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DESIREÉ ZETTERMAN, VIK ÄLDREOMSORGSLEDARE 
 
DENNA MÖTESKALLELSE HAR UTFÄRDATS SAMT ANSLAGITS PÅ ANSLAGSTAVLAN FÖR OFFENTLIGA KUNGÖRELSER I  
VÅRDÖ DEN 14.9 .2018 
 
PROTOKOLLET ÄR FRAMLAGT TILL PÅSEENDE I KOMMUNKANSLIET I VÅRDÖBY DEN 20.9.2018. 
 

LISBETH LINDFORS, KANSLISEKRETERARE  
 



VÅRDÖ KOMMUN                           PROTOKOLL                              NR 4 18.9.2018 
OMSORGSNÄMNDEN                                                                                                        Sida 3 

 
 

SIGNERING       ORDFÖRANDE           SEKRETERARE           JUSTERARE            JUSTERARE 

 

 § 22 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET  

Omsorgsnämnden  § 22/18.9.2018 
 
Enligt 23 § mom. 2 i kommunallag för landskapet Åland är omsorgs-nämnden, en nämnd, 
en kommitté och en direktion beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. 
 
På kommunens elektroniska anslagstavla har fredag den 14.9.2018 kungjorts att 
Omsorgsnämnden sammanträder tisdag den 18.9.2018 på Strömsgården kl. 17 och att 
protokollet är framlagt för allmänheten till påseende den 24.9.2018.  
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har postats/mailats till nämnd-medlemmarna, 
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande fredag 14.9.2018. 
 
Omsorgsnämndens beslut:  
Nämnden konstateras lagenligt sammankallad och beslutsförd 
 
 
 
 

 

§ 23 PROTOKOLLJUSTERARE 

Omsorgsnämnden § 23/18.9.2018 
 
Sekreteraren meddelar ordföranden och protokolljusterarna när protokollet är klart för 
justering. Protokollet undertecknas och justeras senast dagen innan det protokollet läggs 
fram för allmänheten till påseende.  
 
Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet. 
 
Omsorgsnämndens beslut: 
Till protokolljusterare utsågs Maria Granlid och Yngve Bjurne. Protokollet justeras efter 
mötet. 
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§ 24 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

Omsorgsnämnden § 24/18.9.2018 
 

 
 

Äldreomsorgsledarens förslag:  
 
Omsorgsnämnden godkänner föredragningslistan i föreliggande form. 
 
 
 

Omsorgsnämndens beslut:  
Nämnden beslutar enligt förslag. 
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§ 25 TILL KÄNNEDOM 

Omsorgsnämnden § 25/18.9.2018  
 

 Information om äldreomsorgens verksamhet. 
 Avtalet gällande hemservicetjänster med Lumparlands kommun är godkänt och 

undertecknat. 
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
 
Att nämnden antecknar till kännedom 
 
 
Omsorgsnämndens beslut:  
Nämnden beslutar enligt förslag. 
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§ 26 VACCINATION ENLIGT LAGSTIFTNING 

Omsorgsnämnden § 26/ 18.9.2018 
 
Bilaga 1 a  och 1 b 

Enligt 48 § i den nya lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016), som trädde 
ikraft i mars 2017, skall personal som vårdar klienter som medicinskt sett är 
utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar, ha immunitet mot 
mässling och vattkoppor (skydd antigen via vaccination eller via genomgången 
sjukdom) samt influensa.  I fråga om influensa krävs en årlig vaccination mot 
säsonginfluensa. 
Klienter som kan utsättas för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar är, till 
exempel personer som fyllt 65år och klienter vars immunförsvar är kraftigt 
nedsatt på grund av en sjukdom eller behandlingen av en sjukdom. 
 
ÄOL har tagit fram ett förslag till vaccinations principer, samt ett följebrev 
innehållande en enkät , gällande äldreomsorgen i Vårdö kommun. 
 
ÄOL har även varit i kontakt med O-P Lehtonen vid flera tillfällen angående 
förfarandet vid verkställande av lagstiftningen samt företagshälsovården för att 
diskutera ett samarbete kring åtgärderna vid vaccinering. 
 
Vårdpersonalen har informerats ett flertal gånger om att verksamheten är 
tvingad att följa denna lagstiftning. 

  
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
 
Att Omsorgsnämnden tar del av bilagornas innehåll och därefter för dem till 
Kommunstyrelsen för vidare behandling och beslut. 
  
