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§ 58  Laglighet och beslutsförhet 

Beslut: Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

§ 59 Val av en protokolljusterare  

Beslut: Till protokolljusterare valdes Robert Karlman. protokollet justeras efter mötet. 

 

§ 60 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut: Föredragningslistan godkändes. Inga övriga ärenden behandlades. 
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§ 61  Ingående av individuellt lokalt avtal om arbets skiftets längd för 
vårdpersonal inom äldreomsorgen i Kökars kommun. 

 
Kökars kommun har under år 2011 genomgått ett lokalt avtal om arbetsskiftets längd för              
vårdpersonal inom äldreomsorgen i Kökars kommun. Arbetsskiftets längd för vårdpersonal i           
periodarbete kan planeras till maximalt 11 timmar och 15 minuter enligt individuell            
överenskommelse med enskild arbetstagare enligt nuvarande avtal och gäller nattpersonal. 
 
Det har inkommit en anhållan från vårdpersonal, dagtid,om önskemål att istället för att jobba delade 
turer (7.45-12.30 och 17-21), kunna jobba ett längre arbetspass 9-21. Det längre passet kommer att 
planeras in under helger. I praktiken betyder detta, att  övriga arbetspass under veckodagar kommer att 
bli kortare. 

Anledningen till att delade turer uppstått, är att vårdtyngden ökat samt att det krävs fler 
personalnärvaro samtidigt. 

Att arbeta delade turer är inte ergonomiskt försvarbart i längden samt att det är en dyrare kostnad för 
kommunen. 

Se bilaga 1, Anhållan 

Socialsekreterarens förslag: 

Föreslår att ett individuellt lokalt avtal om arbetsskiftets längd för vårdpersonal inom äldreomsorgen i              
Kökars kommun förordas inför kommunstyrelsen enligt anhållan och med hänvisning till gällande            
kollektivavtal.  

Arbetsskiftet längd för vårdpersonal i periodarbete bör planeras till maximalt 12 timmar enligt             
individuell överenskommelse med enskild arbetstagare. Bestämmelserna i arbetstidslagen om         
dygnsvila skall alltid iakttas, för närvarande  11 timmars dygnsvila, liksom bestämmelserna i AKTA. 

Ärendet sändes till kommunstyrelsen för vidare behandling. Om förslaget godkänns, skall i            
vederbörlig ordning, ärendet tas upp i respektive förhandlingspart styrelser FOA-Å r.f samt TCÅ r.f. 

 

 Beslut: Beslut enligt förslag. 
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§ 62 Ansökan om studieledighet 

N.N, vårdare inom äldreomsorgen anhåller om studieledighet en dag per vecka i och med att N.N 
studerar till närvårdare genom läroavtal. De dagar som N.N har studerat hitintills, har gjorts på dennes 
lediga tid. N.N är anställd 78,43% av heltid. 

I och med att studiedagarna kommer att öka under ht 2020, september-oktober, kommer N.N:s 
ordinarie arbetstid under  period  att bli svårt att uppnå vilket kan  resultera i minustimmar. Största 

delen av undervisningen sker på den egna arbetsplatsen och resterande del kompletteras med 

teoretisk undervisning samt viss del praktik. teoriundervisningen genomförs 1-3 ggr/vecka. 

Ålands gymnasium, vuxenutbildningen sköter om läroavtalsutbildningen. utbildningen 

ämnar pågå till år 2022. 

Se bilaga 2, Ansökan om studieledighet 

Hänvs. till Landskapslag (1983:57) om studieledighet 

1 §. Syftet med denna lag är att genom införande av rätt till studieledighet förbättra utbildnings- och 
studie möjligheterna för den i arbetslivet verksamma befolkningen. 

 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. 
 
Socialsekreterarens förslag:  
 

Socialsekreteraren föreslår att förespråka N.N:s ansökan om att beviljas ledighet utan lön för en (1) 
studiedag per vecka t.o.m. 31.10.2020, för att kunna fullfölja sina studier till närvårdare inom 
läroavtal. N.N:s anställningsprocent blir således 62,73% per vecka fr.o.m. period 13 med start den 
28.9.2020 t.o.m. 31.10.2020. Lön betalas inte ut under teori perioden. Samma gäller under 
praktikperioden ifall praktiken görs annanstans än på Sommarängen i och med att kostnaderna skall 
hållas neutralt för kommunen. Uppstår behov av vikarie under teori- samt praktikperioden tillkommer 
kostnaden kommunen.  

 

Beslut:  Beslut enligt förslag. 
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§ 63 Konfidentiellt ärende 
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§ 64 Anhållan om moderskapsledighet 

 

Anhållan från N.N om moderskapsledighet har inkommit den 27.8.2020. Ansökan om 
moderskapsledighet gäller fr.o.m. 11.11.2020.  

