
KÖKARS KOMMUN   PROTOKOLL MÖTE nr 5 Sida 1 

    Mötesdatum 04.05.2022  

ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN § 47 - 60    

  

  

Utdragsbestyrkande 

  

Mötestid Plats 

04.05.2022 kl 18.30 - 20.16 Sommarängen 

 

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 

 Lotta Eriksson, kst ordf X Enberg Camilla, omsorgschef 

 Karlsson Niclas, Kommundirektör    

  

Underskrifter 

 

 

Nina Grönroos-Friman, ordförande 

 

 

Camilla Enberg, sekreterare 

 

Justerat tid och datum Plats 

05.05.2022 kl:13.00 §§ 47 - 60    Sommarängen 

  

 

Sara Hellström justerare 

 

 

Robert Karlman justerare 

Protokollet framläggs till påseende  

 

Intygas: Camilla Enberg 
05.05.2022 kl: 13.45 
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Utdragsbestyrkande 

Föredragningslista         Sida 
 

§ 47  Laglighet och beslutsförhet     3 

§ 48 Val av två protokolljusterare     3 

§ 49 Godkännande av föredragningslistan    3 

§ 50 Anställning av närvårdare dagtid 100 %    4 

§ 51 Anställning av närvårdare dagtid 56,68 %    4 

§ 52 Fortsatt anställning som vårdare     5 

§ 52 Fortsatt anställning som vårdare     6 

§ 53  Semestervikarie för personal inom lokalvården   6 

§ 53  Semestervikarie för personal inom lokalvården   7 

§ 54 Ett vårdledighetsvikariat som närvårdare nattetid 68,63% av heltid  7 

§ 54 Ett vårdledighetsvikariat som närvårdare nattetid 68,63% av heltid  8 

§ 55 Uppgiftsbeskrivning lokalvårdare i arbetsavtalsförhållande 58,72% av heltid 9 

§ 56 Uppgiftsbeskrivning närvårdare i arbetsavtalsförhållande   9 

§ 57 Uppgiftsbeskrivning närvårdare natt i arbetsavtalsförhållande  10 

§ 58  Utbildning i läkemedelsbehandling LOVe.    11 

§ 59 Fullmakt för Ålands hälso- och sjukvård gällande ersättning för hälso- och sjukvård för 

individer inkluderade i FFS 2011/746 och FFS 2010/138 på Åland  13 

§ 60 Mötet avslutas klockan :     14 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 47 Laglighet och beslutsförhet 

ÄO Beslut: Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

§ 48 Val av två protokolljusterare  

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

den 5 maj kl 13.00 på Sommarängen. 

 

 § 49 Godkännande av föredragningslistan 

ÄO Beslut:   Föredragningslistan godkändes med två övriga ärenden. § 58 Utbildning i 

läkemedelsbehandling LOVe samt § 59 Fullmakt för Ålands hälso- och sjukvård gällande ersättning 

för hälso- och sjukvård för individer inkluderade i FFS 2011/746 och FFS 2010/138 på Åland. 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÖKARS KOMMUN   PROTOKOLL MÖTE nr 5 Sida 4 

    Mötesdatum 04.05.2022  

ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN § 47 - 60    

  

  

Utdragsbestyrkande 

  

 § 50 Anställning av närvårdare dagtid 100 % 

En befattning som närvårdare dagtid har ånyo varit utannonserad med sista ansökningsdag 03.05.2022. 

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. 

 

 
Omsorgschefens förslag: 

Ingen sökande till befattningen och därför föreslår omsorgschefen att en utannonsering görs igen med 

sista ansökningsdag den 25.05.22.  

 

ÄO Beslut: Beslut enligt omsorgschefens förslag. 
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Utdragsbestyrkande 

§ 51 Anställning av närvårdare dagtid 56,68 % 

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

ansökningsdag 03.05.2022. 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. 

 

 
Omsorgschefens förslag: 

Ingen sökande till befattningen och därför föreslår omsorgschefen att en utannonsering görs igen med 

sista ansökningsdag den 25.05. 22. 

 

 

ÄO Beslut: Beslut enligt omsorgschefens förslag.  
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Utdragsbestyrkande 

 § 52 Fortsatt anställning som vårdare 

Socialnämnden beslöt den 15.3 2019 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.  

