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Ärenden §§ 40 - 47 

Underskrifter Vårdö den 8.11.2018  

   

 Sarah Ahlbäck 
Ordförande  

Desirée Zetterman 
Sekreterare  

Protokolljustering   

 Maria Granlid 
Protokolljusterare 

Yngve Bjurne 
Protokolljusterare 

Sammanträdet är kungjort  Vårdö den 1.11 2018  

Protokollet är framlagt till 
påseende  

Vårdö den 12.11.2018  

   

Intygar Desirée Zetterman 
Vik äldreomsorgsledare 
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Tid Torsdag den 8.11.2018. kl. 17.00  

Plats Strömsgården  
 

ÄRENDEN: 
 

§ 40 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 
§ 41 PROTOKOLLJUSTERARE 3 
§ 42 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA 4 
§ 43 TILL KÄNNEDOM 5 
§ 44 FÖRSLAG TILL ÄLDREOMSORGENS TAXOR OCH AVGIFTER 2019 6 
§45 FÖRSLAG TILL REVIDERING AV KRITERIERNA FÖR FÄRDTJÄNST I VÅRDÖ KOMMUN 

ENLIGT SOCIALVÅRDSFÖRORDNINGEN 7 
§ 46 DISKUSION GÄLLANDE ÅLDERS- OCH FOLKPENSIONÄRER MED FUNKTIONSHINDER 

SOM HAR HEMTJÄNST ELLER STÖDTJÄNSTER FÖR ATT BLAND ANNAT KLARA SIN 
AVFALLSHANTERING . 8 

§ 47 ANHÅLLAN OM MODERSKAPSLEDIGHET 9 
 

 

DESIREÉ ZETTERMAN, VIK ÄLDREOMSORGSLEDARE 
 
DENNA MÖTESKALLELSE HAR UTFÄRDATS SAMT ANSLAGITS PÅ ANSLAGSTAVLAN FÖR OFFENTLIGA KUNGÖRELSER I  
VÅRDÖ DEN 1.11 .2018 
 
PROTOKOLLET ÄR FRAMLAGT TILL PÅSEENDE I KOMMUNKANSLIET I VÅRDÖBY DEN 12.11.2018. 
 

LISBETH LINDFORS, KANSLISEKRETERARE  
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 § 40 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET  

Omsorgsnämnden  § 40/8.11.2018 
 
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 2.11.2018 kungjorts att 
Omsorgsnämnden sammanträder torsdag den 8.11.2018 på Strömsgården kl. 17.00 och 
att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende den måndag 12.11.2018.  
 
Möteskallelsen och föredragningslistan har postats/mailats till nämnd-medlemmarna, 
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande fredag 2.11.2018. 
 
Omsorgsnämndens beslut:  
Nämnden konstateras lagenligt sammankallad och besluts förd. 

 

§ 41 PROTOKOLLJUSTERARE 

Omsorgsnämnden § 41/8.11. 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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§ 42 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

Omsorgsnämnden § 42/8.11.2018 
 

 
 

Äldreomsorgsledarens förslag:  
Föredragningslistan godkänns. 
 
 

Omsorgsnämndens beslut:  
Enligt förslag. 
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§ 43 TILL KÄNNEDOM 

Omsorgsnämnden § 43/8.11.2018  
 

 Information om äldreomsorgens verksamhet 
- Uppstart av träningsrum, 2 NV har varit till Oasen på studiebesök  för att få 

handledning och tips. 
- Externa trygghetslarm 7 st per den 8.11.2018 
- Nya och mer ändamålsenliga matsalsstolar med tanke på de boende 

beställs. 
- Ipad har inköpts och skall användas både för nytta och nöje. 
- Kultur i äldreomsorgen 

 Julius Sundbloms kulturstiftelse r.f 18.11.2018 
 Dagisbesök 19.11.2018 
 Skolans Lucia 13.12.2018 
 Strömsgården deltar även detta år i Sund- Vårdö församlings 

julkalender. 
 Traditionell Grötfest för boende, anhöriga och hemtjänsttagare 

hålls den 11.12.2018 
 Kommunstyrelsen har antagit, Uppvaktnings principer inom Vårdö kommun 
 ÄOL deltog i Norra Ålands äldreomsorgsledares nätverksträff 7.11.2018 
 Uppvaktning av ålderspensionär 9.11.2018 
 Information från planeringsdag 26.10.2018 

 
 
 

Äldreomsorgsledarens förslag: 
Nämnden antecknar till kännedom. 
 