Arbetstagarens rätt till familjeledigheter med hänvisning till 4 kap i arbetsavtalslagen (FFS/2001) 
(hänvisning bestämmelse). N.N har varit anställd under en längre tid inom kommunen med ett 
arbetsavtal t.o.m. 31.12.2020. 

Moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet samt vårdledighet skall anmälas till arbetsgivaren 
senast två månader före den planerade ledighetens början, hänvisning AKTA kap V § 7.  

Se bilaga 3, Anhållan om moderskapsledighet 

 

Socialsekreterarens förslag:   

N.N beviljas moderskapsledighet fr.o.m. 11.11.2020  t.o.m. 31.12.2020 med hänvisning till 4 kap i 
arbetsavtalslagen (FFS/2001) (hänvisning bestämmelse).  N.N är anställd inom kommunen t.o.m. 
31.12.2020 då den sökandes arbetsavtal upphör. 

Ordinarie lön under moderskapsledigheten beviljas under tiden 11.11 - 2020 - t.o.m. 31.12.2020 med 
hänvisning till  AKTA kap V § 7. Arbetsgivaren söker därefter tillbaks från FPA. Rätten till 
löneförmåner upphör när anställningen upphör. 

N.N:s arbetsavtal innefattas av föreståndare 25,8 % samt barnskötare 27,74 % totalt 53,54% av heltid 
t.o.m. 31.12 .2020. 

Vikarie tillsätts under tiden 11.11.2020 - 31.12.2020 med möjlighet till förlängning ifall behovet 
uppstår. 

 

Beslut: Beslut enligt förslag. 
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§ 65 Förslag till avgiftstaxa för socialservice i Kökar kommun 2021 

 

Med hänvisning till landskapets gällande lagar, förordningar om tillämpning i landskapet Åland av                         

riksförfattningar om socialvård, har kommunfullmäktige den 16.12 2019, § 69 taxor och avgifter. 

 
Barnomsorgstaxa under 2021 följer Landskapslag av barnomsorgslag för landskapet Åland. 
Från och med 1.1.2021 träder den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020:32) 
ikraft och enligt denna ska barnomsorgsavgift inte uppbäras för förundervisning under minst 20 
timmar per vecka under året innan barnet börjar i grundskolan eller får motsvarande undervisning på 
annat sätt.  
 

Kommunen ska senast tre månader före en ändring av avgifterna införs meddela vårdnadshavarna 

om ändringar, det vill säga senast den 30 september 2020. 

 

Kommunen har i nuläget tre olika avgiftskategorier; 60 % (max 25 timmar/vecka), 80 % (max 32,5 

timmar/vecka) och 100 % (över 32,5 timmar/vecka). Mariehamns stad och Lemlands kommun, som 

redan nu har avgiftsfri förundervisning, har detta upp till 25 timmar/vecka, vilket motsvarar en 

halvtidsplats i dessa kommuner.  

 

 

Se bilaga 4, Förslag till avgiftstaxa för socialservice i Kökar kommun 2021. Ändringar markerat                           

med röd text. 

 

Socialsekreterarens förslag:  
 
Äldreomsorg 
-Oförändrad hemservice taxa under 2021. Eventuella indexjusteringar kan tillkomma.  
 
-Bruttodygnskostnadspriset fastställs till 167,89 € för utomstående kommuner vid vistelse i 
kommunens effektiverade servicehem Sommarängen. Till priset tillkommer hyran om 10 €/dygn, totalt 
177,89 €/dygn.  
 
Barnomsorg 
-Barnomsorgstaxa under 2021. Eventuella indexjusteringar kan tillkomma. 
 
-Förundervisningen blir avgiftsfri (september-maj) upp till 25 timmar/vecka. Landskapslag per den 

1.1.2021 om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020:32). 
 
-För de förskolebarn som har en plats på 100 % skulle för den resterande tiden uppbäras avgift 

enligt 60 % av en heltidsplats och för de som har en plats på 80 % skulle för den resterande tiden 

uppbäras avgift enligt 30 % av en heltidsplats. För de förskolebarn som har en halvdagsplats på 60 

% skulle ingen avgift alls uppbäras. 

Inkomstbortfallet för avgiftsfri förundervisning uppskattas för närvarande att bli 0 euro under år 

2021 i och med att vi inte har förskolebarn inskrivna per den 1.1. 2021 inom verksamheten. 

 

Utdragsbestyrkande 
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-För tillfällig barndagvård för icke fast bosatta,  begränsas till 1 månad.  

-För halvdagsvård (högst 25 timmar/vecka) uppbärs 60 % av heldagsavgiften. För begränsad 

heldagsvård (mellan 25 och 35 timmar per vecka) uppbärs 80 % av heldagsavgiften. 

