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§ 79 Laglighet och beslutsförhet 

ON Beslut: Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

§ 80 Val av två protokolljusterare  

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

torsdag den 21.10.2021 kl 15.45 på kommunkansliet. 

 

 § 81 Godkännande av föredragningslistan 

ON Beslut:  

Föredragningslistan godkändes. Ett övrigt ärende behandlades; § 85 Basbelopp för landskapsandelar 

för driften av socialvården och socialtjänsten 2022. 
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§ 82 Socialväsendets förslag till budget år 2022 

Till följd av försämrad kommunal ekonomi och minskade skatteintäkter över lag i det åländska 

samhället tillsammans med ökande lagstiftade kostnads åtaganden står kommunens ekonomi inför 

utmaningar. Ett omfattande lagstiftningspaket rörande sociala sektorn påverkade 

verksamhetsförutsättningarna 2021. 

Till primärkommunerna hör äldreomsorg, i enlighet med socialvårdslagen för 65 år fyllda även 

familjevård för 65 år fyllda och närståendevård för 65 år fyllda samt hemvårdsstöd. Den nya 

förvaltningsstruktur har utgått från att den sociala sektorn delats upp så att socialvården överförts till 

KST, barnomsorgen sammanförts med nuvarande skolsektor och äldreomsorgen överförts till en 

nybildad äldreomsorg sektor. Kommunen har fortsatt samarbete med Sottunga kommun angående  

äldreomsorg och socialförvaltningen (KST).  

Socialförvaltning 

Kostnaderna för avtalsparterna fördelas utgående från fastställd lön (inkl sociala avgifter), intern hyra 

samt övriga redovisade kostnader för tjänstemannens arbetsutövning som ersätts av KST. Köp tjänst 

inom socialförvaltning Kökar-KST 25 % och Sottunga 5 %. 

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. Köp tjänst inom lednings- och administrations funktion gn samarbetsavtal 

Kökar/Sottunga 15 %. 

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. 

 

Budgettal i heltal; 

 

Sociala sektorn netto Budget 2021 Budget 2022 Skillnad € 

Socialförvaltning                           33 997                           32 333                             1 664 

Allmänt socialt arbete                         185 712                         195 268                            -9 556 

Äldreomsorg                         406 385                         406 186                                199 

Centralkök                           97 346                           91 182                             6 164 

Anstaltsvård                                   0                           19 283                          -19 283 

Totalt                         723 440                         741 253                         - 17 813 

 

 

 

Se bilaga 1, förslag till budget år 2022. 
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Förklaringar kring kostnadsökningar; 

411 Familje- och socialvård samt köptjänstkonto för Kommunernas socialtjänst k.f. 

Fördelning av kostnader KST fr.o.m. 1.1.2022: 184 268 euro 

Övrigt; Familje och socialvård 11 000 euro. 

Kostnadsökning: 9 556 euro jämfört med 2020 års budget. 

 

412 Anstaltsvård 

Kostnadsökning om 19 283 euro omfattas av grundavgift för år 2022. 

Grundavgift betalas av den som nyttjar platsen. Om platsen är outnyttjad debiteras ägarkommunen. 

Turordningen för en kommun att “låna ut” plats sker i bokstavsordning genom rullande schema. 

 

Övrig information: 

Vårddygnskostnad per dygn institution: 181,49 € per dygn/66 243,85 € per år 

Vårddygnskostnad per dygn institution demens: 204,95 € per dygn/74 806,75 € per år 

Tillkommer grundavgift: 52,83 € per dag per plats. 

Oasens budget är inte ännu färdig behandlad vilket innebär att siffrorna kan komma att 

ändras. 

 

Omsorgschefens förslag: 

Omsorgschefens förslag till budget år 2022 med intäkter, löner och 

lönebikostnader medräknat: 741 253 euro.  

Jämförelse  

Bokslut 2020: 711 844 euro 

Budget 2021: 723 440 euro. 

