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KS § 1 Kallelse och beslutförhet 

KS § 2 Val av protokolljusterare, tid 

KS § 3 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

KS § 4 Tjänstebeskrivning ansvarig hemvårdare hemtjänst ute 

KS § 5 Rekrytering av ansvarig hemvårdare hemtjänst ute 

KS § 6 Delgivningar 

KS § 7 Kejsar Alexander den II:s stipendium 2021 

KS § 8 Utlåtande ansökan om jordförvärv, Sandell E. 

KS § 9 Utlåtande ansökan om jordförvärv, Sjöström Y. 

KS § 10 Uppdatering av förvaltningsstadga 

KS § 11 Socialnämnden 2022 - 2023 

KS § 12 Medborgarinitiativ om snöplogning mm. 

KS § 13 Anhållan om utlåtande, inrättande av naturreservat 

KS § 14 Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom 

KS § 15 Utlåtande ansökan om jordförvärv, Idman B-M 

KS § 16 Avskrivningar 

KS § 17 KST förbundsstämma 28.01.2022 

KS § 18 Kommunens kontrollant, Öjvägen 

KS § 19 Anhållan om arbetsledighet 

KS § 20 Avdrag på barnomsorgsavgifter med anledning av karantän/isolering 

 

 
 

Eckerö 14.01.2022  
 
 
 
Jan-Anders Öström 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 21.01.2022 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
18.01.2022 

Nr. 
1 

 

Plats och tid 
 

Kommunkansliet tisdagen  18.01.2022 kl. 18:30 – 21.55 

Beslutande Jan-Anders Öström 
Sven-Eric Carlsson 
Britt Berthén-Eklund 
Susann Fagerström  
Ann-Sofi Stjärnfelt 
 

ordförande 
viceordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
 

Föredragande 
 

Jan-Anders Öström ordförande 

Övriga närvarande Anders Svebilius 
 
Emma Saarela 
Päivi Abbas, 4-5, 10-12, 19-20 §§ 
Frånvarande: 
Rune Söderlund 
 

kommunfullmäktiges viceordfö-
rande 
sekreterare 
äldreomsorgsledare  
 
kommunfullmäktiges ordförande 
 

Paragrafer 
 

 1 – 20 §§ 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

ordförande 
 
 
 
Jan-Anders Öström 

sekreterare 
 
 
 
Emma Saarela 

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö torsdagen den 20.01.2022, kl. 20.00. 

 
 
 
Britt Berthén-Eklund 
 

 
 
 
Susann Fagerström 
 

Protokollet framlagt till-
påseende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby den 21.01.2022 

 
 
Emma Saarela 

Utdragets riktighet be-
styrks 

 

Ort och tid 
 

 

Underskrift 
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Kommunkansliet i Eckerö 
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Eckerö den 
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KS § 1 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET 
 
Kommunstyrelse 18.01.2022 § 1 
 
 

FÖRSLAG: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
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KS § 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID  
 
Kommunstyrelse 18.01.2022 § 2 
 
 

FÖRSLAG: 
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid 
som anges i protokollet. 

                                                                            
Protokolljusteringen görs i enlighet med KS § 101/22.3.2016 med 
elektroniska medel och ska vara genomförd senast vid en viss tid-
punkt, som beslutas vid sammanträdet. 
 
Kommunstyrelsen utser Britt Berthén-Eklund och Susann Fagerström 
till protokolljusterare.  
 
Protokollet ska vara justerat senast den 20.1.2022 kl. 20.00. 

 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 3 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Kommunstyrelse 18.01.2022 § 3 
 

FÖRSLAG: 
Föredragningslistan godkänns. 

 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 4 TJÄNSTEBESKRIVNING ANSVARIG HEMVÅRDARE HEMTJÄNST UTE 
 

Kommunstyrelse 18.01.2022 § 4 
 
Bilaga: 
- Tjänstebeskrivning för Ansvarig hemvårdare hemtjänst ute, bilaga 

1 
 
Äldreomsorgsledarens beredning: 
Kommunfullmäktige i Eckerö kommun har genom beslutet KF § 72 / 
2021 fastställt budgeten för år 2022. I äldreomsorgens budget har an-
slag upptagits för en ny tjänst som Ansvarig hemvårdare hemtjänst ute. 
Den lediga tjänsten är utannonserad 27.12.2021 och ansökningstiden 
utgår 31.1.2022. 
 
Inför rekryteringen behöver kommunstyrelsen fastställa en tjänstebe-
skrivning i enlighet med bestämmelserna i 5 kap. 14 § i förvaltnings-
stadga för Eckerö kommun gällande kommunstyrelsens beslutanderätt 
samt 10 kap. 3 § gällande tjänste- och arbetsbeskrivningar. Förslag till 
tjänstebeskrivning för ansvarig hemvårdare hemtjänst ute har utarbe-
tats av äldreomsorgsledaren och finns i bilaga. 
 
Äldreomsorgsledare förordar: 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
- Fastställa tjänstebeskrivningen för Ansvarig hemvårdare hemtjänst 
ute i enlighet med bilagan. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
- Fastställa tjänstebeskrivningen för Ansvarig hemvårdare hemtjänst 
ute i enlighet med bilagan. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslaget med de ändringar 
som framkom under sammanträdet: 
- Nämnd ändras till kommunstyrelsen 
- Beslutanderätten i tjänsteärenden ändras från att nämnas i förvalt-

ningsstadgan till skild delegeringsordning. 
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KS § 5 REKRYTERING AV ANSVARIG HEMVÅRDARE HEMTJÄNST UTE 
 

Kommunstyrelse 18.01.2022 § 5 
 
Äldreomsorgsledarens beredning: 
Kommunfullmäktige i Eckerö kommun har genom beslutet KF § 72 / 
2021 fastställt budgeten för år 2022. I äldreomsorgens budget har an-
slag upptagits för en ny tjänst Ansvarig hemvårdare hemtjänst ute. Den 
lediga tjänsten är utannonserad 22.12.2021 och ansökningstiden utgår 
31.1.2022. I enlighet med Förvaltningsstadga för Eckerö kommun är 
det kommunstyrelsen som är anställande myndighet och som fattar be-
slut om förordnande. Inför rekryteringen behöver kommunstyrelsen 
utse en rekryteringsgrupp. 
 
Äldreomsorgsledare förordar: 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
- Utse en rekryteringsgrupp för rekryteringen av Ansvarig hemvår-
dare hemtjänst ute 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
- Utse en rekryteringsgrupp för rekryteringen av Ansvarig hemvår-
dare hemtjänst ute 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen utvidgar uppdraget till att tillsätta en arbetsgrupp för 
att utveckla äldreomsorgen. I uppdraget ingår att rekrytera ansvarig 
hemvårdare hemtjänst ute, ta fram tjänstebeskrivningar och delege-
ringsordningar som underlyder förvaltningsstadgan samt rekrytering av 
kommande tjänster i enlighet med budgeten. 
Besluter att arbetsgruppen består av: 
Päivi Abbas – sekreterare och sammankallare 
Sven-Eric Carlsson – ordförande 
Britt Berthén-Eklund – ledamot 
Raine Katajamäki – kommundirektör  
Gruppen har rätt att kalla in sakkunniga enligt behov. 
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KS § 6 DELGIVNINGAR 
 
Kommunstyrelse 18.01.2022 § 6 
 

- Ny hemsida för Eckerö kommun 
- Beslut från KST 16/2021 från 21.12.2021, § 226 Budgetuppföljning 

per sista oktober med prognos, med bilagor. 
- Avveckling av kopparnätet för fast telefoni 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 322/2021 
 

KS § 7 KEJSAR ALEXANDER DEN II:S STIPENDIUM 2021 
 

Kommunstyrelse 18.01.2022 § 7 
 

Eckerö kommun utdelar stipendium ur Kejsar Alexander II:s stipendie-
fond. Beloppet är 250 € om inte styrelsen besluter något annat. 
Stipendiet kan tilldelas universitets-, eller högskolestuderande eller 
studerande som bedriver yrkestudier i läroinrättning utanför Åland. 
Studerande bör ha studerat minst två terminer vid nuvarande läroan-
stalt. 
 
