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 § 81  Laglighet och beslutsförhet 

Beslut: Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

§ 82 Val av en protokolljusterare  

Beslut: Till protokolljusterare valdes Susanna Mickwitz och Mats Carlström. 

 

§ 83 Godkännande av föredragningslistan 

 

Beslut:  
Föredragningslistan godkändes med tre övriga ärenden ; § 87 Utannonsering av tjänst som 
daghemsföreståndare inom barnomsorgen totalt 53,54% av heltid varav 15,69 % med föreståndar 
uppgifter, § 88, Förlängning av ersättning för arbetsresor under delade turer och § 89 Lön som vikarie 
vid Barnängen. 
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§ 84  Förändringar i förvaltningsstrukturen till följd av ny lagstiftning inom 
socialtjänst, barnomsorg och äldreomsorg 

Med stöd av landskapslagen om en kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2) 
kommer Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) från 1.1.2021 ta över all den socialvård som 
enligt lag ankommer på kommunerna förutom barnomsorg och äldreomsorg. 

 Utöver den personal som överförs alternativt som köptjänst till KST, har kommunerna på 
Åland även andra tjänster/befattningar som direkt berörs av omstruktureringen med 
anledning av att delar av de anställdas arbetsuppgifter överförs till KST.  

KST ser dock att det på grund av logistiska skäl är skäligt att nyttja personal som redan utför 
socialvårdsuppgifter inom äldreomsorg och barnomsorg i kommunen och som även besitter 
erfarenhet av de klientärenden som från och med 1.1.2021 handhas av KST.  

För Kökar/Sottungas del innebär det att ingen personal kommer att överföras till KST utan 
Kökars kommun kommer fortsättningsvis vara arbetsgivare för den anställde samt med 
köptjänst till KST genom avtal gällande socialvården. Även köptjänst genom samarbetsavtal 
med Sottunga kommun för gemensam äldreomsorgsledning och KST och skolförvaltningen 
klienter med hemkommun Sottunga. På grund av ny lagstiftning flyttar barnomsorgen till 
skolförvaltningen 

Den sociala sektorn i Kökars kommun kommer dels att skötas av KST och dels i egen regi. 
Behörighetskrav, arbetsuppgifter, löner  m.m. kommer således regleras av olika 
lagstiftningar. 

Behörighetskrav för skötsel av KST 

Behörighetsvillkor för huvudsakligen administrativa ledningsuppgifter inom socialvården eller 
social- och hälsovården i kommuner och samkommuner är behörighet för socialarbetare 
enligt 3 § i lagen eller för uppgiften annan lämplig högre högskoleexamen och kännedom om 
branschen. Tillräcklig ledarförmåga förutsätts också.  

Socialarbetare (3 §) 

Behörighetsvillkoren för uppgifterna som socialarbetare är högre högskoleexamen, i vilken 
ingår eller utöver vilken fullgjorts huvudämnesstudier i socialt arbete eller universitetsstudier i 
socialt arbete motsvarande ett huvudämne. Samma behörighetsvillkor gäller även 
socialarbetare som arbetar inom missbrukarvården under yrkesbeteckningen socialterapeut. 

 

Med stöd av 78 § 3 mom i kommunallagen anförtros personal i kommunens socialvård att för 
KST:s räkning fungera som utredare i klientärenden för klienter med hemkommun 
Kökar/Sottunga. 

Utdragsbestyrkande 



KÖKARS KOMMUN   PROTOKOLL  MÖTE nr 10 Sida 5
 Mötesdatum 

SOCIALNÄMNDEN § 81- 90 05.11.2020  

 

Behörighetskrav för att få fatta beslut om en äldre persons servicebehov sammanhänger 
med bedömningen. För bedömningen av äldres servicebehov kan enligt äldrelagens 14 § 
förutom yrkesutbildade personer inom socialvården också en yrkesutbildad person enligt 2 § 
i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (FFS 559/1994) som är 
anställd inom socialvården svara. Kommunallagens 57 § ska beaktas; kommunens 
myndighetsuppgifter skall skötas av tjänstemän. 