 
Omsorgsnämndens beslut: 
Nämnden beslutar enligt förslag. 
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§27 EXTERNA TRYGGHETSLARM  

Omsorgsnämnden § 27/18.9.2018 
 
Bilaga 2  
Från och med augusti – 2018 har de så kallade (externa) trygghetslarmen överförts från 
Landskapsalarmcentralen till kommunerna. Ett nytt trygghetslarmssystem har 
distribuerats via Ålands Telefon. De externa trygghetslarmen kopplas in till 
äldreomsorgens interna larmsystem VIVAGO. 
Då nu trygghetslarmen ligger inom kommunens ansvarsområde, behövs en blankett 
gällande ”Anhållan om inkoppling till trygghetslarm”, därmed upprättas ett avtal mellan 
kommunen och klienten om att kommunen responderar på eventuella larm. När avtalet 
är godkänt, beställer ÄOL trygghetslarm hos Ålands Telefon. Som tidigare står klienten för 
alla kostnader gällande trygghetslarmen. Trygghetslarmen är behovsprövade. 
 
 
 
 

Äldreomsorgsledarens förslag: 
Omsorgsnämnden godkänner blanketten ”Anhållan om inkoppling till trygghetslarm”, och 
att den tas i bruk per omgående. 

 
 

 
 

Omsorgsnämndens beslut: 
 Nämnden beslutar enligt förslag. 
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§ 28 FLAGGPOLICY FÖR VÅRDÖ KOMMUN  

Omsorgsnämnden § 28/18.9.2018 
 
Bilaga 3  
Vårdö kommunstyrelse efterhör Omsorgsnämndens åsikt gällande kommunens 
flaggpolicy. 
 
§ 55 FLAGGPOLICY FÖR VÅRDÖ KOMMUN  
Kommunstyrelsen §55/05.06.2018 
 
Nedan redogörs för kommunens nuvarande flaggpolicy 

 
Kommundirektörens förslag: 
Vid behov tas beslut om att öppna upp flaggpolicyn, samt direktiv för vad som bör förändras. 
Fastighetsskötaren hörs i samband med eventuellt öppnande. 
Beslut: 
Då Strömsgårdens flaggstång är kommunens officiella samt att de flesta flaggdagarna är helgdagar så är 
det vettigt att Strömsgårdens personal hissar och halar flaggan där. Ärendet sänds till omsorgsnämnden för 
att beredas vidare inför att styrelsen tar beslutet. Omsorgsnämnden får gärna utöka eller minska 
Strömsgårdens flaggdagar. 
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Fortsättning § 28/18.9.2018 
 
Äldreomsorgsledaren har tagit fram ett förslag, gällande flaggningen vid Strömsgården 
och diskuterat detta i personalgruppen.  
Förslaget är att Strömsgårdens personal sköter flaggningen under veckoslut och röda 
veckodagar. Fastighetsskötaren sköter flaggningen under vardagar samt de helgdagar när 
det flaggas officiellt på kommunens andra flaggningsplatser.  
Personalgruppen omfattar förslaget 
 
 

Äldreomsorgsledarens förslag: 
 
Att Omsorgsnämnden omfattar äldreomsorgsledarens förslag och för det vidare till 
kommunstyrelsen för beslut. 
 
 

 
 

Omsorgsnämndens beslut: 
Efter att nämnden diskuterat ärendet, har den överenskommit om att inför kommunstyrelsen, 
föreslå att det bör flaggas både vid Skola, Strömsgården och Radhusen, de dagar som antagits 
som kommunens officiella flaggdagar.  
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Nämnden diskuterar 

§ 29 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRDÖ KOMMUN  

Omsorgsnämnden § 29/20.9.2018 
Bilaga 4 
Vårdö kommunstyrelse efterhör Omsorgsnämndens åsikt gällande kommunens 
Likabehandlingsplan. 
 
§ 54 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRDÖ KOMMUN 
Kommunstyrelsen §54/05.06.2018 
Bilaga 3 
Då Vårdö kommun numera varaktigt avlönar 30 helårsverken så skall, enligt 
gällande lagstiftning, en likabehandlingsplan upprättas. 
Förslaget är utskickat till kommunstyrelsen, som vid behov tillför skrivningar. Sedan 
bör förslaget tillställas kommunens samtliga enheter. Dessa enheter lämnar sedan 
sina synpunkter till föredragande tjänsteman och sedan lämnar nämnderna 
synpunkter på förslaget. Förslaget behandlas sedan på nytt av kommunstyrelsen för 
att sedan fastställas av kommunfullmäktige. Planen kan sedan börja gälla formellt 
från 1.1.2019. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner kommundirektörens förslag och tillställer det till respektive 
enhetschef med personalansvar. Kommunstyrelsen förväntar sig att respektive nämnd 
har behandlat förslaget senast 31.10.2018. 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 
Äldreomsorgsledaren har gett personalgruppen möjlighet att komma med synpunkter, 
endast en synpunkt har kommit in. Äldreomsorgsledaren redogör för nämnden på mötet. 
Äldreomsorgsledaren har inte några synpunkter på Likabehandlingsplanen, utan anser att 
den innehåller den lagstiftning som härrör till grunden för likabehandling. 
 