Information om utdelning av stipendiet har utannonserats med gäl-
lande villkor samt urvalskriterier. 
 
Följande villkor och urvalskriterier är gällande för stipendiet: 
”Stipendiet kan sökas av universitets- och högskolestuderande eller 
studerande som bedriver yrkesstudier i läroinrättning utanför Åland. 
Sökanden skall ha varit bosatt i Eckerö kommun under ansökningsåret 
2021 samt året dessförinnan 2020. Såsom hemort räknas 
alltjämt Eckerö, om den sökande tidigare varit bosatt och folkbokförd i 
kommunen under minst tre år, oavsett om denne därefter har varit 
folkbokförd på studieorten under ansökningsåret och året dessförin-
nan. Den studerande bör med god framgång ha bedrivit studier under 
minst två terminer vid nuvarande undervisningsanstalt. 
 
Kommunstyrelsen beaktar vid sitt beslut om stipendiet i första hand 
den sökandes studieresultat i förhållande till ifrågavarande utbildnings-
nivå. I andra hand tas hänsyn till den sökandens ekonomiska ställning.” 
 
Inom utsatt tid har fem ansökningar inkommit. Ansökningarna återfinns 
som bilaga. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen utser den studerande som beviljas stipendiet. 
 
BESLUT: 
Anders Svebilius anhåller om jäv. Kommunstyrelsen beslutar att jäv 
föreligger och Svebilius lämnar sammanträdet under ärendets behand-
ling. 
Med anledning av att inga stipendier delats ut under några års tid be-
slutar kommunstyrelsen att samtliga fem sökande beviljas stipendium 
á 250 €. Gällande utdelning av stipendierna överenskoms skilt med de 
sökande. 
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Dnr: KANSLI 352/2021 
 

KS § 8 UTLÅTANDE ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, SANDELL E. 
 

Kommunstyrelse 18.01.2022 § 8 
 
Bilagor: 
- Begäran, Ålandslandskapsregering, bilaga 9 
- Förlängt svarstid, bilaga 10 
 
Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över San-
dell E.:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. 
Fastigheten anhållan avser är ett 2015 m2 stort markområde, underly-
dande fastigheten 43-403-2-32, Fladberga. 
 
Lagrum: 
4 § Landskapsförordningen (2003:70) 
Grunder för att fysiska personer skall få jordförvärvstillstånd 
Landskapsstyrelsen beviljar jordförvärvstillstånd för fysiska personer i 
enlighet med vad som föreskrivs i 12 § landskapslagen om jordför-
värvsrätt och jordförvärvstillstånd. 
 
Av utredningen framgår inte sådana grunder att anhållan bör förordas. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen förordar inte givande av tillstånd. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justeras omedelbart. 
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Dnr: KANSLI 351/2021 
 

KS § 9 UTLÅTANDE ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, SJÖSTRÖM Y. 
 

Kommunstyrelse 18.01.2022 § 9 
 
Bilagor: 
- Begäran, Ålandslandskapsregering, bilaga 11 
- Förlängt svarstid, bilaga 12 
 
Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över Sjö-
ström Y.:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. 
 
Fastigheten anhållan avser är ett 3300 m2 stort markområde, underly-
dande fastigheten Nygård, RNr 27:2. 
 
Av utredningen framgår inget annat än att anhållan bör förordas. 
 
Lagrum: 
4 § Landskapsförordningen (2003:70) 
Grunder för att fysiska personer skall få jordförvärvstillstånd 
Landskapsstyrelsen beviljar jordförvärvstillstånd för fysiska personer i 
enlighet med vad som föreskrivs i 12 § landskapslagen om jordför-
värvsrätt och jordförvärvstillstånd. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd, i enlighet med anhål-
lan. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justeras omedelbart. 
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KS § 10 UPPDATERING AV FÖRVALTNINGSSTADGA 
 

Kommunstyrelse 18.01.2022 § 10 
 
Kommunstyrelse 02.11.2021 § 301 
 
Kommunstyrelse 24.08.2021 § 206 
 
Kommunstyrelse 29.06.2021 § 175 
 
Kommunstyrelse 13.04.2021 § 92 
 
Kommunstyrelse 23.03.2021 § 66 
 

- Bilaga: Förslag till revideringar i Förvaltningsstadga för Eckerö 
kommun 
 

Förvaltningsstadga för Eckerö kommun är i behov av uppdatering. 
Ändringar föreslås till följd av reviderad lagstiftning inom barnomsorg, 
äldreomsorg och övrig socialförvaltning. Föreslås även tekniska änd-
ringar och införandet av bestämmelser om elektroniskt beslutsfattande 
i enlighet med 9 § 2 mom. 7 punkten och 23b § i kommunallag 
(1997:73) för landskapet Åland. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfull-
mäktige fastställer ändringar i förvaltningsstadgan i enlighet med bila-
gan. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för ytterligare komplette-
ringar. 
 

Kommunstyrelse 13.04.2021 § 92 
 
Reviderat förslag bifogas. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen bereder nämnderna möjlighet att inlämna utlåtande. 
För att utlåtandet ska kunna tas i beaktande bör den vara kommunsty-
relsen tillhanda senast 11.6.2021. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Kommunstyrelse 29.06.2021 § 175 
 

Nämndernas svar och ändringsförslag bifogas. Samtliga nämnder för-
ordar de av kommunstyrelsen föreslagna ändringarna. Endast bygg-
nadstekniska nämnden hade föreslagit vissa justeringar. Dessa har be-
aktats och förslaget har reviderats. Härutöver har förvaltningsstadgans 
layout förbättrats och en innehållsförteckning infogats. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om änd-
ringar i förvaltningsstadgan enligt bilaga. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för utredning av vilka benäm-
ningar andra kommuner har på nämnderna inom de nyinrättade verk-
samhetsområdena. 
 

Kommunstyrelse 24.08.2021 § 206 
 
Exempel på nämndernas olika namn: 
Saltvik och Lemland: utbildningsnämnd och äldreomsorgsnämnd 
Sund: Omsorgsnämnd + Utbildningsnämnd (barnomsorg, skola, fritids-
verksamh. bibliotek och kultur) 
Finström: Invånarnämnd (soc.väsendet där barnomsorg ingår, skolvä-
sende, kultur och fritid, äldreomsorg) 
Jomala: kommunstyrelsen 
Lumparland: social och omsorgsnämnd och utbildningsnämnd 
Geta: kommunstyrelsen 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att bereda socialnämnden och utbildnings- 
och fritidsnämnden möjlighet att inkomna med förslag på nya benäm-
ningar för respektive nämnd senast inom september 2021. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
 

Socialnämnden 06.09.2021 § 42 
 

Kommunstyrelsen efterfrågar socialnämndens förslag på nya benäm-
ningar för socialnämnden. 

 
                Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag: 

Socialnämnden konstaterar att Kommunfullmäktige har i sitt beslut 
18.02.2021 § 10 efterlyst närmare beredning på ett upplägg där kom-
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munen även fortsättningsvis ”har en separat nämnd för äldreomsorgs-
frågor”. Det kan också nämnas att utöver ovan exemplen på nämnder-
nas olika namn finns äldreomsorgsnämnd som benämning även i 
bland annat Hammarland. Eftersom det även finns lagstadgat rådgi-
vande organ benämnt åldreråd är det inte lämpligt med benämning äld-
renämnden, detta för att undvika förväxling. Omsorgsnämnden kan an-
ses som relevant men eftersom barnomsorgen numera inte tillhör so-
cialnämndens område kan detta namn vara missvisande. I linje med 
alla dessa aspekter anser socialnämnden att en lämplig och relevant 
framtida benämning för socialnämnden skulle vara äldreomsorgs-
nämnd. 
 
