
 

ECKERÖ KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESKALLELSE 

 
Sammanträdestid 
 

Måndagen den 15.03.2021 kl. 18:30-20.30 
 

Sammanträdesplats Via Teams 
 
 

 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 
 

SN § 7 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

SN § 8 Val av protokolljusterare 

SN § 9 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

SN § 10 Delgivningar 

SN § 11 Anmälan om mervärdesskattefri social service 

SN § 12 konfidentiellt 

SN § 13 Tjänster som närvårdare vid Solgårdens serviceboende/hemvård 

 

 
 

Eckerö den 12.03.2021  
 
 
 
Päivi Abbas 
Tf. äldreomsorgs- och barnomsorgsledare 
 
 
 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 22.03.2021 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 
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Plats och tid 
 

måndagen den 15.03.2021 kl. 18.30 – 20.30 via distanskoppling  

Beslutande Pia Aarnio 
Mikael Selander 
Josefine Egenfelt 
Lars Pipping 
Birgitta Österlund 
 
 

ordförande 
viceordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
 

Föredragande 
 

Päivi Abbas 
 

Tf. äldreomsorgs- och barnom-
sorgsledare 
 

Övriga närvarande Britt Berthén-Eklund 
Jan-Anders Öström, frånvarande 
Raine Katajamäki, frånvarande 
 

kommunstyrelsens representant 
kommunstyrelsens ordförande 
kommundirektör 

Paragrafer 
 

7 – 13 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

ordförande 
 
 
 
Pia Aarnio 

sekreterare 
 
 
 
Päivi Abbas  

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö torsdagen 18.03.2021, kl. 20.00. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Protokollet framlagt till-
påseende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby 19.03.2021 kl. 12.00. 

 
 
Päivi Abbas 

Utdragets riktighet be-
styrks 

 

Ort och tid 
 

 

Underskrift 
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SN § 7 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
 
 
Kommunfullmäktige beslöt 07.04.2020 § 46 angående följande undantag i kommunalt demo-
kratiförfarande under den tid undantagstillståndet i enlighet med beredskapslagen råder: 
 
A) Ledamöter som deltar på distans ska anses som närvarande och beslutande: 
  
Ett kommunalt sammanträde kan ske elektroniskt eller så kan en�skilda ledamöter delta i 
mötet på elektronisk väg förutsatt att:  
  
1) man har sörjt för informationssäkerheten och för att utomstående inte kan komma åt sek-
retessbelagda uppgifter och 
2) de ledamöter som konstaterats vara närvarande står i bild- och ljudförbindelse med 
varandra på lika villkor. 
  
Omröstningar och val får inte förrättas elektroniskt såvida inte valhemligheten kan garante-
ras. I kallelsen till ett sammanträde anges vilka ärenden som behandlas i ett elektroniskt be-
slutsförfarande och före vilken tidpunkt ett elektroniskt beslutsfattande kan ske. Ärendet är 
behandlat när alla ledamöter i organet har uttryckt sin åsikt i ärendet och tidsfristen för be-
handlingen har löpt ut. Ett ärende behandlas vid ett sammanträde om en ledamot så kräver 
eller annars avstår från att uttrycka sin åsikt inom den utsatta tidsfristen. Protokollet kan just-
eras elektroniskt. 
 
Detta gäller fram tills att närmare bestämmelser upptas i Eckerö  
kommuns förvaltningsstadga.  
 
B) Kallelsetiderna för kommunala organens sammanträden:  
 
Enligt kommuns förvaltningsstadga och kommunens övriga instruktioner anges att vilka kal-
lelsetider ska tillämpas då organet sammankallas till ett möte. Kommunfullmäktige beslöt att 
så länge som undantagstillståndet råder kan kallelsetiden för kommunstyrelsens och nämn-
dernas sammanträde vara kortare än vad som föreskrivits ifall en normal kallelsetid skulle 
äventyra människorna hälsa och välfärd och förutsatt att ledamöterna har bevisligen tagit 
emot kallelsen (t.ex. per e-postsvar, sms eller telefonsamtal). 
 
Enligt socialinstruktion för Eckerö kommun skall kallelse till sammanträde ”tillställas med-
lemmarna, kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören skriftligen såvitt möjligt fyra 
(4) dagar före sammanträdesdagen. 
 
Socialnämndens möte kommer att ske via distanskoppling med anledning av covid-19läget 
och undantagstillståndet som råder. Kallelsen har gått ut till ledamöterna den 12 mars 2021.  
 

Förslag: 
  

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
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Beslut: 
 

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. Ledamöterna intygade om att 
inga obehöriga har tillgång till mötet.  
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SN § 8 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 
 
 
 
 

Förslag: 
 
Socialnämnden utser Mikael Selander och Lars Pipping till protokoll-
justerare. 
 
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. 
 
Protokollet justeras senast den 18.3.2021 kl. 20.00. 
 
