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Äldreomsorgsnämnden

07.10.2022

64-66

ÄoN 64 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

ÄoN 64 §:

BESLUT:
Ordföranden konstaterar att sammanträdet är lagligt sammankallat och med hänsyn
till antalet närvarande ledamöter beslutfört.
_______________

ÄoN 65 §:

Protokolljustering
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledares förslag:
Äldreomsorgsnämnden utser Eija Lagerberg och Annette Hasselberg till
protokolljusterare. Äldreomsorgsnämnden beslutar när protokolljusteringen äger
rum.

ÄoN 65 §:

BESLUT:
Äldreomsorgsnämnden utser Eija Lagerberg och Annette Hasselberg till
protokolljusterare. Protokolljusteringen äger rum fredagen den 14.10.2022 kl. 16.00 i
kommungården.
_______________

ÄoN 66 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

ÄoN 66 §:

BESLUT:
Äldreomsorgsnämnden godkänner föredragningslistan.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Äldreomsorgsnämnden

07.10.2022

67

ÄoN 67 §:

Ärenden till kännedom

1. Kommunfullmäktige 25.08.2022 § 16 Personalresurser för Hammargårdens
kök- och serviceverksamhet.
2. Kommunstyrelsen 06.09.2022 § 187 Utlåtande gällande utkast till landskapslag
om klientavgifter.
3. ÅMHM ärende 2022-2 Uppgifter om anmälningspliktig privat socialservice.
4. Tjänstemannabeslut 11.08.2022 §14 Anställande av nattnärvårdare.
5. Tjänstemannabeslut 11.08.2022 §15 Anställande av närvårdare i periodarbete.

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledares förslag:
Äldreomsorgsnämnden beslutar anteckna ärendena för kännedom utan vidare
åtgärder.

ÄoN 67 §:

BESLUT:
Äldreomsorgsnämnden beslutar anteckna ärendena för kännedom utan vidare
åtgärder.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Äldreomsorgsnämnden

07.10.2022

68

ÄoN 68 §:

Tjänstemannabeslut
Följande ärenden har behandlats av tjänstemännen i äldreomsorgen sedan
Äldreomsorgsnämndens senaste möte:
- Boendeplatser inom äldreomsorgen (äldreomsorgsledare): §§41,43,44,50/2022
- Pensionärsbostäder (äldreomsorgsledare): §§ - Personalärenden (äldreomsorgsledare): §§ 7-20/2022
- Hemservice (föreståndare): §§ - Stödservice (föreståndare): §§ 36,37/2022
- Periodplats Hammargården (föreståndare): §§ 38-40,42,45-49/2022
- Trygghetslarm (föreståndare): §§ - Närståendevårdsstöd (äldreomsorgsledare): § 8/2022
-Klientavgifter inom äldreomsorgen (äldreomsorgsledare på beredning
byråsekreterare): §§27-29
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledares förslag:
Äldreomsorgsnämnden beslutar anteckna tjänstemannabesluten för kännedom utan
vidare åtgärder.

ÄoN 68 §:

BESLUT:
Äldreomsorgsnämnden beslutar anteckna tjänstemannabesluten för kännedom utan
vidare åtgärder.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

av

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Äldreomsorgsnämnden

07.10.2022

69

ÄoN 69 §:

Direktiv för budget och ekonomiplan för åren 2023-2025

Bilaga 1.
Bilaga 2.

Budget 2023
Budgetering löner

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledares förslag:
Äldreomsorgsnämnden diskuterar budget och ekonomiplan för åren 2023-2025,
resultatområde C 200- C 250, och inkommer med synpunkter, frågor och
förändringsförslag. Budgeten godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
ÄoN 69 §:

BESLUT:
Äldreomsorgsnämnden beslutar att fastställa budget 2023 enligt nedan. Ärendet
överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Radetiketter
C1 HAMMARLANDS KOMMUN
Extern
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER
Intern
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER
Totalsumma

Bokslut 2021 Budget 2022 Förslag nämnd 2023 Försl ÄoBoL 2023 Ek plan 2024 Ek plan 2025
-1 298 620,06
-1 443 297
-1 846 277
-1 846 277
-1 851 277
-1 846 277
-1 296 885,06
-1 405 133
-1 808 438
-1 808 438
-1 813 438
-1 808 438
-1 296 885,06
-1 405 133
-1 808 438
-1 808 438
-1 813 438
-1 808 438
208 894,10
117 931
111 900
111 900
111 900
111 900
-1 505 779,16
-1 523 064
-1 920 338
-1 920 338
-1 925 338
-1 920 338
-1 735,00
-38 164
-37 839
-37 839
-37 839
-37 839
-1 735,00
-38 164
-37 839
-37 839
-37 839
-37 839
54 132,50
35 922
35 922
35 922
35 922
35 922
-55 867,50
-74 086
-73 761
-73 761
-73 761
-73 761
-1 298 620,06
-1 443 297
-1 846 277
-1 846 277
-1 851 277
-1 846 277

