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Yngve Bjurne
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Protokolljustering

Sammanträdet är kungjort

Vårdö 13.1.2020
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påseende

Vårdö den 20.1.2020

Intygar

Desirée Zetterman
Vik äldreomsorgsledare
Vårdö den

Utdragets riktighet bestyrks

Underskrift

VÅRDÖ KOMMUN

FÖREDRAGNINGSLISTA/KALLELSE

OMSORGSNÄMNDEN

16.1.2020

Tid

Torsdag 16.1.2020. kl. 17.00

Plats

Strömsgården

Nr 1

ÄRENDEN:
§ 1 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
§ 2 PROTOKOLLJUSTERARE
§ 3 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA
§ 4 TILL KÄNNEDOM
§ 5 SOCIALVÅRDSPLAN 2020-2024
§ 6 RÄTTELSE AV BESLUT, TILLSVIDARE NÄRVÅRDARE 100 %
§ 7 RÄTTELSE AV BESLUT 2, TIDSBESTÄMD NÄRVÅRDARE 100 %
§ 8 ANHÅLLAN OM TILLÄGGSANSLAG OASEN
§ 9 PERSONALPROGRAM VÅRDÖ KOMMUN
§ 10 DELGIVNING - TJÄNSTEMANNABESLUT.

DESIREÉ ZETTERMAN, VIK ÄLDREOMSORGSLEDARE
DENNA MÖTESKALLELSE HAR UTFÄRDATS SAMT ANSLAGITS PÅ KOMMUNENS ELEKTRONISKA ANSLAGSTAVLA
VÅRDÖ DEN 13.1.2020
PROTOKOLLET HAR PUBLICERATS PÅ KOMMUNENS HEMSIDA DEN 20.1.2020.
LISBETH LINDFORS, KANSLISEKRETERARE
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§ 1 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Omsorgsnämnden § 1/16.1.2020
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 måndag den 13.1.2020 kungjorts att
Omsorgsnämnden sammanträder torsdag den 16.1.2020 på Strömsgården kl. 17.00 och
att protokollet publicerats på kommunens hemsida måndag den 20.1.2020
Möteskallelsen och föredragningslistan har postats/mailats till nämnd-medlemmarna,
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande måndag den 13.1.2020.
Omsorgsnämndens beslut:
Omsorgsnämnden konstateras lagenligt sammankallad och beslutförd

§ 2 PROTOKOLLJUSTERARE
Omsorgsnämnden § 2/16.1.2020.
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.
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§ 3 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Omsorgsnämnden § 3/16.1.2020

Äldreomsorgsledarens förslag:
Att föredragningslistan godkänns i föreliggande form.
Omsorgsnämndens beslut:
Omsorgsnämnden beslutar enligt förslag
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§ 4 TILL KÄNNEDOM
Omsorgsnämnden § 4/16.1.2020
Information om äldreomsorgens verksamhet
 Behovet av utökad instutionsvård har skett under slutet av 2019/början av
2020
 Situationen just nu inom Äldreomsorgen.
 Personalsituationen

Äldreomsorgsledarens förslag:
Omsorgsnämnden antecknar till kännedom

Omsorgsnämndens beslut:
Omsorgsnämnden beslutar enligt förslag
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§ 5 SOCIALVÅRDSPLAN 2020-2024
Omsorgsnämnden § 5/16.1.2020

Årligen delger Ålands Landskapsregering kommunerna sin socialvårdsplan.
Sidorna 17-19 är specifika gällande äldreomsorg.

