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 § 107  Laglighet och beslutsförhet 

Beslut: Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

§ 108 Val av en protokolljusterare  

Beslut: Till protokolljusterare valdes Robert Karlman och Susanna Mickwitz. Protokollet justeras 
direkt efter mötet.  

 

 

§ 109 Godkännande av föredragningslistan 

 

Beslut: Föredragningslistan godkändes med ett övrigt ärende §117, Anhållan om att gå ner i arbetstid. 
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§ 110 Närvårdare 

Ärendet hänvisas till den rapport av arbetsgrupp som utarbetats, bilaga 4§ 94, Utredning av 
äldreomsorgen och det sociala ansvarsområdet 2020-2021 inom Kökars kommun. Arbetsgruppen 
tillsattes den 5.11.2020 § 84 Socialnämnden.  

Arbetsgruppen har utarbetat förslag till utredning under punkt 7.5.1 För socialnämnden 26.11.2020: 
ärende nr 4-8 som rekommenderas att behandlas i socialnämnden och därefter till kommunstyrelsen 
för vidare behandling. Ärendet återremitterades socialsekreteraren för vidare beredning och beräkning 
av lönekostnader som kan tillkomma budget 2021.  

I och med att våra anställda har varierande löner pga av lång arbetserfarenhet, individuella tillägg mm 
har en beräkning gjorts utifrån tre olika utgångslägen. 

1. Mellanskillnaden i lönekostnad för en 78,43% närvårdare anställd en längre tid inom 
kommunen som går upp  till 100% närvårdare, beräknas bli totalt med sociala avgifter och 
semesterpenning inräknat ; 9 615,87 euro per år.  

En höjning av heltids grundlönen med 150 € per månad för ansvarig närvårdare, blir den 

kalkylerade merkostnaden på årsnivå med beaktande av att befattningen på 100 % av heltid 

samt med beaktande av ersättningar för obekväm arbetstid; 2 607,81 €.  

2.  Mellanskillnaden i lönekostnad för en 78,43% närvårdare anställd som går upp till 100% 
närvårdare, beräknas bli totalt med sociala avgifter och semesterpenning inräknat;7 476,17 
euro per år.  

En höjning av heltids grundlönen med 150 € per månad för ansvarig närvårdare, blir den 

kalkylerade merkostnaden på årsnivå med beaktande av att befattningen på 100 % av heltid 

samt med beaktande av ersättningar för obekväm arbetstid: 2 346,84 €. 

3. Heltids grundlön höjs med 150 € per månad med beaktande av befattning på 100 % av 

heltid. Merkostnaden på årsnivå med beaktande av att befattningen på 100 % av heltid samt 

med beaktande av ersättningar för obekväm arbetstid bli 2 607,81 €. 

 

Den totala mellanskillnaden mellan alternativ 1 - 2 blir: 6 318,14 euro per årsbasis. 

Den totala mellanskillnaden mellan alternativ 1 och 3 blir: 3 958,84 euro per årsbasis. 

Den totala mellanskillnaden mellan alternativ 2 - 3 blir: 10 276,98 euro per årsbasis. 

 

I den utökade lönen ingår ersättning för biträdande administrativa uppgifter enligt godkänd 

uppgiftsbeskrivning samt ersättning för att den ansvariga närvårdaren vid längre ledigheter och andra 

längre frånvaron vikarierar för föreståndarens dagliga uppgifter. Vid längre frånvaro perioder, t.ex. 

eventuell långtidssjukskrivning bör arbetsgivaren bedöma behovet av annan löneinplacering eller 

alternativa arrangemang handhavandet av föreståndare sysslan. I bedömningen har även beaktats att 

den ansvarige närvårdaren uppgifter i huvudsak fortfarande är närvårdare uppgifter 

En 40 % ansvarig närvårdares ledningsansvar i tjänsteförhållande, garanterar att hemservice arbetet 

bedrivs enligt vedertagna principer för modern hemserviceverksamhet. Detta i enlighet med 
äldrelagens (2020:9)ikraftträdande 1.1.2021 samt de behörighetsvillkor som tillkommer i och med ny 
lagstiftning.Tjänstebeskrivningen är godkänd i socialnämnden den 26.11.2020 § 95. 
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Lönekostnader framkommer under § 116, socialväsendets förslag till budget.  
 
