterskärgård  32,5 % 

Invånare antal på Kökar per den 01.01.2021: 

65-74: 43  

75-84: 31  

85 +  : 12 

Landskapsandel för äldreomsorg 2022 Kökar 

Åldersgrupp 65-74  75-84  85+ Totalt äldreomsorg 

 18 027  57 249  78 385  153 661 

Kalkylerade normkostnad för äldreomsorgen 2022 Kökar, till socialvårdsplanen 

Åldersgrupp 65-74  75-84  85+  Totalt 

 55 468  176 151  241 185  472 804 

Kommunernas nettodriftskostnader för äldreomsorg, enligt uppgiftsklass och kommun år 2018 

(1 000 euro) Kökar 

Institutionsvård för äldre: 62 

Bo.service för äldre med heldygnsomsorg: 524 

Övriga tjänster för äldre: 12 

Hemservice:  0 

Totalt: 598 

 

Omsorgschefens förslag: Ärendet antecknas för kännedom.  

 

Beslut: Ärendet antecknas till kännedom. 
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§ 08 Omsorgschefens tjänstemannabeslut år 2021 

Omsorgschefen delger omsorgsnämnden de 119 st tjänstemannabeslut som tagits under 2021 under 

dennes närvaro. På grund av sekretess delges tjänstemannabesluten under mötet.  

Bilaga 5. 

 

Omsorgschefens förslag: Ärendet antecknas för kännedom. 

 

Beslut: Beslut enligt förslag. 
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§ 09 Till kännedom 

 

- Information till omsorgsnämnden gällande sparkrav inom kommunen tills dess fullmäktige 

sammanträder. Budgeten för 2022 är inte fastslagen ännu. Fullmäktige sammanträder 

26.01.22. E-post sänts av fullmäktige- samt styrelseordförande. 

 

- Information gällande den temporära lagändringen; 

Lagändringen 1378/2021 om fullt vaccinationsskydd hos social- och hälsovårdspersonalen har 

trätt i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2022. Ändringen införs 

i form av ett en ny 48 a § fogas till lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). 

Omsorgsnämnden har tagit del av lagändringen och inväntar mera information. 

Omsorgsnämnden agerar efter det som gäller i dagsläget. 

- Omsorgsnämndens ordförandes e-post/brev till bildningsnämnden samt till berörda tjänstemän 

och förtroendevalda, gällande bildningsnämndens förslag om namnbyte för omsorgsnämnden 

har behandlats av styrelsen ( 1.12.2021 p 129) i samband med ändring av utbildningsstadgan 

och går vidare till fullmäktige. Frågan huruvida nuvarande bildningsnämnd har rätt att påverka 

omsorgsnämndens namn, är fortfarande öppen.  

 

- Omsorgschefens e-post (daterat 16.12.21) till berörda tjänstemän samt förtroendevalda 

gällande utvärdering av äldreomsorgen har inte till dags dato besvarats. 

 

 

ON Beslut: Ärendet antecknades till kännedom 
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§ 10 Mötet avslutas klockan:   

Mötet avslutades klockan 18.20 
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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: §§ 01,02,03,05,07,08,09,10 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt 
rättelseyrkande enligt § 110 kommunallagen kan framställas över beslutet 
(se instruktioner nedan under rättelseyrkanden) 
 
Paragrafer: §§ 04,06 

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 
Omsorgsnämnden 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. 
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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. 

 

 

 

 


