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SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET

Socialnämnden 03.05.2021 § 14

Kommunfullmäktige beslöt 07.04.2020 § 46 angående följande undantag i kommunalt demokratiförfarande 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 enskilda ledamöter delta i mötet på elektronisk väg förutsatt att:
1) man har sörjt för informationssäkerheten och för att utomstående inte kan komma åt sekretessbelagda 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 garanteras. I kallelsen till ett sammanträde anges vilka ärenden som behandlas i ett elektroniskt beslutsförfarande 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 behandlingen 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 justeras 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 kallelsetider ska tillämpas då organet sammankallas till ett möte. Kommunfullmäktige beslöt att
så länge som undantagstillståndet råder kan kallelsetiden för kommunstyrelsens och nämndernas 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 medlemmarna, kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören skriftligen såvitt möjligt fyra
(4) dagar före sammanträdesdagen”.
Socialnämndens möte kommer att ske fysiskt på plats men ledamöter har möjlighet att delta
via distanskoppling med anledning av covid-19-läget och undantagstillståndet som råder.
Kallelsen har gått ut till ledamöterna den 30.4.2021.
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ÄLDREOMSORGS- OCH BARNOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. Lars Pipping som deltog via datorn intygade att han var ensam och att ingen obehörig kunde höra och se sammanträdet.
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VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Socialnämnden 03.05.2021 § 15

ÄLDREOMSORGS- OCH BARNOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG:
Socialnämnden utser Josefine Egenfelt och Birgitta Österlund till protokolljusterare.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KS § 101/22.3.2016 med elektroniska medel och ska
vara genomförd senast vid en viss tidpunkt, som beslutas vid sammanträdet.
Protokollet justeras senast den 6 maj 2021 kl. 20.00.

SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Enligt förslag.
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GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Socialnämnden 03.05.2021 § 16

ÄLDREOMSORGS- OCH BARNOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Föredragningslistan godkändes utan tillägg.
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DELGIVNINGAR

Socialnämnden 03.05.2021 § 17
1. Ålands landskapsregering: Information gällande ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar 22.2.2021. Allmänna skyldigheter
under perioden (58 c §) 22.2.2021 - 30.6.2021 enligt temporär
ändring i lagen i smittsamma sjukdomar.
2. Ålands landskapsregering: Bekämpning av coronavirussmitta
inom socialvårdens verksamhetsenheter och tjänster som ges i
hemmet. Uppdaterad version 29.3.2021.
3. ÅMHM: myndighetsbeslut gällande förvaltningsklagan mot äldreomsorg i Eckerö kommun. Ärende 2021-40-7, daterat 28.4.2021.
Konfidentiellt.
ÄLDREOMSORGS- OCH BARNSOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG:
Socialnämnden antecknar ärenden till kännedom utan vidare åtgärder.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Enligt förslag.
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TJÄNSTEMANNABESLUT

Socialnämnden 03.05.2021 § 18
Följande tjänstemannabeslut har fattats gällande äldreomsorg av tjänstemännen underlydande omsorgskansliet under tiden 1.1. - 30.4.2021:
Äldreomsorgsledare: Personalbeslut: §§
Semester:
Anställning: 7, 9
Uppsägning: 5
Förordnande: 8, 13
Erfarenhetstillägg:
Kompensationsledigt: 2, 3, 10
Arbetstidsarrangemang:
Inköp:
Tjänstledighet:
Familjeledigheter:
Sjukledigheter: 1, 4, 11, 12
Vård av sjukt barn:
Deltagande i utbildning:
Beviljande av sparande av semester:
Omvandling av semesterpenning:
Ersättningar, lönetillägg: 6 (utryckningspeng)
Äldreomsorgsledare: Klientbeslut: §§
Periodplats Oasen: 1, 2, 4, 6
Annan boendeplats Oasen: 4
Närståendevård: 3
Hemserviceledare: Personal- och klientbeslut: §§
Semester: 12-21, 24, 36, 38-45, 48, 49, 58-60, 65, 68-73, 91-94,
96-98, 120-121
Anställning: 1-7, 10, 22, 29-35, 51, 67, 81-89, 104-109
Uppsägning:
Förordnande:
Erfarenhetstillägg:
Kompensationsledigt: 28, 41, 100, 119
Arbetstidsarrangemang:
Inköp:
Tjänstledighet: 55, 56, 90
Familjeledigheter:
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Sjukledigheter: 8, 9, 11, 26, 27, 46, 47, 50, 53, 55, 57, 61, 62, 66,
77, 80, 98, 101-103,
Vård av sjukt barn:
Deltagande i utbildning:
Beviljande av sparande av semester: 112-118
Omvandling av semesterpenning: 111 (för 15 personal)
Ersättningar och lönetillägg: 52, 74, 78, 79
Trygghetslarm: 25, 54, 75, 110
Periodplats Solgården: 23, 64, 76, 99
Permanent plats Solgården: 37, 63, 95
Byråsekreterare: klientbeslut: §§
Klientavgifter inom äldreomsorg: 1 - 19