När det gäller beslut om socialservice för en klient i behov av särskilt stöd enligt 
socialvårdslagens definition (3 §) ska enligt lagens 46 § en socialarbetare i tjänsteförhållande 
som utför klientarbete tillsammans med en egen kontaktperson besluta om den socialservice 
genom vilken i enlighet med 12 § nödvändig omsorg och försörjning samt hälsa och 
utveckling gemensamt tryggas för tex. äldre person som behöver särskilt stöd, om 
förfarandet tillgodoser klientens intresse. 

Behörighetskrav för äldreomsorgen 

Enligt äldrelagens bestämmelse får ledningsuppgifter som omfattar administrativ ledning av 
kommunens äldreomsorg eller ledningsuppgifter som omfattar styrning av klientarbetet 
skötas av en person som har en för uppgiften lämplig examen från universitet, högskola eller 
yrkeshögskola som omfattar minst tre års heltidsstudier. Därutöver krävs kännedom om 
branschen samt tillräcklig ledarskapsförmåga. 

Bestämmelsen utgör ett komplement till bland annat socialvårdslagens 65 § Ledningen av 
socialvården. Ledningsuppgifter som avses är till exempel uppgifter som äldreomsorgsledare 
eller äldreomsorgschef i kommunen sköter. § 22 äldrelagen 

Beträffande ledningsuppgifter inom äldreomsorgen som omfattar styrning av klientarbetet 
såsom uppgifter som t.ex. verksamhetschef/enhetschef eller föreståndare handhar får 
uppgiften skötas av en person som har en för uppgiften lämplig examen från universitet, 
högskola eller yrkeshögskola som omfattar minst tre års heltidsstudier. Därutöver krävs 
kännedom om branschen samt tillräcklig ledarskapsförmåga. 

Bestämmelserna blir tillämpliga t.ex. i fråga om ledningsuppgifter såsom föreståndare för 
enheter/enhetschefer för boendeservice eller dagverksamhet. Förutom ledning av 
klientarbetet omfattar arbetsuppgifterna bland annat även planering och utveckling av 
verksamheten. 

 

Den nya behörighetslagen för socialvården förtydligar behörighetskraven. att ta i beaktande, 
är att närvårdare fortsättningsvis inte är behöriga för ledningsuppgifter inom socialvården. 

Till ledningsuppgifterna inom äldreomsorgen för Kökar kommuns del tillkommer 
personalansvar som i dagsläget innefattas av nio vårdpersonal, en lokalvårdare samt två 
personal inom centralköket, totalt: 14. 
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För Sottungas del har ansvaret under första delen av år 2020 innefattats av 1 hemvårdare 
samt 1 anställd kokerska inom äldreomsorgen. 

Överföring av personal 

En tjänsteinnehavare kan, enligt 24 § lagen om kommunala tjänsteinnehavare (FFS 
304:2003), förflyttas till ett annat tjänsteförhållande vars behörighetsvillkor han eller hon 
uppfyller och som kan anses vara lämpligt för honom eller henne, om tjänsteinnehavarens 
ställning som anställd tills vidare eller för viss tid inte ändras och det för förflyttningen finns 
grundad anledning i anknytning till en omorganisering av verksamheten eller uppgifterna och 
tjänsteinnehavarens ordinarie lön inte sjunker, eller tjänsteinnehavaren har gett sitt samtycke 
till förflyttningen eller det finns något annat godtagbart skäl till förflyttningen och 
tjänsteinnehavaren har gett sitt samtycke till den. Före en sådan förflyttning ska 
tjänsteinnehavaren ges tillfälle att bli hörd. 

Nuvarande personalsammansättning 

Från sociala sektorns nuvarande personalsammansättning inom kanslifunktionen överförs 
inte socialsekreteraren till KST i och med att arbetsuppgifterna uppskattas vara mindre än 
50%.  Däremot väntas  arbetsprocenten minskas från nuvarande avtal gemensamt med 
Sottunga kommun.  Förslaget till ny förvaltningsstruktur bör utgå 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 där 
socialnämnden försvinner och ersätts med en nyinrättad nämnd för äldreomsorgen. 