   

- Bruttoskostnadspris per månad fastställs till 497,97 € för köp av tjänst av utomstående kommun. 
 
 

Socialservicetaxan för år 2021 gäller fram till dess att Kommunernas socialtjänst (KST) inkommer                         

med nya direktiv och riktlinjer inom de områden som kommer att innefattas av kst. 

 
Förslag till avgiftstaxa för socialservice i Kökars kommun 2021 sändes till kommunstyrelsen för 
vidare behandling.  
 
 

Beslut: Beslut enligt förslag. 
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§ 66 Samarbetsavtal mellan Ålands hälso- och sjukvård och kommunen 

 

Externa kunder har under årens lopp kunnat beställa varor från Ålands hälso och sjukvårds              
centrallager. Enligt det regelverk som finns om upphandlingar borde alla externa kunder som vill              
beställa varor från Ålands hälso- och sjukvårds centrallager anmäla sitt intresse av att delta i de                
upphandlade avtal, som de beställer varor ifrån. 

Externa kunder har ännu möjlighet att beställa enligt tidigare kutym. När nya upphandlingar påbörjas,              
måste kunderna däremot vara med i vår upphandlingsring via ett anslutningsavtal och anmäla             
deltagande, för att få fortsätta beställa varor från Ålands hälso- och sjukvårds centrallager. 

Kostnaden för att teckna ett anslutningsavtal är 8 % av det uppskattade värdet som den externa kunden                 
avser beställa under ramavtalsperioden. Priset för beställning från Ålands hälso- och sjukvårds            
centrallager är 12 % på varans pris. Ålands hälso- och sjukvård har idag upphandlat 17 olika avtal                 
kring förbrukningsmaterial.  

Enligt Lagen om upphandling och koncession (29.12.2016/1397) 21 8: får upphandlande enheter 
komma överens om att genomföra specifika upphandlingar gemensamt. De upphandlande enheter som 
deltar i upphandlingen ansvarar gemensamt för att bestämmelserna i denna lag följs, om 
upphandlingen i sin helhet genomförs gemensamt för alla dessa upphandlande enheters räkning och i 
deras namn. Detta solidariska ansvar tillämpas även i situationer där en av de upphandlande enheter 
som deltar genomför upphandlingsförfarandet för egen och för de deltagande upphandlande 
enheternas räkning. 

Se bilaga 5, Samarbetsavtal 

B.  

Socialsekreterarens förslag:  

Socialnämnden förordar inför kommunstyrelsen att Kökars  kommun meddelar intresse för att delta i 
upphandlingar till den del som berör kommunens hemvårdsklienter. Ett samarbetsavtal ingås mellan 
Kökars kommun och Ålands hälso- och sjukvård. 

Dock bör Ålands hälso- och sjukvård beskriva mer utförligt de vårdmaterial som ingår i de olika 
avtalen, samt tydliggöra vilka vårdmaterial som åligger  Ålands hälso- och sjukvård att tillgodose 
kommunens hemvårdsklienter. 

Ärendet sändes till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 

Beslut: Beslut enligt förslag. 
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§ 67 Ersättning för arbetsresor under delade turer 

 

Under juni månad 2020 har vårdpersonal vid Esb boendet Sommarängen arbetat delade turer under 
helg. Anledningen till att delade turer uppstått, är att vårdtyngden ökat samt att det krävs fler 
personalnärvaro samtidigt. 

Ett arbetspass med delad tur är mellan 7.45-12.30 och 17-21, och innebär att samma vårdpersonal 
återkommer till arbetsplatsen 2 ggr per dag under ett arbetspass. 

Enligt allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtal (AKTA) § 1 

En tjänsteresa som berättigar till resekostnadsersättning är en sådan resa som den behöriga 

myndigheten i kommunen eller samkommunen beordrat genom reseförordnande och som inte hör till 

den vanliga tjänsteutövningen eller de vanliga arbetsuppgifterna. En tjänsteresa förutsätter att 

tjänsteinnehavaren reser utanför tjänstestället. Tjänsteförrättningsresor är resor i anslutning till 

tjänsteinnehavarens eller arbetstagarens vanliga tjänsteutövning eller vanliga arbetsuppgifter, dvs. 

resor som förekommer varje dag, varje vecka eller på något annat sätt regelbundet. 

§ 2 Ersättning för arbetsresor 

En arbetsresa, dvs. resa från bostaden till en verksamhets-, arbets- eller mötesplats och tillbaka, 

berättigar i allmänhet inte till ersättningar. Ersättning för en arbetsresa betalas bara i följande 

undantagsfall:  

Om det för tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren har fastställts ett tjänstgöringsställe av bestående 
natur, dvs. huvudsakligt tjänstgöringsställe, och resan från bostaden till något annat första arbetsställe 
eller från det sista arbetsstället till bostaden föranleder större kostnader än resorna till det huvudsakliga 
tjänstgöringsstället, ersätts skillnaden i enlighet med bestämmelserna om färdkostnader. 
  