Omsorgsnämnden behandlade ärendet på nytt den 23.06.2021 i och med att utbildningen har fortskridit 

efter den 08.06.2021. N.N:s dåvarande arbetsavtal var förlängt t.o.m. 30.6.2021 genom 

tjänstemannabeslut § 34/2021. N.N ämnade bli klar med sina studier under maj månad 2022.   

Omsorgsnämnden beslöt att förlänga N.N:s arbetsavtal  t.o.m. 31.05.2022.   

Om N.N:s läroavtalsstudier ämnar att fortsätta,  kommer studierna att fortsätta under ht 2022 fram till 

2023 då studierna bör vara färdiga.   

Se bilaga 8 

Omsorgschefens förslag:  

Omsorgschefen föreslår att N.N:s arbetsavtal förlängs t.o.m 31.08.2022 med hänvisning till  

den information som arbetsgivaren tagit del av gällande N.N:s anhållan hos Ålands yrkesgymnasium  

om studieuppehåll t.o.m. 15.08.2022.  

                                                                                    

ÄO Beslut:  Beslut enligt omsorgschefens förslag. Ärendet justeras omedelbart. 
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Utdragsbestyrkande 

§ 53 Semestervikarie för personal inom lokalvården  

Lokalvårdarens sommarsemester under perioden 11.7 - 14.8 godkändes i omsorgsnämnden den  

27.01.22 § 20. En utannonsering av semestervikarie har gjorts med förlängning av ansökningsdag till 

den 03.05.2022. Ingår även kökssysslor utöver lokalvårdarens arbetstid. 

En lokalvårdare på totalt 58,72 % av heltid fördelat enligt följande; 

-          41,83 % på serviceboendet Sommarängen 

-          9,15 % på Barnängen (barnomsorgen) 

-          7,74 % vid ÅHS rådgivning 

Arbetet startar den 11.07 – 14.08.2021. En ansökan har inkommit inom utsatt tid.  

Den sökande är N.N. 

Se bilaga 7. 

 

 Omsorgschefens förslag:  

 Omsorgschefens föreslår att vikariatet utannonseras på nytt med ett sista ansökningsdatum om 

25.05.2022.  Tidigare ansökning kvarstår.   

  

ÄO Beslut: Beslut enligt omsorgschefens förslag. 
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§ 54 Ett vårdledighetsvikariat som närvårdare nattetid 68,63% av heltid 

Ett vårdledighetsvikariat som närvårdare nattetid 68,63% av heltid med början 09.06 t.o.m.10.10.2022 

har varit utannonserat med sista ansökningsdag den 22.4.2022. Vikariatet kan bli förlängt och  två 

månaders prövotid tillämpas. Behörighetsvillkoren är närvårdarexamen helst med inriktning på 

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

Två ansökningar har inkommit under utsatt tid. Båda sökanden är formellt behöriga. 

De sökanden är; 

N.N och N.N 

Se bilaga 1. 

 

Omsorgschefens förslag: 

Omsorgschefen föreslår inför äldreomsorgsnämnden att N.N anställd som närvårdare nattetid 68,63% 

av heltid med början 1.8.2022 t.o.m. 10.10.2022 med eventuell förlängning. Vikariatet är ett 

vårdledighetsvikariat. Lön enligt gällande kollektivavtal.  

Den sökande är inskriven i valvira och har en närvårdare examen  med inriktning äldreomsorg. 

 

ÄO Beslut: Beslut enligt omsorgschefens förslag. Ifall N.N tackar nej till vikariatet anställs N.N. 

Ärendet justeras omedelbart. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 



KÖKARS KOMMUN   PROTOKOLL MÖTE nr 5 Sida 9 

    Mötesdatum 04.05.2022  

ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN § 47 - 60    

  

  

Utdragsbestyrkande 

 

§ 55 Uppgiftsbeskrivning lokalvårdare i arbetsavtalsförhållande 58,72% av 

heltid 

 

En revidering av nuvarande uppgiftsbeskrivning har gjorts av omsorgschefen och presenteras i bilaga  

2 - 3 Förslaget till reviderad uppgiftsbeskrivning är förankrat hos lokalvårdaren. 

 

Omsorgschefens förslag: 

Äldreomsorgsnämnden omfattar omsorgschefens förslag till reviderad uppgiftsbeskrivning i enlighet 

med bilaga 2 - 3. Samtidigt konstateras att en ny värdering/omfördelning av arbetsuppgifter bör göras 

inför budget 2023.  