ÄLDREOMSORGS- OCH BARNOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG:
Socialnämnden tecknar tjänstemannabesluten till kännedom utan vidare åtgärder.

SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Enligt förslag.
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MOTION ANGÅENDE ÄLDREVÅRD

Kommunstyrelse 23.03.2021 § 73
Vid kommunfullmäktigemöte den 18 februari 2021 lämna Leif Borg in
en motion angående äldrevård. Borg önskar en förtydligande från
kommunstyrelsen med anledning av ett brev som han tillsänts från
ÅHS tillsammans med Eckerö kommun.
Borg frågar sig att vad han som ålderspensionär kan förvänta sig av
kommunen.
-

”På vilket sätt kan jag beviljas stöd i hemmet, samt vad är det som
avgör om jag är berättigad till detsamma.”
”Vem är det som avgör när man är berättigade en plats på solgården.”

Leif Borg föreslår även att det upprättas ett styrdokument där man
som äldre kan ta del av den service samt välja själv det som erbjuds
från kommunens sida.
Enligt 4:8 i kommunens förvaltningsstadga gäller att en motion som
en fullmäktigeledamot väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde
ska utan annan överläggning remitteras till styrelsen eller annat
organ för att beredas. Beslut i det ärende som motionen berör fattas
av det organ som enligt instruktion, delegationsbeslut eller lagstiftning
är behörigt därtill. Kommunstyrelsen redovisar inför kommunfullmäktige vilka åtgärder som vidtagits med anledning av motionen. Om
motionen gäller ett ärende i vilket kommunfullmäktige skall fatta beslut upptages det till behandling och beslut i kommunfullmäktige. I
annat fall antecknar sig fullmäktige till kännedom det beslut som fattats av underlydande organ med anledning av motionen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att ärendet hör till socialnämndens behörighetsområde och beslutar att remittera ärendet till socialnämnden
för åtgärder.
BESLUT:
Enligt förslag.
Socialnämnden 03.05.2021 § 19
Undertecknad tjänsteman konstaterar inledningsvis att Leif Borg lyfter
upp ett viktigt område för utveckling av äldreomsorgen i sin motion.
Information om socialservice och om de regler som gäller för bevilProtokolljusterarnas signatur
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jande av densamma är avgörande för att socialservice ska nå de
medborgarna som är i behov av det. Socialvårdslagen (2020:12) för
Åland lyfter upp detta bland annat i 4 kap. 33 § mom. 4 där det framgår att ”Information om hurdan socialservice som kan fås och på vilka
grunder samt hur den kan sökas ska publiceras på ett lättillgängligt
och lättförståeligt sätt.” Även äldrelag (2020:9) för Åland har bestämmelser hur socialservice kan sökas och hur bedömningsprocessen
ska gå till samt vilka kriterier gäller för beviljande av långvarig institutionsboende.
I Eckerö kommun handhas äldreomsorgsuppgifterna av flera tjänstemän varav äldreomsorgsledaren ansvarar för handläggning och bedömning av ansökningar om närståendevård samt period- och permanent plats i Oasens institutionsvård och varav hemserviceledaren
bedömer behovet av hemservice, trygghetslarm samt period- och
permanent plats i Solgårdens effektiverad serviceboende i enlighet
med beslutanderätten beskriven i befattningsbeskrivningar. Bedömningarna och beslut görs av de ovan nämnda tjänstemännen utifrån
helhetsbedömning baserad på klientens social situation, stödbehov,
närståendenätverk, fysisk och psykisk hälsa och funktionsförmåga
osv. Från årsskiftet har äldreomsorgsledaren och vikarierande hemserviceledaren strävat efter att tillsammans utföra vårdplaneringar
och behovsbedömningar gällande behovet av periodplatser och permanenta platser för att kunna göra mer rättsäkra och enhetliga bedömningar av behovet i enlighet med lagstiftningen och anvisningarna samt med hjälp av bådas yrkeskunskaper. Det finns utöver bestämmelserna i äldrelagen och socialvårdslagen även vissa i Eckerö
kommun fastställda kriterier och anvisningar för beviljande av närståendevård, hemservice samt period- och permanent plats på Solgården. Dessa kriterier är tillgängliga på kommunens hemsida och kan