 
Beslut:  
 
Socialnämnden utsåg Mikael Selander och Lars Pipping till protokoll-
justerare. 
 
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. 
 
Protokollet justeras senast den 18.3.2021 kl. 20.00. 
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SN § 9 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
 
 

Förslag: 
 

Föredragningslistan godkänns. 
 

Beslut:  
 

Föredragningslistan godkändes. 
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SN § 10 DELGIVNINGAR 
 

 
 
1. TJ-beslut äldreomsorg januari - februari 2021 
2. ÅMHM: Uppgifter om anmälningspliktig privat socialservice. 
3. Ålands landskapsregering: Anmälnings- och kontaktskyldigheter i 

socialvårdslagstiftningen från 1.1.2021. 
4. Ålands landskapsregering: Förebyggande av coronavirussmitta 

vid enheter för vård och omsorg dygnet runt. Uppdaterad version 
3.2.2021. 

5. Ålands landskapsregering: Utbildning klientprocessen inom soci-
alvården. 

 
Förslag: 
 
Till kännedom.  
 
Beslut: 
 
Enligt förslag. 
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Dnr: SOC 8/2021 
 

SN § 11 ANMÄLAN OM MERVÄRDESSKATTEFRI SOCIAL SERVICE 
 
 
 
Enskild firma Rent o fint FO-nr: 2833379-8, har lämnat in anhållan om 
att producera mervärdesskattefri privat socialservice i Eckerö kom-
mun för äldre. 
 
Bilaga: Anmälan jämte bilagor 
 
Förslag:  
 
Socialnämnden godkänner Rent o fint som företag som kan erbjuda  
stödtjänster för äldre mervärdesskattefritt i Eckerö kommun under 
förutsättning att firman kompletterar sin anmälan med vissa uppgifter. 
Socialnämnden ger tjänstemannen i uppdrag att begära in komplette-
ringar. 
 
 
Beslut: 
 
Socialnämnden godkände Rent o fint som företag som kan erbjuda  
stödtjänster för äldre mervärdesskattefritt i Eckerö kommun under 
förutsättning att firman kompletterar sin anmälan med vissa uppgifter. 
Socialnämnden gav äldreomsorgsledaren i uppdrag att begära in 
kompletteringar. 
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Dnr: SOC 29/2021 
 

SN § 12 KONFIDENTIELLT 
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SN § 13 TJÄNSTER SOM NÄRVÅRDARE VID SOLGÅRDENS SERVICEBOENDE/HEMVÅRD 
 
Sanna Widman, en ordinarie närvårdare i periodarbete med 100 % av 
arbetstid, har sagt upp sig från sin befattning den 5 mars 2021 med 
sista arbetsdag den 20 mars 2021. Befattningen torde behövas även i 
framtiden och arbetet har således annonserats ut via AMS och kom-
munens hemsida att sökas senast den 22 mars 2021 kl. 15.00. Behö-
righetskrav är Valvira-registrerat närvårdare. Körkort krävs. Lön och 
avtal enligt AKTA. Tillträde 29.3.2021. 
 
Kommunstyrelsen i Eckerö har i samband med ärendet gällande be-
redning om ibruktagande av Solgårdens tilläggsbyggnation diskuterat 
tillsättandet av budgeterade personalresurser. I beslutet 09.02.2021 § 
41 gav Kommunstyrelsen socialförvaltningen i uppdrag att inom ra-
men för budgeterade medel anställa tidsbunden närvårdare i period-
arbete, med huvudsaklig arbetsuppgift hemtjänst ute. Efter behovs-
bedömning i samråd med vikarierande hemserviceledaren har t.f. 
äldreomsorgsledare beslutat att anställa en tidsbunden närvårdare 
om 90 % av heltid för tiden 1.3.2021 – 31.8.2021 för att kunna tillgo-
dose behoven av utökad hemservice ute och i Solgården under våren 
och över sommaren. 
 
Socialnämnden har i höstas beslutat att bevilja Charlotte Grönlund 
tjänstledigt från sin befattning som administrativ närvårdare i period-
arbete till och med 31.12.2020 för att arbeta som närvårdare i period-
arbete istället (8.9.2020 SN § 88). Vid samma sammanträde beslöt 
socialnämnden även att anställa Caroline Hilander som vik. administ-
rativ närvårdare dagtid till och med 31.12.2020 (8.9.2020 SN § 89). 
Charlotte Grönlund har enligt överenskommelse fortsatt med att ar-
beta som närvårdare i periodarbete med 100 % av heltid även efter 
den 31 december 2020 och önskar inte att arbeta som administrativ 
närvårdare för tillfället. Med anledning av att ordinarie hemservicele-
dare har varit ledig från sin tjänst sedan december 2020 har Caroline 
Hilander samtyckt till att träda in i hennes tjänst som vikarie från den 
15 dec 2020. Caroline Hilanders nuvarande arbetsavtal som vikarie-
rande hemserviceledare går ut den 31 mars 2021 och förlängningen 
är oklar. Caroline Hilander bedöms ha en personlig lämplighet för 
administrativa uppdragen i äldreomsorgen, är inskolad i arbetsuppgif-
terna sedan hon tillträdde som vikarie i december 2020 och har sam-
tyckt till att fortsätta med administrativa ledningsuppgifter med arbets-
tid dagtid på vardagar. Eftersom Caroline Hilander inte sedan de-
cember 2020 har haft någon möjlighet att arbeta med vården så har 
övriga närvårdarresurser behövt täcka upp för bortfall inom vården. 
 