BESLUT: 
Socialnämnden omfattade liggande förslag till beslut. 
 

Kommunstyrelse 2.11.2021 § 301 
 
Bilagor: 
- BTN ändringsförslag 10.5.2021, KS § 301/2.11.2021 
- BTN utlåtande 10.5.2021, KS § 301/2.11.2021 
- NKN utlåtande 6.5.2021, KS § 301/2.11.2021 
- SN utlåtande 3.5.2021, KS § 301/2.11.2021 
- UFN utlåtande 26.5.2021, KS § 301/2.11.2021 
- Förlag till reviderad förvaltningsstadga, KS § 301/2.11.2021 
 
Kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde den 28.10.2021 att 
socialnämndens uppgifter överförs till kommunstyrelsen fr.o.m. år 2022 
och konstaterade att det lagstadgade äldrerådet är avsedd att utgöra 
remissinstans i frågor som berör äldre i den kommunala beslutspro-
cessen och att särskilda arbetsgrupper kan utses vid behov. 
 
Härutöver beslöt kommunfullmäktige att upphäva stadgan för Eckerö 
kommuns miljöfond. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om änd-
ringar i förvaltningsstadgan enligt bilaga. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet tills kommunfullmäk-
tige fattat beslut avseende upphävandet av Socialinstruktion i Eckerö 
kommun med anledning av kommunfullmäktiges beslut KF § 
55/28.10.2021. 
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Kommunstyrelse 18.01.2022 § 10 
 
Bilagor: 
- BTN ändringsförslag 10.5.2021, bilaga 13 
- BTN utlåtande 10.5.2021, bilaga 14 
- NKN utlåtande 6.5.2021, bilaga 15 
- SN utlåtande 3.5.2021, bilaga 16 
- UFN utlåtande 26.5.2021, bilaga 17 
- Förlag till reviderad förvaltningsstadga KS § 301/2.11.2021, bilaga 

18 
- SN beslutsprotokoll 61 § / 7.12.2021, bilaga 19 
- SN ändringsförslag 61 § / 7.12.2021, bilaga 20 
- Förslag till reviderad förvaltningsstadga, bilaga 21 
 
 
Kommunfullmäktige har den 28.10.2021 § 55 beslutat att socialnämn-
dens uppgifter överförs till kommunstyrelsen från och med år 2022. 
Med anledning av detta förslås att delar av Socialinstruktionens be-
stämmelser flyttas över till förvaltningsstadgan och att socialinstrukt-
ionen upphävs genom ett separat beslut i kommunfullmäktige. 
 
Ordförandes förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om änd-
ringar i förvaltningsstadgan enligt bilaga 21. 
 
SN har i sitt ändringsförslag i punkt 5 föreslagit att tjänstemäns dele-
geringar bör lyftas in i förvaltningsstadgan. Ett mer praktiskt sätt att 
utföra detta är att en delegeringsordning ordnas för äldreomsorg resp. 
barnomsorg där det framgår tjänstemännens uppgifter. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 

 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att begära ett utlåtande av  
äldrerådet. 
Med anledning av att socialinstruktionen upphävs när socialnämnden 
har upphört uppmanas utbildnings- och fritidsförvaltningen att i samråd 
med berörda enheter uppdatera utbildningsstadgan samt arbeta fram 
behövliga delegeringsordningar enligt modell från byggnadstekniska 
förvaltningen. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
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KS § 11 SOCIALNÄMNDEN 2022 - 2023 
 

Kommunstyrelse 18.01.2022 § 11 
 
Socialnämnden 07.12.2021 § 61 
 
Kommunfullmäktige 28.10.2021 § 55 
 
Kommunstyrelse 5.10.2021 § 262 

 
Kommunfullmäktige beslöt att socialnämndens mandattid är åren 
2020-2021 i och med att landskapslag (2019/30) om en kommunalt 
samordnad socialtjänst och landskapslag (2020:32) om barnomsorg 
och grundskola skulle träda i kraft den 1 januari 2020. Tanken var att 
kommunen har en särskild nämnd som kan hantera de reformerna som 
den nya lagstiftningen medför och att en ny prövning av organisations-
modellen skulle göras inför år 2022. 

 
Kommunfullmäktige har genom KF § 10/18.2.2021 konstaterat att kom-
munfullmäktige i första hand ser framemot en beredning från kommun-
styrelsen där kommunen även framledes har en separat nämnd för 
äldreomsorgsfrågor. 
 
Ifall kommunen fortsättningsvis ska ha en separat nämnd för äldre-
omsorgsfrågor så skulle detta innebära att de övergripande äldre-
omsorgsfrågorna fortsättningsvis skulle hanteras av ett politiskt organ 
som enbart ska fokusera på äldreomsorgsförvaltningen.  
 
Ett annat alternativ är att äldreomsorgsfrågorna leds politiskt av kom-
munstyrelsen. Av de åländska kommunerna kan bland annat Geta 
kommun tas som ett exempel. I Geta har äldreomsorgsförvaltningen 
(som omfattar Geta kommuns äldreomsorg och hemserviceverksam-
het samt stöd till närstående för vård av äldre) hört till kommunstyrel-
sens ansvar från och med år 2018. Bedömningen är att en motsva-
rande ändring i Eckerö kommun skulle innebära att engagemanget för 
kommunens äldreomsorgsfrågor skulle fokuseras till tre organ (kom-
munfullmäktige, kommunstyrelsen och äldrerådet) istället för fyra 
(kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, äldrerådet och ett separat 
nämnd). Med tanke på ärendehantering skulle denna förändring inne-
bära effektivering och snabbare beslutsgångar. Även mötes- och års-
arvoden skulle utebli. År 2020 uppgick dessa arvodeskostnader sam-
manlagt till cirka 5 400 euro, år 2019 till cirka 6 400 euro och år 2018 
till cirka 7 400 euro. 
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Konstateras även att med tanke på det fortsatta budgetarbetet är det 
viktigt att kommunfullmäktige fattar ett beslut i ärendet inom oktober 
2021. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige huruvida Eckerö 
kommun ska ha en separat nämnd för äldreomsorgsförvaltningen eller 
om detta verksamhetsområde ska föreslås höra under kommunstyrel-
sens ansvar. 

 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att socialnämnd 
uppgifter överför till kommunstyrelsen fr.o.m. år 2022. Kommunstyrel-
sen konstaterar att det lagstadgade äldrerådet är avsedd att utgöra re-
missinstans i frågor som berör äldre i den kommunala beslutsproces-
sen och att särskilda arbetsgrupper kan utses vid behov. Kommunsty-
relsen bedömer också att förändringen skulle medföra en effektivare 
och smidigare beslutsgång. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 

Kommunfullmäktige 28.10.2021 § 55 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att socialnämnd 
uppgifter överför till kommunstyrelsen fr.o.m. år 2022. Kommunstyrel-
sen konstaterar att det lagstadgade äldrerådet är avsedd att utgöra re-
missinstans i frågor som berör äldre i den kommunala beslutsproces-
sen och att särskilda arbetsgrupper kan utses vid behov. Kommunsty-
relsen bedömer också att förändringen skulle medföra en effektivare 
och smidigare beslutsgång. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 

 
Socialnämnden 07.12.2021 § 61 

 
I och med att kommunfullmäktige den 28.10.2021 § 55 har beslutat att 
socialnämndens uppgifter överförs till kommunstyrelsen från och med 
år 2022 finns det anledning till att se över bestämmelserna och stad-
gorna som styr socialnämndens och äldreomsorgens verksamhetsom-
råde. Ikraftvarande socialinstruktion för Eckerö kommun som innehål-
ler bestämmelser gällande socialnämndens sammansättning, sam-
manträden, uppgiftsområden, delegeringar osv torde behöva upphä-



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
18.01.2022 
 

Sida 
17 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

vas och behövliga bestämmelser gällande äldreomsorgens verksam-
hetsområde tas med som tillägg till förvaltningsstadga för Eckerö kom-
mun, vilket styr verksamheten i kommunstyrelsens område. 
 