 

 

Omsorgsnämnden godkänner föreliggande förslag till budget för socialväsendet 2022, i 

enlighet med bilaga 1.  

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 

 

ON Beslut:  

Omsorgsnämnden omfattar enhälligt förslag till budget år 2022 enligt bilaga 1. Ärendet sändes till 

kommunstyrelsen för vidare behandling. 
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§ 83 Anställning av närvårdare  

Ett vårdledighets vikariat som närvårdare nattetid 68,63% av heltid har varit utannonserat med sista 

ansökningsdag den 19.10 2021. Vikariatets början är  omgående och tills närvårdaren som vikarieras 

återvänder till arbetet, dock högst till 10.10.2022. Kan eventuellt bli förlängning av vikariatet. 

Behörighetsvillkoren är närvårdarexamen helst med inriktning på äldreomsorg. Lön enligt gällande 

kollektivavtal. En 4 månaders prövotid tillämpas.  

En ansökan har inkommit inom utsatt tid; 

Se bilaga 2 

 

Omsorgschefens förslag: 

 

N.N anställs som vikarierande vårdare nattetid 68,63% av heltid med början 01.11.2021 och tills 

närvårdaren som vikarieras återvänder till arbetet, dock högst till 10.10.2022. En 4 månaders prövotid 

tillämpas.  Ansökan om tjänstledighet från sin nuvarande befattning som närvårdare dagtid 78,43% av 

heltid med en anställning t.o.m. 31.12.2021 godkänns. Den sökande är för närvarande omplacerad till 

nattetid.  

 

Befintlig dagpersonal N.N anställs som vårdare dagtid 78,43% av heltid fr.o.m. 01.11.2021 t.o.m. 

31.12 2021. Närvårdare befattningen dagtid 78,43% av heltid utannonseras under december månad  

med start fr.o.m. januari 2022 - tillsvidare. Ärendet justeras omedelbart. 

Kommunens strävan är att anställa behörig personal.  

ON Beslut: 

N.N anställs som vikarierande vårdare nattetid 68,63% av heltid med början 01.11.2021 t.o.m. 

31.12.2021.  Ansökan om tjänstledighet från sin nuvarande befattning som närvårdare dagtid 78,43% 

av heltid med en anställning t.o.m. 31.12.2021 godkänns. Den sökande är för närvarande omplacerad 

till nattetid.  

Eftersom sökande inte är behörig närvårdare får hen inte delta i genomförandet av 

läkemedelsbehandling förrän hen har genomgått behövlig utbildning (med hänvisning till SHM-

direktiv). 

Befintlig dagpersonal N.N anställs som vårdare dagtid 78,43% av heltid fr.o.m. 01.11.2021 t.o.m. 

31.12 2021. 

Närvårdare befattning nattetid 68,63% av heltid utannonseras under november månad med start fr.o.m. 

januari 2022 tills närvårdaren som vikarieras återvänder till arbetet, dock högst till 10.10.2022. En 4 

månaders prövotid.  

Närvårdare befattningen dagtid 78,43% av heltid utannonseras under november månad med start 

fr.o.m. januari 2022 - tillsvidare. Ärendet justeras omedelbart. 

Kommunens strävan är att anställa behörig personal.  
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§ 84 Uppdatering av plan för läkemedelsbehandling på Sommarängen 

effektiverat serviceboende/Kökar kommun 

Planen tillämpas inom den kommunala äldreomsorgens effektiverade serviceboende Sommarängen. 

Med denna plan som grund uppgör serviceboendet en egen läkemedelsplan som är anpassad till 

verksamheten.  

