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SN § 48 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
 

 
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 7.10.2021.  

 
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag: 

  Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 

BESLUT: 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. 
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SN § 49 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 
 
 
 

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag: 
Socialnämnden utser 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 14 oktober 2021 kl. 20.00. 
 
BESLUT: 
Socialnämnden utsåg Josefine Egenfelt 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 21 oktober 2021 kl. 20.00. 
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SN § 50 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
 

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag: 
Föredragningslistan godkänns. 

 
BESLUT:  
Föredragningslistan godkändes med tillägg för § 55 Personalresurser 
till äldreomsorgen. 
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SN § 51 DELGIVNINGAR 
 
 
1. ÅMHM: Tillsyn äldreomsorg 2021: information samt tjänsteman-

nens svar. 
2. Ålands landskapsregering: Bekämpning av coronavirussmitta 

inom socialvårdens verksamhetsenheter och tjänster som ges i 
hemmet. Brev 170 S3 061021. Uppdaterad version 6.10.2021. 
 

Äldreomsorgs- och barnsomsorgsledarens förslag: 
Socialnämnden antecknar ärenden till kännedom utan vidare åtgär-
der.  
 
BESLUT: 
Socialnämnden antecknade ärenden till kännedom utan vidare åtgär-
der. 
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SN § 52 TJÄNSTEMANNABESLUT 
 

 
Följande tjänstemannabeslut har fattats gällande äldreomsorg av 
tjänstemännen underlydande omsorgskansliet under tiden 1.9.-
30.9.2021: besluten kommer att redovisas vid nästkommande 
nämndsmöte. 
 

Äldreomsorgsledare: Personalbeslut: §§ 
 

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

 
Äldreomsorgsledare: Klientbeslut: §§ 

   
 Periodplats Oasen: 
 Annan boendeplats Oasen:  
 Periodplats Solgården: 
 Närståendevård: 
 Anpassningsarbete:  

 
Hemserviceledare/vik.hemserviceledare: Personal- och klientbeslut: §§ 

 
Semester:   
Anställning, inhopp: 
Uppsägning:  
Förordnande:  
Erfarenhetstillägg: 
Kompensationsledigt: 
Arbetstidsarrangemang: 
Inköp:  
Tjänstledighet:  
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Familjeledigheter: 
Sjukledigheter: 
Vård av sjukt barn:  
Deltagande i utbildning: 
Beviljande av sparande av semester:  
Omvandling av semesterpenning:  
Ersättningar och lönetillägg: 

  Trygghetslarm: 
  Periodplats Solgården: 
  Permanent plats Solgården: 
 
 Byråsekreterare: klientbeslut: 
 
  Klientavgifter inom äldreomsorgen: 
 

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

 
BESLUT: 
Socialnämnden tecknade informationen till kännedom utan vidare 
åtgärder.  
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SN § 53 BUDGETDIREKTIV 2022 
 

Kommunstyrelse 29.06.2021 § 173 
 

Allmänt 
Kommunstyrelsen i Eckerö översänder härmed direktiv för beredning 
av 2022 års budget.  
 
Tidsplan 
 
juni: Budgeteringslistor med jämförelsesiffror från bokslut 2020 
skickas ut till tjänstemännen tillsammans med budgetramarna. 
 
augusti och september: budgetförslaget bearbetas. 
 
16.9.2021: tidsfrist för nämnderna att besluta om förslaget till avgifter 
och taxor. 
 
17.9.2021: Nämndernas förslag gällande avgifter och taxor och 
tjänstemännens preliminära budgetförslag ska vara kommunkans-
liet tillhanda. 
 
21.9.2021: Kommunstyrelsen behandlar nämndernas förslag gäl-
lande avgifter och taxor.  
 
19.10.2021: Nämndernas budgetförslag ska vara kommunkansliet 
tillhanda. 
 
26.10.2021: Nämndernas förslag presenteras inför kommunstyrelsen 
vid kommunstyrelsens budgetseminarium. Tjänstemännen närva-
rande. 
 
9.11.2021: Kommunstyrelsen föreslå 2022 års skatteprocenter och 
då skall ett balanserat budgetförslag vara klart som underlag för för-
slaget. 
 
Anslagsområden 
Anslagsområdena är desamma som i 2021 års budget. 
 
Rambudget 
Målsättning för budgetdirektiven 
Utgångspunkten för nämndernas anslagsäskanden är oförändrad 
kostnadsnivå. Avtalsenliga löneökningar ingår inte oförändrad kost-
nadsnivå. Samordningsvinster eftersträvas motsvarande kostnadsök-
ningen för avtalsenliga löner. 
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Principer 
Budgeten för år 2022 uppgörs som en rambudget. Det innebär att re-
spektive nämnd får en penningram som är bindande för dem på net-
tonivå under året. Nämnderna kan under året disponera sina medel 
mellan sina ansvarsområden och konton, med undantag för anslag 
där fullmäktige bestämmer annat. 
 