Bilaga 1:  Socialinstruktion för Eckerö kommun (Godkänd av fullmäktige den 30.05.2013)  
 Förslag till tillägg till förvaltningsstadgan gällande äldreomsorgsärenden 

 
 
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag: 
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att socialinstruktionen 
med bestämmelser gällande socialnämndens upplägg och uppgifter 
upphävs från och med årsskiftet 2021-2022 och att bifogade tillägg 
med bestämmelser gällande äldreomsorgen tas med i förvaltnings-
stadgan för Eckerö kommun. 
 
BESLUT: 
Socialnämnden beslutade enligt förslag. 

 
 

Kommunstyrelse 18.01.2022 § 11 
 
Bilaga: 
- Socialinstruktion för Eckerö kommun, bilaga 22 
 
Kommunfullmäktige har den 28.10.2021 § 55 beslutat att socialnämn-
dens uppgifter överförs till kommunstyrelsen från och med år 2022. 
Med anledning av detta förslås att delar av Socialinstruktionens be-
stämmelser flyttas över till förvaltningsstadgan och att socialinstrukt-
ionen upphävs.  
 
För att vidareutveckla sektorstyrningen av barnomsorgen och äldre-
omsorgen kommer förvaltningen att under 2022 utarbeta och uppda-
tera relevanta arbetsordningar och planer, såsom arbetsplanen för 
barnomsorg samt de kortsiktiga och långsiktiga äldreomsorgspla-
nerna.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Förutsatt att kommunfullmäktige reviderar förvaltningsstadgan så att 
bestämmelser om äldreomsorg och barnomsorg tilläggs i förvaltnings-
stadgan föreslår kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige att Social-
instruktion för Eckerö kommun upphävs. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
BESLUT: 
Ärendet återremitteras tills ändringar i förvaltningsstadgan är klara. 
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Dnr: KANSLI 250/2019 
 

KS § 12 MEDBORGARINITIATIV OM SNÖPLOGNING MM. 
 

Kommunstyrelse 18.01.2022 § 12 
 
Socialnämnden 07.12.2021 § 62 
 
Socialnämnden 06.09.2021 § 44 
 
Byggnadstekniska nämnden 10.05.2021 § 51 
 
Kommunstyrelse 13.04.2021 § 97 
 

Enligt 14 § 5 kap. i förvaltningsstadgan får kommuninvånarna fram-
lägga initiativ gällande kommunens verksamhet och som hör till kom-
munfullmäktiges och kommunstyrelsens ansvarsområde. Kommunfull-
mäktige ska informeras om vilka initiativ som slutbehandlats.  
 
Eckerö pensionärsföreningen har den 7 oktober 2019 lämnat in ett ini-
tiativ som inte har blivit slutbehandlat. Initiativet gäller följande frågor: 
 
1) Snöplogning: 
- Föreningen vill att begränsningen på ålder tas bort och att alla som 

har behov kunde få snöplogning och att plogningen skulle anpas-
sas till tider som passar för invånarna. 

 
2) Snöskottningsservice: 
- Utöver snöplogningen ska kommunen även sköta snöskottning till 

hemdörren. 
 
3) Taxan för snöplogningen: 
- Taxan ska vara skälig. 
 
4) Närståendevårdare: 
- Kommunen ska aktivare anlita närståendevårdare genom av att ar-

vodet höjs. 
 
5) Hemtjänst ute: 
- Mera resurser så att personalen kan t.ex. byta lampor, hänga upp 

gardiner och hjälpa till med blanketter och formulärer. 
 
6) Bättre information om olika stödformer som kommunen erbjuder. 
 
7) Färdtjänst enligt socialvården likställt de som ha det via handikapp-

servicelagen 
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Konstateras att följande fråga hör sedan årsskiftet till Kommunernas 
socialtjänsts ansvarsområde: fråga 7. 
 
Fråga 1 och 3 hör till byggnadstekniska förvaltningens asvarsområde 
och de resterande frågorna till äldreomsorgsförvaltningen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen konstaterar att  
 
- Frågorna 1 och 3 hör till byggnadstekniska förvaltningens asvars-

område och kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till 
byggnadstekniska nämnden för åtgärder. 
 

- Frågorna 2, 4, 5 och 6 hör till socialnämndens behörighetsområde 
och beslutar att remittera ärendet till socialnämnden för åtgärder. 
Gällande fråga 4 konstateras dock att arvodena följer bestämmel-
serna i den gällande förordningen. 

 
Kommunstyrelsen emotser svar från nämnderna så att kommunstyrel-
sen kan i enlighet med förvaltningsstadgan informera kommunfullmäk-
tige om slutbehandlade ärenden. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
__________ 
 

Byggnadstekniska nämnden 10.05.2021 § 51 
 
Byggnadstekniska förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrel-
sen att titta på följande punkter i ett medborgarinitiativ enligt bilaga 
BTN 10.05.2021, § 51: 
 
1) Snöplogning: 
- Föreningen vill att begränsningen på ålder tas bort och att alla som 

har behov kunde få snöplogning och att plogningen skulle anpas-
sas till tider som passar för invånarna. 

 
3) Taxan för snöplogningen: 
- Taxan ska vara skälig. 
 
Kommunfullmäktige i Eckerö fastställde den 30.09.2020 § 68 avgiften 
för plogningsservice gällande pensionärer över 75 år och de som er-
håller kommunal hemservice samt klienter med färdtjänst till 96 € inkl. 
moms (77,42 € exkl. moms). 
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Kommunteknikerns förslag:  
 
1) Snöplogning till privatpersoner är inte en kommunalt lagstadgad 

uppgift. Det är kommunfullmäktige som beslutar om avgifter och 
vilken service som kommunen ska erbjuda till vem. Snöplog-
ningen till de privata infarterna utförs samtidigt som de kommunalt 
ägda vägarna plogas då de utföras av en och samma entrepre-
nör. Att utföra en skild plogning till enskild fastighetsägare en tid 
hen behöver är en mycket kostsam tjänst vilket nuvarande budget 
inte inrymmer.  
 

3) Taxan är idag 77,42 € exkl. moms. Kommunen har fasta kostna-
der i form av beredskapsersättning i 4,5 månader i året för de pri-
vata infarterna. Snöplogningen är till stora delar skattefinansierad 
med dagens taxa. I bild nedan ses bokslutssiffror för år 2020 och 
år 2019.  

 År 2020 var intäkterna 1 472,24 € medan utgifterna för 
snöplogning (4395 vinterunderhåll) var -3 375,00 €.  

 År 2019 var intäkterna 1 393,56 € medan utgifterna för 
snöplogning var -11 685,00 €. 

 

 
 
Ärendet föranleder inte några ändringar i hanteringen av snöplog-
ningen. För ändrade rutiner inom snöplogningen för de privata infar-
terna ska nya beslut från kommunfullmäktige delges nämnden. 
 
Ärendet sänds till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
 

BESLUT:  
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns förslag 
godkänns med tillägget att dagens ekonomiska situation inte ger ut-
rymme för utökad plogning. 
__________ 
 
 

Socialnämnden 06.09.2021 § 44 
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Socialnämnden har begärts komma in med synpunkter gällande föl-
jande förslag, vilka framgår av Eckerö pensionärsföreningens medbor-
garinitiativ som finns i bilaga: 
 
2) Eckerö pensionärsförening lyfter i sitt förslag upp behovet av att ut-
öka snöplogningsservicen att även omfatta snöskottning till hemdör-
ren. Nuvarande situation är att ingen snöskottning erbjuds i samband 
med kommunal snöplogningsservice, vilket är vidare begränsad till de 
invånarna som nyttjar hemservice eller färdtjänst eller som är födda 
1938 eller tidigare. Föreningen motiverar sitt förslag med att sådan ser-
vice underlättar vardagslivet för de äldre och minskar riskerna för iso-
lering och olyckor. 
 
