
KÖKARS KOMMUN   PROTOKOLL MÖTE nr 5 Sida 1 
    Mötesdatum 

OMSORGSNÄMNDEN § 47 - 53   23.06.2021  

  

  

  

Utdragsbestyrkande 

 

Mötestid Plats 

23.06.2021 kl 16.20 - 16.55 Mötesrummet på skolan 

 

Närvarande ordinarie beslutande Närvarande ersättare 

X Grönroos-Friman Nina, ordförande                 Björk Natalie 

X Karlman Robert  Aalto Jens 

X Hellström Krister  Eriksson Lotta 

X Hellström Sara  Hellström Johanna 

    

Övriga närvarande 

 Allgode Kerstin, kst ordf X Enberg Camilla, omsorgschef 

 Rothberg Johan, Kommundirektör    

  

Underskrifter 

 

 

Nina Grönroos-Friman, ordförande 

 

 

Camilla Enberg, sekreterare 

 

Justerat tid och datum Plats 

24.06.2021 kl  09.30     §§ 47-53 Digitalt 

 

Sara Hellström 

Via e-post bilaga 

 

Krister Hellström 

Via e-post bilaga 

Protokollet framläggs till påseende   

 

Intygas: Camilla Enberg 
24.06.2021  kl : 11.45 
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Föredragningslista         

§ 47  Laglighet och beslutsförhet  

§ 48 Val av två protokolljusterare  

§ 49 Godkännande av föredragningslistan  

§ 50 Fortsatt anställning som vårdare 

§ 51 Fullmakt för Kommunernas socialtjänst k.f gällande ersättning för socialvård för individer 

        inkludernade i ÅFS 2012/74 och FFS 20210/1386 på Åland 

§ 52 Protokollföring på kommunens anslagstavla 

§ 53 Mötet avslutas 
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§ 47 Laglighet och beslutsförhet 

ON Beslut: Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

§ 48 Val av två protokolljusterare  

ON Beslut: Till protokolljusterare valdes Sara Hellström och Krister Hellström. Protokollet justeras 

den 24.6.2021 kl 09.30. 

 

 § 49 Godkännande av föredragningslistan 

ON Beslut:      

Föredragningslistan godkändes med ett övrigt ärende, § 52 Protokollföring på kommunens 

elektroniska anslagstavla.    
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 § 50 Fortsatt anställning som vårdare 

 

Socialnämnden beslöt den 15.3 20219 att anställa N.N som vårdare dagtid 78,43% av heltid under en 

två års tid fr.o.m. 08.06.2019 -08.06.2021. N.N hade för avsikt att börjar en läroavtalsutbildning till 

närvårdare vid Ålands Gymnasium hösten 2019.  Utbildningens längd är individuellt anpassad vilket 

gör att N.N:s  anställningsförhållande bör behandlas på nytt av omsorgsnämnden ifall utbildningen 

fortskrider efter den 08.06 2021. N.N ämnar bli klar med sina studier under maj månad 2022. N.N:s 

arbetsavtal är förlängt t.o.m. 30.6.2021 genom tjänstemannabeslut § 34/2021 

Omsorgschefens förslag:  

 

 N.N:s  anställning som vårdare inom äldreomsorgen förlängs t.o.m. 31.05 2022 för att därefter ta ett 

nytt ställningstagande till fortsatt anställning. Fortsatt förlängning t.o.m. 31.05.2022 förutsätter även 

att N.N:s studier inom läroavtal inte avbryts under tiden. Ifall N.N:s läroavtal med inriktning 

närvårdarutbildning blir klart före den 31.05.2022, behandlas ärendet därefter. 

 

  

ON Beslut: Beslut enligt förslag. 

 

 

 

 

 

·         
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§ 51 Fullmakt för Kommunernas socialtjänst k.f gällande ersättning för 

socialvård för individer inkluderade i ÅFS 2012/74 och FFS 2010/1386 

på Åland 

Fullmakt för Kommunernas socialtjänst k.f gällande ersättning för socialvård för individer inkluderade 

i ÅFS 2012/74 och FFS 2010/1386 på Åland 

Kommunernas socialtjänst k.f inbegär en fullmakt att i kommunens ställe teckna avtal för särskilda 

kostnader för de individer som nämns i lagarna Lag om främjande av integration och Landskapslag om 

främjande av integration gällande socialvård med Egentliga Finlands NMT-central 

Avtalet tillämpas exempelvis på den som; 

1.     Får internationellt skydd, 

2.     Efter att ha ansökt om internationellt skydd har beviljats uppehållstillstånd, 

3.     Har tagits till Finland på särskilda humanitära grunder eller för uppfyllande av 

internationella förpliktelser, och 

4.     Har beviljats kontinuerligt uppehållstillstånd. 

Fullmakten ger KST rätt att ansöka om ersättning för de verkliga kostnaderna från UF-centret. 