Lönerna budgeteras centralt på kommunkansliet och sänds ut i au-
gusti. Lönebudgeteringen bör dock kontrolleras av nämndens tjäns-
teman så att alla tjänster och tjänsteprocenter stämmer. Kommun-
kansliet anger också den allmänna kostnadsutvecklingen (inflations-
beräkning). 
 
Interna kostnader/intäkter och kostnadsberäknade poster ingår inte i 
rambudgeten, som innehåller endast externa kostnader/intäkter. (Den 
interna budgeteringen skall dock fortsättningsvis göras upp.) 
 
Budgeten inlämnas komplett kontovis per kostnadsställe samt som en 
summering av alla konton till summa intäkter och kostnader. Disposit-
ionsplan och budget inlämnas således vid samma tillfälle.  
 
Alla enskilda anslag skall motiveras så att målet med anslaget fram-
går. Målet kan anges både verbalt och i siffror. Vi bör eftersträva en 
analys av våra mål och måluppföljning så tänk på att formulera målen 
så att de kan utvärderas i verksamhetsberättelsen.  
 
Investeringar 
Investeringar med bruttokostnad över 10 000 euro behandlas som en 
investering i investeringsbudget och ingår inte i driften. 
 
Diskuteras på politisk nivå innan behandling av tjänstemännen. 
 
Där investeringsprojekt upptas i budgeten skall åtminstone följande 
uppgifter anges: 
 
1. Projektets totalkostnad och tidtabell för genomförande under 

budgetåret och om projektet kommer att fortgå efter budgetå-
ret. Det är viktigt att nämnden redogör för när projektet beräknas 
påbörjas (helst kalendermånad) och slutföras, och om projektet 
fördelar sig på flera budgetår, också anslagsmässigt uppskattar 
hur stora anslag som behövs för respektive budgetår. 

 
2. Projektets inverkan på driftshushållningen. 
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3. Projektets personalbehov. 
 

4.  Specialfinansiering (landskapsandelar, räntestödslån, etc.). 
 
Verksamhetsplan 2023-2024 
Nämnderna skall samtidigt med budgeten 2022 lämna in en verk-
samhetsplan för åren 2023-2024. Där skall framgå vilka förändringar i 
verksamheten som nämnden planerar samt vilka anskaffnings- och 
renoverings- och investeringsplaner som nämnden har. 
 
DIREKTIV FÖR BUDGETERIG AV LÖNER OCH 
LÖNEBIKOSTNADER 2022 
 
Lönerna för år 2022 beräknas utgående från de löner som har tilläm-
pats från och med 01.08.2021 förhöjning med 1,8 %. 
 
Löneräknaren Sophie Johansson och ekonomen Maarit Grönlund bi-
står vid behov med information för uträkning av löneanslagen. För att 
uppskatta möteskostnaderna kan de av kommunfullmäktige fast-
ställda mötesarvodena för 2021 användas som underlag. 
 
Socialförsäkringsavgifter:  
4180 = Socialförsäkringsavgift= 1,42 % 
4160 = Arbetslöshetspremie = 0,6 % 
4100 = KTAPL-premie = 18,25 % 
4102 = Lärarpensionspremie STPL =18,2  % 
4170 = Övriga soc. försäkringar = 0,87 % 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om budgetdirektiv 2022 i enlighet med 
förslag och delger beslutet till nämnderna. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 

 
Socialnämnden 06.09.2021 § 40: 

 
I sedvanlig ordning inkommer kommunstyrelsen med budgetdirektiv 
för året 2022 för att tydliggöra och initiera budgetprocessen.  
 
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag: 
Socialnämnden diskuterar budgetprocessen och ger äldreomsorgs- 
och barnomsorgsledaren i uppdrag att förbereda budget 2022 gäl-
lande äldreomsorgens verksamheter. Nämndens budgetförslag tas 
upp vid nästkommande ordinarie nämndsmöte den 4.10.2021. 
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BESLUT: 
Socialnämnden diskuterade budgetprocessen och gav äldreomsorgs- 
och barnomsorgsledaren i uppdrag att förbereda budget 2022 gäl-
lande äldreomsorgens verksamheter. Nämndens budgetförslag tas 
upp vid nästkommande ordinarie nämndsmöte den 4.10.2021. 
 

Socialnämnden 11.10.2021 § 53: 
 
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledaren har med stöd av ledning-
en för äldreomsorgen och ekonomipersonalen arbetat fram ett 
närmare förslag till budget- och ekonomiplan för åren 2022-2024 
för äldreomsorgen i Eckerö och överlämnar det till socialnämnden 
för behandling.  
 

Bilaga 1: SN 11.10.2021: § 53: 
Förslag till äldreomsorgens budget och ekonomiplan för åren 
2022-2024: text- och sifferdel 
 
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledares förslag: 
Äldreomsorgsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att budget 
och ekonomiplan för åren 2022-2024 godkänns enligt bifogat för-
slag. Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen. 

