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SN § 25 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
 
Socialnämnden 07.06.2021 § 25 

 
 

Enligt socialinstruktion för Eckerö kommun skall kallelse till sam-
manträde ”tillställas medlemmarna, kommunstyrelsens ordförande 
och kommundirektören skriftligen såvitt möjligt fyra (4) dagar före 
sammanträdesdagen”. 

 
Kallelsen har gått ut till ledamöterna den 4.6.2021.  

 
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag: 

  Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 

Socialnämndens beslut:  
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. 
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SN § 26 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 
 
Socialnämnden 07.06.2021 § 26 
 
 
 

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens 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 10 juni 2021 kl. 20.00. 
 
 
Socialnämndens beslut:  
Socialnämnden utsåg Josefine Egenfelt och Birgitta Österlund till pro-
tokolljusterare. 

 
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 10 juni 2021 kl. 20.00. 
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SN § 27 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Socialnämnden 07.06.2021 § 27 
 
 

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag: 
Föredragningslistan godkänns. 

 
Socialnämndens beslut:  
Föredragningslistan godkändes. 
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SN § 28 DELGIVNINGAR 
 

Socialnämnden 07.06.2021 § 28 
 
1. ÄlDis-projektet/Jomala kommun: brev med aktuell information, da-

tum 3.5.2021. Gällande avtal till kännedom som bakgrundsin-
formation. 

2. Ålands landskapsregering: Ålands landskapsregerings rekom-
mendation om frivillig karantän. Brev 89 S3. Datum: 20.5.2021. 

3. Komplettering från firma Rent o fint gällande ansökan om att få 
bedriva momsfri socialservice för äldre i Eckerö kommun. Datum 
18.5.2021. 

4. Ålands landskapsregering: Bekämpning av coronavirussmitta 
inom socialvårdens verksamhetsenheter och tjänster som ges i 
hemmet. Uppdaterad version 1.6.2021. 

 
Äldreomsorgs- och barnsomsorgsledarens förslag: 
Socialnämnden antecknar ärenden till kännedom utan vidare åtgär-
der.  
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden antecknade ärenden till kännedom utan vidare åtgär-
der.  
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SN § 29 TJÄNSTEMANNABESLUT 
 
Socialnämnden 07.06.2021 § 29 

 
Följande tjänstemannabeslut har fattats gällande äldreomsorg av 
tjänstemännen underlydande omsorgskansliet under tiden 1.5.-
31.5.2021: 
 

Äldreomsorgsledare: Personalbeslut: §§ 
 

Semester: 
Anställning:  
Uppsägning: 14, 15 
Förordnande: 17 
Erfarenhetstillägg: 
Kompensationsledigt:  
Arbetstidsarrangemang: 
Inköp:  
Tjänstledighet:  
Familjeledigheter: 
Sjukledigheter: 16 
Vård av sjukt barn: 
Deltagande i utbildning: 
Beviljande av sparande av semester: 18 
Omvandling av semesterpenning: 19 
Ersättningar, lönetillägg:  

 
Äldreomsorgsledare: Klientbeslut: §§ 

   
 Periodplats Oasen: 6 
 Annan boendeplats Oasen: 4 
 Närståendevård: 
 Anpassningsarbete: 7 

 
Hemserviceledare: Personal- och klientbeslut: §§ 

 
Semester: 128 
Anställning: 
Uppsägning:  
Förordnande:  
Erfarenhetstillägg: 
Kompensationsledigt: 125 
Arbetstidsarrangemang: 
Inköp:  
Tjänstledighet: 124 
Familjeledigheter: 
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Sjukledigheter: 129, 130  
Vård av sjukt barn:  
Deltagande i utbildning: 
Beviljande av sparande av semester: 122, 123, 126, 128 
Omvandling av semesterpenning: 126 
Ersättningar och lönetillägg:  

  Trygghetslarm: 
  Periodplats Solgården:  
  Permanent plats Solgården:  
 

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag: 
Socialnämnden tecknar tjänstemannabesluten till kännedom utan 
vidare åtgärder.  