Beslut:   

Socialnämndens förslag till styrelsen är att anställa en 100% närvårdare i tjänstemannaförhållande 
varav totalt 40% som ansvarig närvårdare. Lön utgår för 100%. med tillägg och hänvisning till § 95; 
tjänsten besätts i första hand genom intern rekrytering med skriftlig, personlig förfrågan till alla 

behöriga närvårdare och övriga med likvärdig behörighet inom kommunens anställda. I 

budgetförslaget finns inräknat lönekostnader. Ärendet sändes till styrelsen för vidare behandling 

inför budget 2021. 
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§ 111 Kokerska 

Ärendet hänvisas till den rapport av arbetsgrupp som utarbetats, bilaga 4§ 94, Utredning av 
äldreomsorgen och det sociala ansvarsområdet 2020-2021 inom Kökars kommun. Arbetsgruppen 
tillsattes den 5.11.2020 § 84 Socialnämnden.  

Arbetsgruppen har utarbetat förslag till utredning under punkt 7.5.1 För socialnämnden 26.11.2020: 
ärende nr 4-8 som rekommenderas att behandlas i socialnämnden och därefter till kommunstyrelsen 
för vidare behandling. Ärendet återremitterades socialsekreteraren för vidare beredning och beräkning 
av lönekostnader som kan tillkomma budget 2021.  

Ledamot Robert Karlman anmäler jävighet i ärendet. 

Centralkökets personal består av 1 ansvarig kock anställd  100 % av heltid samt kock anställd 70% av 
heltid. Centralköket är bemannat måndag-fredag ( ca 7.30-16.00 ) samt lördag (ca7.30-14.00/8.30-14). 

Kökspersonalen arbetar ensam måndag och lördag och förbereder mat inför samtliga  middagar. Inför 
söndagar förbereds även mat för lunch och middag. Tillreds ca 50 lunchmåltider under vardagar. 

Köket dukar fram eftermiddagskaffet medan närvårdarna sköter resten av kaffet, Köket tillreder 
middag närvårdarna värmer/kokar plockar fram och städar undan. Köket förbereder mat för helger 
Närvårdarna sköter hela kvällsmålet och ”kvällsstädningen” av köket. Alla som arbetar i köket bör ha 
giltigt hygienpass. 

Mellanskillnaden i lönekostnad för en 70 % kock  som går upp till 100%, beräknas bli totalt med 
sociala avgifter och semesterpenning inräknat; 10 039,20 euro per år. Lönekostnader framkommer 
under § 116, socialväsendets förslag till budget. Kostnader som tillkommer är ob-tillägg enligt 
medellön för söndagsersättning.  

  
 

Bilaga 1,  Utredning av äldreomsorgen och det sociala ansvarsområdet 2020-2021 inom Kökars 
kommun.  

 

Beslut:  

Socialnämndens förslag till styrelsen är att  utöka kokerskans befattning från 70% till 100%. 
Motivering; med hänsyn till att det är billigare att utöka kokerska befattning istället för att anställa 
flera närvårdare. Ärendet sändes till styrelsen för vidare behandling inför budget 2021. 
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§ 112 Husfru/köksbiträde 

Ärendet hänvisas till den rapport av arbetsgrupp som utarbetats, bilaga 4§ 94, Utredning av 
äldreomsorgen och det sociala ansvarsområdet 2020-2021 inom Kökars kommun. Arbetsgruppen 
tillsattes den 5.11.2020 § 84 Socialnämnden.  

Arbetsgruppen har utarbetat förslag till utredning under punkt 7.5.1 För socialnämnden 26.11.2020: 
ärende nr 4-8 som rekommenderas att behandlas i socialnämnden och därefter till kommunstyrelsen 
för vidare behandling. Ärendet återremitterades socialsekreteraren för vidare beredning och beräkning 
av lönekostnader som kan tillkomma budget 2021.  