Om tjänstgöringsstället tillfälligt flyttas så att kostnaderna för arbetsresan från den stadigvarande 
bostaden till det nya tjänstgöringsstället är avsevärt större än kostnaderna för arbetsresan till det 
tjänstgöringsställe som är av bestående natur, ersätts resekostnaderna i högst sex månader, till den del 
de överstiger de vanliga resekostnaderna. 
  

Om inget tjänstgöringsställe av bestående natur har fastställts på grund av tjänste- eller 
arbetsuppgifternas art, ersätts kostnaderna för resan från bostaden till det första arbetsstället och från 
det sista arbetsstället till bostaden, till den del resorna överskrider sammanlagt 15 kilometer per 
arbetsdag. 
  

Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare är skyldig att infinna sig till ett kommunalt organs möte 
som börjar minst två timmar efter den ordinarie arbetstidens slut och resan till mötesplatsen förorsakar 
kostnader, betalas ersättning för dessa kostnader och för de direkta minimikostnader som returresan till 
bostaden föranleder. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunen eller samkommunen kan ge en tjänsteinnehavare eller arbetstagare en personlig 
personalbiljett för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, om överenskommelse ingåtts med den 
anställde om att biljetten ges som en del av lönen eller utöver penninglönen. 

Kilometerersättningen är för närvarande 0,43 cent per kilometer. 

Budgeterade medel för  rese- och transporttjänster år 2020 är 1000 € varav 450 € har använts per 
augusti 2020. 

 

Socialsekreterarens förslag:  

Socialsekreteraren föreslår att den vårdpersonal vid Sommarängen som arbetat delade turer beviljas 
reseersättning t/r enligt nuvarande kilometerersättning. Ersättningen beviljas fr.o.m 05.07 2020 då 
delade helgturer planerats in i schemat, dock längst till 31.10 2020. Därefter behandlas ärendet på nytt 
ifall ärendet fortsättningsvis är aktuellt. Arbetstagaren kan söka kilometerersättning retroaktivt enligt 
redovisning fr.o.m. 05.07.2020. 

 

Beslut: Beslut enligt förslag. 
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§ 68 Omstrukturering av socialnämnd 2021 

Socialnämndens mandat kommer att upphöra per den 31.12 2020 och därmed bör kommunstyrelsen             
tillsätta en omsorgsnämnd alt äldreomsorgsnämnd samt äldreråd enligt den lag som träder ikraft             
01.01.2021.  

Socialsekreterarens förslag:   

Förslag enligt ovanstående text. Ärendet sändes till styrelsen för vidare behandling 

 

Beslut:  

Beslut enligt socialsekreterarens förslag med följande tillägg; på grund av förändringar i            
förvaltningsstrukturen till följd av ny lagstiftning inom den kommunala barnomsorgen och           
grundskolan som ska sammanföras som en administrativ helhet, till en utbildningsverksamhet från            
1.1.2021: en utredning bör och ett beslut fattas om hur skötseln av barnomsorgens verksamhet kommer               
att bli från och med 1.1.2021. Ett samarbete mellan nuvarande socialnämnd och skolnämnd bör              
utföras under hösten 2020. 
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§ 69 Anhållan om tilläggsbudget, sociala sektorn 

 

Sociala sektorn har per 11.09.2020 förbrukat 75,99 % av budgeterade medel, 
Vad gäller anstaltsvård har 146,52 % av budgeterade medel 
förbrukats per 11.09.2020. 
 
För anstaltsvård anhåller socialnämnden i dagsläget tilläggsbudget år 2020 om 60.000 € för kostnader              
som beräknas bli fortlöpande under året enligt nuvarande vårdbehov. Såväl återbetalningar som              

tilläggsbetalningar regleras efter bokslut. 

 

Socialsekreterarens förslag:  

Socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om tilläggsmedel om 60 000 € 
för kostnader som beräknas bli fortlöpande under året som  berör lagstadgad anstaltsvård. 

 

Beslut: Beslut enligt förslag. 
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§ 70 Mötet avslutas klockan : 15.30 
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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 : §§ 59,60,61,63,65,66,68,69,70 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt 

rättelseyrkande enligt § 110 kommunallagen kan framställas över beslutet 

(se instruktioner nedan under rättelseyrkanden) 

 

Paragrafer : §§ 58,62,64,67, 

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 

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. 

 

 

Utdragsbestyrkande 
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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. 

 

 

 

 

Utdragsbestyrkande 


