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x    Rainer   Eriksson,   viceordförande       Lotta   Eriksson   

x    Johanna   Henriksson         Helen   Fagerström   

   Åsa   Gottberg-Jansson       Kent   Finneman   

x    Robert   Karlman       Henrik   Sundberg   

Övriga   närvarande   

x    Christian   Pleijel   ordförande   KF       Harry   Holmström,   vice   ordförande   KF   

x    Johan   Rothberg,   kommundirektör       Camilla   Enberg   §§   49-53   
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Robert   Karlman   
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Föredragningslista Sida   
  

§   46   Laglighet   och   beslutsförhet 3   

§   47    Val   av   två   protokolljusterare 3   

§   48    Godkännande   av   föredragningslistan 3   

§   49   Tjänstebeskrivning   för   omsorgschef/föreståndare   inom   äldreomsorgen 3   

§   50   Avgift   för   tillfälligt   boende   samt   dagvårdsverksamhet   vid   Esb   boendet   Sommarängen 3   

§   51   Avtal   om   köp   av   tjänster   inom   hemservice 4   

§   52   Personuppgiftsbiträdesavtal 4   

§   53   Avtal   om   köp   av   boendeservice   och   service   på   institution 5   

§   54    Information   kring   centralkökets   nya   arbetstider 6   

§   55   Övriga   ärenden 9   

§   56    Ärenden   till   kännedom. 9   

§   57   Fyllnadsval   till   omsorgsnämnden 9   

§   58    Mötet   avslutas 9   
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 §   46 Laglighet   och   beslutsförhet   

KS   Beslut:   Mötet   konstaterades   lagenligt   sammankallat   och   beslutsfört   

§   47   Val   av   två   protokolljusterare   

KS   Beslut:   Till   protokolljusterare   väljs   Robert   Karlman   och   Johanna   Henriksson   Protokollet   
justeras   den   08.04.   kl   ?   per   e-post   digitalt.   

   §   48   Godkännande   av   föredragningslistan   

  KS   Beslut:    Föredragningslistan   godkänns   

§   49   Tjänstebeskrivning   för   omsorgschef/föreståndare   inom   äldreomsorgen   

ON   §   21   16.03.2021   

I   och   med   att   ny   tjänst   som   omsorgschef/föreståndare   inrättas   fr.o.m   01.01.   2021   skall   en   
tjänstebeskrivning   fastställas   av   fullmäktige.   I   bifogade   förslag   till   tjänstebeskrivning   regleras   bl.a.   
tjänstens   syfte,   ansvarsområden   och   beslutanderätt.   Ett   förslag   till   utkast   till   tjänstebeskrivning   har   
uppgjorts   av   socialnämnden   under   hösten   2020   och   har   behandlats   i   samtliga   organ   under   
hösten/vintern   2020.   Kommundirektören   presenterar   ärendet   i   och   med   att   omsorgschefen   är   jävig   i   
frågan.   Tjänstebeskrivningen   delgavs   som   bilaga   under   vecka   9.   Se   bilaga   1,   tjänstebeskrivning   
omsorgschef/föreståndare   inom   äldreomsorgen   

KD:   Kommundirektören   föreslår   att   tjänstebeskrivningen   godkänns   enligt   bilagan.     

Beslut:   Förslaget   godkänns   med   följande   justeringar   under   behörighetsvillkor;   -   ändring   av   
paragraf   SVL   §   65   till   §   64   -   tillägg   av   paragraf   SVL   42     

KS   07.04.2021   

KD:   Kommundirektören   föreslår   att   omsorgsnämndens   förslag   godkänns   inför   fullmäktige.     

KS   Beslut:   Förslaget   godkänns   

§   50   Avgift   för   tillfälligt   boende   samt   dagvårdsverksamhet   vid   Esb   boendet   
Sommarängen     

ON    §   24   16.03.2021   

Tillfälligt   boende    (periodplats/korttidsvård)   på   esb   boendet   Sommarängen   beviljas   för   en   tid   om   max   20   dygn.   
Efter   20   dygn   tillämpas   normala   avgifter   för   regelbunden   hemservice,   måltider   samt   hyra   enligt   prövning,   
därefter   görs   en   ny   bedömning.   I   dygnsavgiften,   25   €   ingår   hyra,   måltider,   vård   och   tillsyn,   städservice.   Övriga   
servicebehov   debiteras   skilt   ss.   klädvårds   service,   bastu   samt   trygghetslarm.   Dagvårds   avgiften   för   en   person   
som   får   dagvård   på   Esb   boendet   Sommarängen   är   12   €   per   dag,   inkl.   rum,   lunch,   kaffe,   aktiviteter,   och   bastu.   
Personer   med   hemvård   debiteras   endast   för   måltider.     

Omsorgschefens   förslag :   Omsorgsnämnden   omfattar   förslaget   gällande   taxan   för   tillfälligt   boende   samt   
dagvård.   Ärendet   sändes   till   kommunstyrelsen   för   vidare   behandling.   
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   Beslut :   Omsorgsnämnden   omfattar   förslaget   gällande   taxan   för   tillfälligt   boende   samt   dagvård   med   ett   tillägg;   
bastubad   debiteras   inte   för   tillfälligt   boende   utan   ingår   i   dygnsavgiften.   Ärendet   sändes   till   kommunstyrelsen   för   
vidare   behandling     

KS   07.04.2021   

KD   föreslår   att   omsorgsnämndens   förslag   godkänns   inför   fullmäktige   

KS   Beslut:   Förslaget   godkänns   

§   51   Avtal   om   köp   av   tjänster   inom   hemservice   

ON   §   26   16.03.21   

Avtalsparter:   Kökars   kommun   -   Kommunernas   socialtjänst   k.f   KST   har   gett   förslag   till   hemserviceavtal   samt   
bilaga   till   avtalet   om   kostnader   mellan   kommunen   och   KST.   Till   ärendet   hör   även   ett   personuppgiftsbiträdesavtal   
med   instruktioner.   I   avtalen   fattas   prisuppgifter.   Dessa   är   upp   till   varje   kommun   att   själv   bifoga   enligt   gällande   
kostnadstabell   i   aktuell   kommun.   I   Kökar   har   priser   tagits   fram.   Man   har   dock   strävat   att   samverka   med   andra   
kommuner   för   att   försäkra   sig   om   en   enhetlig   tolkning   av   avtalen.   Ärendet   gäller   hemservice   för   personer   under   
65   år   som   inte   omfattas   av   kommunernas   äldreomsorg   men   ändå   är   i   behov   av   motsvarande   service.   Avtalet   
gäller   från   och   med   1.1.2021   och   tillsvidare.   Avtalets   bakgrund   och   syfte   I   enlighet   med   14   §   landskapslag   om   
socialvård   (ÅFS   2020:12)   ska   som   kommunal   socialservice   ordnas   bland   annat   hemservice.   Köparen   har   i   
egenskap   av   ansvarig   organisation   för   den   kommunala   socialvården   på   Åland   skyldighet   att   tillhandahålla   den   
hemservice   som   beskrivs   ovan.   Köparen   och   Säljaren   ingår   föreliggande   avtal   för   att   Köparen   ska   kunna   erbjuda   
hemservice   till   klienter   med   hemkommun   på   Åland.   Tjänstens   innehåll?   Säljaren   tillhandahåller   hemservice.   
Med   hemservice   avses   att   fullgöra   eller   bistå   vid   fullgörandet   av   uppgifter   och   funktioner   som   hör   till   boende,   
vård   och   omsorg,   upprätthållande   av   funktionsförmågan,   vård   och   fostran   av   barn,   uträttande   av   ärenden   samt   till   
det   övriga   dagliga   livet.   Hemservice   tillhandahålls   personer   som   på   grund   av   sjukdom,   förlossning,   skada   eller   
av   någon   annan   liknande   funktionsnedsättande   orsak   eller   i   en   särskild   familje-   eller   livssituation   behöver   hjälp   
för   att   klara   de   uppgifter   och   funktioner   som   avses   ovan   Som   stödtjänster   som   ingår   i   hemservicen   tillhandahålls   
måltids-,   klädvårds-   och   städservice   och   tjänster   som   främjar   socialt   umgänge.     

Se   bilaga   4,   avtal   om   hemservice     

Se   bilaga   5,   avtal   om   hemservice     

Omsorgschefens   förslag :   Kökars   kommun   omfattar   avtal   om   om   köp   av   tjänster   inom   hemservice   med   
tillhörande   bilaga   till   avtalet.   Avtalsparter   är   Kökars   kommun   -   Kommunernas   socialtjänst   k.f.   Ärendet   sändes   
till   kommunstyrelsen   för   vidare   behandling.     

ON   Beslut:   Kökars   kommun   omfattar   avtal   om   om   köp   av   tjänster   inom   hemservice   med   
tillhörande   bilaga   till   avtalet.   Avtalsparter   är   Kökars   kommun   -   Kommunernas   socialtjänst   k.f.   
Ärendet   sändes   till   kommunstyrelsen   för   vidare   behandling.    

