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§ 71 Laglighet och beslutsförhet 

ÄO Beslut: Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

§ 72 Val av två protokolljusterare  

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

tisdag den 5 juli klockan 9.00 på Sommarängen. Ordförande justerar digitalt. 

 

 § 73 Godkännande av föredragningslistan 

ÄO Beslut:  Föredragningslistan godkändes med ett övrigt ärende, § 77, ansökan om studieledighet. 
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 § 74 Anställning av närvårdare dagtid 100 % 

En befattning som närvårdare dagtid har ånyo varit utannonserad med sista ansökningsdag 23.06.2022. 

Befattningen är tillsvidare med början snarast. En 6 månaders prövotid tillämpas. Behörighetsvillkoren 

är närvårdarexamen helst med inriktning på äldreomsorg. Den sökande bör var inregistrerad i Valvira. 

Lön enligt gällande kollektivavtal. 

 Ingen sökande.  

  

Omsorgschefens förslag:  

Befattningen återgår till sin ursprungs procent om 78,43% av heltid och utlyses inte på nytt i detta 

skede pga av mindre beläggning av boenden för närvarande. Dock med reservation att så fort 

situationen förändras angående kundunderlag eller att vårdbehovet ökar, tas ärendet åter upp till 

behandling.  

 

ÄO Beslut: Beslut enligt omsorgschefens förslag. 
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§ 75 Anställning av närvårdare dagtid 56,68 % 

 En befattning som närvårdare dagtid 56,68%av heltid har varit ånyo utannonserad med sista 

ansökningsdag 25.05.2022. Befattningen är tillsvidare med början snarast. En 6 månaders prövotid 

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

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

 Ingen sökande. 

 

 
Omsorgschefens förslag: Befattningen återgår till sin sin ursprungs procent om 78,43% av heltid. 

Huruvida befattningen skall utannonseras på nytt alternativt omvandlas till arbetsavtal inom läroavtal, 

tas ett beslut om i paragraf 76. 

 

 

ÄO Beslut: Beslut enligt omsorgschefens förslag.  
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 § 76 Läroavtal 

Det har inkommit en förfrågan av en närvårdare studerande vid Prakticum i Helsingfors om att få 

uppgöra ett läroavtal mellan kommunen och den studerande så att denne kan fullfölja sina studier på 

distans. Läroavtalet skulle gälla tre terminer med start fr.o.m. 01.08.2022.  

Den studerande skall vara anställd på avtal inom kommunen och arbeta minst 25 timmar per vecka 

(65%) med betald lön från arbetsgivaren. Minimikostnad för en studerande på läroavtal är 2 626,72 

euro per månad för 100% anställning. En utsedd handledare vid arbetsplatsen är ett krav för att 

läroavtal kan fullföljas. Kostnaden för arvodet till handledaren betalas av arbetsgivaren. Akta §16a 

Handledararvode (ÅL) mom. 2.  Till en anställd som är behörig som examensbedömare för studerande 

betalas en särskild ersättning om 70 € för varje bedömningstillfälle (bedömningen ca 1 

arbetsvecka).mom. 3. 

 Till en anställd som handleder en studerande i läroavtalsutbildning betalas en penningersättning som 

är 10 % av den uppgiftsrelaterade lönen per månad under den tid handledningen av den studerande 

pågår. Handledaren ansvarar över bedömning av yrkesprov. 

En utbildningsersättning från Prakticum om 75 euro per månad betalas till arbetsgivaren under 

förutsättning att den studerande har minst 15 arbetsdagar per månad. 

Ett vanligt arbetsavtal skrivs med lönekostnader enlig kollektivavtal. Därtill görs ett läroavtal och 

läroplan upp mellan skolan/studerande/handledare samt arbetsgivaren.  

Kommunen kan besluta sig för att läroavtalet gäller för en kortare period t ex. till året slut eller för en 

längre period ( högst 3 terminer).  

 

Omsorgschefens förslag:  

Ärendet tas redan nu till behandling i och med att de vakanta befattningar som finns inom 

äldreomsorgen inte är tillsatta. 

Omsorgschefen ställer sig positivt till att anställa N.N på läroavtal med start från 01.08.2022 och under 

perioden som återstår av utbildningen till närvårdare (3 terminer). Arbetstimmar minst 25 timmar per 

vecka, dagtid i periodarbete. Fro.m. 22.08.22 utgår arbetsprocenten från 78,43%. Arbetsavtal skrivs 

med den anställde, lön enligt kollektivavtal. 

Anställningen utgår ifrån en vakant befattning om 78,43% och som är obesatt inom äldreomsorgen. 

N.N utses till handledare under N.N:s läroavtals tid i Kökars kommun. Ersättning betalas enligt 

månadsredovisning av faktiska handledare timmar dock ej högre än 10 % av den den 

uppgiftsrelaterade lönen.   

Ärendet justeras omedelbart. 

ÄO Beslut:  Beslut enligt omsorgschefens förslag. 



KÖKARS KOMMUN    Protokoll nr 7 Sida 7 

      

 Mötesdatum 04.07.2022  

ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN      

  

  

Utdragsbestyrkande 

§ 77 Anhållan om studieledighet 

Det har inkommit en ansökan om studieledighet från närvårdare N.N under tiden 15.8.2022 t.o.m. 

31.12.2023.  

Bilaga 1, anhållan 

Bilaga 2, information om utbildningen 

Landskapslag (1983:57) om studieledighet 

1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde 

1 §. Syftet med denna lag är att genom införande av rätt till studieledighet förbättra utbildnings- och 

studie möjligheterna för den i arbetslivet verksamma befolkningen. 

2 kap. Rätt till studieledighet 

4 §.  (1987/53) Arbetstagare som i en eller flera perioder under sammanlagt ett år har varit anställd i 

huvudsyssla hos samma arbetsgivare har rätt till sammanlagt högst två års studieledighet under en 

period som omfattar fem år. 

5 kap. Avbrytande av studieledighet 

12 §.Arbetstagare som avbryter sina studier har rätt att återgå till arbetet om studieledigheten omfattar 

längre tid än 50 dagar. Önskar arbetstagare avbryta studieledigheten, skall han meddela arbetsgivaren 

därom senast fyra veckor innan han avser att återvända till arbetet. (1991/62) 

I övrigt tillämpas landskapslag (1983:57) om studieledighet samt kollektivavtal. Om semester- och 

pensionsförmåner som bestäms på basen av studieledighet finns särskilda bestämmelser och tillämpas 

därefter. 

Omsorgschefens förslag: 

Närvårdare N.N beviljas studieledighet utan lön under studieperioden 15.8.2022 t.o.m. 31.12.2023 

under förutsättning att vikarie tillsätts. 

Befattningen utlyses med sista ansökningsdag den 18.07.22 

Ärendet justeras omedelbart. 

 

ÄO Beslut:Beslut enligt omsorgschefens förslag med tillägg att den sökande tar del av Landskapslag 

(1983:57) om studieledighet. 

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/198357#1987/53
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/198357#1991/62
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§ 78 Mötet avslutas:  

 klockan 15.40. 
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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: §§ 71,72,73,78 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt 
rättelseyrkande enligt § 110 kommunallagen kan framställas över beslutet 
(se instruktioner nedan under rättelseyrkanden) 
 
Paragrafer: §§ 74,75,76,77 

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. 

 