4) Föreningen föreslår att närståendevården görs mera attraktiv genom 
att bland annat höja arvoden. Närståendevårdsreglerna baserar sig la-
gar och förordningar i området. De gällande arvodena är uppdelade i 
olika kategorier beroende på hur omfattande och bindande närståen-
devården är. En helhetsbedömning gällande närståendevårdens lämp-
lighet görs utifrån bland annat vårdbehovet, omständigheterna hemma 
samt närståendevårdarens situation, hälsa och ork. En viktig del av 
närståendevården utöver arvodet är också den lagstadgade avlast-
ningen och möjligheten till kompletterande hälso- och sjukvårdstjäns-
ter. 
 
5) Vidare föreslår föreningen att hemservice ute förstärks med kom-
pletterande service i form av fixartjänst och administrativt stöd osv. I 
dagsläget utför hemservicepersonal som regel inga kompletterande 
tjänster i form av till exempel upphängning av gardiner eftersom det 
inte anses utgöra kärnverksamheten för äldreomsorgen. Personalen 
avråds också från att hjälpa till med att fylla i ansökningar och blanket-
ter för de äldre med tanke på de juridiska konsekvenser sådan hjälp 
kan leda till. 
 
6) Slutligen efterlyser föreningen mer lättförståelig information om olika 
stödformer kommunen och samhället erbjuder. I dagsläget informerar 
Eckerö kommun gällande äldreomsorgens service via bland annat 
hemsidan, olika broschyrer, Eckerö-infoblad samt muntligen vid hem-
besök och vårdplaneringar. 

 
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag:  
2) Socialnämnden anser att snöskottning hem till dörren som service-
tjänst kan anses vara ett enkelt sätt att underlätta kvarboende hemma 
och att minska risker för olyckor bland de äldre. Eftersom Eckerö kom-
muns nuvarande kriterier för snöplogning omfattar alla födda år 1938 
eller tidigare, är målgruppen för tjänsten relativt stor, vilket kan leda till 
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att behållande av nuvarande kriterier är för kostsamt och tidskrävande 
att erbjuda. Med anledning av detta föreslår socialnämnden att even-
tuell införande av snöskottningstjänst endast omfattar de personer som 
erhåller hemservice eller färdtjänst. På detta sätt når denna viktiga 
tjänst de kommuninvånarna som kan anses vara mest i behov av tjäns-
ten med tanke på sin omvårdnads- och stödbehov samt boendesituat-
ion. Detta kan även motiveras med att snöskottning hem till dörren un-
derlättar även för hemtjänstpersonalens möjligheter att utföra sitt ar-
bete hemma hos klienten. 
   
4) Närståendevårdsarvodet är baserad på förordningar och regler och 
klienten hamnar i olika kategorier utifrån sitt helhetsbehov och -situat-
ion. Utvecklandet av närståendevården är en viktig del av omsorgssy-
stemet i kommunerna. Det är viktigt att närståendevårdare får stöd och 
avlastning i rätt tid och omfattning för att närståendevården ska fungera 
utan att äventyra eller skada varken närståendevårdarens eller den 
närståendes situation, hälsa och mående. Penga-arvode får dock inte 
utgöra främsta skäl för att börja som närståendevårdare och generösa 
arvoden och bedömningskriterier kan leda till att ohållbara hemsituat-
ioner uppstår och upprätthålls. Med tanke på ovan anser socialnämn-
den att arvoden för närståendevården inte kan eller bör höjas. Däremot 
är det behövligt att nuvarande kriterier för närståendevårdsstöd upp-
dateras och tydliggörs samt att uppföljande och förebyggande arbete 
görs bland de som vårdar sina anhöriga, med eller utan ersättning. 
 
5) Socialnämnden anser att förslaget med utökning av resurser för 
hemtjänst ute är utmärkt och helt i linje med Äldrelagen för Åland samt 
Eckerö kommuns äldreomsorgsplan. Att erbjuda mer hemservicetjäns-
ter spridda över dygnet är ett mål som äldreomsorgsledningen har för 
att svara på behov av hemservice och för att möjliggöra kvarboende i 
enlighet med styrdokumenten. Eftersom det råder brist på närvårdare, 
föreslår socialnämnden dock att en bedömning görs gällande vilka 
tjänster det är ändamålsenligt att utföra med utbildad hemserviceper-
sonal. Socialnämnden föreslår därför att kommunen i samråd med 
byggnadstekniska förvaltningen tittar på möjligheter om någon av kom-
munens fastighetsskötare skulle kunna få i uppdrag att förslagsvis en 
till två timmar i veckan fungera som fixarhjälp och utföra enklare ser-
vicejobb hos äldre kommuninvånare. Tjänsten skulle kunna vara gratis 
eller ha en mindre avgift för att tröskeln till att anlita hjälpen skulle vara 
så låg som möjligt. Tjänsten skulle kunna samordnas så att det utförs 
i nära anslutning till att fastighetsskötarna sköter sitt ordinarie arbete 
vid olika fastigheter och anläggningar i olika delar av kommunen. På 
detta sätt kan risker för olyckor minskas när de äldre lätt får hjälp med 
olika sysslor och inte behöver utföra dessa själva. 
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Vad gäller behovet av att få hjälp med att fylla i blanketter och ansök-
ningar anser socialnämnden att ansvarsfördelningen och juridiska 
aspekter måste tydliggöras. Socialnämnden anser att sådan hjälp i 
första hand bör ordnas via anhöriga eller eventuell intressebevakare. 
Detta förslag tar dock inte bort kommunens skyldighet att informera 
och bistå med att hitta information och lämplig material för uppgörande 
av olika slags ansökningar. 
 
6) Gällande bättre information angående kommunens tjänster hänvisar 
socialnämnden till bland annat besvarat motion i socialnämnden 
03.05.2021 § 19 där det utförligt redogörs för äldreomsorgens sats-
ningar gällande information och service. Eckerö kommun avser att ut-
veckla informationsarbetet genom nära samarbete mellan äldre-
omsorgs- och kanslipersonalen. Även samarbetet med ÅHS och KST 
samt arbetet i äldrerådet kommer att underlätta uppnåendet av målet 
med bättre informationsflöden.  
 
Utlåtandet sänds vidare till kommunstyrelsen för behandling. 
 
BESLUT: 
Socialnämnden beslutade återremittera ärendet i sin helhet för att när-
mare undersöka närståendevårdsarvodet. 