 
BESLUT: 
Enligt förslag med vissa språkliga justeringar. 
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Dnr: KANSLI 226/2021 
 

SN § 54 ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2022, ECKERÖ PENSIONÄRSFÖRENING 
 
Eckerö pensionärsförening har den 31.8.2021 inkommit med en an-
sökan om verksamhetsbidrag på 300 euro för året 2022. Föreningen 
ämnar använda eventuell beviljad bidrag till att ordna aktiviteter för 
äldre i Eckerö kommun med syfte att bryta isolering. Ansökan inne-
håller föreningens bokslut 2020 samt verksamhetsplan och budget 
2021. Ansökan har den 22.9.2021 kompletterats med resultat- och 
balansräkning 2020 undertecknad av styrelsen för föreningen. 

 
Bilaga 2: SN 11.10.2021 § 54: 
  Ansökan om verksamhetsbidrag med bilagor och kompletteringar 
  Regler för bidrag från Eckerö kommun 

 
Enligt ”Regler för bidrag från Eckerö kommun”, fastställd av kommun-
fullmäktige § 165, 15.12.2016, ska en ansökan om bidrag ske ”skrift-
ligt och skall vara inlämnad till kommunen senast den 1.9. året innan 
det år som verksamhetsbidraget avser. Till ansökan skall bifogas 
bokslut och revisionsberättelse, verksamhetsberättelse (inkl. med-
lemsantal när relevant) samt budget för följande verksamhetsår. En-
ligt reglerna beviljas bidrag främst till föreningar som bedriver allmän-
nyttig verksamhet i Eckerö kommun. Föreningsmedlemmar som bor 
stadigvarande i Eckerö och som betalt medlemsavgift till föreningen 
utgör en grund för att ge bidrag. För att föreningen skall anses bi-
dragsberättigad måste antalet bidragsberättigade medlemmar uppgå 
till minst tio. 
 
Eckerö pensionärsförening har inlämnat sin ansökan om verksam-
hetsbidrag i tid. Föreningen bedriver verksamhet lokalt i Eckerö 
kommun. Föreningens medlemsantal uppgår till 46 medlemmar varav 
huvuddelen antas vara Eckeröbor. Ansökan har kompletterats med 
behövliga bilagor förutom verksamhetsberättelse 2020. 
 
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledares förslag: 
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att Eckerö pension-
ärsföreningens ansökan om verksamhetsbidrag på 300 euro för år 
2022 godkänns enligt anhållan under förutsättning att föreningen 
kompletterar ansökan med verksamhetsberättelse för 2020. Verk-
samhetsbidrag på 300 euro reserveras för ändamålet i budgetförsla-
get för 2022. Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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SN § 55 PERSONALRESURSER TILL ÄLDREOMSORGEN 
 
Personalsituationen i äldreomsorgen är för tillfället sådan att det är 
svårt att klara av besöksplaneringen av nytillkommande hemtjänst ute 
-klienter. Det finns behov av att utöka de dagliga besöken med 4-5 
fler besök per dag från denna vecka och eftersom mera omvårdnads-
behov finns i serviceboendet, finns det inte möjligheter att planera in 
många utebesök för personalen som arbetar i serviceboendet. Det 
finns för tillfället en vakans som vikarierande närvårdare för hemtjänst 
ute på cirka 80 % som inte blev tillsatt i brist på behöriga sökande och 
det är tänkt att annonseras ut på nytt inom kort. För att underlätta re-
kryteringsprocessen och bemanningsarbetet på Solgår-
den/hemservicen samt för att kunna anpassa bemanningssituationen 
till varierande behov vore det att föredra om det fanns möjlighet att 
vid behov köpa in tjänster inom hemservice ute inom ramarna för be-
viljade budgetmedel. 
 
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag: 
Socialnämnden ger delegering till äldreomsorgsledaren att i samråd 
med ledningen för Solgården/hemservicen att upphandla externa 
tjänster för hemservice ute om det behövs för att kunna erbjuda hem-
tjänst ute -besöken enligt behov. 
 
Socialnämndens beslut: 
Enligt förslag. 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
ECKERÖ KOMMUN 
 
 
 
 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
OCH BESVÄRSANVISNING 

Organ 
 

Sammanträdesdatum 
 

SOCIALNÄMNDEN 
 
PARAGRAFER:  

11.10.2021 
 
48-55 

 
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: §§ 48-52 
 

 Besvär kan inte anföras över nedan nämnda 
beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 110 § KomL kan framställas över be-
slutet. 
 
Paragrafer: §§ 53-55 
 
 

 Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lag-
stiftning kan besvär inte anföras över nedan 
nämnda beslut. 
 
Paragrafer och grunderna för besvärsförbu-
det: 
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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: §§ 53-55 
 
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. 
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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 
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