Kontroll och uppdatering av planen skall göras en (1) gång per år. Läkemedelsbehandlingens innehåll 

innefattas av följande underrubriker; 

- Innehåll i förfaringssätt för läkemedelsbehandling  

-Tryggande och upprätthållande av kompetensen i läkemedelsbehandling 

 - Personalens ansvar, skyldigheter och arbetsfördelning 

 - Tillstånds Praxis för läkemedelsbehandling  

- Läkemedelsförsörjning(beställning, förvaring, tillverkning, framställning till användbart skick och  

återlämning av läkemedel.läkemedelsinformation. handledning och rådgivning) 

 - Distribuering och administrering av läkemedel 

 - Information och rådgivning till patienter 

 - Bedömning av läkemedelsbehandlingens effekt 

 - Dokumentering och informationsförmedling 

 - Uppföljnings- och responssystem inom läkemedelsbehandlingen 

 Se bilaga 3-5 , läkemedelsplan (3), samverkansavtal boendeservice (4), samverkansavtal hemvård (5)  

 Omsorgschefens förslag:  

Den reviderade läkemedelsplan som uppgjorts för den kommunala äldreomsorgens effektiverat 

serviceboende Sommarängen samt enligt samverkansavtal godkänns med de uppdateringar som nämns 

i planen.  

ON Beslut:  

Återremitteras för ny beredning med rekommendation att följa den modell som social- och 

hälsovårdsministeriet (statsrådet) publicerat i sin handbok för säker läkemedelshantering. 
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 § 85 Basbelopp för landskapsandelar för driften av socialvården och 

socialtjänsten 2022 

Landskapsregeringen beslöt, med stöd av 14 § i landskapslagen (2017:120) om landskapsandelar till 

kommunerna, att fastställa basbelopp för år 2022 som beräkningsgrund för normkostnad för 

äldreomsorgen i enlighet med 4 § och för normkostnad för den samordnade socialtjänsten i enlighet 

med 5a § i landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna. 

Normkostnader för äldreomsorgen beräknas med antalet invånare i kommunen i följande 

åldersgrupper som grund: 65–74 år, 75–84 år samt 85 år och äldre. För varje åldersgrupp fastställs ett 

basbelopp. Antalet invånare i varje åldersgrupp multipliceras med basbeloppet för åldersgruppen i 

fråga. Det sammanlagda beloppet för åldersgrupperna utgör kommunens normkostnad för 

äldreomsorgen.  

Normkostnaden för den samordnade socialtjänsten beräknas med antalet invånare i kommunen som 

grund. För att beräkna normkostnad fastställs ett basbelopp för den samordnade socialtjänsten. Antalet 

invånare i kommunen multiplicerat med basbeloppet utgör kommunens normkostnad för den 

samordnade socialtjänsten. Normkostnad beräknas inte särskilt för varje kommun om det inte är 

nödvändigt för fördelningen av kostnaderna för den samordnade socialtjänsten mellan kommunerna. 

Med den samordnade socialtjänsten avses den verksamhet som enligt landskapslagen (2016:2) om en 

kommunalt samordnad socialtjänst ska samordnas. Grund för justering av basbeloppen enligt 16 § 

landskapslag (2017:120) om landskapsandelar till kommunerna har inte uppstått under året.  

Basbeloppen för äldreomsorgen för år 2022 per invånare i respektive åldersgrupp är enligt följande: 

65 – 74 år: 1 289,95 euro 

75 – 84 år: 5 682,28 euro  

85 år och äldre: 20 098,77 euro  

Basbeloppet för den samordnade socialtjänsten för år 2022 per invånare i landskapet är: 834,72 euro 

 

Preliminära befolkningsstatistik per den 31.08. 2021: 

65 – 74 år: 38 st 

75 – 84 år: 31 st 

85 år och äldre: 12 st 

Totalt bosatt befolkning per den 31.08.2021:  227 st. 

Omsorgschefens förslag: Ärendet antecknas till kännedom 

 

ON Beslut: Ärendet antecknas till kännedom. 
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 § 86 Mötet avslutas klockan:  20.51. 
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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: §§ 79,80,81,82,84,85,86 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt 
rättelseyrkande enligt § 110 kommunallagen kan framställas över beslutet 
(se instruktioner nedan under rättelseyrkanden) 
 
Paragrafer: §§ 83  

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 
Omsorgsnämnden 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. 

 

 

 

 