 
Socialnämnden 07.12.2021 § 62 

 
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare har vidare utrett frågan om när-
ståendevårdsarvodet och dess lagstiftningsbas. Även bifogat jämfö-
relse mellan olika åländska kommunernas närståendevårdsarvoden 
har tagits fram. Förutsättningarna för att bevilja stöd för närstående-
vård samt dess innehåll fastställs i lagen om stöd för närståendevård 
(Lag om stöd för närståendevård 937/2005) som tillämpas på Åland i 
sin helhet förutom vissa generösare regler gällande antalet avlast-
ningsdygn och som bifogas beredningen. Även social- och hälsomini-
steriets nyaste kommuninfo gällande vårdarvoden inom närstående-
vården år 2022 har bifogats. Av lagen och av informationen om arvo-
den framgår det att från och med 1.1.2022 är vårdarvodets minimibe-
lopp 423,61 euro i månaden. Det lägsta beloppet på vårdarvode som 
betalas ut under en vårdmässigt tung övergångsperiod är 847,22 per 
månad. Utifrån detta material kan det konstateras att närståendevårds-
stödsarvoden är lagbaserade så tillvida att lägsta arvodet för närståen-
devårdsstöd samt lägsta arvodet som betalas ut under en vårdmässigt 
tung övergångsperiod har fastställs i lagen och indexjusteras årligen. 
Utöver detta har de flesta åländska kommuner en mellankategori 2 
vars arvodesstorlek varierar något. Vissa åländska kommuner har 
även en kategori 4 som beviljas ofta kortvarigt då den vårdbehövande 
i annat fall skulle kräva serviceboende eller institutionsvård. De kriterier 
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som kommuner har för närståendevårdsstöd varierar också något i sin 
utformning men måste följa lagens bestämmelser till exempel gällande 
det att närståendevårdsstöd inte beviljas för behov som endast omfat-
tar hushållssysslor eller tillrättande av ärenden utan behovet alltid 
måste omfatta behov av omsorg och/eller tillsyn. Av jämförelsen fram-
går att Eckerö kommun följer lagen vad gäller arvodesbeloppen för ka-
tegorier 1 och 3. Det framgår även att arvodesbeloppet för kategori 2 
är lite under medeltalet för de jämförda kommunerna. Vidare framgår 
det att Eckerö kommun som en av få kommuner på Åland erbjuder 
även en kategori 4 vars arvodesbelopp är i ganska hög nivå. Samman-
fattningsvis kan det konstateras att kommunerna inte har obegränsade 
möjligheter att ändra på närståendevårdsstödets kriterier eftersom 
dessa måste följa de grundläggande principer som finns i lagstift-
ningen. Därtill finns det även vissa begränsande regler gällande lägsta 
arvodesbeloppen finns. Således kan inte kriterierna för beviljande av 
närståendevård väsentligt avvika från lagstiftningen. Däremot har kom-
munerna alltid möjligheter att höja arvoden utöver de lägsta arvoden. 
Det kan konstateras att Eckerö kommuns arvoden för närstående-
vårdsstödet följer lagstiftningen krav och är ungefär i medelnivå vad 
gäller arvodesnivån. Vidare har Eckerö kommun enligt gällande regler 
fyra kategorier för närståendevårdsstöd. Arvodesnivån bör dock även 
fortsättningsvis inte utgöra främsta skäl för att börja som närstående-
vårdare. Undertecknad ser utifrån detta inget behov av att höja arvo-
den för närståendevårdsstödet i Eckerö kommun. Däremot är det fort-
sättningsvis viktigt att närståendevårdsstödskriterier uppdateras att 
motsvara olika vård- och stödbehov, att information om närstående-
vårdsstöd förmedlas till kommuninvånarna samt att stöd och avlastning 
till närståendevårdare erbjuds i flexibel form och i tillräckligt omfattning. 
Utöver frågan om närståendevårdsstödet har även fråga 2 gällande 
snöskottningsservice utretts vidare. Eftersom Kommunernas social-
tjänst (KST) tagit över färdtjänstärenden från och med 1.1.2021, har 
inte omsorgskansliet och äldreomsorgen i Eckerö längre insyn i vilka 
invånare som är berättigade till färdtjänst. Därmed så bör kommunen 
inte använda sig av färdtjänstinnehav som kriterier för att bevilja snö-
skottningsservice enligt tidigare förslaget.      
 
Utifrån redovisningen ovan justeras undertecknads förslag till utlå-
tande i frågan enligt förslaget nedan. 

    
 
Bilaga 2:  Medborgarinitiativ om snöplogning mm. 
 Lag om stöd för närståendevård 937/2005 

Kommuninfo: Vårdarvoden inom närståendevården 2022 
Jämförelse mellan kommunerna gällande stöd närståendevård 2021 
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Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag:  
2) Socialnämnden anser att snöskottning hem till dörren som service-
tjänst kan anses vara ett enkelt sätt att underlätta kvarboende hemma 
och att minska risker för olyckor bland de äldre. Eftersom Eckerö kom-
muns nuvarande kriterier för snöplogning omfattar alla födda år 1938 
eller tidigare, är målgruppen för tjänsten relativt stor, vilket kan leda till 
att behållande av nuvarande kriterier är för kostsamt och tidskrävande 
att erbjuda. Med anledning av detta föreslår socialnämnden att even-
tuell införande av snöskottningstjänst endast omfattar de personer som 
erhåller regelbunden hemservice i Eckerö kommun. Med regelbunden 
hemservice menas en äldre person som har hemservice mer än en 
gång i veckan och betalar en inkomstbaserad avgift för det. På detta 
sätt når denna viktiga tjänst de kommuninvånarna som kan anses vara 
mest i behov av tjänsten med tanke på sin omvårdnads- och stödbehov 
samt boendesituation. Detta kan även motiveras med att snöskottning 
hem till dörren underlättar även för hemtjänstpersonalens möjligheter 
att utföra sitt arbete hemma hos klienten. 
   
4) Närståendevårdsarvodet är baserad på lagstiftning och kriterier som 
fastställts av kommunen och klienten placeras i olika stödkategorier 
utifrån sitt helhetsbehov och -situation. Utvecklandet av närstående-
vården är en viktig del av omsorgssystemet i kommunerna. Det är vik-
tigt att närståendevårdare får stöd och avlastning i rätt tid och omfatt-
ning för att närståendevården ska fungera utan att äventyra eller skada 
varken närståendevårdarens eller den närståendes situation, hälsa 
och mående. Det finns fastställda lägsta arvodesbelopp för närståen-
devårdsstödet och kommunen kan även erbjuda högre arvodesbelopp 
samt olika kategorier på stöd. Det är dock viktigt att penga-arvode inte 
utgör främsta skäl för att börja som närståendevårdare och generösa 
arvoden och bedömningskriterier kan leda till att ohållbara hemsituat-
ioner uppstår och upprätthålls. Med tanke på ovan samt utifrån en jäm-
förelse av arvodesbeloppen i de åländska kommunerna anser social-
nämnden att arvoden för närståendevården i Eckerö inte bör höjas. 
Däremot är det behövligt att nuvarande kriterier för närståendevårds-
stöd uppdateras och tydliggörs för att motsvara olika behov av vård 
och stöd, att kommuninvånarna informeras om närståendevårdsstödet 
samt att uppföljande och förebyggande arbete görs bland de som vår-
dar sina anhöriga, med eller utan ersättning. 
 
5) Socialnämnden anser att förslaget med utökning av resurser för 
hemtjänst ute är utmärkt och helt i linje med Äldrelagen för Åland samt 
Eckerö kommuns äldreomsorgsplan. Att erbjuda mer hemservicetjäns-
ter spridda över dygnet är ett mål som äldreomsorgsledningen har för 
att svara på behov av hemservice och för att möjliggöra kvarboende i 
enlighet med styrdokumenten. Eftersom det råder brist på närvårdare, 
föreslår socialnämnden dock att en bedömning görs gällande vilka 
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tjänster det är ändamålsenligt att utföra med utbildad hemserviceper-
sonal. Socialnämnden föreslår därför att kommunen i samråd med 
byggnadstekniska förvaltningen tittar på möjligheter om någon av kom-
munens fastighetsskötare skulle kunna få i uppdrag att förslagsvis en 
till två timmar i veckan fungera som fixarhjälp och utföra enklare ser-
vicejobb hos äldre kommuninvånare. Tjänsten skulle kunna vara gratis 
eller ha en mindre avgift för att tröskeln till att anlita hjälpen skulle vara 
så låg som möjligt. Tjänsten skulle kunna samordnas så att det utförs 
i nära anslutning till att fastighetsskötarna sköter sitt ordinarie arbete 
vid olika fastigheter och anläggningar i olika delar av kommunen. På 
detta sätt kan risker för olyckor minskas när de äldre lätt får hjälp med 
olika sysslor och inte behöver utföra dessa själva. 
 
Vad gäller behovet av att få hjälp med att fylla i blanketter och ansök-
ningar anser socialnämnden att ansvarsfördelningen och juridiska 
aspekter måste tydliggöras. Socialnämnden anser att sådan hjälp i 
första hand bör ordnas via anhöriga eller eventuell intressebevakare. 
Detta förslag tar dock inte bort kommunens skyldighet att informera 
och bistå med att hitta information och lämplig material för uppgörande 
av olika slags ansökningar. 
 