Fullmakten ger KST rätt att ta del av kommunens information om klienten som är avgörande för att 

genomföra ovanstående ersättningsförfarande. Fullmakten ska vara undertecknad av behörig 

firmatecknare i kommunen och gäller tillsvidare. 

Av lojalitets avtalet tecknat mellan KST och medlemskommuner framgår: § 18 Mottagande av 

information gällande ersättningar Beslut om mottagande av kvotflyktingar kommer även efter 

1.1.2021 att fattas av medlems kommunernas fullmäktige. När beslut om mottagande av kvotflyktingar 

fattats och kommunen antagit ett integrationsprogram, ingår kommunen avtal med NTM-centralen i 

riket. Avtalet berättigar kommunen till kalkylerade ersättningar för mottagandet och även ersättningar 

för särskilda kostnader som ska specificeras. När de mottagna kvotflyktingarna byter hemkommun till 

en kommun som inte har avtal med NTM-centralerna, förfaller rätten till ersättning både gällande 

kalkylerade och särskilda ersättningar. Alla medlemskommuner har inte ingått avtal med NTM-

centralerna. Det är viktigt att alla kommuner har avtal med NTM-centralerna, annars förfaller rätten 

till ersättning både gällande kalkylerade och särskilda ersättningar. 

Kommunernas integrationsfrämjande program fastställs enligt lag i fullmäktige vart fjärde år och 

definierar arbetet mer detaljerat. 

Med stöd av § 19 grundavtalet för Kommunernas socialtjänst k.f. är medlemskommunerna förbundna 

till att ”vidarebefordra sådana kostnadsersättningar som tillkommer primärkommun trots att 
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verksamheten egentligen utförs av kommunalförbundet, till exempel för integrationsarbete. Dessa 

intäkter räknas till förbundets övriga intäkter och dras inte från enskild kommuns betalningsandel.” 

Se bilaga 1, Fullmakt för Kommunernas socialtjänst k.f gällande ersättning för socialvård för 

individer inkluderade i ÅFS 2012/74 och FFS 2010/1386 på Åland 

  

Omsorgschefens förslag:  

Kökars kommun undertecknar fullmakt med Kommunernas socialtjänst k.f gällande ersättning för 

socialvård för individer inkluderade i ÅFS 2012/74 och FFS 2010/1386 på Åland. Ifall inget avtal 

finns mellan Kökars kommun och Egentliga Finlands NTM-central bör ett sådant undertecknas. 

Ärendet sändes till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

  

  

 

ON Beslut: Beslut enligt förslag. Ärendet sändes till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
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§ 52 Protokollföring på kommunens elektroniska anslagstavla 

Omsorgsnämnden har noterat brister i protokoll föringen på kommunens elektroniska anslagstavla i 

ärenden som berör omsorgsnämnden. 

  

I protokollet från kommunfullmäktige möte 19.5.2021 saknas delgivning av bilagor som enligt 

nämnden har ett högt informativt värde och därmed behöver publiceras på kommunens elektroniska 

anslagstavla. 

  

Protokoll från tidigare socialnämndens sammanträden från 2019 och 2020 saknas på den elektroniska 

anslagstavlan. Eftersom den nya omsorgsnämnden såväl handhar vissa uppgifter som tidigare 

socialnämnd haft, samt arbetar vidare med förslag och utredningar som tidigare socialnämnd gett 

önskar omsorgsnämnden att socialnämndens protokoll från 2019 och 2020  publiceras på kommunens 

elektroniska anslagstavla.  

  

  

 

  

 ON Beslut:  

 Ovanstående text förmedlas vidare till personerna som ansvarar för informationen på såväl 

kommunens hemsida som kommunens elektroniska anslagstavla. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

. 
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               53 § Mötet avslutas:    

 Klockan 16.55. 
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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 : §§ 47,48,49,51,52,53 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt 
rättelseyrkande enligt § 110 kommunallagen kan framställas över beslutet 
(se instruktioner nedan under rättelseyrkanden) 
 
Paragrafer : §§ 50 

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. 

 