En husfru/köksbiträde ansvarar för att lokalerna är städade och i ordning, sköter all tvätt och städning 
av klienternas boende. Tillsammans med lokalvårdaren sköten husfrun alla storstädningar och 
grovsopor. Husfrun deltar huvudsakligen i enklare matlagning och övriga kökssysslor enligt 
kokerskans instruktioner. Husfrun har ansvar för trivsel, dekorering och möbler. Utbildning Kock med 
erfarenhet av lokalvård eller lokalvårdare med erfarenhet av kök och giltigt hygienpass 

Lönekostnad för en 80 % husfru/köksbiträde under 6 månader beräknas bli totalt med sociala avgifter 
och semesterpenning inräknat; 12 192 euro . Lönekostnader framkommer under § 116, socialväsendets 
förslag till budget. Arbetsbeskrivning under bearbetning. OB-tillägg 

 

Bilaga 1,  Utredning av äldreomsorgen och det sociala ansvarsområdet 2020-2021 inom Kökars 
kommun.  

 

Beslut:  

Socialnämndens förslag till styrelsen är att anställa en 80%  husfru/köksbiträde under 6 månader. 
Motivering; med hänsyn till att det är billigare att anställa en 80%  husfru/köksbiträde under 6 
månader istället för att anställa flera närvårdare. Ärendet sändes till styrelsen för vidare behandling 

inför budget 2021. 
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§ 113 Inköp av lokalvårdsprodukter 

 

Ärendet hänvisas till den rapport av arbetsgrupp som utarbetats, bilaga 4§ 94, Utredning av 
äldreomsorgen och det sociala ansvarsområdet 2020-2021 inom Kökars kommun. Arbetsgruppen 
tillsattes den 5.11.2020 § 84 Socialnämnden.  

Arbetsgruppen har utarbetat förslag till utredning under punkt 7.5.1 För socialnämnden 26.11.2020: 
ärende nr 4-8 som rekommenderas att behandlas i socialnämnden och därefter till kommunstyrelsen 
för vidare behandling. Ärendet återremitterades socialsekreteraren för vidare beredning och beräkning 
av lönekostnader som kan tillkomma budget 2021.  

Inköp av lokalvårdsförnödenheter till Sommarängen och Barnängen har under de senaste åren skötts 
av en personal inom barnomsorgen med tidigare erfarenheter av inköp. Lokalvårdaren vid 
Sommarängen och Barnängen är även involverad och har ett bra samarbete kring detta. Personen är 
tillfrågad och intresserad av att fortsätta sitt uppdrag under 2021. 

Bilaga 1,  Utredning av äldreomsorgen och det sociala ansvarsområdet 2020-2021 inom Kökars 
kommun.  

 

Beslut:  

Socialnämndne besluter att inköp av lokalvårdsförnödenheter till Sommarängen och Barnängen 
fortsätter enligt nuvarande modell fram till 30.06 2021.  
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§ 114 Arbetsgrupp för 2021 Q1 och Q2 

Ärendet hänvisas till den rapport av arbetsgrupp som utarbetats, bilaga 4§ 94, Utredning av 
äldreomsorgen och det sociala ansvarsområdet 2020-2021 inom Kökars kommun. Arbetsgruppen 
tillsattes den 5.11.2020 § 84 Socialnämnden.  

Arbetsgruppen har utarbetat förslag till utredning under punkt 7.5.1 För socialnämnden 26.11.2020: 
ärende nr 4-8 som rekommenderas att behandlas i socialnämnden och därefter till kommunstyrelsen 
för vidare behandling. Ärendet återremitterades socialsekreteraren för vidare beredning och beräkning 
av lönekostnader som kan tillkomma budget 2021.  

Med de motiveringar och den diskussion, som finns i denna rapport och med hänvisning till förslag 
17-19 finns förslag om att tillsätta en ny arbetsgrupp, omedelbart efter årsskiftet, då en ny 
omsorgsnämnd, ett äldreråd och de nya tjänstemännen är utsedda resp. utnämnda av 
styrelse/fullmäktige. Arbetsgruppen skulle fortsätta med att arbeta på att skapa en förvaltningsstruktur 
på lång sikt, följer upp de ändringar som förverkligats o.s.v.  

Bilaga 1,  Utredning av äldreomsorgen och det sociala ansvarsområdet 2020-2021 inom Kökars 
kommun.  