KS   07.04.2021   

Bilaga   KS   §   51   07.04.2021   Avtal   om   köp   av   tjänster   inom   hemservice   
Bilaga   KS   §   51b   07.04.2021   Bilaga   till   avtal   om   hemservice   

KD   föreslår   att   omsorgsnämndens   förslag   godkänns   

KS   Beslut:   Förslaget   godkänns   
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§   52   Personuppgiftsbiträdesavtal   

ON   §   28   16.03.2021   

Till   Avtal   om   köp   av   tjänster   inom   hemservice   samt   Avtal   om   köp   av   boendeservice   och   service   på   institution,   
ska   även   ett   Personuppgiftsbiträdesavtal   bifogas.   Bakgrund   och   syfte   Med   detta   Personuppgiftsbiträdesavtal   
(”PUB-avtalet”)   reglerar   den   Personuppgiftsansvarige   Personuppgiftsbiträdets   Behandling   av   Personuppgifter   åt   
den   Personuppgiftsansvarige.   PUB-avtalets   syfte   är   att   säkerställa   den   Registrerades   fri-   och   rättigheter   vid   
Behandlingen,   i   enlighet   med   vad   var   tid   gällande   dataskyddslagstiftning   samt   enligt   vad   som   överenskommits   i   
detta   avtal.   Personuppgiftsbiträdet   kommer   Behandla   personuppgifter   i   enlighet   med   vid   var   tillfälle   tecknat   
Huvudavtal   och   Personuppgiftsansvariges   skriftliga   instruktioner.   I   de   fall   Personuppgiftsbiträde   inte   fått   
tillräckliga   information   om   hur   Behandlingen   ska   ske   kan   denne   begära   detta   av   Personuppgiftsansvarig.   För   hur   
enskild   Behandling   kommer   att   ske   hänvisas   till   andra   dokument,   se   Huvudavtal   och   separat   instruktion.   Se   
bilaga   8,   Personuppgiftsbiträdesavtal     

Se   bilaga   9,   Instruktion   för   Behandling   av   Personuppgifter   inom   social   service.     

Omsorgschefens   förslag :   Kökars   kommun   omfattar   Personuppgiftsbiträdesavtal   med   tillhörande   instruktion   till   
avtalet.   Avtalsparter   är   Kökars   kommun   -   Kommunernas   socialtjänst   k.f.   Ärendet   sändes   till   kommunstyrelsen   
för   vidare   behandling.     

ON   Beslut:   Kökars   kommun   omfattar   Personuppgiftsbiträdesavtal   med   tillhörande   instruktion   
till   avtalet.   Avtalsparter   är   Kökars   kommun   -   Kommunernas   socialtjänst   k.f.   Ärendet   sändes   till   
kommunstyrelsen   för   vidare   behandling    

KS   07.04.2021   

Bilaga   KS   §   52   07.04.2021vPuB-avtalet   KST   
Bilaga   KS   §   52b    07.04.2021   Behandling   av   Personuppgifter   inom   social   service   

KD   Föreslår   att   omsorgsnämndens   förslag   godkänns.   

KS   Beslut:   Förslaget   godkänns.   

§   53   Avtal   om   köp   av   boendeservice   och   service   på   institution   

ON   §   27   16.03.3021   

Avtalsparter:   Kökars   kommun   -   Kommunernas   socialtjänst   k.f   KST   har   gett   förslag   till   avtal   om   boendeservice   
och   service   på   institution   samt   bilaga   till   avtalet   om   kostnader   mellan   kommunen   och   KST.   Till   ärendet   hör   även   
ett   personuppgiftsbiträdesavtal   med   instruktioner.   I   avtalen   fattas   prisuppgifter.   Dessa   är   upp   till   varje   kommun   
att   själv   bifoga   enligt   gällande   kostnadstabell   i   aktuell   kommun.   I   Kökar   har   priser   tagits   fram.   Man   har   dock   
strävat   att   samverka   med   andra   kommuner   för   att   försäkra   sig   om   en   enhetlig   tolkning   av   avtalen.   Kommunen   
fakturerar   sedan   en   fastställd   avgift   (se   avtals   bilaga)   +   administrativt   påslag   –   klientens   hyra   samt   eventuell   
bredband.   Enligt   klientavgiftslagen   är   hyran   inte   en   avgift   inom   socialvården,   utan   klienten   gör   själv   hyresavtal   
med   den   hyresvärd   som   klienten   hyr   bostaden   av   och   betalar   hyran   enligt   avtalet.   Avtalet   gäller   från   och   med   
1.1.2021   och   tillsvidare.   Avtalets   bakgrund   och   syfte   I   enlighet   med   14   §   landskapslag   om   socialvård   (ÅFS   
2020:12)   ska   som   kommunal   socialservice   ordnas   bland   annat   boendeservice   och   service   på   en   institution.   
Köparen   har   i   egenskap   av   ansvarig   organisation   för   den   kommunala   socialvården   på   Åland   skyldighet   att   
tillhandahålla   denna   boendeservice   och   service   på   institution.   Köparen   och   Säljaren   ingår   föreliggande   avtal   för   
att   Köparen   ska   kunna   erbjuda   boendeservice   och   service   på   en   institution   till   klienter   med   hemkommun   på   
Åland.   Tjänstens   innehåll   Säljaren   tillhandahåller   boendeservice.   Serviceboende   ska   ordnas   för   personer   som   
behöver   en   lämplig   bostad   samt   vård   och   omsorg.   Serviceboende   med   heldygnsomsorg   ordnas   för   personer   som   
behöver   vård   och   omsorg   dygnet   runt.   Med   serviceboende   avses   boende   och   service   som   ordnas   i   en   
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servicebostad.   Servicen   omfattar   vård   och   omsorg   enligt   klientens   behov,   verksamhet   som   upprätthåller   och   
främjar   funktionsförmågan,   måltids-,   klädvårds-,   bad-   och   städservice   samt   tjänster   som   främjar   delaktighet   och   
socialt   umgänge.   Inom   service-   boende   med   heldygnsomsorg   ordnas   servicen   enligt   klientens   behov   dygnet   runt.   
När   boendeservice   tillhandahålls   ska   det   ses   till   att   personens   privatliv   och   rätt   till   medbe-   stämmande   
respekteras   och   socialvården   ska   verka   för   att   hon   eller   han   av   den   ansvariga   myndigheten   får   behovsenliga   
rehabiliterings-   och   hälso-   och   sjukvårdstjänster.   Säljaren   tillhandahåller   service   på   institution.   Med   service   på   en   
institution   inom   socialvården   avses   ordnande   av   vård   och   rehabiliterande   verksamhet   vid   en   verksamhetsenhet   
som   ger   fortlöpande   vård   inom   socialvården.   Service   på   en   institution   kan   ordnas   kortvarigt   eller   fortgående,   
dagtid,   nattetid   eller   dygnet   runt.   Långvarig   vård   och   omsorg   får   tillhandahållas   på   institution   bara   om   det   med   
hänsyn   till   personens   hälsa   eller   säkerhet   är   motiverat,   eller   om   det   finns   en   annan   i   lag   särskilt   föreskriven   grund   
för   det.   När   service   på   en   institution   tillhandahålls   ska   det   ordnas   sådan   rehabilitering,   vård   och   omsorg   som   
behövs   med   tanke   på   klientens   individuella   behov.   Klientens   livsmiljö   ska   dessutom   om   möjligt   ordnas   så   att   den   
är   trygg,   hemlik   och   stimulerande   samt   möjliggör   ett   privatliv   och   främjar   rehabilitering,   initiativkraft   och   
funktionsförmåga.     

Se   bilaga   6,   avtal   om   köp   av   boendeservice   och   service   på   institution   Se   bilaga   7,   avtal   om   köp   av   boendeservice   
och   service   på   institution     

Omsorgschefens   förslag :   Kökars   kommun   omfattar   avtal   om   köp   av   boendeservice   och   service   på   institution   
med   tillhörande   bilaga   till   avtalet.   Avtalsparter   är   Kökars   kommun   -   Kommunernas   socialtjänst   k.f.   Ärendet   
sändes   till   kommunstyrelsen   för   vidare   behandling.     

ON   Beslut:   Kökars   kommun   omfattar   avtal   om   köp   av   boendeservice   och   service   på   institution   
med   tillhörande   bilaga   till   avtalet.   Avtalsparter   är   Kökars   kommun   -   Kommunernas   socialtjänst   
k.f.   Ärendet   sändes   till   kommunstyrelsen   för   vidare   behandling     

KS   07.04.2021   

Bilaga   KS   §   53   07.04.2021   avtal   om   köp   av   boendeservice   och   service   på   insitution   
Bilaga   KS   §   53b   07.04.2021   bilaga   till   avtal   om   boendeservice   och   service   på   institution   

KD   föreslår   att   omsorgsnämndens   förslag   godkänns   

KS   beslut:   Förslaget   godkänns   

§   54   Information   kring   centralkökets   nya   arbetstider   

KF   §   24   24.03.2021   

Omsorgsnämnden   §   8   08.02.21   

Resumé   

Ärendet   hänvisas   till   den   rapport   av   socialnämndens   arbetsgrupp   som   utarbetats,   bilaga   4§   94/2020,   
“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     

Centralkökets   personal   har   tidigare   bestått   av   1   ansvarig   kock   anställd   100   %   av   heltid   samt   1   kock   
anställd   70%   av   heltid.   Centralköket   har   varit   bemannat   måndag-fredag   (   ca   7.30-16.00   )   samt   lördag   
(ca7.30-14.00/8.30-14).   Kökspersonal   har   varit   bemannade   med   en   person   under   måndagar   och  
lördagar   och   förberett   mat   inför   samtliga   middagar.   Inför   söndagar   har   även   mat   förberetts   för   lunch   
och   middag.     
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Närvårdarna   har   haft   hand   om   frukost   och   kvällsmålet   och    köket   lunchen   samt   att   köket   ordnat   
eftermiddagskaffet   medan   närvårdarna   ordnat   med   dukning   och   servering   av   kaffet.     

