
Boende på Solgården och Ekergården  

Solgården 
Solgården är ett effektiverat serviceboende (ESB). På Solgården finns 
det vårdpersonal dygnet runt samt lokalvårdare och kockar dagtid. 
Vardagar dagtid finns det möjlighet att få hjälp av hemsjukvården som är 
stationerade i samma byggnad. En läkare från ÅHS besöker Solgården 
en gång i månaden. 

  
Solgården har för närvarande 21 platser av vilka 2 är menade 
som periodplatser och resterande är permanenta platser. Det 
finns två avdelningar, varav den ena är större, ”Stora sidan” och 
den andra är en mindre och lugnare avdelning som kallas ”Lilla 
sidan” med plats för 6 klienter. 
Storlekarna på rummen varierar från 21,94m²-29,80m². 
I varje rum finns badrum med toalett och dusch. 
Solgården har även flera gemensamma utrymmen, såsom 
matsal, bastu, olika aktivitetsrum, allrum samt tv-rum. 
Olika aktiviteter ordnas varje vecka med Solgårdens boenden, 
även anhöriga är välkomna att besöka boenden. 
 

Periodplats på Solgården  
En periodplats kan vara aktuell t.ex. vid sjukdom eller efter en olycka då 
det finns behov av mera hjälp under en övergångsperiod. Det kan också 
handla om att behöva samla krafter för att kunna bo kvar hemma längre. 
Tiden för periodplatsen bestäms utifrån klientens behov i samband med 
vårdplaneringsmöte och beslutas av ledande tjänsteman på Solgården. 
En periodplats ger också möjlighet till avlastning för närståendevårdare. 

 
Dygnet runt-vård och alla dygnets måltider ingår i en periodplats. 
Om klient blir sjukhuslagd för mer än 4 veckor i streck, kontaktas 
anhörig till klienten och periodplatsen lediganslås och ges till någon 
annan som är i akut behov av periodplats.  
Om klienten vid färdigbehandling efter 4 veckor och enligt bedömning 
fortfarande är i behov av periodplats på ESB, ges samma alternativt 
annat rum till klienten. 
 

 

 



Avlastning för närståendevårdare  

Närståendevårdare som vårdar dennes anhöriga heltid har rätt till 5 
dygns ledighet per kalendermånad. Avlastning kan t.ex. erbjudas på 
Solgården som hela dygn eller kortare dagsperioder eller med hjälp av 
utökad hemtjänst. 
 

Permanent plats på Solgården  
Kriterier för beviljande av permanent plats på Solgården:  

 

 Förutsatt att klienten varit på periodplats på Solgården i minst 2 
veckor för utvärdering av vårdbehovet. 

 Behovet av dygnet runt-vård överenskommits av ledande 
tjänsteman på Solgården i samband med vårdplaneringsmöte 
med berörd klient och eventuellt anhörig. 

 Besöksbehovet av hemtjänsten är fler än 5 besök/dygn eller 
enligt bedömning att hemtjänsten av andra skäl inte räcker för 
att på ett tillräckligt sätt tillhandahålla tillräckligt god vård och 
omsorg. 

 Klienten är i behov av dygnet runt-vård. 
 Klienten har undersökts av en läkare eller av annan 

professionell instans, som konstaterat att tillräcklig medicinsk 
förbättring för boende i hemmet inte väntas. 

 Trots bostadsanpassningar som utförts i klientens hem 
underlättas inte klientens möjligheter att klara sig själv på ett 
tillräckligt tryggt sätt. 

 
Hur länge kan man få stanna på Solgården? 
En utvärdering görs av helhetssituationen. Beslutet tas av ledande 
tjänsteman på Solgården. Om klientens sjukdomstillstånd innebär 
krävande medicinsk omvårdnad kan vård på Oasen vara ändamålsenlig. 
Beslut om institutionsvård på Oasen tas av ledande tjänsteman på 
Solgården i samråd med barn- och äldreomsorgsledaren. 

 

 



Ekergården  
För att få hyra pensionärslägenhet på Ekergården ska personen uppfylla 
följande kriterier:  

 Pensionär och/eller över 65 år. 

 Eckerö kommun som hemort. 
 Erhålla eller vara i behov av någon form av 

socialservice av Eckerö kommun. 
 
Kommunstyrelsen fattar beslut i uthyrningen och beslutet 
delges på Eckerö kommuns hemsida. Kommunstyrelsen 
förbehåller sig en fri prövningsrätt vad beträffar antagandet 
av hyresgäster till Ekergården. 
Om särskilda skäl föreligger, kan lägenheten hyras ut till 
någon som inte uppfyller samtliga kriterier ovan utifrån 
behovsprövning. Kommunstyrelsen fattar beslut om 
uthyrning. Barn- och äldreomsorgsledaren kan ge förslag 
på hyresgäst till kommunstyrelsen. 
 

 Ansökan om pensionärslägenhet sker skriftligen på 
ansökningsblankett ”Bostadsansökan” och lämnas in 
till kommunkansliet. Blanketten kan fås till pappers på 
kommunkansliet eller skrivas ut på hemsidan. 

 Lediga lägenheter annonseras ut via kommunens 
infokanaler. 

 Rättelseyrkan gällande beslutet bör lämnas in till 
kommunkansliet inom 14 dagar fr.o.m. datumet då 
beslutet delgivits på kommunens elektroniska 
anslagstavla. 

 
 
 
 
 
 
Kontaktuppgifter: 
 



Barn- och äldreomsorgsledare, Axel Söderback 
axel.soderback@eckero.ax, 0457 530 1320 
 
Omvårdnadsledare, Andrea Holm 
andrea.holm@eckero.ax, 040 579 6999 
 
Byråsekreterare, Berit Metsik 
berit.metsik@eckero.ax, (018) 329 326 
 
Eckerö kommunkansli 
info@eckero.ax, (018) 329 320 
www.eckero.ax  