6) Gällande bättre information angående kommunens tjänster hänvisar 
socialnämnden till bland annat besvarat motion i socialnämnden 
03.05.2021 § 19 där det utförligt redogörs för äldreomsorgens sats-
ningar gällande information och service. Eckerö kommun avser att ut-
veckla informationsarbetet genom nära samarbete mellan äldre-
omsorgs- och kanslipersonalen. Även samarbetet med ÅHS och KST 
samt arbetet i äldrerådet kommer att underlätta uppnåendet av målet 
med bättre informationsflöden.  
 
Utlåtandet sänds vidare till kommunstyrelsen för behandling. 
 
BESLUT: 
Socialnämnden beslutade enligt förslag. 
 
 

Kommunstyrelse 18.01.2022 § 12 
 
Bilagor: 
- Medborgarinitiativ om snöplogning mm., bilaga 23 
- Lag om stöd för närståendevård 937/2005, bilaga 24 
- Kommuninfo: Vårdarvoden inom närståendevården 2022, bilaga 

25 
- Jämförelse mellan kommunerna gällande stöd närståendevård 

2021, bilaga 26 
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Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen delger nämndernas svar kommunfullmäktige till 
kännedom. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen delger nämndernas svar kommunfullmäktige till 
kännedom. 
Äldreomsorgsledaren ombeds ta fram kriterier för att utveckla snöskott-
ningstjänster för färdtjänst-, stöd för rörlighets- och hemserviceklienter. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
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Dnr: KANSLI 356/2021 
 

KS § 13 ANHÅLLAN OM UTLÅTANDE, INRÄTTANDE AV NATURRESERVAT 
 

Kommunstyrelse 18.01.2022 § 13 
 
Bilagor: 
- Anhållan om utlåtande 14.12.2021, bilaga 27 
- Förlängd svarstid 16.12.2021, bilaga 28 
 
Ålands landskapsregering avser inrätta Eköra-Prästöra naturreservat i 
Eckerö kommun och har gett Eckerö kommun möjlighet att lämna syn-
punkter på förlaget till beslutet om fredning senast 31.1.2022. 
 
Reservatet skulle bestå av två på den bifogade kartan avgränsade skif-
ten, dels landskapsägd Eköra RNr: 43-406-17-8 samt en del av Fi-
schers RNr: 406-14-0 som ägs av Eckerö församling. Verksamheterna 
som är förbjudna i ett naturreservat framkommer av den bilagda listan. 
Däremot är skötselåtgärder tillåtna för återskapande och bevarande av 
betesmarkskaraktären och för att utveckla ädellövsbestånden med 
hänsyn till naturvärdena. Inom området kan vandringsstigar och rast-
platser uppföras och underhållas samt betesområdet hängas in. Fred-
ning utgör inte heller hinder för att tillstånd till jakt beviljas inom området 
av landskapsregeringen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Eckerö kommunstyrelse förordar beslutsförslaget om fredning och ser 
också positivt på att vandringsstigar skulle uppföras på området. 
 
BESLUT:  
Enligt förslag. 
Paragrafen justeras omedelbart. 
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KS § 14 KOMMUNDIREKTÖRENS TJÄNSTEMANNABESLUT TILL KÄNNEDOM 
 
Kommunstyrelse 18.01.2022 § 14 
 
 

År 2021: 
 
20.12.2021 tj 19/2021 Anställning, vik. tekniker/byggnadsinspektör 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 10/2022 
 

KS § 15 UTLÅTANDE ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, IDMAN B-M 
 

Kommunstyrelse 18.01.2022 § 15 
 

Bilagor: 
- Begäran, Ålandslandskapsregering, bilaga 29 
 
Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över Idman 
B-M:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. 
 
Fastigheten anhållan avser är ett 5800 m2 stort markområde, underly-
dande fastigheten Maj-Frid 43-406-13-96. 
 
Av utredningen framgår inget annat än att anhållan bör förordas. 
 
Lagrum: 
4 § Landskapsförordningen (2003:70) 
Grunder för att fysiska personer skall få jordförvärvstillstånd 
Landskapsstyrelsen beviljar jordförvärvstillstånd för fysiska personer i 
enlighet med vad som föreskrivs i 12 § landskapslagen om jordför-
värvsrätt och jordförvärvstillstånd. 
 
Ordförandes förslag: 
Kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd, i enlighet med anhål-
lan. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justeras omedelbart.  
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KS § 16 AVSKRIVNINGAR 
 

Kommunstyrelse 18.01.2022 § 16 
 
Kommunstyrelse 27.04.2021 § 109 
 

Redogörelse för gamla och osäkra fordringar bifogas till beredningen. 
 
Kommunstyrelsen uppmärksammas att fordringarna inte avförs från 
bevakningen av dessa utan behovet av avskrivning är budgettekniskt. 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen avskriver de aktuella fakturorna enligt bilaga 1 och 
2. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
 

Kommunstyrelse 18.01.2022 § 16 
 
Fodringarna är sedan tidigare avskrivna dock med en skrivning om att 
indrivning kan utföras. 
 
Ordförandes förslag: 
 
Kommunstyrelsen besluter att fodringarna avförs från bevakning. Bes-
lutas även att det inte lämnas ett ärende till fogden för indrivning ef-
tersom utsikterna till att få in medel via indrivning är obefintliga efter 
kontroll med myndigheterna. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 19/2022 
 

KS § 17 KST FÖRBUNDSSTÄMMA 28.01.2022 
 

Kommunstyrelse 18.01.2022 § 17 
 

 
Förbundsstämman för Kommunernas socialtjänst k.f. sammankallats 
till sammanträde enligt följande: 
  
Tid: Fredagen den 28.01.2022 kl. 13.00 
Plats: konferensrum Klinten, Kvarteret iTiden, Elverksgatan 10 (och 
Teams) 
  
Meddelande om deltagande ska skickas senast tisdag 25.01.2022.  
 
På ärendelistan finns bl.a. följande ärenden: 7 § Val av styrelse för pe-
rioden 2022-23. 
Eckerö kommuns ombud på stämman är Anders Svebilius, ersättare 
Jan-Anders Öström. 
 
Ordförandes förslag:  
 
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunens ombud på stämman är 
Anders Svebilius, ersättare Jan-Anders Öström. 
 
Kommunstyrelsen beslutar om eventuella direktiv till ombudet. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag med följande direktiv: 
- Susann Fagerström står till förfogande som suppleant eller ordina-

rie ledamot i förbundsstyrelsen. 
- Eckerö kommun framför att organisationen behöver ges förutsätt-

ningar för att bli en effektiv och organiserad organisation. 
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KS § 18 KOMMUNENS KONTROLLANT, ÖJVÄGEN 
 

Kommunstyrelse 18.01.2022 § 18 
 

Kommunstyrelsen har den 11.2.2020 genom KS § 23, samt den 
09.02.2021 genom KS § 40 anlitat Fma Söderstigen som kommunens 
kontrollant för grundförbättringen av Öjvägen 1. 
 
Kontrollantuppdraget verkställdes i enlighet med 6 punkten i Avtal om 
övertagande av Öjvägen till kommunalväg (godkänd av kommunfull-
mäktige 18.10.2018 § 94) där det anges att kommunen ska utse en 
representant som ska fungera som kontrollant under hela grundförbätt-
ringen. 
 
I och med att grundförbättringen inte slutfördes under 2021 behöver 
kommunen fortsättningsvis anlita en kontrollant som bland annat ska 
delta på slutsynen. 