Köket   har   tillrett   middag   för   samtliga   dagar   som   närvårdarna   värmt/kokat   och   plockat   fram   och   
därefter   städat   undan   och   diskat.    Därefter   har   närvårdarna   haft   hand   om   kvällsmålet   och   
”kvällsstädning”   av   köket.     

Med   beaktandet   av   text   ovan,   kan   man   utläsa   hur   stor   del   av   köksarbetet   i   praktiken,   har   fallit   på   
närvårdarnas   ansvar.     

Kmfg   beslut   §   90   18.12.2020   :   Förändringen   med   utökning   av   kocktjänsten   skall   utvärderas   efter   6   
månader.   

“Nuläget   

Ett   nytt   arbetsavtal   har   uppgjorts   t.o.m.   30.6.2021    med   en   av   kockarna   i   enlighet   med   kmfg   beslut   §   
90/2020.   Ett   nytt    arbetsschema   för   periodarbete   har   utarbetats   av   omsorgschefen   och   nya   avtal   
skrivits   med   respektive   kökspersonal   (se   bilaga   3,   4   veckors   arbetsschema   för   centralkökets   personal).   

Personalen   utgår   ifrån   ett   4   veckors   arbetsschemat   som   påbörjats   den   18.1.2021.   Arbetsschemat   
innefattas   av   personalbemanning   måndag   -   söndag   och   arbetstiden   kan   variera   från   8.00   -   18.00.   
Enligt   nuvarande   utformning   av   arbetsschema   arbetar   en   kock   ensam   under   veckodagarna   tisdag   -   
onsdag   samt   lördag   och   söndag   och   var   tredje   måndag.    I   praktiken   innebär   detta   att   middagen   
tillreds   färdigt   av   en   kock   som   också   dukar   klart.   Vårdpersonalen   under   dessa   dagar,   tar   då   hand   om   
avdukning   och   diskning.   Närvårdarna   har   som   tidigare   kvar   frukosten   och   kvällsmålet.   

Utfallet   har   visat   sig   vara   mycket   positivt   för   samtliga.    Se   text   nedan;   

  En   ny   vardag   på   Sommarängen   januari   2021   

Från   och   med   årsskiftet   har   köket   två   heltidsanställda   kockar.   Från   att   ha   ansvaret   för   kaffe   och   
middag   7   dagar   i   veckan   och   alla   måltider   på   söndagarna   är   det   bara   diskning   2-3   kvällar   i   veckan   
som   vårdanställda   står   för.   Med   förändringen   har   arbetstiden   i   centralköket   minskat   för   daganställda   
vårdare   från   ca   14   timmar/vecka   till   ca   2   h/vecka.   Vi   har   alltså   fått   ca   12   h   mertid   till   vård   och   omsorg   
av   våra   boende.   Vad   gör   vi   med   dessa   timmar?   

  Vårt   arbete   utgår   alltid   ifrån   klienten   och   den   vård   hon/han   har   behov   av.   Om   och   när   det   blir   tid   
över   har   vi   en   ambition   satsa   på   rehabilitering   av   den   enskilda   klienten   utgående   från   hans/hennes   
önskemål   och   behov;   det   kan   vara   fråga   om   promenader   eller   annan   utevistelse,   gåträning,   samtal,   
livsberättelser,   kortspel   m   m.   Dessa   klientmöten   schemaläggs   och   sker   om   möjligt   dagligen   kl   16.30.   

För   att   stärka   samvaron   och   gemenskapen   i   gruppen   ordnar   vi   en   gruppaktivitet   varje   kväll   ca   18-19   
om   möjligt.   De   två   senaste   veckorna   har   vi   haft   möjlighet   att   ordna   sångstunder,   bingo,   frågesport,   
högläsning,   gymnastik   och   gruppsamtal   med   olika   teman.     

Efter   dessa   veckor   märks   en   tydlig   skillnad   hos   våra   boende.   De   är   mer   utåtriktade;   det   är   som   om   de   
förstått   att   det   skett   en   förändring   och   att   aktiviteter   är   en   del   av   vardagen.   Det   finns   klienter   som   
tidigare   aldrig   lämnade   sina   rum   som   nu   börjat   ta   initiativ   till   att   komma   och   umgås   med   övriga   
boende.   Även   nätterna   har   blivit   lugnare.   

Det   som   vi   drömt   om   har   blivit   verklighet.   Sommarängen   har   blivit   ett   äldreboende   där   vi   i   personalen   
har   mer   tid   och   möjlighet   att   arbeta   utgående   ifrån   vår   värdegrund:   skapa   en   meningsfull   och   trygg   

Justerandes   sign. Utdragsbestyrkande   
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vardag   som   tar   hänsyn   till   den   enskilda   klientens   behov   och   önskemål   och   som   ger   glädje   och   
uppmuntrar   till   samvaro   och   kommunikation.”     

gn   Katariina   Vuorinen,närvårdare   

Omsorgschefens   förslag:   

Omsorgschefen   bör   få   ett   besked   snarast   möjligt   om   huruvida   semestervikarie   upplägget   skall   
ordnas   för   centralkökets   personal   inför   sommaren   2021.   Utannonsering   av   vikarie   bör   göras   
snarast   möjligast.    Ifall   personalen   skall   återgå   till   tidigare   arbetstid,   kommer   konsekvensen   att   
bli   att   vårdpersonal   får   återgå   till   tidigare   kökssysslor.     

ON   Beslut:   Tidsperioden   förlängs   till   sista   september.   Arbetsavtalet   förlängs   till   30.9.2021.   
Utvärdering   sker   enligt   kommunfullmäktigebeslut   och   bör   behandlas   inom   maj   månad   inom   
respektive   organ.   En   vikarie   tillsätts   under   semesterperioden.    Ärendet   sändes   till   styrelsen   för   
vidare   behandling   

KS   17.02.2018   

Kommunfullmäktiges   hela   beslut   vid   behandlingen   av   budgeten   var   följande:     

“Förändringen   med   utökning   av   kocktjänsten   skall   utvärderas   efter   6   månader.   Kommunfullmäktige   
ger   kommunstyrelsen   i   uppdrag   att   samtidigt   utreda   dimensioneringen   av   övriga   befattningar   genom   
att   göra   jämförelser   med   övriga   kommuner.   I   övrigt   godkänner   fullmäktige   kommunstyrelsens   
förslag.”     

Även   om   en   utvärdering   skall   göras   efter   6   månader   så   är   det   rimligt   att   anta   att   eventuella   
förändringar   inte   kan   införas   förrän   efter   semesterperioden   så   bör   man   säkerställa   att   verksamheten   
kan   fortgå   som   tidigare   och   att   rimlig   tid   finns   för   att   förbereda   införandet   de   eventuella   förändringar   
som   kan   tänka   bli   följden   av   utredningarna.   Såvida   eventuella   ändringar   har   budgetpåverkan   eller   
innebär   förändringar   i   befattningar   eller   tjänster   så   måste   förändringarna   föreläggas   fullmäktige   för   
beslut.   

KD   föreslår   att   kommunstyrelsen   godkänner   omsorgsnämndens   förslag   inför   fullmäktige.   

KS   Beslut:   Ärendet   bordläggs   

KS   10.03.2020     

Robert   Karlman   anmälde   Jäv   och   deltog   inte   i   beslutet.   

KS   Beslut:   Då   de   ökade   kostnaderna   inte   ryms   inom   befintlig   budget   förordas   förslaget   men   då   
tilläggsanslag   om   4196   euro   behövs   hänförs   ärendet   till   fullmäktige   för   beslut     

KF   24.03.2021   

KF   Beslut:    Ärendet   återremittera   till   Kommunstyrelsen   med   uppdrag   att   utreda   
kostnadseffektivare   lösningar.   

KS   07.04.2021   

KD   föreslår   att   omsorgschefen   uppmanas   organisera   sommarmånaderna   med   modell   från   
tidigare   år   med   beaktande   av   eventuella   förändringar   i   vårdtyngd.   
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KS   beslut:   Förslaget   godkänns   

§   55 Övriga   ärenden     

● Information   från   nämnderna     
● Rainer   Eriksson   meddelar   att   han   avser   att   avgå   från   kommunstyrelsen   och   återgå   till   sin   plats   

i   kommunfullmäktige.   

KS   beslut:   

§   56   Ärenden   till   kännedom.   

● Information   gällande   köp   av   mark   vid   pumphuset   -   behandlades    ej   
● KS   bilaga   §56   07.04.2021   Landskapsregeringens   beslut   om   jordförvärvsrätt     

KS   Beslut:   Informationen   antecknas   till   kännedom   

§   57   Fyllnadsval   till   omsorgsnämnden   

På   grund   att   en   ledamot   avsagt   sig   platsen   behöver   ett   fyllnadsval   göra.   

KS   Beslut:   Robert   Karlman,   tidigare   ersättare   väljs   till   ordinarie   ledamot   varför   en   ny   ersättare   
måste   väljas.   Jens   Alto   väljs   in   som   ersättare.   

§   58   Mötet   avslutas   

Mötet   avlutades:   kl   16:30   
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ANVISNING   FÖR   RÄTTELSEYRKANDE   OCH   BESVÄRSANVISNING   

BESVÄRSFÖRBUD   

  
ANVISNING   FÖR   RÄTTELSEYRKANDE   

  
   

Justerandes   sign. 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   46-50,   55-57   
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   
Kommunstyrelsen   i   Kökar   
22730   Kökar   
  

Paragrafer   51-54   
  
  

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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KOMMUNALBESVÄR     

  
FÖRVALTNINGSBESVÄR   

  
BESVÄRSSKRIFT   
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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.   