 

Beslut:  

Socialnämnden beslutar med de motiveringar och den diskussion, som finns i denna rapport och med 
hänvisning till förslag 17-19 tillsätts en ny arbetsgrupp, omedelbart efter årsskiftet, då en ny 
omsorgsnämnd, ett äldreråd och de nya tjänstemännen är utsedda resp. utnämnda av 
styrelse/fullmäktige. Arbetsgruppen fortsätter att arbeta med att skapa en förvaltningsstruktur på lång 
sikt, följer upp de ändringar som förverkligats o.s.v. Förslag 17-19 enlighet med arbetsgruppens 
rapport bilaga 1, 

Arbetsgruppen består av minst: ordförande från den nya nämnden, ordförande i äldrerådet, den 
administrativa chefen och den ansvariga närvårdaren.  
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§ 115 Samverkansavtal gällande hemvård  

 
Det föreslagna samverkansavtalet om hemvård har tagits fram genom samarbete mellan ÅHS, 
Kommunernas socialtjänst och Ålands kommunförbund. Förordningen som reglerar detaljerna i 
samverkansavtalet gavs 5.11.2020, vilket innebär att arbetet med framtagande av avtalsutkast har skett 
med en viss brådska. Trots detta har en förankrings- och informationsprocess skett i förhållande till 
kommunernas äldreomsorgsledare. 
Lagstiftaren har inte reglerat möjligheten att inte godkänna detta avtal, som grundar sig på lag, 
däremot skall samverkansavtalen enligt lag utvärderas och synpunkter på detta avtal kan beaktas vid 
kommande revideringar. 
Kommunerna och de kommunalförbund som berörs (Oasen, KST) bör godkänna detta 
samverkansavtal i behörigt organ inom detta år, i enlighet med vad som framkommer av 3 § 2.mom 
LF om samverkansavtal.  
 
 
Bakgrund 
Socialvården i landskapet Åland omorganiseras från och med 1.1.2021 då Kommunernas socialtjänst 
k.f. inleder sin verksamhet. Kommunernas socialtjänst hanterar all socialvård utom barnomsorg och 
äldreomsorg. Samtidigt träder en ny socialvårdslag och äldrelag i kraft och ett flertal paragrafer i 
landskapslagen om hälso- och sjukvård ändras. Även innehåll i andra lagar ändras. Samtliga nya lagar 
innehåller stadganden om sektors- och myndighetsövergripande samarbeten som inte längre är 
frivilliga. De myndigheter som åläggs att samarbete är Ålands hälso- och sjukvård, samtliga åländska 
kommuner och Kommunernas socialtjänst k.f. Målet med samarbetet är att servicen ska bilda en 
funktionell helhet ur individens synvinkel. Hemvård är en dylik samordnad tjänst, för vilken 
samverkansavtal ska ingås enligt §20 Socialvårdslagen och §38a Hälso- och sjukvårdslagen.  
 
Syftet 
Syftet med samverkansavtalet är att reglera det samarbete i form av hemvård som bildas av den 
kommunala socialvårdens hemservice och Ålands hälso- och sjukvårds hemsjukvård i enlighet 
med nedanstående lagstiftning. Den kommunala socialvården och Ålands Hälso- och sjukvård 
tillhandahåller hemvård i samarbete enligt §20 Socialvårdslagen och §38a Hälso- och 
sjukvårdslagen på så vis att servicen bildar en helhet som tillgodoser klientens behov och 
intresse. Med samverkansavtal ska ansvarsfördelningen mellan parterna förtydligas. 
Samverkansavtalet, som numera är lagstadgat, ersätter tidigare frivilliga avtal om sammanhållen 
hemvård mellan kommuner och Ålands hälso- och sjukvård. 
 
Det föreslagna samverkansavtalet om hemvård innehåller följande rubriker: 
 
-Bakgrund -Gemensamma utvecklingsområden 
-Syfte -Rutiner för samarbete och årlig utvärdering 
-Lagstiftning -Avtalstid 
-Avtalsparter -Tvister och avtalsbrott 
-Ansvar och definitioner 
-Gemensamma mål för tjänsterna 
-Kommunens ansvar 

Utdragsbestyrkande 
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-ÅHS ansvar 
-Kst ansvar 
-Delegering av uppgifter och ansvar 
-Rutiner för avvikelserapporter 
 
Bifogas bilaga 2, till förslag till samverkansavtal för hemvård i enlighet med 20 § 
Socialvårdslagen och 38a § Hälso- och sjukvårdslagen samt 3 § 2.mom Landskapsförordning om 
samverkansavtal inom socialvård och hälso- och sjukvård. 