 
 

Äldreomsorgsledarens förslag: 
Att Omsorgsnämnden omfattar Likabehandlingsplanen för Vårdö kommun, och för den 
vidare till kommunstyrelsen för beslut. 

 
 

 
 

Omsorgsnämndens beslut: 
Nämnden beslutar enligt förslag. 
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§ 30 BUDGETUPPFÖLJNING  

Omsorgsnämnden § 30/18.9.2018 
Bilaga 5a/5b/5c  
 
C235; Åldringsvård,  inget särskilt att notera 
C220; Oasen, pga att kommunen köpt rehabiliteringsplatser kan budgeten överskridas. 
2406; Färdtjänst, inget särskilt att notera. 
 
 
 

Äldreomsorgsledarens förslag: 
 
Omsorgsnämnden  antecknar budgetuppföljning 1/2018, Bilaga 5a/5b/5c för kännedom 
 och budgetuppföljningen sänds kommunstyrelsen för kännedom. 
 
 
 

 
Omsorgsnämndens beslut: 
 

Nämnden beslutar enligt förslag. 
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§ 31 ÄNDRING AV RUMSANVÄNDNING FÖR FÖRSÖK MED ÖKAD FYSISK 

AKTIVITET  

Omsorgsnämnden § 31/18.9.2018 
 
Äldreomsorgsledaren och personalen vid Strömsgårdens ESB anhåller om att få disponera 
lägenhet N(periodrum), som träningsrum för klienterna. Detta skulle vara ett försök 
under perioden 1.10 – 31.12.2018. Därefter utvärdering. Försöket går ut på att inreda 
rummet med enklare träningsredskap, samt en s.k motomed som inköps till 
Strömsgården. Vi önskar pröva detta för att se om det skulle locka våra klienter till ökad 
fysisk aktivitet, på detta sätt kan fler klienter träna tillsammans och möjligen skulle det 
inspirera dem. Vi vill också pröva om det personalmässigt förenklas, om vi kan samla fler 
klienter som kan träna tillsammans. Just nu är det möjligt att avvara lägenhet N under en 
tid, då den inte haft någon hyresgäst sedan våren. Vi har om behov uppstår tomma rum. 
Denna lägenhet skulle även kunna nyttjas av frisör och fotvårdare när de kommer på sina 
besök, eftersom det finns ett stort och bra badrum. Därmed skulle vår bastuavdelning 
vara tillgänglig även de dagar vi har frisör och fotvårds besök. 
 
 
 

Äldreomsorgsledarens förslag: 
Att omsorgsnämnden omfattar Strömsgårdens förslag och för det vidare till 
kommunstyrelsen för beslut. 

 
 

 
 

Omsorgsnämndens beslut: 
Nämnden beslutar enligt förslag. 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 
 
BESVÄRSFÖRBUD 
Vad förbudet grundar 
sig på 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt § 112 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över 
beslutet. 
 
Paragrafer §§ 25-31 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt 
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet 
 
Paragrafer § 22 -24 
Enligt § 5 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nämnda 
nedan beslut 
 
Paragrafer och grund för besvärsförbudet:       

 

 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
Myndighet till vilken 
rättelseyrkande kan 
framställas, samt tid för 
yrkande av rättelse 

Den som är missnöjd med nedan 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: 
 
Kommunstyrelsen i Vårdö 
Vårdöbyvägen 11 
22550 VÅRDÖ 
 
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 vardera fall 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 
Besvärsmyndighet och 
besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i beslut med 
anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som 
framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelse-
yrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av en som är 
part eller kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den 
grunden att 
1. beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3. beslutet annars strider mot lag. 
 
Besvärsmyndighet är 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31 
22101 Mariehamn 
 
Paragrafer:  
 
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte 
något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den dag 
protokollet lagts fram offentligt. 

 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 

Besvärsmyndighet och 
besvärstid 

Besvärsmyndighet är 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31 
22101 Mariehamn 
 
Paragrafer:       
 
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 
BESVÄRSSKRIFT 

Besvärsskrift 
I besvärsskriften skall anges 
- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringar till att beslutet bör ändras 
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller av den som författat skriften. Om endast den som 
författat besvärsskriften undertecknar den, skall också yrke, boningsort och postadress anges. 
 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den 
dag från vilken besvärstiden skall räknas. 
 

Inlämnande av 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. 
 

 


