
KÖKARS KOMMUN     Möte nr 2  Sida 1

       
   Mötesdatum    

   17.03.2023  

ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN § 13 - 20   

 

  

Utdragsbestyrkande 

  

Mötestid Plats 

17.03.2023 kl 14 - 14.40 Sommarängen 

 

Närvarande ordinarie beslutande Närvarande ersättare 

X Grönroos-Friman Nina, ordförande                 Björk Natalie 

 Karlman Robert,   Aalto Jens 

X Hellström Sara  Hellström Johanna 

X Hellström Krister  Eriksson Lotta 

    

Övriga närvarande 

X Lotta Eriksson, kst ordf X Enberg Camilla, omsorgschef 

 Karlsson Niclas, Kommundirektör     

  

Underskrifter 

 

 

Nina Grönroos-Friman, ordförande 

 

 

Camilla Enberg, sekreterare 

 

Justerat tid och datum Plats 

17.03.2023 kl: §§ 13 - 20 Sommarängen 

  

 

Sara Hellström, justerare 

 

 

Krister Hellström, justerare 

Protokollet framläggs till påseende  

 

Intygas: Camilla Enberg 
17.03.2023 kl : 15.30 
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§ 13 Laglighet och beslutsförhet 

ÄO Beslut: Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. Pga av omständighet har 

mötet flyttats från den 14.3 till den 17.3.2023. 

 

§ 14 Val av två protokolljusterare  

ÄO Beslut:  

Till protokolljusterare valdes Sara Hellström och Krister Hellström. Protokollet justeras omedelbart 

efter mötet. 

 

 § 15 Godkännande av föredragningslistan 

ÄO Beslut: 

Föredragningslistan godkändes med två övriga ärenden, § 17 Sommarsemester för personal inom 

centralköket samt § 18 Ärende till kännedom § 19 Anhållan om avslut av läroavtal. 
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§ 16  Anställning av semestervikarie år 2023       

Omsorgschefen har utannonserat ånyo följande vikariat; 

-Ett sommarvikariat som närvårdare nattetid 68,63% av heltid under perioden 26.6- 

31.7.2023. 

-Ett sommarvikariat som närvårdare dagtid 78,43% av heltid under tiden 10.7 - 6.8. 

 

Inskolningsdagar kan tillkomma innan anställningens början. 

Behörighetsvillkoren är närvårdarexamen helst med inriktning på äldreomsorg. Den sökande bör var 

inregistrerad i Valvira. Lön enligt gällande kollektivavtal. 

Sista ansökningsdag 9.3.2023. 

Två ansökningar har inkommit inom utsatt tid för vikariat dagtid som närvårdare. En kvarstår som 

sökande från förra mötet den 23.02. De sökanden är N.N och N.N. Ingen av de sökanden är formellt 

behörig. 

Ingen ansökan har inkommit för vikariatet som närvårdare nattetid 68,63% av heltid under perioden 

26.6-31.7.2023. Omsorgschefen har förlängt ansökningstiden till den 24.03.2023. 

 

Bilaga 1-2 Ansökningar 

 

Omsorgschefens förslag:  

 N.N anställs som vikarierande vårdare dagtid under perioden 10.7 - 6.8.  

 

ÄO beslut: 

 N.N anställs som vikarierande vårdare dagtid 78,43 % under perioden 10.7 - 6.8.2023. 
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§ 17 Sommarsemester för personal inom centralköket  

 

Ett önskemål om sommarsemester för personal inom centralköket har inkommit till omsorgschefen. 

Personalen arbetar måndag till fredag under sommarmånaderna.   

Önskemål från centralköket: 

Lise-Lott Karlman v 24 - 27 (12.6 - 9.7 2022) totalt 5 veckor 

Robin Karlman  v 28 - 32 ( 10.7 - 13.8 2022) totalt 5 veckor 

 

Omsorgschefens förslag: 

Personalens sommarsemester år 2023 godkänns enligt önskemål. Ifall vikarie behöver tillsättas, ger 

äldreomsorgsnämnden omsorgschefen i uppdrag att på tjänstemannanivå kunna anställa vikarie. 

 

ÄO Beslut: Beslut enligt förslag. 
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§ 18 Ärende till kännedom 

Kommunens integrationsplan 

Fullmäktige fastslog den 7.7.2015 ett kommunalt program för främjande av integration. 

Kommunstyrelsen har den 08.02.2023 § 8 behandlat ärendet. Beslutet blev enligt kommundirektörens 

förslag att remittera frågan till ÄON som får i uppdrag att inför styrelsen presentera en uppdatering av 

kommunens integrationsplan.  

Omsorgschefens förslag: 

Ärendet antecknas till kännedom i väntan på mera information och klarläggning från kommunernas 

socialtjänst inom den del av socialvården som tillhör KST. Inom ramen för kommunens uppgifter 

ingår bland annat ansvar för barnomsorg, grundskola och äldreomsorg i enlighet med respektive lag.  

Äldreomsorgsnämnden ansvarar för integrationsarbetet till den del som samordnas inom kommunens 

äldreomsorg.  

 

 

ÄO Beslut: Ärendet antecknas till kännedom. 
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 § 19 Anhållan om avslut av läroavtal 

N.N har ansökt om att få avsluta sitt läroavtal inom äldreomsorgen. Anhållan inkom den 15.03.23. 

Uppsägningstiden är 14 dagar och börjar löpa dagen efter den dag då uppsägningen delgivits.  

 

Omsorgschefens förslag: 

N.N beviljas uppsägning enligt gällande uppsägningstid men kommer att avsluta sitt förordnande den 

07.04.2023 enligt överenskommelse. 

 

 

ÄO Beslut: 

N.N beviljas uppsägning enligt gällande uppsägningstid men kommer att avsluta sitt förordnande den 

07.04.2023 enligt överenskommelse. 
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§ 20 Mötet avslutas klockan: 14.40 
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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: §§ 13-16,18,20 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt 
rättelseyrkande enligt § 110 kommunallagen kan framställas över beslutet 
(se instruktioner nedan under rättelseyrkanden) 
 
Paragrafer: §§ 16-17,19   

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 
Äldreomsorgsnämnden 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. 
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