 

Socialsekreterarens förslag: 

Det föreslagna samverkansavtalet om hemvård omfattas av socialnämnden.Lagstiftaren har inte 
reglerat möjligheten att inte godkänna detta avtal, som grundar sig på lag, däremot skall 
samverkansavtalen enligt lag utvärderas och synpunkter på detta avtal kan beaktas vid kommande 
revideringar. Ärendet sändes till kommunstyrelsen för vidare behandling.  

 

Beslut:  

Socialnämnden besluter i enlighet med socialsekreterarens förslag. Ärendet sändes till 
kommunstyrelsen för vidare behandling. 
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§116 Socialväsendets förslag till budget  

Allmänt 

Kommunens ekonomi är fortsättningsvis ansträng och tillåter inte utgiftsökningar.  Nämnderna bör i 
budgetarbetet utgå från verksamheten med beaktande av ändringar som kan förutses. Enheterna och 
nämnderna bör noga motivera eventuella utgiftsökningar, man bör anpassa utgifterna till verksamheten 
som bedrivs. Budgeterade inkomster bör utgå från taxor och avgifter som råder och motsvarar den 
antagna verksamhetsnivåer. 

_____________________________________ 

Ett omfattande lagstiftningspaket; ny socialvårdslag, ny barnomsorgs- och grundskolelag och ny 
äldrelag påverkar verksamhetsförutsättningarna för sociala sektorn 2021. Barnomsorgen överförs till 
skolförvaltningen. Kommunernas socialtjänst k.f. tar fr.o.m. 1.1.2021 över kommunens socialvård 
exkl äldreomsorgen. Kommunen har förhoppningsvis avsikt att ingå fortsatt samarbete med Sottunga 
kommun som omfattas av barn- och äldreomsorg. 

Till primärkommunerna hör även förutom äldreomsorg i enlighet med socialvårdslag, 65 år fyllda 
också hemvårdsstöd, familjevård 65 år fyllda samt närståendevård 65 år fyllda.  
Socialsekreteraren har uppgjort ett förslag till budget för 2021 för  äldreomsorg inklusive 
ledningsfunktioner samt ett köptjänstkonto för Kommunernas socialtjänst k.f och samarbetsavtal inom 
äldreomsorg Kökar-Sottunga. 

Förslaget till budget är dels utifrån socialnämndens protokoll § 94 samt bilaga 1, utredning av 
äldreomsorgen och det sociala ansvarsområdet 2020-2021 inom Kökars kommun.  

Den nya förvaltningsstruktur utgår från att den sociala sektorn delas upp så att socialvården överförs 
till KST, barnomsorgen sammanförs med nuvarande skolsektor och äldreomsorgen överförs till en 
nybildad äldreomsorgssektor. 

Den nya förvaltningsstrukturen gällande KST och äldreomsorg har ännu inte behandlats av styrelse 
eller fullmäktige. 

Ett nytt samarbetsavtal  utarbetas för gemensam äldreomsorgsledning och socialtjänst. I 
samarbetsavtalet fastställs arbetsprocent för tjänsten som socialsekreterare för KST samt 
tjänstemannaledning inom äldreoms 
Likaledes för äldreomsorgens och Kommunernas socialtjänst del beräknas försäljning av service till 
annan kommun fortgå 2021 och framåt. Med anledning av detta bör förhandlingar föras med Sottunga 
kommun och utarbetas ett förslag angående fortsatt samarbetsavtal för gemensam 
äldreomsorgsledning och socialtjänst.  

I och med att barnomsorgen kommer att överföras till skolförvaltning fr.o.m. 1.1.2021, kan 
personalförändringar ske. Ett nytt ställningstagande till budget 2021 kan göras av skolförvaltningen. 

Socialförvaltning/KST 
Kostnaderna för avtalsparterna  fördelas utgående från fastställd lön (inkl sociala avgifter), intern hyra 
samt övriga redovisade kostnader för tjänstemannens arbetsutövning som ersätts av KST. 

Utdragsbestyrkande 
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Övriga redovisade kostnader inkluderar bl.a. resekostnader, kurskostnad, övriga personalkostnader 
som t ex. procentuell förhöjning om 9,0 % kostnad för internhyra samt en uppskattad kostnad för 
allmän förvaltning och administration. Samt för allmän administration IT-utrustning, IT- system. 
 