Äldreomsorgsledarens förslag:
Omsorgsnämnden tar del av och diskuterar Socialvårdsplan 2020 – 2024, beslutar om eventuella
åtgärder samt antecknar Socialvårdsplanen 2020-2024 till kännedom

Omsorgsnämndens beslut:
Omsorgsnämnden antecknar Socialvårdsplanen 2020-2024 till kännedom utan vidare
åtgärder.
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§ 6 RÄTTELSE AV BESLUT, TILLSVIDARE NÄRVÅRDARE 100 %
Omsorgsnämnden § 7/16.1.2020
Omsorgsnämnden § 73/16.12.2019

§ 73 anställande av tillsvidare anställd närvårdare 100 %
Omsorgsnämnden § 73/16.12.2019
Befattningen som tillsvidare anställd Närvårdare 100% har varit utannonserad på AMS.ax samt kommunens hemsida under
perioden 19.11-9.12.2019, och 3 sökande behöriga Närvårdare alla registrerade i Valvira har inkommit inom utsatt tid. De
sökande är

Jenni Fernstedt

Ann-Louise Andersson

Lena Salmén
Omsorgsnämnden kan vid mötet ta del av de sökandes CV .
Äldreomsorgsledarens förslag:
Att Omsorgsnämnden anställer Ann-Louise Andersson som Närvårdare 100% inom äldreomsorgen i Vårdö, då hon uppfyller
kriterierna samt arbetat som vikarierande närvårdare sedan december 2017 på Strömsgården.
Som 1:a reserv förordas Jenni Fernstedt och som 2:a reserv Lena Salmén
Anställnings dag överenskommes med sökande.
Omsorgsnämndens beslut:
Omsorgsnämnden beslutar enligt förslag

---Det har efter ovanstående beslut uppmärksammats att det skett en sammanblandning mellan
två sökande. Det innebär i klartext att Ann-Louise Andersson ej sökte tillsvidare närvårdare om
100 % men att Jenni Fernstedt däremot sökte nämnda befattning. Beslutet bör därmed tas om.
Nämnden har alltså att välja mellan Jenni Fernstedt och Lena Salmén.
Äldreomsorgsledarens förslag:
Omsorgsnämnden anställer Jenni Fernstedt på tillsvidare befattningen som
Närvårdare 100 % med Lena Salmén som 1:a reserv.
Omsorgsnämndens beslut:
Omsorgsnämnden beslutar enligt förslag.
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§ 7 RÄTTELSE AV BESLUT 2, TIDSBESTÄMD NÄRVÅRDARE 100 %

Omsorgsnämnden § 6/16.1.2020
Omsorgsnämnden § 72/16.12.2019

§ 72 anställande av tidsbestämd närvårdare 100 %
Omsorgsnämnden § 72/16.12.2019
Befattningen som tidsbestämd Närvårdare 100% för tiden 3.12.2019- 6.9.2020
har varit utannonserad på AMS.ax samt kommunens hemsida under perioden 13.11-27.11.2019, och 1 sökande behöriga
Närvårdare registrerade i Valvira har inkommit inom utsatt tid. Den sökande är Jenni Fahlstedt.
Omsorgsnämnden kan vid mötet ta del av den sökandes CV .
Äldreomsorgsledarens förslag:
Att Omsorgsnämnden anställer Jenni Fernstedt som tidsbestämd Närvårdare 100% inom äldreomsorgen i Vårdö. Anställnings
dag överenskommes med sökande men fortgår till och med 6.9.2020.
Omsorgsnämndens beslut:
Omsorgsnämnden beslutar enligt förslag

---Det har efter ovanstående beslut uppmärksammats att det fanns två sökande till befattningen
och inte endast en. Det innebär i klartext att både Jenni Fernstedt och Ann-Louise Andersson
sökte nämnda befattningen som tidsbestämd närvårdare om 100 %. Beslutet bör därmed tas
om.
Nämnden har alltså att välja mellan Jenni Fernstedt och Ann-Louise Andersson.
Äldreomsorgsledarens förslag:
Omsorgsnämnden anställer Ann-Louise Andersson som tidsbestämd närvårdare om 100 %.
Omsorgsnämndens beslut:
Omsorgsnämnden beslutar enligt förslag.
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§ 8 ANHÅLLAN OM TILLÄGGSANSLAG OASEN