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   besvärshandlingarna   
Besvärshandlingarna   skall   inlämnas   till   besvärsmyndigheten   för   besvärstidens   utgång.   Besvärshandlingarna   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.  



KÖKARS KOMMUN TJÄNSTEBESKRIVNING Sida 1 av 3
Fastställelse datum

Kommunfullmäktige xx.xx.2021

Befattning Omsorgschef/föreståndare inom äldreomsorgen

Arbetsplats Servicehemmet Sommarängen

Anställare Kommunfullmäktige

Arbetstider Byråarbetstid, 36 tim 25 min per vecka.

Behörighetsvillkor Ledning av äldreomsorg; ÄL 22 § lämplig examen från universitet, högskola
eller yrkeshögskola som omfattar minst tre års heltidsstudier. Bedömning av
servicebehovet enligt socialvårdslagen (SVL) §36 och §64 samt § 42.
Kommunallagens 57 §,
Därutöver krävs kännedom om branschen samt tillräcklig ledarskapsförmåga.

Ställning i
organisationen

Närmaste förman

Kommundirektören

Direkt underlydande

Samtliga i personalen

Arbetstidsform

Äldreomsorg 70  % varav Kökar 55% och Sottunga 15%
(KST 30 %  Byråarbetstid 36,25 ) h/vecka.

I ledande ställning

I förmans eller chefs
ställning

Ja
Ja

Förmannens vikarie Ansvarig närvårdare

Syftet med befattningen Ledning och övervakning av kommunens äldreomsorgsverksamhet så att man
upprätthåller en god äldreomsorg samtidigt som verksamheten bedrivs ekonomiskt,
effektivt.

Ansvarsområden ● Verksamhetschef, myndighetsansvar, personalansvar och budgetansvar
inom äldreomsorgen, Inkluderande hemservice, effektiverat
serviceboende, stödtjänster, närståendevård, institutionsvård, familjevård
och annan extern vård.

● Ansvara för att leda och utveckla verksamheten inom sitt ansvarsområde.

Adress Telefon E-post
Karlby +3581855829 kokar.kommun@kokar.ax
22730 KÖKAR

Johan Rothberg
Bilaga KS § 49 07.04.2021 Tjänstebeskrivning omsorgschef
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● Ansvara för att följa med utvecklingen inom området äldreomsorg på
kommun-, landskaps- och riksnivå samt samarbete med kommunens
övriga organ, kommunalförbund inom äldreomsorg och socialvård samt
landskapets och statens myndigheter.

● Ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, förordningar
och andra bestämmelser.

Administrativa uppgifter ● Fungera som föredragande och sekreterare i omsorgsnämnden samt
verkställa nämndens beslut

● Ansvara och uppgöra förslag till verksamhetsplan, budget och
verksamhetsberättelse, budgetuppföljning inom sitt ansvarsområde, samt
viss informationsverksamhet.

● Göra upp mål och arbetsplaner inom sitt verksamhetsområde
● Ge förslag till avgifter och, godkänna utbetalningar och uppbära

inkomster inom sitt ansvarsområde.
● Handha uppgörande av vårdavgifter, bistå vid ansökningar för vård- och

bostadsbidrag
● Fastställa klientavgifter inom ramen för av omsorgsnämnden fastställda

grunder.
● Uppgöra statistik inom sitt verksamhetsområde.
● Övervaka uppgörande av arbetstidsrapporter och ansvara för att

löneunderlag sammanställs och lämnas till löneräknaren inom utsatt tid.
● Delta i äldrerådets verksamhet som sekreterare.

Beslutanderätt ● Beslutanderrätt enligt delegeringsordningen fastställd i instruktionen för
omsorgsnämnden

● Besluta om anskaffningar inom ramen för gällande budget.
● Fastställa klientavgifter inom ramen för av omsorgsnämnden fastställda

grunder.
● Beviljande av plats på ESB
● Beviljande av hemvård ute i periferin
● Besluta om uthyrande  samt teckna hyresavtal för

rum/pensionärslägenheter Omfattande även uthyrning av lediga
lägenheter till utomstående.

● Beviljande av stöd enligt lag om närstående stöd och avlastning
● Beviljande av plats på institution eller annan extern vårdplats

Övriga uppgifter ● Arbeta för gott samarbete inom personalen och sköta den interna
informationen

● Delta i kommunens gemensamma möten
● Samarbeta med kommunens andra enheter och organ samt verka för god

service.

Adress Telefon E-post
Karlby +3581855829 kokar.kommun@kokar.ax
22730 KÖKAR
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● Samarbeta med övriga myndigheter ss ÅHS mm.
● Vid behov delta i hembesök och vårdbedömningar i samråd med övrig

personal inom äldreomsorgen.
● Vara på plats vid verksamhetsområdets enheter vid behov.
● Skyldighet att iaktta tystnadsplikt vad gäller information och uppgifter

som fås i tjänsten.
● Utföra uppgifter för KST enligt avtal för Sottunga och Kökar omfattande

30% av heltid.

Godkänd i omsorgsnämnden 16.

Adress Telefon E-post
Karlby +3581855829 kokar.kommun@kokar.ax
22730 KÖKAR
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AVTAL OM KÖP AV TJÄNSTER INOM HEMSERVICE 
 

1. Avtalsparter 
  
[Kökars kommun]   Kommunernas socialtjänst k.f   
(nedan ”Säljaren”)    (nedan ”Köparen”) 
FO – nummer 0205032-7   FO-nummer 0954883-0 
Kommunkansliet   Styrmansgatan 2 B 
22730 Kökar    22100 Mariehamn 
  
Kontaktpersoner gällande avtalet   
Kommundirektör Områdeschef för funktionsservice och 

sysselsättning 
Tel: 040 1613589 Tel: 018-532 800  
Johan.rothberg@kokar.ax   förnamn.efternamn@kst.ax  
  

2. Avtalets bakgrund och syfte 
I enlighet med 14 § landskapslag om socialvård (ÅFS 2020:12) ska som kommunal 
socialservice ordnas bland annat hemservice.  
 
Köparen har i egenskap av ansvarig organisation för den kommunala socialvården på Åland 
skyldighet att tillhandahålla den hemservice som beskrivs ovan.   
 
Köparen och Säljaren ingår föreliggande avtal för att Köparen ska kunna erbjuda hemservice 
till klienter med hemkommun på Åland. 
 
3. Tjänstens innehåll 
Säljaren tillhandahåller hemservice. Med hemservice avses att fullgöra eller bistå vid 
fullgörandet av uppgifter och funktioner som hör till boende, vård och omsorg, upprätthållande 
av funktionsförmågan, vård och fostran av barn, uträttande av ärenden samt till det övriga 
dagliga livet.  

Hemservice tillhandahålls personer som på grund av sjukdom, förlossning, skada eller av någon 
annan liknande funktionsnedsättande orsak eller i en särskild familje- eller livssituation behöver 
hjälp för att klara de uppgifter och funktioner som avses ovan  

Som stödtjänster som ingår i hemservicen tillhandahålls måltids-, klädvårds- och städservice 
och tjänster som främjar socialt umgänge.  

Johan Rothberg
Bilaga KS § 51 07.04.2021 Bilaga till avtal om hemservice



 2 (4) 

4. Tjänstens omfattning 
Säljaren tillhandahåller hemservice i den omfattning som Köparen beställer. Beställningen kan 
gälla klienter inom landskapets hela socialvårdsområde. 
 
Köparens kontaktperson beställer hemservice till enskild klient genom att kontakta Säljarens 
kontaktperson. Hemservicen verkställs i enlighet med den skriftliga beställning som Säljaren 
mottar. På den skriftliga beställningen ska Köparen ange kostnadsställe.  
 
Om Säljaren inte har kapacitet att leverera tjänsten ska Köparen meddelas detta omgående.  
 
5. Ersättning som utgår för tjänsterna 
Köparen ersätter Säljaren med en månatlig ersättning till självkostnadspris per klient som 
Säljaren tillhandahåller servicen för. Ersättningen utgår enligt bilaga. 
Ersättningen inkluderar samtliga kostnader som Säljaren har för tillhandahållande av tjänsten.  
 
Ändring av ersättningen bör meddelas Köparen senast i samband med budgetberedningen under 
september månad. Den ändrade ersättningen börjar gälla från och med 1 januari. 
 
5.1. Betalningsvillkor  
Säljaren fakturerar Köparen en (1) gång i månaden, Köparen erlägger ersättning senast trettio 
(30) dagar efter det att fakturan ankomstregistrerats hos Köparen. Om förfallodagen infaller på 
lördag eller helgdag erlägger Köparen betalning på närmast följande bankdag. Faktura med 
ofullständiga eller felaktiga uppgifter skickas tillbaka till Säljaren för rättelse. Ny förfallodag 
räknas från den dag fakturan återkommit i rättat skick.  
 
5.2. Faktureringsvillkor  
På fakturan ska anges:  

• fakturadatum och fakturanummer 
• Säljarens namn, adress, FO-nummer 
• period som fakturan avser 
• specifikation per klient inklusive kostnadsställe som meddelats i beställningen 
• fakturans slutsumma. 
 

Fakturerings- eller liknande avgifter accepteras inte. Överlåtelse av fordran får inte ske utan 
Köparens skriftliga godkännande.  
 
Inga sekretessbelagda uppgifter får finnas på fakturan. 
 
6. Säljarens skyldighet gällande personal och behörighet 
Säljaren ansvarar för att personalen uppfyller behörighetskraven enligt gällande lagstiftning.  