I investeringsdelen tas ett anslag för utbyte av hemservicebil 25.000,- €.
(Bilaga)
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Äldreomsorgsnämnden

07.10.2022

70

ÄoN 70 §:

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Äldreomsorgsnämnden

07.10.2022

71

ÄoN 71 §:

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Äldreomsorgsnämnden

07.10.2022

72

ÄoN 72 §:

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Äldreomsorgsnämnden

07.10.2022

73

ÄoN 73 §:

(konfidentiellt)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen
Äldreomsorgsnämnden

20.09.2022
07.10.2022

205
74

Kst 205 §:

Läroavtalsutbildning inom äldreomsorgen
Catrin Lundberg har gjort en skrivelse daterad den 05.09.22 angående
läroavtalsutbildning. I skrivelsen hänvisas till den personalbrist som råder inom
äldreomsorgen på Åland. Enligt skrivelsen är utbildningen mellan 1-4 år beroende på
förkunskaper och studiefart. Det nämns att kommunen även har en möjlighet att sluta
avtal om att man förbinder sig att arbeta för kommunen under två år efter slutförda
studier. Personen är intresserad av att gå på läroavtal i Hammargården. (Bilaga 1, Kst
20.09.22, § 205)
År 2004 ställde Ålands landskapsregering en förfrågan till kommunerna om man var
intresserad av att ordna läroavtalsutbildning. Då förutsattes det att arbetsgivaren utser
en personlig handledare till lärlingen. För läroavtalet tillämpades det som var
föreskrivet för arbetstid, semester, arbetarskydd och annat skydd för arbetstagare.
Enligt konceptet år 2004 hade lärlingen rätt till lön under den praktiska
undervisningen. Till det här meddelandet gav kommunen genom beslut § 179 av den
01.06.04 följande svar.
”Kommunstyrelsen besluter att meddela landskapsstyrelsen att de villkor som
landskapsstyrelsen ställer angående utbetalning av lön under praktikperioden gör
det ekonomiskt ointressant för kommunen att påta sig ansvaret för ordnandet av
lärlingsplats för närvårdarutbildning. För att läroavtalsutbildning skall vara möjlig
bör praktiktiden antingen vara oavlönad eller så bör landskapsstyrelsen betala
kommunen en ersättning som leder till att kommunens nettokostnad är 0,- €. Ifall
landskapsstyrelsen kan ändra sina villkor för läroavtalsutbildning vad gäller
kommunens nettokostnad för en lärling torde möjligheterna för att ingå
läroavtalsutbildning kunna betraktas som goda.”
Eftersom tillgången på närvårdare för närvarande förefaller vara lägre än behovet kan
det finnas orsak för kommunen att överväga möjligheter att godkänna utbildning med
läroavtal.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att äldreomsorgsnämnden kan överväga ifall det är
fördelaktigt för kommunen att ingå läroavtalsutbildning. Innan avtal skrivs bör det
dock finnas klarlagda förutsättningar för hur läroavtalsutbildningen ordnas samt även
beviljade
budgetmedel
för
ändamålet
av
kommunfullmäktige
ifall
läroavtalsutbildningen ökar kommunens kostnader.

Kst 205 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

(Forts.)
Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunstyrelsen
Äldreomsorgsnämnden

20.09.2022
07.10.2022

205
74

(Forts.
ÄoN 74 §:

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledares förslag:
Äldreomsorgsnämnden beslutar att ingå läroavtalsutbildning inom äldreomsorgen.
Den som är intresserad av att gå en läroavtalsutbildning inkommer med en ansökan
och en studieplan. Varje enskild ansökan behandlas skilt av äldreomsorgsnämnden.

ÄoN 74 §:

BESLUT:
Äldreomsorgsnämnden beslutar att ingå läroavtalsutbildning inom äldreomsorgen.
Den som är intresserad av att gå en läroavtalsutbildning inkommer med en ansökan
och en studieplan.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Äldreomsorgsnämnden

07.10.2022

75

ÄoN 75 §:

Anmälan om mervärdesskattfri privat socialservice
Företaget Oy Trendum AB har lämnat in en ansökan om tillstånd att bedriva
mervärdesskattefri privat socialservice för äldre i Hammarlands kommun. Företaget
ämnar att producera stödservice. Observeras bör att anmälan om
socialserviceproduktion för övriga målgrupper än äldre behöver göras till
Kommunernas socialtjänst, KST.

Bilaga 3

Anmälan om privat socialservice
Registerbeskrivning för personuppgifter
Verksamhetsplan
Intyg över betalning av skatter
Utdrag ur handelsregister
Utdrag ur företagsinformationssystem.