vid förfrågan fås hemskickade. Stöd i hemmet kan beviljas i många
olika former varav några är olika hemservice och stödservice, trygghetslarm samt närståendevårdsstöd. Beviljande av stöd i hemmet avgörs av behovet som den sökande har utifrån de kriterier som finns. I
Eckerö kommun är betoning dock på att arbeta förebyggande och i tidigt skede så att kommuninvånarna beviljas service- och stödtjänster
i första hand i hemmet för att stödja möjligheterna till självständigt boende. Beviljande av plats på Solgården avgörs som nämnts av hemserviceledaren som utifrån helhetsbedömning samt numera i samråd
med äldreomsorgsledaren behandlar ansökan och beviljar vid behov
platsen.
Gällande informationsuppdraget har socialförvaltningen i Eckerö under år 2020 i första hand satsat på att förmedla information om överföringen av socialvården till Kommunernas socialtjänst (KST) eftersom denna förändring har inneburit omfattande ändringar av socialservicen. Från årsskiftet 2020/2021 har socialförvaltningen möjligProtokolljusterarnas signatur
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het att koncentrera sig på att utveckla informationsöverföringen gällande äldreomsorgen eftersom socialförvaltningen numera endast
handhar äldreomsorgen som sitt uppdragsområde. Socialförvaltningen har därmed som avsikt att kontinuerligt erbjuda mer och bättre information om äldreomsorgen, dess tjänster, ansökningsprocessen,
kriterier samt praktisk tillämpning via olika anvisningar, ansökningsblanketter, kriterier, informationsbroschyrer, Eckerö-infoblad samt
hemsidan. Vid de förebyggande hembesöken som äldreomsorgen
ordnar i samråd med ÅHS ergoterapeut för alla 75 år fyllda delas
pensionärerna ut informationsblad där all väsentlig information om
äldreomsorgen i Eckerö kommun finns samlad. När coronasituationen
åter tillåter det så planeras det för olika muntliga informationssatsningar till exempel i form av infotillfällen hos föreningar osv. Även
äldrerådet i Eckerö planerar att samla in äldres åsikter om äldreomsorgen samt att informera om olika möjligheter till stödinsatser.
Tillsatt arbetsgrupp för vision för äldreomsorgen i Eckerö kommun har
också säkerligen planer på att förtydliga äldreomsorgens informationsuppdrag samt kriterierna för olika stödinsatser inom äldreomsorgen i Eckerö.
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag:
Socialnämnden konstaterar att Leif Borgs motion gällande äldrevård
betonar ett viktigt utvecklingsområde för äldreomsorgen i Eckerö
kommun, nämligen information och kriterier för beviljande av olika insatser. Socialnämnden omfattar ovanstående redovisning om de olika
insatser för utveckling av informationsuppdraget och bedömning av
stödansökningar som tjänstemän i äldreomsorgen planerar och genomför, som socialnämndens svar på remissen gällande motionen i
fråga. Socialnämnden beslutar om eventuella vidare åtgärder för att
utveckla arbetet med information och anvisningar för äldreomsorg i
Eckerö kommun. Svaret skickas till kommunstyrelsen till kännedom.
Socialnämndens beslut:
Enligt förslag.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Socialnämnden 03.05.2021 § 20
Bilaga – Förslag till verksamhetsberättelse år 2020
Bilaga – Förslag till riskhantering socialnämnden
Som bilaga finns ett förslag till verksamhetsberättelse 2020 för socialväsendet, vilket har bearbetats genom tjänstemannaberedning och överförts till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Socialväsendet i Eckerö kommun har som helhet brukat 98,6 % av budgeten inklusive interna poster och samtliga slutregleringar.
ÄLDREOMSORGS- OCH BARNOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG:
Socialnämnden bekantar sig med verksamhetsberättelsen och riskhanteringen samt beslutar
att godkänna verksamhetsberättelsen enligt bilaga.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Enligt förslag med tillägget att ett stavfel i rubriken korrigerades samt antalet ÄlDis-skärmar
förtydligas.
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UPPDATERING AV FÖRVALTNINGSSTADGA