 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden tecknade tjänstemannabesluten till kännedom 
utan vidare åtgärder.  
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Dnr: KANSLI 105/2021 
 

SN § 30 SAMVERKANSAVTAL BOENDESERVICE 
 

Kommunstyrelse 25.05.2021 § 144 
 

Bifogat Samverkansavtal om boendeservice som ska ingås enligt 69 
§ i socialvårdslagen och 19a § i hälso- och sjukvårdslagen § för att 
säkerställa funktionella servicehelheter för klienter som får båda soci-
alvård och hälso- och sjukvård. 
 
Enligt 1 och 2 §§ i landskapsförordning om samverkansavtal inom 
socialvård och hälso- och sjukvård ska samverkansavtalet innehålla 
gemensamma mål för de samordnade tjänsterna, uppgifter om an-
svarsfördelningen mellan parterna, övergripande rutiner för samar-
betet och uppgifter om hur den årliga utvärderingen ska göras. Vidare 
ska i samverkansavtalet överenskommas om påföljderna av att avta-
let inte följs. I nuläget ska avtalet fungera som grund för begreppsde-
finitionen för och den gemensamma organiseringen av rehabilite-
ringstjänsterna medan på längre sikt är ambitionen att komma fram till 
gemensamma klientplaner. 
 
Avtalsparter i avtalet är samtliga åländska kommuner, Ålands hälso- 
och sjukvård, Oasen boende-och vårdcenter k.f. (gällande avdelning 
Liljan) och Kommunernas socialtjänst k.f.. Avtalet ska träda i kraft den 
1 juni 2021 och utvärderas årligen. Vid utvärderingen ska avtalet vid 
behov ändras. 
 
Kommunens ansvar (tillsammans med Oasen och KST) är reglerat i 6 
punkten i avtalet. 
 
I och med att avtalet ska ingås före utgången av maj månad har Eck-
erö kommuns socialnämnd inte haft möjlighet att behandla avtalet. 
Däremot har följande utlåtande inhämtats från äldreomsorgsledaren: 
”Avtalet är en välbehövlig del av att samordna resurser för de som är i 
behov av boendeservice i olika former. Betoning på rehabilitering 
samt samordning genom klientplaner och samarbete/uppföljningar är 
viktiga punkter som man hoppas kommer att utvecklas under de 
närmaste åren. Att rehabilitering omfattar flera olika metoder samt 
både fysiska och psykiska besvär är viktig ställningstagande, särskilt 
när psykisk ohälsa bland till exempel äldre är en kraftigt eftersatt pro-
blemområde. Socialnämnden kommer att ta del av avtalet först vid sitt 
nästkommande möte men undertecknad tjänsteman bedömer att av-
talet är i linje med de intentionerna som socialnämnden har för ut-
veckling av äldreomsorgen i Eckerö kommun.” 
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Enligt 12 § 5 kap. i förvaltningsstadgan för Eckerö kommun hör det till 
kommunstyrelsens allmänna uppgifter att ingå avtal och företa andra 
rättshandlingar i den utsträckning som uppgiften inte är delegerad 
till nämnd eller tjänsteman eller en annorlunda ordning följer av lag, 
instruktion eller beslut. Eftersom avtalstiden är längre tid än ett år hör 
det till kommunstyrelsens uppgift att belsluta om att ingå avtalet (1 § 6 
kap. i förvaltningsstadgan). 
 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om att ingå det bifogade avtalet. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 

 
Socialnämnden 07.06.2021 § 30 
 

Bifogat samverkansavtal har ingåtts av kommunstyrelsen på basen 
av utlåtande på tjänstemannaberedning. Socialnämnden får samver-
kansavtalet för kännedom. 
 
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag: 
Socialnämnden begrundar avtalet och antecknar det gångna avtalet 
till kännedom. 
 
BESLUT: 
Socialnämnden begrundade avtalet och antecknade det ingångna av-
talet till kännedom. 
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Dnr: KANSLI 297/2020 
 

SN § 31 SKRIVELSE GÄLLANDE INFORMATION OM OCH HJÄLP MED BIDRAGSANSÖKNINGAR 

FÖR PENSIONÄRER 
 

Socialnämnden 07.06.2021 § 31 
 

Eckerö pensionärsförening har inkommit med en skrivelse den 
25.11.2021 gällande pensionärernas behov av stöd och hjälp vid an-
sökan om olika ekonomiska bidrag, såsom vårdbidrag och bostadsbi-
drag, särskilt i samband med flytt till Solgården. Skrivelsens författare 
föreslår att personalen på Solgården samt kommunkansliet skulle 
kunna vara behjälpliga med framtagning av information och ansök-
ningsblanketter istället för att anhöriga tar hand om det. Detta ef-
tersom personalen ofta har mer ingående kännedom om både an-
sökningsförfarandet och de uppgifter som behövs för ansökan.  
 