 

ÄO Beslut: Beslut enligt omsorgschefens förslag.  
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Utdragsbestyrkande 

§ 56 Uppgiftsbeskrivning närvårdare i arbetsavtalsförhållande 

 

En revidering av nuvarande uppgiftsbeskrivning har gjorts av omsorgschefen och presenteras i bilaga  

4.  Förslaget till reviderad uppgiftsbeskrivning har informerats vid personalmöte den 26.04.22 

 

Omsorgschefens förslag: 

Äldreomsorgsnämnden omfattar omsorgschefens förslag till reviderad uppgiftsbeskrivning i enlighet 

med bilaga 4. Samtidigt konstateras att en ny värdering/omfördelning av arbetsuppgifter bör göras 

inför budget 2023. Vårdarbetet bör alltid prioriteras av vårdarna varav uppgifter utöver vårdarbetet i 

huvudsak skall utföras av annan personal, 

 

 

ÄO Beslut: Beslut enligt omsorgschefens förslag.  
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Utdragsbestyrkande 

§ 57 Uppgiftsbeskrivning närvårdare natt i arbetsavtalsförhållande 

En revidering av nuvarande uppgiftsbeskrivning har gjorts av omsorgschefen och presenteras i bilaga  

5 - 6. Bilaga 6 förtydligar de arbetsuppgifter som tillhör nattarbetet.  Förslaget till reviderad 

uppgiftsbeskrivning har informerats vid personalmöte den 26.04.22. 

 

Omsorgschefens förslag: 

Äldreomsorgsnämnden omfattar omsorgschefens förslag till reviderad uppgiftsbeskrivning i enlighet 

med bilaga 5-6. Samtidigt konstateras att en ny värdering/omfördelning av arbetsuppgifter bör göras 

inför budget 2023. Vårdarbetet bör alltid prioriteras av vårdarna varav uppgifter utöver vårdarbetet i 

huvudsak skall utföras av annan personal, 

 

 

ÄO Beslut: Beslut enligt omsorgschefens förslag.  
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Utdragsbestyrkande 

§ 58 Utbildning i läkemedelsbehandling LOVe. 

Ärendet har behandlats i socialnämnden § 38 den 24.04.2020. 

 

Läkemedelsförsörjningen utgör en väsentlig del av hälso- och sjukvården och genom samverkansavtal 

mellan kommunen och Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) inom bland annat läkemedelshantering. 

Säker läkemedelshantering är en av de mest centrala faktorerna inom klient säkerhetsarbetet. Enligt 

rekommendationer av Valvira bör personal, för att förverkliga en patient- och klient säker 

läkemedelshantering, ha ett skriftligt tillstånd och i praktiken påvisa att personen i fråga har 

tillräckliga kunskaper för att hantera läkemedel.  

Anställda som deltar i läkemedelshantering är skyldiga att kontinuerligt upprätthålla sina kunskaper 

och delta i fortbildning som arbetsgivaren ordnar.  

Ansvaret för ordnande och finansiering av fortbildning ligger på arbetsgivare. Den anställde ansvarar 

för utvärderingen av det egna behovet av fortbildning samt för deltagande i fortbildning som gagnar 

det egna arbetet.  

Inom ÅHS har ett webbaserat verktyg (LOVe) införskaffats. Genom LOVe har legitimerad 

yrkesutbildad personal samt yrkesutbildad personal med skyddad yrkesbeteckning möjlighet att förnya 

och påvisa sin kunskap i läkemedelshantering. Läkemedel tillståndet förnyas med 3 års mellanrum för 

att trygga patientsäker vård.  

Vid ÅHS togs under år 2017 i bruk en webbaserad utbildning i läkemedelsbehandling (LOVe) för 

legitimerad yrkesutbildad personal samt för yrkesutbildad personal med skyddad yrkesbeteckning.  

Planen LOVe förutsätter att hemservice personalen regelbundet tenterar sina uppdaterade kunskaper 

och att kommunen bidrar till att detta genomförs. Inom sammanhållen hemvård är det ÅHS som 

ansvarar för utbildning inom läkemedelsbehandling, vilket innebär att ÅHS erbjuder kommunerna 

kostnadsfri tillgång till den webbaserade utbildningen i läkemedelsbehandling (LOVe). För att all 

personal återkommande ska kunna ges tillfällen att tentera erbjuds tentamenstillfällen idealiskt sett 

varje år.  