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 ändringar 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 kommunfullmäktige fastställer ändringar i förvaltningsstadgan i enlighet med bilagan.
BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för ytterligare kompletteringar.
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
kommunstyrelsen tillhanda senast 11.6.2021.
BESLUT:
Enligt förslag.
Socialnämnden 03.05.2021 § 21
Bilaga: Förslag till revideringar i Förvaltningsstadga för Eckerö kommun
Kommunstyrelsens reviderade förslag till ändringar i förvaltningsstadgan bifogas. Socialnämnden avger härmed sitt utlåtande till kommunstyrelsen gällande förslaget.
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Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag:
Socialnämnden avger följande som sitt utlåtande gällande förslaget:
Socialnämnden ser de föreslagna förändringar som nödvändiga med
anledning av ändrade förvaltningsstrukturer, benämningar och lagstiftningen. Vidare välkomnar socialnämnden även de föreslagna tekniska ändringar och införandet av bestämmelser om elektroniskt beslutsfattande med motiveringen att dessa underlättar kommunala beslutsprocesser under exceptionella tider och undantagstillstånd samt
är i linje med strävan efter ett mer tillgängligt samhälle. Vidare ser socialnämnden det som viktigt att socialinstruktion (föreslagen äldreomsorgsinstruktion) samt befattningsbeskrivningar för äldreomsorgsledare, hemserviceledare och byråsekreterare revideras i
snabb takt för de delar som det behövs för att motsvara nuvarande
förhållanden samt för att tydliggöra ansvarsfördelningen, beslutsgångarna samt nivåerna för beslutsfattande. Socialnämndens utlåtande ges kommunstyrelsen tillhanda.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Dnr: SOC 98/2021
SN § 22

KONFIDENTIELLT

Socialnämnden 03.05.2021 § 22
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SN § 23

KONFIDENTIELLT

Socialnämnden 03.05.2021 § 23
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Sammanträdesdatum
03.05.2021
SN § 24

DISKUSSIONSÄRENDE GÄLLANDE ÄLDREOMSORGEN OCH DESS STRUKTURER I
ECKERÖ KOMMUN

Socialnämnden 03.05.2021 § 24
Socialnämnden önskar, som en del av arbetet i visionsarbetsgruppen för äldreomsorgen i
Eckerö kommun, diskutera äldreomsorgen och dess strukturer i Eckerö kommun.
ÄLDREOMSORGS- OCH BARNOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG:
Socialnämnden diskuterar äldreomsorgen och dess strukturer i Eckerö kommun.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:
Enligt förslag.
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
ECKERÖ KOMMUN

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING

Organ

Sammanträdesdatum

SOCIALNÄMNDEN

03.05.2021

PARAGRAFER: 14 - 24
BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt
112 § KomL rättelseyrkande inte framställas,
eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer:
14 – 19, 21, 24
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda
beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer:
20, 22, 23
Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan
nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

Fogas till protokollet
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ANVISNING FÖR
RÄTTELSYRKANDE
Myndigheten till vilken rättelseyrkande
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:
Socialnämnden i Eckerö
Södra Överbyvägen 8
22270 Eckerö
Paragrafer:
20, 22, 23
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

Myndighet till vilken besvär kan anföras
samt besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas
genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning 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.
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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I besvärsskriften skall uppges:
Besvärsskrift
 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 eller officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken
besvärstiden skall räknas.
Inlämnande av besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens 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 besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter
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