Undertecknad tjänsteman konstaterar inledningsvis att pensionärs-
föreningen lyfter upp ett viktigt område för utveckling i sin skrivelse. 
Äldre personers ekonomiska utsatthet och hinder för delaktighet i den 
alltmer digitala världen är aktuella frågor som också kommunala 
verksamheter bör uppmärksamma. Information om olika ekonomiska 
bidrag är avgörande för att stödet ska nå de medborgarna som är i 
behov av det. 
 
I Eckerö kommuns äldreomsorg strävar vi efter att uppfylla informat-
ionsskyldigheten på olika sätt. Äldreomsorgsledaren och annan per-
sonal i kommunkansliet ansvarar för att övergripande information 
finns tillgänglig gällande framför allt klientavgifter inom äldreomsorgen 
och hur dessa bestäms. Även viss information om socialvården som 
numera tillhör Kommunernas socialtjänstens ansvar finns tillgänglig. 
Denna information kan fås hemskickad och finns även tillgänglig på 
hemsidan och vid kommunkansliet. Vid vårdplaneringar och hembe-
sök i samband med till exempel ansökan om boendeplats, uppföljning 
av periodplats eller planering av hemservicebehov, behandlas också 
ofta frågor av ekonomiskt karaktär. Eventuellt behov av fullmakt eller 
intressebevakare, ansökning av vårdbidrag, bostadsbidrag eller ut-
komststöd samt information gällande beräkning av klientavgifter och 
nedsättning av avgifter är några av de ämnen som kan behandlas vid 
möten och kontakter. Hemserviceledaren, egenvårdaren eller annan 
personal på Solgården är vid behov behjälpliga med att ta fram in-
formation och hjälpa till med ansökningar av olika slag. Om större be-
hov av assistans med olika ekonomiska eller juridiska ärenden före-
ligger, behöver behov av intressebevakare anmälas till behörig myn-
dighet. 
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Gällande informationsuppdraget har socialförvaltningen i Eckerö som 
avsikt att kontinuerligt erbjuda mer och bättre information om äldre-
omsorgen och om olika stödformer. Möjliga kanaler för information är 
bland annat via olika anvisningar, informationsbroschyrer, Eckerö-
infoblad samt hemsidan. I senaste Eckerö-infobladet finns exempelvis 
information om olika ekonomiska bidrag för äldre samlat. 
 
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag: 
Socialnämnden konstaterar att Eckerö pensionärsföreningen lyfter 
upp ett viktigt utvecklingsområde. Socialnämnden omfattar ovanstå-
ende svar till skrivelsen och äldreomsorgsledare får i uppdrag att 
skicka svaret till pensionärsföreningen. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden konstaterade att Eckerö pensionärsföreningen lyfter 
upp ett viktigt utvecklingsområde. Socialnämnden omfattade 
ovanstående svar till skrivelsen med förtydligandet att personalen kan 
hjälpa till med ansökningar men av juridiska skäl kan de inte skriva 
ansökningar åt klienter. Äldreomsorgsledare fick i uppdrag att skicka 
svaret till pensionärsföreningen. 
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SN § 32 AVTAL MED KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST GÄLLANDE KÖP AV BOENDESERVICE 

OCH HEMSERVICE 
 

Socialnämnden 07.06.2021 § 32 
 

Enligt lojalitetsavtal mellan medlemskommunerna och Kommunernas 
socialtjänst k.f. finns överenskommelser gällande medlemskommu-
nernas skyldigheter för tillhandahållande av boendeservice- och 
hemservicetjänster för klienter som inte tillhör äldreomsorgen. Dessa 
tjänster omfattar exempelvis effektiverade serviceboendeplatser för 
klienter som tillhör KST:s ansvarsområde samt hemservicetjänster för 
barnfamiljer och andra klienter i behov av det. För att möjliggöra köp 
av tjänster från medlemskommunerna ser KST fram emot att även 
Eckerö kommun ingår ett avtal om köp av tjänster inom boendeser-
vice och hemservice. Ersättningarna som KST betalar för tjänsterna 
bör framgå av bilagorna till förslaget och bör utgå från självkostnads-
priser. För tillfället finns det inga aktuella klienter för vilka KST skulle 
vilja köpa tjänster. Situationen kan dock ändras fort beroende på 
bland annat vårdplaneringar och samarbete med tidigt 
stöd/barnskydd. 
 