Även äldreråd tillkommer enligt lag Till sektorns administrativa ledning, bör en person som 
har en för uppgiften lämplig examen från universitet, högskola eller yrkeshögskola som 
omfattar minst tre års heltidsstudier. Därutöver krävs kännedom om branschen samt 
tillräcklig ledarskapsförmåga. Ledningsuppgifter som avses är till exempel uppgifter som 
äldreomsorgsledare eller äldreomsorgschef i kommunen sköter. 

Sektorns administrativa ledningsuppgifter som omfattar styrning av klientarbetet är en ny roll i 
kommunens förvaltning, där inrättandet av en ny tjänst bör övervägas från 1.1.2021.  

I samband med förändringarna i förvaltningsstrukturen uppstår det en möjlighet för 
kommunen att samarbeta med någon annan kommun, för att eftersträva meningsfulla och 
specialiserade arbetsroller med en tillräckligt hög arbetsprocent för att vara eftertraktade och 
därigenom stärka möjligheten till att tillsätta tjänsterna med kompetent personal.  

Med anledning av detta bör förhandlingar föras med Sottunga kommun och utarbetas ett 
förslag angående fortsatt samarbetsavtal för gemensam omsorgsledning och socialtjänst. 
Därtill har Föglö kommun efterlyst ett samarbete med Kökar. 

Kökars nuvarande tjänsteinnehavare har en uppdelad tjänst/befattning  som 
socialsekreterare 60% varav 20% för sottunga samt 20 % som tf föreståndare för 
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äldrevården. Av Sottungas 20% beräknas 5 % övergå till KSTs ansvarsområde och 15 
hänförs till primärkommunen (Sottunga) 

Inför den kommande omstruktureringen bör socialnämnden: 

● Besluta vilka tjänster och befattningar som behövs och deras omfattning med 
beaktande av de nya krav som ställs i äldreomsorgslagen. Omfattningen av 
köptjänster från KST beräknas till 25 av heltid för Kökar och Sottunga. 
Barndagvården övergår till grundskolans ansvarsområde.  

● Besluta om huruvida tjänster skall lediganslås och på vilket sätt  

● Ta fram befattningsbeskrivningar för de nya tjänsterna/befattningarna 

● Utarbeta ett nytt samarbetsavtal med eventuella samarbetskommuner  

● Utarbeta en plan för äldrevården 

 

Ordförande föreslår att en arbetsgrupp tillsätts för att utreda förändringarnas betydelse för 
helheten och vilka arbetsuppgifter i praktiken skall fördelas på tjänstemän/befattningshavare. 

Beslutet om hur arbetsuppgifterna skall fördelas mellan de olik tjänste/befattningshavarna 
tas efter att arbetsgruppen lämnat sin rapport. Det samma gäller befattningsbeskrivningarna. 
Planen för äldrevården utarbetas av de nya tjänste/befattningshavarna. 

Beslut: Hela socialnämnden deltar i utredningen av förändringarnas betydelse för 
helheten och vilka arbetsuppgifter i praktiken skall fördelas på 
tjänstemän/befattningshavare 
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§ 85 Inrättande av ansvarig samt ställföreträdande närvårdare inom 
kommunens hemservice och ESB Sommarängen i tjänsteförhållande fr.o.m. 
1.1.2021. 

Allmänt 

I och med att den nya äldrelagen (LL 2020:9), träder i kraft 1.1.2021 på Åland, förutsätts enligt 14 

§ behörig tjänsteman göra bedömning av servicebehovet. Därmed behöver den som fattar beslutet i 

form av myndighetsutövning ha en anställningar i tjänsteförhållande. På basen av ändrad lagstiftning 

för äldreomsorgen behöver även kommunens ställföreträdande ledande närvårdare vara anställd i 

tjänsteförhållande i stället för nuvarande arbets avtalsenliga anställning. 

