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                                     13.12.2022  

ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN § 98 - 104   

  

Utdragsbestyrkande 

 

Mötestid Plats 

13.12.2022 kl 15.30 - 16.20 Kommungårdens mötesrum 

 

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 

14.12.2022 kl: 10.00 §§ 98 - 104 Sommarängen 

  

 

Krister Hellström, justerare 

 

 

Robert Karlman, justerare 

Protokollet framläggs till påseende  

 

Intygas: Camilla Enberg 
14.12.2022 kl : 10.45 

 



KÖKARS KOMMUN     Protokoll nr 11 

         Sida 2      
    Mötesdatum   

                                     13.12.2022  

ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN § 98 - 104   

  

Utdragsbestyrkande 

                                                                                           

 

Föredragningslista         Sida 
 

§ 98 Laglighet och beslutsförhet     3 

§ 99 Val av två protokolljusterare     3 

§ 100 Godkännande av föredragningslistan    3 

§ 101 Avslutande av arbetsavtal     3 

§ 101 Avslutande av arbetsavtal     4 

§ 102 Anställning av vikarierande närvårdare nattetid   4 

§ 102 Anställning av vikarierande närvårdare nattetid   4 

§ 103 Fortsatt anställning som vårdare    6 

§ 103 Fortsatt anställning som vårdare    6 

§ 104 Mötet avslutas klockan:     6 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÖKARS KOMMUN     Protokoll nr 11 

         Sida 3      
    Mötesdatum   

                                     13.12.2022  

ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN § 98 - 104   

  

Utdragsbestyrkande 

§ 98 Laglighet och beslutsförhet 

ÄO Beslut: Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

§ 99 Val av två protokolljusterare  

ÄO Beslut:  

Till protokolljusterare valdes Krister Hellström och Robert Karlman. Protokollet justeras den 14.12 kl 

10.00 vid Sommarängen. 

 

 § 100 Godkännande av föredragningslistan 

ÄO Beslut: Föredragningslistan godkändes. Inga övriga ärenden behandlades. 
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 § 101 Avslutande av arbetsavtal  

Vikarierande närvårdare N.N har inkommit med en skriftlig uppsägning den 19.11. Uppsägningen sker 

på egen begäran. Se bilaga 1. 

N.N:s sista arbetsdag är den 29.12.2022.. 

Omsorgschefen har utannonserat ett vårdledighetsvikariat som närvårdare 68,63%  av heltid med sista 

ansökningsdag den 05.12.2022.  

 

 

 Omsorgschefens förslag:  

 N.N:s uppsägning som vårdledighetsvikarie inom äldreomsorgen beviljas med sista arbetsdag den 

29.12.2022.  

 

ÄO beslut: Beslut enligt omsorgschefens förslag.  
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 § 102 Anställning av vikarierande närvårdare nattetid 

 Ett vårdledighet vikariat som närvårdare nattetid har utlyst med sista ansökningsdag den 5 

december. Vikariatet gäller under tiden den ordinarie anställde är vårdledig enligt ansökan se bilaga 

2. 

 Arbetet startar den 16.01.2023 och varar fram till 31.05.2024.  Behörighetsvillkoren är 

närvårdarexamen helst med inriktning på äldreomsorg och är 68,63% av heltid. En fyra månaders 

prövotid tillämpas. 

 En formellt behörig sökande har inkommit inom utsatt tid. Se bilaga 3. 

 

 Omsorgschefens förslag: 

 N.N anställs som närvårdare nattetid 68,63% av heltid under tiden 16.01.2023 - 31.05.2024 då den 

ordinarie närvårdare N.N:s vårdledighet upphör. En fyra månaders prövotid tillämpas. Lön enligt Akta 

kollektivavtal. 

 

 ÄO Beslut: 

 N.N beviljas vårdledighet fram till 31.05.2024 enligt ansökan. N.N anställs som närvårdare nattetid 

68,63% av heltid under tiden 16.01.2023 -31.05.2024 då den ordinarie närvårdare N.N:s vårdledighet 

upphör. En fyra månaders prövotid tillämpas. Lön enligt Akta kollektivavtal.  
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§ 103 Fortsatt anställning som vårdare 

N.N är fortsättningsvis inskriven vid Ålands yrkesgymnasium och kommer att fortsätta sina närvårdare 

studier från våren 2023 med en studieplan om att bli klar med yrkesämnen per den 04.06.2023. 

ÄO nämnden beslöt den 20.09 att N.N anställs som vårdare dagtid 78,43% för tiden 21.9.22-31.12.22. 

Ärendet skulle behandlas på nytt senare under hösten då mer information erhållits kring läroavtal, 

utbildningsavtal och fortsatta studier.  

N.N kommer att avlägga de två sista yrkesproven under april/maj månad 2023 där avtal undertecknas 

mellan arbetsgivare, den studerande samt Ålands yrkesgymnasium samt handledning krävs. Därefter 

har N.N endast några GEM ämnet att läsa under hösten 2023 som eventuellt kan sträcka sig till våren 

2024.  

Omsorgschefens förslag:  

Omsorgschefen ställer sig positivt till en fortsatt anställning av N.N efter den 31.12.2022.  N.N 

anställs fortsättningsvis som vårdare i arbetsavtal under tiden 01.01.2023 - 31.12.2023 under 

förutsättning att studierna fortskrider vid Ålands yrkesgymnasium under vårterminen samt att N.N 

tenterar sina GEM ämnen. GEM studierna kan utföras på sidan av arbetet och kräver ingen 

handledning. 

N.N:s anställning omprövas innan arbetsavtalets slutdatum. Arbetsprocent utgår från 78,43% dagtid i 

periodarbete.  Kan dock bli en lägre procent under april och maj månad ifall behovet uppstår.  

Närvårdare N.N utses till handledare under N.N:s utbildningstid våren 2023. Ersättning betalas enligt 

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

uppgiftsrelaterade lönen.  

ÄO Beslut:  

N.N beviljas en fortsatt anställning efter den 31.12.2022 som vårdare inom äldreomsorgen under tiden 

01.01.2023 - 31.08.2023 under förutsättning att studierna fortskrider vid Ålands yrkesgymnasium. 

Beslut om fortsatt anställning omprövas på nytt under hösten 2023. 

Arbetsprocent utgår från 78,43% dagtid i periodarbete med möjlighet att anhålla om ledighet för 

studier under vårterminen 2023. 

Närvårdare N.N utses till handledare under N.N:s utbildningstid våren 2023. Ersättning betalas enligt 

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

uppgiftsrelaterade lönen.  
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§ 104 Mötet avslutas klockan:  

                     Mötet avslutades klockan: 16.20. 
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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: §§ 99-101,104 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt 
rättelseyrkande enligt § 110 kommunallagen kan framställas över beslutet 
(se instruktioner nedan under rättelseyrkanden) 
 
Paragrafer: §§ 102-103   

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. 

 