Förslag: 
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Socialnämnden diskuterar personalplaneringen för äldreomsorgen. 
Socialnämnden ger i uppdrag till äldreomsorgsledaren att i samråd 
med ledningen för Solgården/hemvården att anställa en ordinarie 
närvårdare med 100 % av heltid med tillträde 29.3.2021. Social-
nämnden ger vidare i uppdrag till äldreomsorgsledaren att i samråd 
med ledningen för Solgården/hemvården att inom ramar för budgeten 
anställa eventuella vikarier för närvårdare med administrativa uppgif-
ter för att täcka upp i periodarbete. 
 
Beslut: 
Socialnämnden diskuterade personalplaneringen för äldreomsorgen. 
Socialnämnden gav i uppdrag till äldreomsorgsledaren att i samråd 
med ledningen för Solgården/hemvården att anställa en ordinarie 
närvårdare med 100 % av heltid med tillträde 29.3.2021. Social-
nämnden gav vidare i uppdrag till äldreomsorgsledaren att i samråd 
med ledningen för Solgården/hemvården att inom ramar för budgeten 
anställa eventuella vikarier för närvårdare enligt behovet i periodar-
bete. 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
ECKERÖ KOMMUN 

 
 
 
 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
OCH BESVÄRSANVISNING 

Organ 

 
Sammanträdesdatum 
 

SOCIALNÄMNDEN 
 
PARAGRAFER:  

15.3.2021 
 
7 - 13 

 
BESVÄRSFÖRBUD 
Vad förbudet grundar sig på 

 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäl-
ler beredning eller verkställighet, kan enligt 
112 § KomL rättelseyrkande inte framställas, 
eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
Paragrafer: 7 – 10, 13 

 
 Besvär kan inte anföras över nedan nämnda 

beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 110 § KomL kan framställas över be-
slutet. 
 
Paragrafer: 11, 12 
 

 

 Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lag-
stiftning kan besvär inte anföras över nedan 
nämnda beslut. 
 
Paragrafer och grunderna för besvärsförbu-
det: 

 

 
Fogas till protokollet 
 
 
 

 



 

ECKERÖ KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
15.03.2021 
 

Sida 
12 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till 
påseende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

 
 
 
 
 
 
 
ANVISNING FÖR 
RÄTTELSYRKANDE 
 

 

Myndighete till vilken rättelseyrkande kan 
framställas samt tid för yrkande av rät-
telse. 

Den som är missnöjd med nedan nämnda 
beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyr-
kande. Myndigheten till vilken rättelse kan 
yrkas; myndighetens adress och postadress: 
 
Socialnämnden i Eckerö 
Södra Överbyvägen 8  
22270 Eckerö  
 
Paragrafer: 11, 12 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar 
från delgivning av beslutet. 

 
Rättelseyrkandet innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet 

och vad det grundar sig på. Yrkandet skall 
undertecknas av den som framställer det. 

 

                         Fogas till 
protokollet 
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BESVÄRSANVISNING 
 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas 
genom besvär. Ändring i ett beslut med an-
ledning av rättelseyrkande kan sökas genom 
kommunalbesvär endast av den framställt 
rättelseyrkandet. Om beslutet ändras med 
anledning av rättelseyrkandet kan ändring i 
beslutet sökas genom kommunalbesvär av 
part eller kommunmedlem. 

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 30 dagar 

 
 
Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet. 
 
 
Fogas till protokollet 
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Besvärsskrift 
 

I besvärsskriften skall uppges: 
 

 ändringssökandes namn, yrke, bonings-
ort och postadress 

 vilket beslut som överklagas 

 vilka ändringar som yrkas i beslutet 

 motiveringar till att beslutet bör ändras  
 
Besvärsskriften skall undertecknas av änd-
ringssökanden själv, eller av den som förfat-
tat 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 eller officiellt be-
styrkt kopia och intyg om den dag från vilken 
besvärstiden skall räknas. 

 
Inlämnande av besvärshandlingarna Besvärshandlingarna skall lämnas till be-

svärsmyndigheten före besvärstidens ut-
gång. Besvärshandlingarna kan även sän-
das 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 besvärstiden går ut. 

Tilläggsuppgifter 
 

 

 
Fogas till protokollet 

  
 
 
 