Säljaren ansvarar för arbetsledning och har arbetsgivaransvar för den personal som har 
uppgifter inom hemservicen.  
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7. Säljarens övriga skyldigheter 
Säljaren ansvarar för: 

1. skriftlig dokumentation av klientrelationen 
2. eventuella skador som verksamheten vållat dem som tagit del av Säljarens tjänster  
3. att verksamheten uppfyller lagstadgade krav. 

 
8. Köparens skyldigheter 
Köparens ansvarar för: 

1. att den avtalade ersättningen erläggs varje månad enligt faktura; 
2. att de tjänster som Säljaren tillhandahåller utgör en del av en funktionell servicehelhet 

som utgår från klienternas servicebehov.  
 
9. Samarbete 
Avtalsparternas kontaktpersoner förbinder sig att samarbeta så att avtalet kan förverkligas på 
bästa sätt. 

Köparens kontaktperson eller annan som Köparen utser ska beredas tillträde för uppföljning av 
verksamheten. 

Säljaren förbinder sig att aktivt medverka vid och underlätta Köparens uppföljning. Det gäller 
även för uppgifter som Köparen ska redovisa internt och till behöriga myndigheter. 

 
10. Sekretess och datasäkerhet 
Lag (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet tillämpas på Köparens verksamhet. 
Köparen har även att tillämpa lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 
(FFS 812/2000). Säljaren ansvarar för att ikraftvarande lagstiftning avseende hantering av 
personuppgifter, inbegripet klientdata, samt tystnadsplikt och handlingssekretess följs, samt att 
det finns tillgänglig information om till exempel klientombudsmannens verksamhet och dennes 
kontaktuppgifter samt vart klienten vänder sig vid missnöje med service eller bemötande. 
 
Parterna ska enligt allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 artikel 28.3 teckna ett 
personuppgiftsbiträdesavtal för att reglera den behandling av personuppgifter som Säljaren  
som personuppgiftesbiträde kommer hantera åt Köparen som personuppgiftsansvarig. 
 
11. Avtalet giltighetstid 
Avtalet träder i kraft 1.1.2021 och gäller tillsvidare.  
 
Avtalet upphör att gälla per det årsskifte (31.12) som infaller närmast ett minimum av sex (6) 
månader efter någondera partens uppsägning. Båda parter har rätt att ta upp avtalet till 
förhandling. Ändringar i avtalet kan göras utan beaktande av uppsägningstiden om parterna är 
eniga om detta.  
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12. Avgörande av meningsskiljaktigheter 
Tvistemål som uppkommit på grund av detta avtal avgörs i första hand genom förhandling 
mellan parterna. I sista hand löses tvistemål genom domstol. 

 
UNDERSKRIFTER  
Detta avtal har uppgjorts i två likalydande exemplar, ett för vardera avtalsparten. 
 
Mariehamn den [dag] [månad] 2021 
 

[KÖKARS KOMMUN]   KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST K.F. 
 
 

 

_______________________________  _______________________________ 

[Johan Rothberg]    [NN] 

[Kommundirektör]    [Titel] 



     Bilaga 5 § 26 16/03/21 

BILAGA TILL AVTAL OM HEMSERVICE 
KOMMUN: KÖKAR 

Hemservice 
Kostnad per timme                       31,21 euro  
Samt km-ersättning per km  0,44 euro 

Stödtjänster:  
  

Trygghetstelefon  
Inkopplingsavgift:    0 euro  

Månadsavgift:    20 euro  

Extra larmsändare, månadskostnad:   0 euro 

 

Övervakningskamera   0  euro 
     

Matservice 
     Per portion                    7,00 euro 

     Transport                       1,50 euro 

 

Dagverksamhet 
     Dagavgift    50 euro 

     Transport      0 euro 

 

Bad/duschservice    
 31,21 euro  

 

Tvättservice 
    6 euro/kg 

 

Övrigt 
    0 euro 

 

Priset inkluderar samtliga kostnader som Säljaren har för tillhandahållande av tjänsten.  

 
 

Johan Rothberg
Bilaga KS § 51b 07.04.2021 Bilaga till avtal om hemservice
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PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 

Avtal enligt Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679, art. 28.31 

 

1. PARTER, PARTERNAS STÄLLNING, KONTAKTUPPGIFTER OCH KONTAKTPERSONER   

 

Personuppgiftsansvarig Personuppgiftsbiträde 

Kommunernas socialtjänst (KST) Kökars kommun 

Organisationsnummer Organisationsnummer 

0954883-0 0205032-7 

Postadress Postadress 

Skarpansvägen 30 

22100 Mariehamn 

Kommunkansliet 

22730 Kökar 

Kontaktperson för 

personuppgiftsbiträdesavtalet  

Kontaktperson för 

personuppgiftsbiträdesavtalet 

Namn: Förbundsdirektör Katarina Dahlman 

E-post: katarina.dahlman@kst.ax 

Tfn: 018-532 802 

Namn: [Johan Rothberg] 
E-post: [johan.rothberg@kokar.ax] 
Tfn: [040 161 3589] 

 

 

2. DEFINITIONER 

Utöver de begrepp som definieras i löptext, i detta personuppgiftsbiträdesavtal, ska dessa 

definitioner oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd eller obestämd form, ha 

nedanstående innebörd när de anges med versal som begynnelsebokstav. 

Behandling  En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande 

Personuppgifter eller uppsättningar av Personuppgifter, 

oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom 

insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, 

bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, 

utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande 

på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, 

radering eller förstöring. 

Dataskyddslagstiftning Avser all integritets- och personuppgiftslagstiftning, samt all 

annan eventuell lagstiftning (inklusive förordningar och 

föreskrifter), som är tillämplig på den 

personuppgiftsbehandling som sker enligt detta PUB-avtal, 

inklusive nationell sådan lagstiftning och EU-lagstiftning. 

 
1 Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 föreskriver att det ska finnas ett skriftligt avtal om Personuppgiftsbiträdets Behandling av 
Personuppgifter för Den personuppgiftsansvariges räkning. 



 

3 (9) 3 (9) 

Personuppgiftsansvarig Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution 

eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra 

bestämmer ändamål och medlen för Behandlingen av 

Personuppgifter. 

Logg Logg är resultatet av Loggning. 

Loggning Loggning är ett kontinuerligt insamlande av uppgifter om den 

Behandling av Personuppgifter som utförs enligt detta PUB-

avtal och som kan knytas till en enskild fysisk person.  

Personuppgiftsbiträde 

 

Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution 

eller annat organ som Behandlar Personuppgifter för den 

Personuppgiftsansvariges räkning. 

Tredje land 

 

En stat som inte ingår i Europeiska unionen (EU) eller inte är 

ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 

Underbiträde Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution 

eller annat organ som i egenskap av underleverantör till 

Personuppgiftsbiträdet Behandlar Personuppgifter för   

Personuppgiftsansvariges räkning.  

 

 

3. BAKGRUND OCH SYFTE 

 

3.1 Med detta Personuppgiftsbiträdesavtal (”PUB-avtalet”) reglerar den Personuppgiftsansvarige 

Personuppgiftsbiträdets Behandling av Personuppgifter åt den Personuppgiftsansvarige. PUB-avtalets 

syfte är att säkerställa den Registrerades fri- och rättigheter vid Behandlingen, i enlighet med vad var 

tid gällande dataskyddslagstiftning samt enligt vad som överenskommits i detta avtal.  

 

3.2 PUB-avtalet utgör ett självständigt avtal om Behandlingen. När PUB-avtalet utgör ett av flera 

avtalsdokument inom ramen för ett annat avtal benämns det andra avtalet ”Huvudavtalet” i PUB-

avtalet.  

 

3.3 Personuppgiftsbiträdet kommer Behandla personuppgifter i enlighet med vid var tillfälle tecknat 

Huvudavtal och Personuppgiftsansvarigs skriftliga instruktioner. I de fall Personuppgiftsbiträde inte 

fått tillräckliga information om hur Behandlingen ska ske kan denne begära detta av 

Personuppgiftsansvarig. För hur enskild Behandling kommer att ske hänvisas till andra dokument, se 

Huvudavtal och separat instruktion. 

 

3.3 För det fall något av det som stadgas i punkterna 1, 14, 15, 16.2, 17 – 20 i PUB-avtalet regleras på 

annat sätt i Huvudavtalet ska Huvudavtalets reglering ha företräde. 

 

4. PERSONUPPGIFTSBITRÄDETS ÅTAGANDEN 

 

4.1 Personuppgiftsbiträdet ska vidta åtgärder för att skydda Personuppgifterna mot alla slag av 

Behandlingar som inte är förenliga med PUB-avtalet och Dataskyddslagstiftningen.  

 

4.2 Personuppgiftsbiträdet åtar sig säkerställa att samtliga fysiska personer som arbetar under dess 

ledning följer PUB-avtalet samt att de fysiska personerna informeras om relevant lagstiftning. 
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4.3 Personuppgiftsbiträdet ska på begäran från den Personuppgiftsansvarige bistå denne med att 

säkerställa att skyldigheterna enligt Dataskyddsförordningen, art. 32-36, fullgörs och svara på 

begäran om utövande av den Registrerades rättigheter i enlighet med Dataskyddsförordningen, kap. 

III, med beaktande av typen av Behandling och den information som Personuppgiftsbiträdet har att 

tillgå.  