Enligt 36 § socialvårdslagen svarar för bedömningen av servicebehovet en inom socialvård 

yrkesutbildad person enligt landskapslagen (2020:24) om yrkesutbildade personer inom socialvården 

(legitimerad socialarbetare eller socionom YH eller yrkesutbildad person med skyddad 

yrkesbeteckning närvårdare) som är ändamålsenlig för bedömningen, om inte något annat föreskrivs 

någon annanstans i lag. Enligt 14 § äldrelagen, kan för bedömningen av äldres servicebehov 

förutom yrkesutbildade personer inom socialvården också en yrkesutbildad person enligt 2 § i lagen 

om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (FFS 559/1994) (legitimerad yrkesutbildad 

person tex. sjukskötare, yrkesutbildade personer som beviljats tillstånd eller yrkesutbildade personer 

med skyddad yrkesbeteckning tex. närvårdare) som är anställd inom socialvården svara.  Av detalj 

motiveringen till äldrelagens 14 § framgår att en anställd med sakkunskap och lämplig yrkesmässig 

behörighet för ändamålet ska svara för bedömningen. 

Personal ÄL 21 § 

Offentlig eller privat serviceproducent ska vid en verksamhetsenhet ha en personal som till antal, 

utbildning och uppgiftsstruktur garanterar att de äldre tillhandahålls service av god kvalitet och som 

motsvarar det servicebehov som de äldres funktionsförmåga förutsätter. Vid en verksamhetsenhet 

med dygnet runt verksamhet ska det finnas tillräckligt med personal alla tider på dygnet. 

 

Löneinplacering 

Om löneinplacering för uppgiften ansvarig närvårdare fattas skilt beslut av kommunstyrelsen. I den 

utökade lönen invägs dels uppgifterna enligt befattningsbeskrivningen dels att den ansvariga 

närvårdaren utan extra lönepåslag sköter föreståndarens löpande uppgifter vid längre ledigheter och 

andra frånvaroperioder. Vid långtidsfrånvaro bör andra arrangemang för handhavandet av 

föreståndare sysslan vidtas.  

 

Om heltids grundlönen höjs med 150 € per månad så är den kalkylerade merkostnaden på årsnivå 

med beaktande av att befattningen är på 100 % av heltid samt med beaktande av ersättningar för 

obekväm arbetstid 2 607,81 €. 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 
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Ansvarig närvårdares ledningsansvar garanterar att hemservice arbetet bedrivs enligt vedertagna 

principer för modern hemserviceverksamhet. 

Bilaga 3, förslag till arbetsbeskrivning, ansvarig närvårdare 

Socialsekreterarens förslag: 

 

En representant från socialnämnden tillsammans med socialsekreterare utreder inrättande av en 
ansvarig- samt ställföreträdande närvårdare inom kommunens hemservice och ESB Sommarängen i 
tjänsteförhållande fr.o.m. 1.1.2021. Detta i enlighet med äldrelagens (2020:9)ikraftträdande 1.1.2021 
samt de behörighetsvillkor som tillkommer i och med ny lagstiftning. 
Till utredningen kan expertishjälp tas in i egenskap av vårdpersonal.  
 
Ett förslag till arbetsbeskrivning för ansvarig närvårdare/ställföreträdare, har påbörjats och skall i 

samband med utredningen revideras tillsammans med vårdpersonal, socialsekreterare och 

socialnämnd.  

 

Arbetet skall vara utfört under november månad.Därefter presenteras ärendet inför socialnämnden. 

   

Beslut: Socialnämnden besluter att arbetsgruppen utreder ärendet samtidigt som § 84 i och med att 

ärenden hänger ihop. Ärendet tas upp vid nästa socialnämndsmöte 
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§ 86 Socialväsendets förslag till budget för år 2021   

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 för 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 barnomsorg och äldreomsorg 
inklusive ledningsfunktioner samt ett köptjänstkonto för Kommunernas socialtjänst k.f.  

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. 

Ett nytt samarbetsavtal skall utarbetas för gemensam äldreomsorgsledning och socialtjänst. I 
samarbetsavtalet fastställs arbetsprocent för tjänsten som socialsekreterare för KST samt 
tjänstemannaledning inom äldreomsorg.. 
 