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledares förslag:
Äldreomsorgsnämnden beviljar Oy Trendum AB tillstånd att bedriva
mervärdesskattefri privat socialservice för äldre i Hammarlands kommun.

ÄoN 75 §:

BESLUT:
Äldreomsorgsnämnden godkänner förslaget.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Äldreomsorgsnämnden

07.10.2022

76

ÄoN 76 §:

Utlåtandebegäran angående ordinarie tjänst som äldre-och barnomsorgsledare
Kommunstyrelsen begär äldreomsorgsnämndens utlåtande angående tillsättandet av
ordinarie tjänst som äldreomsorgs- och barnomsorgsledare.
Det har inkommit en förfrågan från en av de sökande gällande möjligheterna till att
utöka tjänsten till 100 %.
Sammanställning av sökande finns som bilaga.

Bilaga 4

Sammanställning av sökande.

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledares förslag:
Äldreomsorgsnämnden diskuterar ärendet och ger sitt utlåtande till kommunstyrelsen
gällande tillsättande av ordinarie tjänst som äldreomsorgs- och barnomsorgsledare.
Äldreomsorgsnämnden inkommer även med synpunkter hur man ser på att utöka
tjänsten till 100 %.

ÄoN 76 §:

BESLUT:
Äldreomsorgsnämnden beslutar att inte förorda en ökning till 100 %.
Äldreomsorgsnämnden beslutar att inte förorda någon av de sökande utan överlåter
det till kommunstyrelsen.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Äldreomsorgsnämnden

07.10.2022

77

ÄoN 77 §:

Närvårdarlöner och personalförmåner
På grund av svårigheter att rekrytera närvårdare beslöt äldreomsorgsnämnden den
15.08.2022 § 55 att se över närvårdarnas löner och personalförmåner.
En sammanställning av flera åländska kommuners närvårdarlöner och
personalförmåner har gjorts. Se bilaga 5.

Bilaga 5

Sammanställning av närvårdarlöner och personalförmåner

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledares förslag:
Äldreomsorgsnämnden antecknar sammanställningen för kännedom och beslutar
ärendets fortgång.

ÄoN 77 §:

BESLUT:
Äldreomsorgsnämnden beslutar att personalhälsovård på Cityläkarna samt att
kostnadsfritt utnyttja Näfsby skolas gymnastiksal för motionsaktiviteter finns kvar.
Övriga personalförmåner ersätts med friskvårdskuponger. Efter löneförhandlingar ser
man över lönerna så att Hammarlands kommun inte ligger i underkant.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Äldreomsorgsnämnden
Äldreomsorgsnämnden

15.08.2022
07.10.2022

57
78

ÄoN 57 §:

Namngivning av avdelningarna på Hammargården
Det har framkommit önskemål från Hammargården att avdelningarna skall namnges.
Förslag att personalen skall få ge namn åt avdelningarna har inkommit.

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledares förslag:
Äldreomsorgsnämnden ger personalen på Hammargården i uppdrag att inkomma
med namnförslag på avdelningarna.

ÄoN 57 §:

BESLUT:
Äldreomsorgsnämnden godkänner förslaget.
_______________

ÄoN 78 §:

Personalen på Hammargården har inkommit med följande namnförslag.
Se bilaga 6.

Bilaga 6

Namnförslag

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledares förslag:
Äldreomsorgsnämnden namnger avdelningarna.

ÄoN 78 §:

BESLUT:
Äldreomsorgsnämnden beslutar att Hammargården namnger avdelningarna.
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Äldreomsorgsnämnden

07.10.2022

64-78

BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig
på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan
kommunalbesvär enligt 112 § i kommunallagen inte anföras över beslutet.
Paragrafer:
§§ 64-68;
________________________________________________________________________

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§
________________________________________________________________________
Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunder 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. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress:
Organ
Äldreomsorgsnämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND
E-post: info@hammarland.ax, Telefonnummer: (018) 36 450
Registratur är öppen måndag-fredag kl. 8.30 - 16.00.
Paragrafer:
§
Rättelseyrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns
tillgängligt på kommunens webbplats. Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen
för rättelseyrkandet. Om den sista dagen för rättelseyrkandet infaller på en helgdag,
självständighetsdagen, självstyrelsedagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en
helgfri lördag, får rättelseyrkande begäras den första vardagen därefter.
Protokollet publiceras på kommunens webbplats den 14.10.2022 på sidan
www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/aldreomsorgsnamnd.
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.
I rättelseyrkandet ska uppges:
 Det beslut i vilket omprövning begärs.
 Hurdan ändring som yrkas.
 På vilka grunder omprövning begärs.
Om beslut med anledning av rättelseyrkande får delges som ett elektroniskt meddelande
ska också e-postadress uppges.