Eventuella självstudier sker utanför arbetstid då kunskapen är något som arbetstagaren bör erhålla för 

att kunna utföra sitt arbete/repetition. Tentamen/omtentamen får göras upp till 3 gånger på arbetstid, 

därefter på egen tid.  

Kommunen verkar för att ÅHS tar ett övergripande ansvar för fortbildning i LOVe genom att anordna 

fortbildning regelbundet återkommande för hemservicepersonal.  

Kommunerna måste själva ordna övervakning av tentamenstillfälle medan ÅHS kan stå för 

lokalutrymme.  
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Utdragsbestyrkande 

Tentamen övervakare blir omsorgschefen som kommer att gå en inskolning den 24 maj som ÅHS 

anordnar. ÅHS kommer även att fungera som huvudanvändare av systemet. Vårdpersonal har under 

april månad fått inloggning till den webbaserade utbildningen i läkemedelsbehandling.  

Se bilaga 8 

Omsorgschefens förslag: 

Den yrkesutbildad personal med skyddad yrkesbeteckning som för närvarande är anställd inom 

äldreomsorgen skall senast 31 december 2022 tenterat den obligatoriska delen vad gäller fortbildning i 

läkemedelsbehandling LOVe.   

ÄO Beslut: Beslut enligt omsorgschefens förslag. 
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Utdragsbestyrkande 

§ 59 Fullmakt för Ålands hälso- och sjukvård gällande ersättning för hälso- 

och sjukvård för individer inkluderade i FFS 2011/746 och FFS 2010/138 på 

Åland 

 

Sedan hösten 2018 har Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) haft ett fullmaktsförfarande med hälften av 

de åländska kommunerna. 

Dessa fullmakter ger ÅHS rätt att vara i direkt kontakt med Närings-trafik- och miljöcentralen (NTM) 

i Egentliga Finland då det gäller ersättning för kvotflyktingars och flyktingars hälso- och sjukvård. 

Detta underlättar förfarandet för alla inblandade parter och bidrar även till att sekretessbelagda 

uppgifter inte hamnar på avvägar.  

Fullmakten ger Ålands hälso- och sjukvård rätt att ansöka om ersättning för de faktiska hälso- och 

sjukvårdskostnaderna från UF-centret och migrationsverket. Fullmakten ger även Ålands hälso- och 

sjukvård rätt att ta del av kommunens information om individen/patienten som är avgörande för att 

genomföra ovanstående ersättningsförfarande. 

I och med kriget i Ukraina och att EU därmed öppnat upp massflyktsdirektivet har ÅHS sett att 

fullmakterna behöver förnyas för att inkludera även gruppen av människor som sökt tillfälligt skydd. 

Uppdaterade fullmakten gäller både gentemot NTM-centralen och gentemot Migrationsverket och 

inkluderar alla personer (kvotflyktingar, flyktingar, asylsökande, sökande av tillfälligt skydd samt 

offer för människohandel) som omfattas av lagen Lag om mottagande av personer som söker 

internationellt skydd och om identifiering av hjälp till offer för människohandel (2011/746). ‘ 

Denna modell förutsätter fullmakter från alla åländska kommuner till ÅHS och ersätter de tidigare 

fullmakter. Framkommer i text att Ålands hälso- och sjukvård emotser påskriven fullmakt snarast 

möjligt. 

Se bilaga 10 

 

Omsorgschefens förslag: 

Kökars kommun omfattar den text som framkommer av fullmakten och undertecknas av behörig 

firmatecknare i kommunen. Fullmakten gäller tillsvidare. I och med att det inte finns utsedd 

integrationsansvarig i kommunen bör det klargöras vem som handhar ansvaret gällande integration. 

Ärendet sändes till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 

ÄO Beslut: Beslut enligt omsorgschefens förslag. Ärendet sändes till kommunstyrelsen för vidare 

behandling. 
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                 § 60 Mötet avslutas klockan:  

                      Mötet avslutades klockan 20.16. 
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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:§§ 47,48,49,50,51,58,59,60 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt 
rättelseyrkande enligt § 110 kommunallagen kan framställas över beslutet 
(se instruktioner nedan under rättelseyrkanden) 
 
Paragrafer : §§ 52,53,54,55,56,57 

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. 

 