Omsorgsnämnden § 8/16.1.2020
Äldreomsorgen/Vårdö kommun har behov av att nyttja ytterligare en plats på Oasen under 2020.
Sedan tidigare nyttjar Äldreomsorgen/Vårdö kommun två platser på Oasen, vilka finns
budgeterade. Behovet har uppstått under slutet av 2019 och beräknas inte förändras inom en snar
framtid. Det är omöjligt att på förhand veta hur behovet gällande instutionsvård ser ut.
Kostnaden för 1 instutionsplats på Oasen/år beräknas kosta 68.449 euro för 2020.
Kostnaden är fördelad enligt grundavgift 1.342,04/plats/månad samt
betalningsandel 5.704,09/plats/månad.
Äldreomsorgsledarens förslag:
Att Omsorgsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag på 68.449,00 euro, vilket
påförs kostnadsställe 2202, konto 4320.
Omsorgsnämndens beslut:
Omsorgsnämnden beslutar att inledningsvis använda de redan budgeterade medlen i
kostnadsställe 2202 konto 4320. Och att om behovet kvarstår återkommer nämnden med en
anhållan till kommunstyrelsen.
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§ 9 PERSONALPROGRAM VÅRDÖ KOMMUN
Omsorgsnämnden § 9/16.1.2020
Kommunstyrelsen § 233/20.11.2019

§ 133 PERSONALPROGRAM FÖR VÅRDÖ KOMMUN
Kommunstyrelsen §133/20.11.2019
Bilaga 3
I enlighet med tidigare beslut i kommunstyrelsen så har kommundirektören tagit fram ett förslag på personalprogram. I förslaget
så slås gällande personalpolitiskt program och nu gällande personalpolicy ihop till ett styrdokument som är uppdaterat sedan
respektive program fastställdes.
Tanken är att förvaltningsstadgan utgör den röda tråden i kommunens ledning och styrning samt att den kompletteras av
respektive nämnds instruktion. Personalprogrammet skall sedan komplettera dessa styrdokument med både en allmän och
specifik vägledning i personalfrågor.
Ambitionen är att personalprogrammet skall slås ihop med instruktionerna för tjänstemännen och arbetstagarna som sedan
tidigare är fastställda.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner kommundirektörens förslag på personalprogram för Vårdö kommun och sänder ut förslaget till
respektive nämnd och respektive tjänsteman med personalansvar för synpunkter. Kommunstyrelsen emotser synpunkter dels från
respektive nämnd och dels från respektive personalgrupp.
Synpunkterna måste vara kommunstyrelsen till handa senast den 28.02.2020.
Ambitionen är att programmet skall börja gälla från tredje kvartalet 2020.
Beslut:
Enligt förslag.

----Kommunstyrelsen i Vårdö efterhör nämndernas och personalens synpunkter gällande
kommunens personalprogram.
Äldreomsorgsledarens förslag:
Att Omsorgsnämnden efter att de tagit del av det liggande föreslaget samt de synpunkter som
kommit från personalhåll samt äldreomsorgsledarens synpunkter återför ärendet till
kommunstyrelsen. Nämndens ledamöter har även möjlighet att komma med synpunkter. Bilaga
1 § 9/ 16.1.2020
Omsorgsnämndens beslut:
Omsorgsnämnden har tagit del av de synpunkter som inkommit och beslutar enligt förslag, utan
ytterligare synpunkter.
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§ 10 DELGIVNING - TJÄNSTEMANNABESLUT.
Omsorgsnämnden § 10/16.1.2020
Tjänstemannabeslut tagna under perioden 6.9–31.12.2019
Personalärenden
6.9–31.12.2019
§§ 52, 55-56, 57 Övrigt
§§ 51, 53-54, 58,60 Semester
Klientärenden
6.9-31.12.2019
§ 25 Beviljande av färdtjänst
§ 26-27 Beviljande av avlösning för närståendevårdare

Äldreomsorgsledarens förslag:
Att nämnden antecknar till kännedom.
Omsorgsnämndens beslut:
Omsorgsnämnden 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 §§ 2-5, 8-10
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet
Paragrafer §§ 1, 6-7
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: §§ 1, 6-7

Rättelseyrkandets innehåll

SIGNERING

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 sju dagar efter att protokollet
lagts fram offentligt på den digitala anslagstavlan.
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 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 sju dagar efter
att protokollet lagts fram offentligt på den digitala anslagstavlan.

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.
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