Avtalen i fråga tillhör äldreomsorgens verksamhetsområde och torde 
således behandlas av socialnämnden. Utgående från behovet av att 
ingå ett avtal snarast har bifogade avtalsförslag tagits fram som tjäns-
temannaberedning. Avtalen föreslås att träda ikraft när båda parter 
har undertecknat avtalet. Avtalen föreslås att kunna sägas upp med 
beaktande av en två månaders uppsägningstid med motiveringen att 
detta är nödvändigt för kommunens planering av tillhandahållande av 
boendeservice och hemservice för de klienter som tillhör äldreomsor-
gen. 
 
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag: 
Socialnämnden godkänner det framlagda förslaget. Avtalet under-
tecknas för kommunens del av äldreomsorgsledaren och social-
nämndens ordförande efter att det undertecknats av Kommunernas 
socialtjänst k.f. Äldreomsorgsledaren får i uppdrag att ordna med per-
sonuppgiftsavtalen som behövs. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden godkände det framlagda förslaget. Avtalet underteck-
nas för kommunens del av äldreomsorgsledaren och socialnämndens 
ordförande efter att det undertecknats av Kommunernas socialtjänst 
k.f. Äldreomsorgsledaren fick i uppdrag att ordna med personupp-
giftsavtalen som behövs.  
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SN § 33 BEFATTNINGAR SOM NÄRVÅRDARE VID SOLGÅRDENS SERVICEBOENDE/HEMVÅRD 
 

Socialnämnden 07.06.2021 § 34 
 

Två ordinarie närvårdare i periodarbete med 100 % av arbetstid, har 
sagt upp sig från sina befattningar med sista arbetsdag den 31 maj 
respektive den 10 juni 2021. Vidare kommer en ordinarie närvårdare i 
periodarbete med 100 % av arbetstid att gå i pension med sista ar-
betsdag i juli-augusti 2021. Befattningarna torde behövas även i fram-
tiden och arbetet har således annonserats ut via AMS och kommu-
nens hemsida att sökas senast den 1 juni 2021 kl. 15.00. Behörig-
hetskrav är Valvira-registrerat närvårdare. Körkort är önskvärt. Lön 
och avtal enligt AKTA. Sammanlagt tre ansökningar har inkommit un-
der den avsatta tiden för ansökningar. Av de sökanden är två så kal-
lade interna sökanden, vilket betyder att fler vakanser kommer att bli 
aktuella om dessa sökande väljs till befattningarna. Bemanningssitu-
ationen är av olika anledningar ansträngt och för att underlätta rekry-
teringsprocessen och bemanningsarbetet på Solgården/hemservicen 
torde nämnden kunna delegera till tjänstemännen att annonsera ut 
befattningarna på nytt och att rekrytera närvårdare till vakanserna 
som uppstår inom ramarna för beviljade budgetmedel. 
 
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag: 
Socialnämnden ger i uppdrag till äldreomsorgsledaren att i samråd 
med ledningen för Solgården/hemservicen att annonsera tre närvård-
arbefattningar om 100 % av heltid på nytt och att anställa dessa med 
tillträde enligt överenskommelse. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden gav i uppdrag till äldreomsorgsledaren att i samråd 
med ledningen för Solgården/hemservicen utannonsera de befatt-
ningar som är vakanta på nytt samt att tillsätta befattningarna med till-
träde enligt överenskommelse inom ramarna för budgeten samt med 
beaktande av deltidsarbetande personals rätt att gå upp till heltid. 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
ECKERÖ KOMMUN 
 
 
 
 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
OCH BESVÄRSANVISNING 

Organ 
 

Sammanträdesdatum 
 

SOCIALNÄMNDEN 
 
PARAGRAFER:  

07.06.2021 
 
25 - 33 

 
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: 25 – 31, 33 
 

 Besvär kan inte anföras över nedan nämnda 
beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 110 § KomL kan framställas över be-
slutet. 
 
Paragrafer: 32 
 
 

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

 
Fogas till protokollet 
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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: 32 
 
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 
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