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 
Kostnaderna för avtalsparterna  fördelas utgående från fastställd lön (inkl sociala avgifter), intern hyra 
samt övriga redovisade kostnader för tjänstemannens arbetsutövning som ersätts av KST. 
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. 
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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 1, förslag till budget år 2021 

Se bilaga 2, översiktsbudget 

Se bilaga 4, uppgiftsbeskrivning över nuvarande arbetsuppgifter och ansvarsområden 
 

Förklaringar kring kostnadsökningar/kostnadsminskningar 

410 Socialförvaltning 
Köp tjänst inom socialförvaltning (Kökar-KST 20 % och Sottunga 5 %) 
Socialförvaltning som motsvarar 25% av en heltidstjänst inkl sociala avgifter: 16 482 euro 
Förslag till budget enligt ersättning som betalas av KST: 16 482 euro 
Tillkommer även 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. 
Lednings- och administrations funktion Kökar 60% 
Köp tjänst inom lednings- och administrations funktion gn samarbetsavtal 
Kökar/Sottunga 15 %. 
Verksamhetsintäkter från Sottunga 15 % : 9 889 euro 
Tillkommer verksamhetsintäkter för avtalsparter enligt ovanstående text. 
Förslag till budget: 40 181 euro. 
Tillkommer verksamhetsintäkter för avtalsparter enligt ovanstående text. 
 
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.  
Förslag till budget: 185 712 euro 
 
412 Anstaltsvård 
Kostnadsökning:75 941 euro jämfört med bokslut 2019. 
Kostnadsökning: 40 025 euro jämfört med  2020 års budget. 
Omfattas av ökade kostnader vad gäller grundavgift samt dygnskostnad. 
Förslag till budget: 180 478 euro. 

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

413 Sommarängen 
Kostnadsminskning: 88 796 euro jämfört med bokslut 2019. 
Kostnadsminskning: 85 362 euro jämfört med 2020 års budget omfattas av verksamhetsintäkter.  
Förslag till budget: 331 517 euro 
 
414 Barnängen 
Kostnadsminskning: 13 691 euro jämfört med bokslut 2019. 
Kostnadsminskning: 8 244 euro jämfört med 2020 års budget omfattas av verksamhetsintäkter. 
Förslag till budget: 44 779 euro. 
 
415 Hemvårdsstöd 
Kostnadsökning: 2 700 euro jämfört med 2020 års budget.  
Förslag till budget: 2 700 euro. 
 
416 Centralköket 
Kostnadsökning: 10 141 euro jämfört med bokslut 2019 omfattas av minskade verksamhetsintäkter 
måltidsavgifter).  
Kostnadsminskning: 10 749 euro jämfört med 2020 års budget omfattas av ökande 
verksamhetsintäkter (måltidsavgifter).  
Förslag till budget: 79 456 euro. 
 
Socialsekreterarens förslag: 

Enligt socialsekreterarens förslag till budget blir den totala summan med intäkter, löner och 
lönebikostnader medräknat: 864 823 euro ( jmf bokslut 2019: 671 857 euro samt jämfört med budget 
år 2020: 746 972 euro). 
Budgetökning jämfört med 2020 blir: 117 851 euro. 
Budgetökning jämfört med bokslut 2019 blir: 192 966 euro. 
 
Ersättning som utbetalas av KST: 16 470 euro 
Tillkommer även kostnader och verksamhetsintäkter för avtalsparter enligt ovanstående text. 
 
Lednings- och administrations funktion inom äldreomsorg. 
Verksamhetsintäkter från Sottunga 15% : 9 883 euro 
Tillkommer verksamhetsintäkter för avtalsparter enligt ovanstående text. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 



KÖKARS KOMMUN   PROTOKOLL  MÖTE nr 10 Sida 13
 Mötesdatum 

SOCIALNÄMNDEN § 81- 90 05.11.2020  

 

 
Socialnämnden beslutar att godkänna föreliggande förslag till budget för socialväsendet 2021, i 
enlighet med bilaga 1 vad gäller; 

- 410 Socialförvaltning/äldreomsorgsledning :   40 181 euro  
- 411 Familje- och socialvård : 185 712 euro 
- 412 Anstaltsvård : 180 478 euro 
- 413 Sommarängen : 331 517 euro 
- 414 Barnängen :   44 779 euro 
- 415 Hemvårdsstöd :     2 700 euro 
- 416 Centralköket :   79 456 euro 

  

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 Beslut:  

Beslut enligt förslag med tillägg att den blivande befattningar gällande arbetet med KST och 
äldreomsorg ännu inte är fastslagna. Socialnämnden noterar att KST kostnaden kommer att vara 
150.000 dyrare än planerat. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
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§ 87 Utannonsering av tjänst som daghemsföreståndare inom 
barnomsorgen totalt 53,54% av heltid varav 15,69 % med föreståndar 
uppgifter.  