Lednings- och administrations funktion inom äldreomsorgen 
Kostnader som tillkommer för avtalsparterna Kökar/Sottunga fördelas utgående från fastställd lön 
(inkl sociala avgifter), intern hyra samt övriga redovisade kostnader för tjänstemannens 
arbetsutövning.Övriga redovisade kostnader inkluderar bl.a. resekostnader, kurskostnad, övriga 
personalkostnader som t ex. procentuell förhöjning samt en uppskattad kostnad för allmän förvaltning 
och administration. Samt för allmän administration IT-utrustning, IT- system. 
På grund av kommande ny nämndstruktur i kommunen 1.1.2021 utgår socialnämndens mandattid 
31.12.2021. 

Se bilaga 3, förslag till budget år 2021  

410 Socialförvaltning 

Köp tjänst inom socialförvaltning (Kökar-KST 20 % ( 7 tim 15 min/v) och Sottunga 5 % (1 h 49 
min/v) 
Socialförvaltning som motsvarar 25% av en heltidstjänst inkl sociala avgifter, totalt: 17 092 euro. 
Hyra mm 9%, totalt: 1 538 euro 
Köptjänst inom KST: 18 630 euro 
Kostnader och verksamhetsintäkter för avtalsparter enligt ovanstående text. 
  
Lednings- och administrations funktion inom äldreomsorg 
Lednings- och administrations funktion inom äldreomsorg Kökar/Sottunga totalt 75 % av heltidstjänst 
med lön inkl sociala avgifter: 51 275 euro 
Lednings- och administrations funktion Kökar 60% (21 h 45 min/v): 41 019 euro 
Köp tjänst inom lednings- och administrations funktion gn samarbetsavtal 
Kökar/Sottunga 15 %. 
Verksamhetsintäkter från Sottunga 15 % (5 h 26 min/v) : 12 900 euro 
Tillkommer verksamhetsintäkter för avtalsparter enligt ovanstående text. 
 
Förslag till budget KST och omsorg: 
KST och omsorg totalt:        37 506 
Verksamheternas intäkter:   31 530  
Verksamhetens totala kostnad:  69 036 
inkl Omsorgsnämnds arvode,indirekt skatt, löner och lönebikostnad 
I budgeten 2021 finns inräknat utifrån socialnämndens beslut § 94, en lönehöjning av uppgiftsrelaterad 
grundlön 3700 euro/mån för tjänsteman anställd 100%. En tilläggskostnad på årsbasis inkl soc.avg för 
tjänsteman: totalt 2 484 euro. 

   
Total budget: 37 506 euro 
Verksamhetsintäkter för avtalsparter enligt ovanstående text. 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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411 Familje- och socialvård, köptjänstkonto för Kommunernas socialtjänst k.f. 
Budget för år 2020 är 34 132 euro 
Fördelning av kostnader fr.o.m. 1.1.2021 för Kökar kommun blir 185 712 euro 
Kostnadsökning: 151 580 euro jämfört med 2020 års budget.  
Total budget: 185 712 euro pga ny lagstiftning. 
 
412 Anstaltsvård  
Vårddygnskostnader och grundavgift år 2021 under nuvarande förhållanden tillfaller KST. 
Total budget: 0 euro. 
 
413 Sommarängen 
I budgeten finns inräknat tilläggskostnader för ansvarig närvårdare 100% totalt : 2 608 euro inkl               
soc.avg samt bortfall i hemservice intäkter 61.200 euro. 
Kostnadsökning: 18 406 euro jämfört med bokslut 2019. 
Kostnadsminskning: 21 840 euro jämfört med 2020 års budget omfattas av verksamhetsintäkter ocl 
lön. 
Total budget: 438 719 euro 
 
414 Barnängen 
Kostnadsminskning: 13 691 euro jämfört med bokslut 2019. 
Kostnadsminskning: 8 244 euro jämfört med 2020 års budget omfattas av verksamhetsintäkter. 
Total budget: 45 229 euro. 
 