 
Ordförandes förslag: 
Kommunstyrelsen fortsätter att anlita Fma Söderstigen som kommu-
nens kontrollant för grundförbättringen av Öjvägen 1. Kontrollanten har 
rätt att ta del av information som behövs för att genomföra detta upp-
drag. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 19 ANHÅLLAN OM ARBETSLEDIGHET 
 

Kommunstyrelse 18.01.2022 § 19 
 

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens beredning: 
 
En ordinarie närvårdare NN med arbete på natten har den 20.12.2021 
skriftligen ansökt om arbetsledighet för studier för tiden 10.1 - 
31.12.2022. Anhållan finns som bilaga. Närvårdaren i fråga har varit 
anställd i Eckerö kommun i över två år. Vikariatet har annonserats ut 
och en godtagbar behörig vikarie för tidsperioden har hittats. 
 
Enligt lag om studieledighet har en arbetstagare som har arbetat för 
arbetsgivaren i minst ett år rätt till studieledighet och arbetsgivaren har 
endast möjlighet att skjuta upp ledigheten om det medför svårigheter i 
att ordna kommunal verksamhet.  
 
Enligt förvaltningsstadgan för Eckerö kommun beviljar avdelnings- och 
enhetschefer ”tjänstledighet för moderskaps-, faderskaps- och föräld-
raledighet, ledighet för vård av barn och vårdledighet i enlighet med 
kollektivavtal”, således nämns inte arbetsledighet för studier som 
också är lagstadgad. Personalpolicy för Eckerö kommun uppger: ”För 
kollektivavtalsenliga tjänstledigheter/arbetsledigheter tillämpas de av-
talsenliga reglerna.” Personalpolicy för Eckerö kommun uppger vidare 
att enhetschefen har beslutanderätt vad gäller avtalsenlig tjänstledig-
het för övrig personal och ingen tidsgräns nämns. Dock uppger Soci-
alinstruktion för Eckerö kommun att samtliga tjänstemän inom det so-
ciala har beslutanderätt ”Om tjänstledighet för moderskaps-, fader-
skaps- och föräldraledighet, ledighet för vård av barn, vårdledighet och 
sjukledighet oberoende av ledighetens längd samt övriga ledigheter 
utan lön för en tid om max 6 (sex) månader”. Med andra ord nämnder 
inte Socialinstruktion arbetsledighet för studier som sådan ledighet 
som förmannen får bevilja oberoende av ledighetens längd och såle-
des lär 6 månaders regel behöva tillämpas.  
 
Således är förvaltningens tolkning att enhetschef/närmaste förman har 
beslutanderätt att bevilja en arbetsledighet på max. 6 månader för stu-
dier och vikarierande hemserviceledare har i enlighet med det beviljad 
en arbetsledighet under tiden 10.1 - 9.7.2022 (tj-beslut § 313 den 
28.12.2021). 
 
Sammanfattningsvis bör alltså anhållan om arbetsledighet för studier 
för resten av tiden behandlas av det ansvariga förtroendeorganet kom-
munstyrelsen som fattar beslut om eventuell beviljande av arbetsledig-
het under tiden 10.7 – 31.12.2022. 
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Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag: 
 
Kommunstyrelsen beviljar arbetsledighet för närvårdaren NN i enlighet 
med anhållan för tiden 10.7 – 31.12.2022 med motiveringen att den 
anställde uppfyller villkoren för att beviljas arbetsledighet för studier 
samt med att godtagbar vikarie har hittats.  
Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt närmaste förman att ordna med ar-
betsavtal för hela perioden. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justeras omedelbart. 
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KS § 20 AVDRAG PÅ BARNOMSORGSAVGIFTER MED ANLEDNING AV KARANTÄN/ISOLERING 
 

Kommunstyrelse 18.01.2022 § 20 
 

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens beredning: 
 
I den rådande smittspridningssituationen av covid-19 kan ett antal barn 
bli försatta i karantän eller isolering på grund av konstaterat smitta eller 
exponering för smitta. Detta kan medföra att frågan om avdrag från 
barnomsorgsavgifter vid barnens karantän och isolering aktualiseras 
inom både daghem- och fritidshemsverksamhet. Åtminstone Marie-
hamns stad och Lemlands kommun har fattat beslut om längre men 
tidsbegränsande beslut om möjlighet till avgiftsfrihet med anledning av 
Covid-19 under året 2022. Eckerö kommuns nuvarande barnomsorgs-
taxa stadgar följande gällande avdrag vid frånvaro från barnomsorgen: 
”Avgift betalas för frånvarodagar, dock sänks avgiften med 50 procent 
om barnet på grund av sjukdom sammanhängande är frånvarande mer 
än 10 dagar. Om sjukfrånvaron går över månadsskiftet sänks avgiften 
endast för en månad.” 
 
I den rådande situationen med fortgående pandemi bedömer barnom-
sorgskansliet att ett generellt beslut gällande avgiftsfrihet under karan-
täns-/isoleringstid förenklar administrationen av barnomsorgsavgifter 
samt informationsarbetet gentemot vårdnadshavare vid eventuella 
smittkedjor inom barnomsorgen. 
 
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag: 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att under tiden 
1.1.2022 – 31.12.2022 bevilja avgiftsfrihet för inskrivna barn i Eckerös 
barnomsorg eller fritidshemsverksamhet under den tid ett barn är på 
basen av beslut från smittskyddet i smittskyddskarantän eller -isolering 
på grund av Covid-19. Beslut om karantän eller isolering från ÅHS ska 
lämnas till barnomsorgskansliet för erhållande av avgiftsfrihet. Rätt till 
avgiftsfrihet gäller inte vid frivillig karantän efter till exempel resa eller i 
de fall familjen frivilligt väljer att hålla barnet hemma. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
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BESVÄRSFÖRBUD 

Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkstäl-
lighet, kan enligt 112 § KomL rättelseyrkande inte framställas, eller 
kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer: 1 - 4, 6, 8 – 15, 17, 20  
 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skrift-
ligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 5, 7, 16, 18 – 19  
 

Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte an-
föras över nedan nämnda beslut. 
 
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet: 
 

 
ANVISNING FÖR  
RÄTTELSEYRKANDE 

 
Myndighet till vilken 
rättelseyrkandet kan framställas 
samt tid för yrkande av rättelse 

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett 
skriftligt rättelseyrkande. Myndigheten till vilken rättelse kan yrkas; 
myndighetens adress och postadress: 
 
Kommunstyrelsen i Eckerö 
Södra Överbyvägen 8 
22270 Eckerö 
 
Paragrafer: 5, 7, 16, 18 – 19 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delgivning av beslutet. 
 

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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BESVÄRSANVISNING 

Besvärsmyndighet och  
besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett 
beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunal-
besvär endast av den framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändras 
med anledning av rättelseyrkandet kan ändring i beslutet sökas genom 
kommunalbesvär av part eller kommunmedlem. Ett beslut får överkla-
gas genom kommunalbesvär på den grunden att beslutet tillkommit i 
felaktig ordning, den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina 
befogenheter eller om beslutet strider mot lag. 
 

Myndighet till vilken besvär  
kan anföras samt besvärstid 

Besvärsmyndighet, adress och postadress 
 
Ålands Förvaltningsdomstol 
PB 31 
22101 Mariehamn 
 
Kommunalbesvär, paragrafer:  
Besvärstid 30 dagar 
 
Förvaltningsbesvär, paragrafer:  
Besvärstid  dagar 
 

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress 
 
Ålands landskapsstyrelse 
Pb 60 
22101 Mariehamn 
 
Paragrafer: 
Besvärstid 30 dagar 
 
Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet. 
 

Besvärskrift I besvärsskriften skall uppges: 
 
- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringar till att beslutet bör ändras  
 
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, eller av 
den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften 
undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress 
anges 
 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original el-
ler officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärsti-
den skall räknas. 
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Inlämnande av  
besvärshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före be-
svärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post 
eller genom bud, men i så fall på sändarens eget ansvar. Handlingarna 
skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärsti-
den går ut. 

Tilläggsuppgifter 
 

 

Fogas till protokollet 
 

 