 
 
Omsorgsnämndens beslut:  
 Enligt förslag 
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§ 44 FÖRSLAG TILL ÄLDREOMSORGENS TAXOR OCH AVGIFTER 2019 

Omsorgsnämnden § 44/ 8.11.2018 
 Bilaga 1 och Bilaga 2 
 
Taxor och avgifter skall årligen ses över och eventuella justeringar göras. 
 
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
 
Nämnden tar del av bilagornas innehåll och diskuterar förslagen. 
 
Omsorgsnämndens beslut: 
 
Nämnden godkänner förslag till Taxor och avgifter 2019 enligt bilaga 1. 
Nämnden godkänner att serviceavgift om 30 euro för boende på Strömsgården utan 
hemserviceavtal, fortsättningsvis skall finnas, bilaga 2 
 Däremot anser nämnden att förslaget att ta ut en serviceavgift för boende med 
hemserviceavtal inte är skäligt och kan bli kostnadsdrygt för den enskilda individen och 
förkastar det förslaget, bilaga 2 
 
Ärendet förs till kommunstyrelsen för godkännande. 
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§45 FÖRSLAG TILL REVIDERING AV KRITERIERNA FÖR FÄRDTJÄNST I VÅRDÖ 

KOMMUN ENLIGT SOCIALVÅRDSFÖRORDNINGEN  

Omsorgsnämnden § 45/8.11.2018 
Bilaga 3 
 
Revidering angående kriterierna för färdtjänst på Vårdö enligt socialvårdsförordningen, 
behöver ses över och justeras så att de blir mer rättvisa för kommunens innevånare. ÄOL 
har tagit fram 3 förslag till färdtjänstkriterier enligt socialvårdsförordningen. 
 
 

Äldreomsorgsledarens förslag: 
 
Omsorgsnämnden tar del av förslagen och diskuterar dem. 
 

 
Omsorgsnämndens beslut: 
 
Nämnden har tagit del av de olika alternativen och beslutar att alternativ III,  
”Nuvarande upplägg men med tillägg(se kursiv stil). Baseras på individuell bedömning 
Färdtjänsttagaren erhåller som högst 40 stycken enkelresor per år. För resor inom kommunen 
och för att ta sig till närmsta dagligvaruhandel betalar resenären 25% av resekostnaden, dock 
minst 5 euro per enkelresa. För resor utanför kommunen betalar resenären 50% av 
resekostnaden per enkelresa. Systemet innebär att det för en tur och retur resa åtgår 2 
enkelresor.” enligt bilaga 3. 
 
Nämnden gör ett tillägg med en hänvisning för äldreomsorgsledaren; äldreomsorgsledaren har i 
samband med individuell prövning möjlighet att på grund av geografiska skäl, ge sökande från 
Ängö och Bussö möjlighet till att använda det förmånligare alternativet för att kunna delta i 
sociala aktiviteter på Kapellhagen enligt överenskommelse mellan Vårdö och Lumparland. 
 
Ärendet förs till kommunstyrelsen för godkännande. 
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§ 46 DISKUSION GÄLLANDE ÅLDERS- OCH FOLKPENSIONÄRER MED 

FUNKTIONSHINDER SOM HAR HEMTJÄNST ELLER STÖDTJÄNSTER FÖR ATT 

BLAND ANNAT KLARA SIN AVFALLSHANTERING.  

Omsorgsnämnden § 46/8.11.2018 
 
Äldreomsorgsledaren önskar att nämnden diskuterar äldre klienters behov av hjälp med 
att forsla avfall från hemmet till kommunens avfallsstationer i de fall där de äldre bor i 
hyresfastighet eller ägobostad. Idag betalar klienten dels enligt kommunens 
avfallshanteringstaxa och dels för hemtjänst enligt kommunens taxa. 

 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Omsorgsnämnden diskuterar frågeställningen. 

 
 

Omsorgsnämndens beslut: 
 
Nämnden har diskuterat frågeställningen och återkommer i ärendet vid senare tillfälle.  
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§ 47 ANHÅLLAN OM MODERSKAPSLEDIGHET  

Omsorgsnämnden § 47/8.11.2018 
 
Närvårdare M. K har den 1.11.2018 inkommit med en anhållan om moder – och 
föräldraledighet under följande tidsperiod. Moderskapsledighet 23.1.2019 – 28.5.2019, 
föräldraledighet 29.5.19 – 2.12.2019 
 

Äldreomsorgsledarens förslag: 
 
Att Omsorgsnämnden beviljar moderskap- och föräldraledighet enligt anhållan. 
 

 
 

 
 

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 §§ 43 -47 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt 
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet 
 
Paragrafer § 40 - 42 
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: § 40 - 42 
 
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. 
 

 