 

4.4 För det fall att Personuppgiftsbiträdet fått instruktioner som denne anser är otydliga, i strid med 

Dataskyddslagstiftningen och Personuppgiftsbiträdet bedömer att nya eller kompletterande 

ytterligare instruktioner är nödvändiga för att genomföra sina åtaganden ska Personuppgiftsbiträdet 

utan dröjsmål informera den Personuppgiftsansvarige och invänta nya instruktioner. Om 

Personuppgiftsbiträdet har möjligt ska denne tillfälligt upphöra med Behandlingen tills den 

Personuppgiftsansvarige gett ytterligare information.  

 

 

5. SÄKERHETSÅTGÄRDER 

 

5.1 Personuppgiftsbiträdet ska vidta alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs 

för att förhindra Personuppgiftsincidenter, genom att säkerställa att Behandlingen uppfyller kraven i 

Dataskyddsförordningen och att den Registrerades rättigheter skyddas.  

 

5.2 Personuppgiftsbiträdet ska fortlöpande säkerställa att den tekniska och organisatoriska 

säkerheten i samband med Behandlingen medför en lämplig nivå av konfidentialitet, integritet, 

tillgänglighet och motståndskraft.  

 

5.3 Personuppgiftbiträdet ska, i tillämpliga fall, genom behörighetskontrollsystem endast ge åtkomst 

till Personuppgifterna för sådana fysiska personer som arbetar under Personuppgiftsbiträdets ledning 

och som behöver åtkomsten för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.   

 

5.4 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att kontinuerligt Logga åtkomst till Personuppgifterna enligt PUB-

avtalet och vad som överenskommits, se instruktionen vid behandling av personuppgifter. Loggar får 

gallras först två (2) år efter Loggningstillfället om inte parterna bestämt något annat. Loggar ska 

omfattas av erforderliga skyddsåtgärder, i enlighet med Dataskyddslagstiftningen.   

 

 

6. SEKRETESS/TYSTNADSPLIKT 

 

6.1 Personuppgiftsbiträdet och samtliga fysiska personer som arbetar under dess ledning ska vid 

Behandlingen iaktta såväl sekretess som tystnadsplikt. Personuppgifterna får inte nyttjas eller spridas 

för andra ändamål, än vad som överenskommits. 

 

6.2 Personuppgiftsbiträdet ska tillse att samtliga fysiska personer som arbetar under dess ledning, 

vilka deltar i Behandlingen, är bundna av sekretessförbindelse avseende Behandlingen. Detta krävs 

dock inte om dessa redan omfattas av en straffsanktionerad tystnadsplikt som följer av lag. 

Personuppgiftsbiträdet åtar sig även att tillse att det finns sekretessavtal med Underbiträdet samt 

sekretessförbindelser mellan Underbiträdet och samtliga fysiska personer som arbetar under dess 

ledning, vilka deltar i Behandlingen. 

 

6.3 Personuppgiftsbiträdet ska skyndsamt underrätta den Personuppgiftsansvarige om eventuella 

kontakter med tillsynsmyndighet avseende Behandlingen. 
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6.4 Om den Registrerade, tillsynsmyndighet eller tredje man begär information från 

Personuppgiftsbiträdet vilken rör Behandlingen, ska Personuppgiftsbiträdet informera den 

Personuppgiftsansvarige om saken. Personuppgiftsbiträdet ska bistå med förmedling av den 

informationen som omfattas av ett medgivande eller lagkrav.  

 

 

7. GRANSKNING, TILLSYN OCH REVISION 

 

7.1 Personuppgiftsbiträdet ska utan onödigt dröjsmål, på den Personuppgiftsansvariges begäran, 

tillhandahålla den information om tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som den 

Personuppgiftsansvarige behöver för att kunna fastställa att Personuppgiftsbiträdet uppfyller sina 

åtaganden enligt PUB-avtalet och Dataskyddsförordningen, art. 28.3 h.  

 

7.2 Den Personuppgiftsansvarige äger rätt att, själv eller genom annan av denne utsedd tredje part 

(som inte får vara en konkurrent till Personuppgiftsbiträdet), följa upp att Personuppgiftsbiträdet 

uppfyller PUB-avtalets och Dataskyddslagstiftningens krav. Personuppgiftsbiträdet ska vid sådan 

granskning bistå den Personuppgiftsansvarige, eller den som utför granskningen i den 

Personuppgiftsansvariges ställe, med dokumentation, tillgång till lokaler, IT-system och andra 

tillgångar som behövs för att kunna granska Personuppgiftsbiträdets efterlevnad av PUB-avtalet och 

Dataskyddslagstiftningen. Den Personuppgiftsansvarige ska säkerställa att personal som genomför 

granskningen är underkastade sekretess eller tystnadsplikt enligt lag eller avtal.  

 

7.3 Personuppgiftsbiträdet äger alternativt till vad som stadgas i punkten 7.2, rätt att erbjuda andra 

tillvägagångssätt för granskning av Behandlingen, exempelvis granskning genomförd av oberoende 

tredje part. Den Personuppgiftsansvarige ska i sådant fall äga rätt, men inte skyldighet, att tillämpa 

detta alternativa tillvägagångssätt för granskning. Vid sådan granskning ska Personuppgiftsbiträdet 

ge den Personuppgiftsansvarige eller en tredje part den assistans som behövs för utförandet av 

granskningen. 

 

7.4 Personuppgiftbiträdet ska bereda tillsynsmyndighet, eller annan myndighet som har laglig rätt till 

det, möjlighet att göra tillsyn enligt myndighetens begäran i enlighet med vid var tid gällande 

lagstiftning, även om sådan tillsyn annars skulle stå i strid med bestämmelserna i PUB-avtalet.   

 

7.5 Personuppgiftsbiträdet ska tillförsäkra den Personuppgiftsansvarige rättigheter gentemot 

Underbiträdet vilka motsvarar den Personuppgiftsansvariges samtliga rättigheter gentemot 

Personuppgiftsbiträdet enligt kap. 7 i PUB-avtalet.   

 

 

8. HANTERING AV RÄTTELSER OCH RADERING M.M.   

 

8.1 För det fall den Personuppgiftsansvarige begärt rättelse eller radering på grund av 

Personuppgiftsbiträdets felaktiga Behandling ska Personuppgiftsbiträdet vidta lämplig åtgärd utan 

onödigt dröjsmål, senast inom trettio (30) dagar, från det att Personuppgiftsbiträdet mottagit 

erforderlig information från den Personuppgiftsansvarige. När den Personuppgiftsansvarige begärt 

radering får Personuppgiftsbiträdet endast utföra Behandling av den aktuella personuppgiften som 

ett led i processen för radering. 
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9. PERSONUPPGIFTSINCIDENTER 

 

9.1 Personuppgiftsbiträdet ska ha förmåga att återställa tillgängligheten och tillgången till 

Personuppgifterna i rimlig tid vid en fysisk eller teknisk incident enligt Dataskyddsförordningen, art. 

32.1 c. 

 

9.2 Personuppgiftbiträdet åtar sig att med beaktande av Behandlingens art, och den information som 

Personuppgiftsbiträdet har att tillgå, bistå den Personuppgiftsansvarige med att fullgöra dennes 

skyldigheter vid en Personuppgiftsincident beträffande Behandlingen. Personuppgiftbiträdet ska på 

den Personuppgiftsansvariges begäran även bistå med att utreda misstankar om eventuell obehörigs 

Behandling och/eller åtkomst till Personuppgifterna.  

 

9.3 Vid Personuppgiftsincidenter, vilka Personuppgiftbiträdet fått vetskap om, ska 

Personuppgiftsbiträdet utan onödigt dröjsmål skriftligen underrätta den Personuppgiftsansvarige om 

händelsen. Personuppgiftsbiträdet ska med beaktande av typen av Behandling och den information 

som Personuppgiftsbiträdet har att tillgå tillhandahålla den Personuppgiftsansvarige en skriftlig 

beskrivning av Personuppgiftsincidenten.  

 

Beskrivningen ska redogöra för: 

1. Personuppgiftsincidentens art och, om möjligt, de kategorier och antalet Registrerade som 

berörs samt kategorier och antalet personuppgiftsposter som berörs, 

2. de sannolika konsekvenserna av Personuppgiftsincidenten, och 

3. åtgärder som har vidtagits eller föreslagits samt åtgärder för att mildra 

Personuppgiftincidentens potentiella negativa effekter. 

 

9.4 Om det inte är möjligt för Personuppgiftsbiträdet att tillhandahålla hela beskrivningen samtidigt, 

enligt punkt 9.3 i PUB-avtalet, får beskrivningen tillhandahållas i omgångar utan onödigt ytterligare 

dröjsmål. 

 

 

10. UNDERBITRÄDE 

 

10.1 Personuppgiftsbiträdet ansvarar fullt ut för Underbiträdets Behandling gentemot den 

Personuppgiftsansvarige.  

 

10.2 Personuppgiftsbiträdet äger rätt att anlita ett underbiträde. När Personuppgiftsbiträdet avser 

att anlita ett underbiträde ska Personuppgiftsbiträdet säkerställa underbiträdets kapacitet och 

förmåga att uppfylla sina skyldigheter enligt Dataskyddslagstiftningen. Personuppgiftsbiträdet ska 

skriftligen meddela den Personuppgiftsansvarige om  

1. underbiträdets namn, organisationsnummer och säte (adress och land), 

2. vilken typ av uppgifter och kategorier av Registrerade som behandlas, och 

3. var Personuppgifterna ska behandlas. 