415 Hemvårdsstöd 
Kostnadsökning: 2 700 euro jämfört med 2020 års budget.  
Total budget: 2 700 euro. 
 
416 Centralköket 
I budgeten finns inräknat kostnader för 80% husfru/köksbiträde 6 månader samt 30% ökning av kock               
befattning till 100% totalt : 22 231 euro inkl soc.avg. 
I budgeten finns inräknat ob- tillägg enligt medellön för söndagsersättning (bägge kockar) 
totalt: 9 108 euro samt inkomstbortfall i måltidsavgifter 3 960 euro. 
Kostnadsökning: 44 501 euro jämfört med bokslut 2019 omfattas av minskade verksamhetsintäkter 
måltidsavgifter samt utökade befattningar.  
Kostnadsökning: 23 611 euro jämfört med 2020 års budget omfattas av utökade befattningar.  
Total budget: 113 816 euro. 
 

Socialsekreterarens förslag: 
Enligt socialsekreterarens förslag till budget blir den totala summan med intäkter, löner och 
lönebikostnader medräknat: 823 682 euro ( jmf bokslut 2019: 671 857 euro samt jämfört med budget 
år 2020: 746 972 euro). 
Budgetökning jämfört med 2020 blir: 76 710 euro. 
Budgetökning jämfört med bokslut 2019 blir: 151 826 euro. 
 
Ersättning enligt köptjänst KST: 18 630 euro 
Kostnader och verksamhetsintäkter för avtalsparter enligt ovanstående text. 
Lednings- och administrations funktion inom äldreomsorg. 

Utdragsbestyrkande 
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Verksamhetsintäkter från Sottunga 15% : 12 900 euro 
Tillkommer verksamhetsintäkter för avtalsparter enligt ovanstående text. 
 
Beslut: 
Socialnämnden omfattar förslag till budget för socialväsendet. Ärendet sändes till kommunstyrelsen 
för vidare behandling. 
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§ 117 Anhållan om att gå ner i arbetstid 

Närvårdare N.N inkom med en ny anhållan den 12.12 2020 om att fortsättningsvis få behålla sin                               

60% arbetstid, 22,95 (22 tim 57 min) veckotimmar efter den 31.12 2020. N.N innehar ett                             

arbetsavtal från början av sin anställning som närvårdare 78,43% av heltid. Socialnämnden har                         

under perioden 15.10 2018 - 31.12 2020 beviljat N.N en nedsatt arbetstid om 60%.  

Bilaga 4, anhållan. 

  

Förslag ss:   

Socialsekreteraren föreslår att N.N:s anhållan om att fortsättningsvis behålla sin 60% arbetstid som                         

närvårdare godkänns ytterligare t.o.m. 31.12 2021. Därefter görs en ny prövning.  

Förutsättningen med ovanstående upplägg är även att verksamheten ska fungera i enlighet med                         

behovet av personaltäthet, vårdtyngd/antal klienter.  

Ifall förutsättningar ändras inom verksamheten och behov av ändring av arbets procenten uppstår                         

under tiden ovanstående upplägg arrangeras, skall ärendet behandlas på nytt. N.N är införstådd i                           

saken. 

 

Beslut:  

Socialnämnden godkänner N.N:s anhållan om att gå ner i arbetstid under förutsättning att nuvarande 

anställd/anställda närvårdare går upp i arbetsprocent om 18,43%, den mellanskillnaden som blir 

mellan 60% och 78,43%. Detta koncept skall vara fram till 30.06.2021 och utvärderas därefter.   
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§ 118 Mötet avslutas klockan :  16.05. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdragsbestyrkande 



KÖKARS KOMMUN   PROTOKOLL  MÖTE nr 12 Sida 18
 Mötesdatum 

SOCIALNÄMNDEN § 107-119 14.12.2020  

 

 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

 

BESVÄRSFÖRBUD 

 

 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 

 

 

Utdragsbestyrkande 

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 : §§ 108,109,110,111,112,113,114,115,116,118 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt 

rättelseyrkande enligt § 110 kommunallagen kan framställas över beslutet 

(se instruktioner nedan under rättelseyrkanden) 

 

Paragrafer : §§ 107,117, 

Enligt § 15 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte 

anföras över nämnda nedan beslut 

 

Paragrafer och grund för besvärsförbudet:  

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 

Socialnämnden 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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FÖRVALTNINGSBESVÄR 

 

BESVÄRSSKRIFT 

 

 

 

 

Utdragsbestyrkande 

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. 

Besvärsmyndighet och 

besvärstid 

Besvärsmyndighet är 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31 

22101 Mariehamn 

 

Paragrafer:  

 

Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

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. 