Behörig som daghemsföreståndare är den som har avlagt; 

 1) en examen med pedagogisk inriktning avsedd för barnomsorg vid ett universitet eller en därmed 
jämförbar högskola som omfattar minst 180 akademiska poäng, 
 2) studier i ledarskap och/eller förvaltning som omfattar minst 25 akademiska poäng eller en examen i 
undervisningsförvaltning som omfattar 15 studiepoäng och  
3) ett godkänt prov i åländsk barnomsorgs- och utbildningslagstiftning samt har 
 4) tillräcklig erfarenhet av omsorg och fostran av barn i daghem 

Socialsekreterarens förslag: 

Tillsätts under förutsättning att kommunfullmäktige inrättar tjänsten enligt nedanstående text. 

Kökar kommun lediganslår  inom barnomsorgen ett tjänsteförhållande som daghemsföreståndare totalt 
53,54 % av heltid varav 15,69 %  ingår föreståndar uppgifter.  

Tjänsten är tillsvidare. Lön enligt kollektivavtal. Prövotid på 4 månader tillämpas. Inrättas fr.o.m. 
1.1.2021 med tillträde 07.01.2021.Den som anställs ska uppvisa utdrag ur straffregister.  Sista 
ansökningsdag: 25.11.2020. 

Beslut: Ärendet återremitteras till socialsekreteraren för en utredning över vilka tjänster/befattningar 
som i dagsläget finns inom barnomsorgen samt vem som besitter vad.  
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§ 88 Förlängning av ersättning för arbetsresor under delade turer 

Socialnämnden har den 18.9.2020 beslutat enligt följande; 

“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.” 

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. 
  

Utdragsbestyrkande 
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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. 

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. 

Socialsekreterarens förslag:  

Socialsekreteraren föreslår en förlängning av beviljande reseersättning t/r enligt nuvarande 
kilometerersättning t.o.m. 1.12.2020. Under tiden bör ett nytt lokalt avtal om arbetsskiftets längd för 
vårdpersonal inom äldreomsorgen i Kökars kommun kunna tas i bruk och få bort delade turer från 
schemat.. Arbetsskiftet längd för vårdpersonal i periodarbete bör planeras till maximalt 12 timmar 
enligt individuell överenskommelse med enskild arbetstagare.  

 

Beslut: Beslut enligt förslag. 
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§89 Lön för tiden som vikarie vid Barnängen 12.11-31.12  

N.N har äskat om lön enligt AKTA för vikariatet vid Barnängen (bilaga). Socialnämnden har i §64 
(19.9) beslutat att utse vikarie och i § 77 (13.10) att vikariatet gäller 0 - 4,25h/vecka, om behov 
uppstår. 

Bilaga 5, till socialnämnden i Kökar. 

Socialsekreterarens förslag: 

Vikariatet gäller till viss del planeringsuppgifter. Med hänsyn till vikariatets omfattning på 0 - 4,25 h/ 
vecka, beräknas, i medeltal 1,25 h/vecka användas för planeringsuppgifter. Lön betalas enligt AKTA 
till den del (1,25h/vecka) vikariatet innefattar uppgifter som berättigar till höjd lön 

 

Beslut: Beslut enligt förslag 
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§ 90 Mötet avslutas klockan :  

           20.30.  
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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 : §§ 82,83,86,90 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt 

rättelseyrkande enligt § 110 kommunallagen kan framställas över beslutet 

(se instruktioner nedan under rättelseyrkanden) 

 

Paragrafer : §§ 81 84,85,87,88,89 

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. 