 

10.3 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att informera Personuppgiftsansvarige vid anlitande av nytt 

Underbiträde eller ersättande av det gamla Underbiträdet så att Personuppgiftsansvarige har 

möjlighet att göra invändningar mot sådana förändringar.  
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10.4 Den Personuppgiftsansvarige äger inom 30 dagar rätt att invända mot Personuppgiftsbiträdets 

anlitande av ett nytt underbiträde och att, med anledning av sådan invändning, säga upp detta PUB-

avtal.   

 

11. LOKALISERING OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LAND   

 

11.1 Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att Personuppgifterna hanteras och lagras inom EU/EES 

av en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom EU/EES, om inte PUB-avtalets parter kommer 

överens om något annat.   

 

12. ANSVAR FÖR SKADA I SAMBAND MED BEHANDLING 

 

12.1 Vid ersättning för skada i samband med Behandling som, genom fastställd dom eller förlikning, 

ska utgå till den Registrerade på grund av överträdelse av bestämmelse i PUB-avtalet och/eller 

tillämplig bestämmelse i Dataskyddslagstiftningen ska art. 82 i Dataskyddsförordningen tillämpas. 

 

12.2 Om endera part får kännedom om omständighet som kan leda till skada för motparten ska 

parten omedelbart informera motparten om förhållandet och aktivt arbeta tillsammans med 

motparten för att förhindra och minimera sådan skada.   

 

12.3 Oaktat vad sägs i Huvudavtalet gäller detta PUB-avtal, punkten 12.1, före andra regler om 

fördelning mellan Parterna av krav sinsemellan såvitt avser Behandlingen. 

 

 

13. LAGVAL OCH TVISTLÖSNING 

 

13.1 För detta avtal gäller åländsk/finsk rätt. Eventuell tolkning eller tvist i anledning av PUB-avtalet, 

som parterna inte kan lösa på egen hand, ska avgöras av Ålands tingsrätt i första instans. 

 

 

14. PUB-AVTALETS TECKNANDE, AVTALSTID OCH UPPSÄGNING   

 

14.1 Detta avtal gäller från dess undertecknande och så länge som Personuppgiftsbiträdet behandlar 

Personuppgifter för Personuppgiftsansvariges räkning i enlighet med detta avtal. PUB-avtalet ska i 

övrigt följa huvudavtalets bestämmelser gällande uppsägning och upphörande.  

 

 

 

15. ÄNDRINGAR OCH UPPSÄGNING MED OMEDELBAR VERKAN M.M. 

 

15.1 Endera part i PUB-avtalet äger rätt att påkalla omförhandling av PUB-avtalet om motpartens 

ägarförhållanden ändras väsentligt eller om tillämplig lagstiftning, eller tolkningen av den, ändras på 

ett för Behandlingen avgörande sätt. Påkallande av omförhandling enligt första meningen innebär 

inte att PUB-avtalet till någon del upphör att gälla utan endast att en omförhandling om PUB-avtalet 

ska påbörjas. 

 

15.2 Tillägg till, och ändringar i, PUB-avtalet ska vara skriftliga och undertecknade av båda parter.   



 

8 (9) 8 (9) 

 

15.3 När någon av parterna får kännedom om att motparten agerar i strid med PUB-avtalet och/eller 

Dataskyddslagstiftningen, ska parten utan dröjsmål meddela motparten om agerandet.  

 

 

16. ÅTGÄRDER VID PUB-AVTALETS UPPHÖRANDE   

 

16.1 Vid uppsägning av PUB-avtalet ska den Personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål begära 

att Personuppgiftsbiträdet överlämnar samtliga Personuppgifter till den Personuppgiftsansvarige 

eller raderar dem, enligt dennes önskemål. Om Personuppgifterna överlämnas ska det ske i ett öppet 

och standardiserat format. Med samtliga Personuppgifter avses alla Personuppgifter vilka har 

omfattats av Behandlingen samt annan tillhörande information såsom Loggar, systemlösningar, 

beskrivningar och andra handlingar som Personuppgiftsbiträdet erhållit genom informationsutbyte 

enligt PUB-avtalet. 

16.2 Överlämning och radering enligt PUB-avtalet, punkt 16.1, ska vara utförda senast sextio (60) 

dagar räknat från den tidpunkt uppsägningen gjorts enligt detta PUB-avtal, punkt 14.1 

 

16.3 Bestämmelser om sekretess/tystnadsplikt i 6 kap. PUB-avtalet ska fortsätta gälla även om PUB-

avtalet i övrigt upphör av gälla. 

 

 

17. MEDDELANDEN INOM RAMEN FÖR DETTA PUB-AVTAL 

 

17.1 Meddelanden om PUB-avtalet och dess administration inklusive uppsägning ska skickas till 

respektive parts kontaktperson för PUB-avtalet.   

 

17.2 Meddelanden om parternas samarbete om dataskydd, gällande Behandlingen, ska skickas till 

respektive parts kontaktperson för parternas samarbete om dataskydd.   

 

17.3 Meddelanden inom ramen för PUB-avtalet ska skickas skriftligt. Ett e-postmeddelande ska anses 

ha kommit fram till mottagaren senast en (1) arbetsdag efter att meddelandet har skickats.  

 

 

18. KONTAKTPERSONER    

 

18.1 Parterna ska utse var sin kontaktperson för PUB-avtalet.  

 

 

19. ANSVAR FÖR UPPGIFTER OM PARTERNA OCH KONTAKTPERSONER SAMT 

KONTAKTUPPGIFTER  

 

19.1 Varje part ansvarar för att de uppgifter som anges i 1 kap. i PUB-avtalet alltid är aktuella. 

Ändring av uppgifter i 1 kap. ska meddelas skriftligt enligt punkt 17.1 i PUB-avtalet.   
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20. BILAGOR 

 

• Bilaga 1 – Instruktion vid behandling av personuppgifter 

• Bilaga 2 –  

 

 

21. PARTERNAS UNDERTECKNANDEN AV PUB-AVTALET   

 

21.1 Detta PUB-avtal tillhandahålls antingen i digitalt format för elektroniskt tecknande eller i 

pappersformat för tecknande med penna. 

 

 

Avtalet är upprättat i två exemplar, ett för Personuppgiftsansvarige och ett för 

Personuppgiftsbiträde.  

 

 

Mariehamn den [datum] 

 

 

[Kökar] den [datum] 

 

Personuppgiftsansvarig Personuppgiftsbiträde 

 

 

.......................................................................... 

 

 

.......................................................................... 

Katarina Dahlman 

Förbundsdirektör 

Kommunernas socialtjänst 

[Johan Rothberg] 

[Kommundirektör] 

[Kökars kommun] 
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     Bilaga 9 § 28 16/03/21 

Instruktion för Behandling av Personuppgifter inom social service 

 

Utöver vad som redan framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet ska Personuppgiftsbiträdet även 
följa nedanstående Instruktion: 

1. Ändamål, föremålet och arten 

Köp av lagenlig hemservice och boendetjänster mellan KST och kommunerna.  
 

• Kökars kommun kommer behandla personuppgifter i syfte att kunna planera och 
verkställa den lagstadgade service som KST köper av kommunen. 
 

2. Behandlingen omfattar följande typer av Personuppgifter 

Personuppgifter som Kökars kommun kommer hantera utgörs av: 
• Namn 
• Personnummer 
• Adress 
• Kontaktuppgifter, telefonnummer, e-post 
• Journalanteckningar 
• Nödvändig hälsoinformation (medicinlista) 
• Kontaktuppgifter till närmsta anhöriga 

 
3. Behandlingen omfattar kategorier av Registrerade  

Klienter med för avtalen beviljad serviceform samt för dem; 
• Närmaste anhöriga 
• Utsedda kontaktpersoner   
• Intressebevakare  
• Vårdnadshavare  

 
4. Ange särskilda hanteringskrav vad gäller Behandling av Personuppgifter som utförs av 
Personuppgiftsbiträdet/biträdena 

 
 I enlighet med Landskapslagen (2020:26) om klienthandlingar inom socialvården 
 
5. Ange särskilda tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vad gäller Behandling av 
Personuppgifter som utförs av Personuppgiftsbiträdet/biträdena 

 
• Biträdet ska uppfylla de krav som anges utifrån dataskyddslagstiftningen och annan 

angränsande lagstiftning på området samt redovisa status för dessa på begäran. 
 

6. Ange särskilda krav på Loggning vad gäller Behandling av Personuppgifter samt vilka som ska 
ha tillgång till dem 

 
• Endast berörda personer inom verksamheten ska ha tillgång till verksamhetssystem där 

journalföring finns, samt i de fall det krävs kunna visa i utdrag ur historiken för loggning 
där det framgår vem som genomfört eventuell förändring.  
 

Johan Rothberg
Bilaga KS § 52b 07.04.2021 Behandling av Personuppgifter inom social service
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7. Lokalisering och överföring av Personuppgifter till Tredje land   
 

• Det sker ingen överföring av personuppgifter till tredje land 

8. Övriga Instruktioner angående Behandling av Personuppgifter som utförs av 
biträdet/biträdena 
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Dokumentnamn Brevnr 

BESLUT 182 Rk1a 

Ärendenr Datum 
ÅLR 2020/8382 16.3.2021

 
Hänvisning 

      
 
Kontaktperson 
Adrian Jansson 

Satu Soini 
Merikulmantie 1015 
24130 SALO 
 
 

Ärende 

Ansökan om rätt att besitta fast egendom i landskapet Åland 

 
Sökande 
Satu Ilona Soini 
 
Beslut 
Landskapsregeringen avslår ansökan om jordförvärvstillstånd gällande fastigheten 
Lammholm RNr 1:8 i Kökars kommun.  
 
Sökanden uppmanas att upphäva arrendeavtalet för fastigheten Lammholm RNr 1:8 inom 
sex månader från delfåendet av detta beslut. Sökanden ska meddela landskapsregeringen 
att avtalet har upphävts. Om sökanden inte upphäver arrendeavtalet inom utsatt tid 
kommer landskapsregeringen i enlighet med 7 § jordförvärvslagen (1975:7) för Åland att 
förordna att avtalet är ogiltigt och vidta åtgärder för att sökanden vräks. 
 
Bakgrund 
Ansökan gäller tillstånd att besitta fastigheten Lammholm RNr 1:8 i Kökars kommun (318-
407-1-8). Den bebyggda fastigheten är totalt 2,015 ha och är belägen inom oplanerat 
område. Fastigheten gränsar till strand och till fastigheten hör andelar i samfällda 
vattenområden. 
 
Sökanden har inte innehaft hembygdsrätt. Sökanden har formellt varit skriven i 
landskapet sedan juni 2017 men har en tillfällig adress i Salo sedan februari 2020. Enligt 
uppgift av sökanden är sökanden inte längre bosatt i landskapet. Enligt ansökan är 
avsikten med förvärvet fast bosättning. Sökanden har undertecknat arrendeavtal för 
fastigheten den 22 juli 2019. Legotiden är 50 år räknat från den 22 juli 2019. 
 
Kommunens utlåtande 
Kökars kommun beslöt den 18 februari 2021 att förorda ansökan. 
 

Johan Rothberg
KS bilaga §56 07.04.2021 Landskapsregeringens beslut om jordförvärvsrätt
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Motivering 
Av 4 § 2 mom. landskapsförordningen (2003:70) om jordförvärvstillstånd framgår kriterier 
för när landskapsregeringen ska bevilja jordförvärvstillstånd, om inte särskilda skäl 
däremot föreligger. I 4 § 2 mom. 2 punkten stadgas under vilka förutsättningar 
jordförvärvstillstånd normalt ska beviljas för att äga en bostadsfastighet när sökanden har 
varit bosatt på Åland kortare tid än fem år. Förutsättningarna är:  
 
1. Sökanden har flyttat till landskapet och har för avsikt att stanna i landskapet. 
2. Markområdet understiger 4 000 m2 och ska användas för fast boende. 
3. Marken får inte gränsa till vatten och ska vara belägen inom planerat område, 

bykärna eller annat område som är avsett för fast bosättning. 
4. Till marken hör vare sig andel i samfällda vatten- och jordområden eller jakt- och 

fiskerättigheter. 
 
Enligt villkoret i den första punkten ska sökanden ha flyttat till landskapet och ha för 
avsikt att stanna här. Landskapet ska då vara den faktiska och huvudsakliga 
bosättningsorten enligt landskapsregeringens praxis. Även om en sökande inte uppfyller 
kravet på faktisk bosättning i landskapet har landskapsregeringen i enskilda fall beviljat 
tillstånd enligt 12 § landskapslagen (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd. 
Tillstånd kan beviljas då en sökande flyttar utifrån landskapet till en fastighet i landskapet 
för fast bosättning. Av handlingarna i ärendet framgår att sökanden avser att bygga ett 
bostadshus på fastigheten samt att sökanden avser att flytta till landskapet när huset är 
klart. Vidare framgår att sökanden till en början avser att bo i landskapet varannan vecka 
och att sökanden avser att flytta till landskapet helt och hållet när barnen blivit äldre. I 
tidigare tillståndspraxis har landskapsregeringen dock ansett att om sökandens avsikt att 
fast bosätta sig i landskapet baserar sig på framtida händelseförlopp som sökanden inte 
kan ge en bindande utfästelse om i dagsläget, finns det inte tillräckligt stöd för slutsatsen 
att fastigheten kommer att vara sökandens faktiska och huvudsakliga vistelseställe. Mot 
denna bakgrund anser landskapsregeringen att ansökan inte kan anses uppfylla villkoren 
enligt punkt 1. 
 
Eftersom ansökan inte uppfyller villkoren enligt punkt 1 kan jordförvärvstillstånd inte 
beviljas med stöd av 4 § 2 mom. 2 punkten landskapsförordningen om 
jordförvärvstillstånd. Eftersom ingen annan av de punkter som framgår i förordningen är 
tillämpliga i detta fall ska ansökan prövas enligt 12 § landskapslagen (2003:68) om 
jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd. Vid prövningen bör beaktas bland annat 
sökandens anknytning till landskapet Åland och avsikt att fast bosätta sig i landskapet 
samt markområdets storlek, beskaffenhet och användningsändamål. 
 
Sökanden har visserligen uppgett att sökanden ämnar att fast bosätta sig på den fastighet 
som ansökan avser. Landskapsregeringen anser dock att det inte finns tillräckligt stöd för 
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slutsatsen att fastigheten kommer att vara sökandens faktiska och huvudsakliga 
vistelseställe, varför denna omständighet inte kan läggas till grund för bifall av ansökan.  
 
Mot beviljande av jordförvärvstillstånd talar fastighetens storlek om 2,015 ha. 
Landskapsregeringen konstaterar att fastighetens storlek överstiger den gräns om 4 000 
m2 som lagstiftaren ansett vara skälig för fast boende. Enligt framställningen (nr 20/2001–
2002) till landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd grundar sig 
begränsningen om 4 000 m2 för fast boende på att det inte är meningen att markområdet 
ska vara så stort att det kan styckas.  
 
Mot beviljande av jordförvärvstillstånd talar även fastighetens angränsning till vatten samt 
att andelar i samfällda områden hör till fastigheten. Landskapsregeringen har inte i 
tidigare beslutspraxis beviljat jordförvärvstillstånd enligt 12 § landskapslagen om 
jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd då det rört sig om ansökningar för fast boende 
på fastigheter som gränsar till vatten utanför planerat område. 
 
Syftet med jordförvärvslagstiftningen är enligt 1 § jordförvärvslagen (1975:7) för Åland att 
behålla jordegendomen på Åland i den åländska befolkningens händer. Bestämmelsen i 4 
§ 2 mom. 2 punkten landskapsförordningen utgör i sig redan ett undantag till 
jordförvärvslagstiftningens syfte. Strandfastigheter har därtill en speciell ställning i 
jordförvärvslagstiftningen. Att bevilja tillstånd för fast bosättning på oplanerat område när 
markområdet gränsar till strand och sökanden inte kan anses ha varit fast bosatt i 
landskapet sedan minst fem år tillbaka skulle undergräva en av jordförvärvslagstiftningens 
mest centrala delar.  
 
Med beaktande av omständigheterna i fallet, landskapsregeringens beslutspraxis och 
jordförvärvslagstiftningens syfte finner landskapsregeringen inom ramen för sin 
prövningsrätt att det inte är ändamålsenligt att göra ytterligare avsteg från 
jordförvärvslagstiftningens syfte. Ansökan ska därför avslås. 
 

Tillämpade lagrum 
1 § och 7 § jordförvärvslagen (1975:7) för Åland 
12 § landskapslagen (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd 
4 § 2 mom. 2 punkten landskapsförordningen (2003:70) om jordförvärvstillstånd 
 
 
 
Vicelantråd Harry Jansson 
 
 
 
Jurist  Adrian Jansson 
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AVGIFT   150 euro (faktureras separat) 

BILAGA  Besvärsanvisning 

FÖR KÄNNEDOM Kökars kommun 



Från: Johanna Henriksson johannah@kokargsk.eu
Ämne: Re: KS protokoll nr 4 07.04.2021 – Inbjudan att kommentera

Datum: 8 april 2021 16:27
Till: Johan Rothberg johan.rothberg@kokar.ax

Hej Johan!

Jag godkänner det justerade protokollet för Kommunstyrelsemöte nr 4 07.04.2021.

Den tors 8 apr. 2021 kl 11:38 skrev Johan Rothberg (via Google Dokument) <drive-shares-noreply@google.com>:

johan.rothberg@kokar.ax bjöd in dig till att kommentera följande
dokument:

KS protokoll nr 4 07.04.2021

Protokollsjustering Efter att alla har givit sina kommentarer gör
jag eventuella korrigeringar jag meddelar när dom är gjorda och
efterdet om ni är nöjda så behöver Rotbert, Johanna och Kerstin
Sända ett mail till mej där det står "Jag godkänner det justerade
protokollet för Kommunstyrelsemöte nr 4 07.04.2021"

Öppna i Google Dokument

johan.rothberg@kokar.ax tillhör inte organisationen.

Google Dokument: Skapa och redigera dokument online. 

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,

USA

Du har fått det här e-postmeddelandet eftersom johan.rothberg@kokar.ax

har delat ett dokument med dig från Google Dokument.

-- 
Med vänlig hälsning,
Johanna Henriksson
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Från: Robert Karlman docdive64@hotmail.com
Ämne: Protokoll justering

Datum: 8 april 2021 12:24
Till: johan.rothberg@kokar.ax

Jag godkänner det justerade protokollet för kommunstyrelse mötet nr.4 07.04.2021.
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Från: Kerstin Staf stafkerstin@gmail.com
Ämne: protokoll nr 4

Datum: 8 april 2021 18:14
Till: Johan Rothberg johan.rothberg@kokar.ax

 "Jag godkänner det justerade protokollet för Kommunstyrelsemöte nr 4 07.04.2021"
med följande korrigering: Jens Aalto skriver med två a i Aalto, § 57

Kerstin Allgode
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