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SN § 56 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 03.12.2021.  

 
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag: 

  Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 

BESLUT: 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. 
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SN § 57 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 
 
 
 

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag: 
Socialnämnden utser Mikael Selander 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 december 2021 kl. 20.00. 
 
BESLUT: 
Socialnämnden utsåg Mikael Selander 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 december 2021 kl. 20.00. 
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SN § 58 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
 

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag: 
Föredragningslistan godkänns. 

 
BESLUT:  
Föredragningslistan godkändes med följande extrainsatta ärenden: § 
65 Uppdatering av kriterier för boende på Ekergården, § 66 Ekono-
misk uppföljning augusti-november 2021 och omdisponering av me-
del inom nämnden, § 67 Äldis samt § 68 Uppföljning äldreomsorg. 
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SN § 59 DELGIVNINGAR 
 
 
1. Ålands landskapsregering: Socialvårdsplan 2021-2025, nytt beslut 

om landskapsandelar. Beslut 12.10.2021. 
2. Kommunfullmäktige i Eckerö §§ 48 och 54 den 28.10.2021: beslut 

gällande hemservicetaxa i Eckerö 2022 och hyror Solgården 
2022. 

3. Kommunstyrelsen i Eckerö § 312 den 2.11.2021: Äldreomsorg, 
Solgården. Svar på skrivelse från personalen. 

4. Ålands landskapsregering: Begäran om uppgifter gällande avgifts-
tak och konsekvenser av förslag om sänkt avgiftstak inom social-
vården. 10.11.2021. Enkätfrågorna samt Eckerö kommuns svar 
på enkäten. 

5. Ålands landskapsregering: Enkät från LR gällande överföring av 
institutionsvård för 65 år och äldre till ÅHS. 16.11.2021. Enkätfrå-
gorna samt Eckerö kommuns svar på enkäten. 

6. Ålands landskapsregering: Information om de indexbundna euro-
beloppen i klientavgiftslagen och klientavgiftsförordningen som 
ändras från och med 1.1.2022. 

7. ÅMHM: Tillsyn av äldreomsorg 2021: projektrapport dnr. 2021-
604-2 och myndighetsbeslut dnr MB-2021-397 gällande Eckerö 
kommun. 
 

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 § 60 TJÄNSTEMANNABESLUT 
 

 
Följande tjänstemannabeslut har fattats gällande äldreomsorg av 
tjänstemännen underlydande omsorgskansliet under tiden 1.9.-
26.11.2021: 
 

Äldreomsorgsledare: Personalbeslut: §§ 
 

Semester: 43 
Anställning: 28, 29, 31, 33 
Uppsägning: 36, 37 
Förordnande: 31, 41 
Erfarenhetstillägg: 40 
Kompensationsledigt:  
Arbetstidsarrangemang: 
Inköp: 34 (antagande av offert hemservice) 
Tjänstledighet: 35 
Familjeledigheter: 
Sjukledigheter: 30, 42 
Vård av sjukt barn: 
Deltagande i utbildning: 32, 39 
Beviljande av sparande av semester:  
Omvandling av semesterpenning:  
Ersättningar, lönetillägg: 38 

 
Äldreomsorgsledare: Klientbeslut: §§ 

   
 Periodplats Oasen: 15 
 Annan boendeplats Oasen: 14 
 Periodplats Solgården: 16, 17 
 Närståendevård: 
 Anpassningsarbete:  

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

 
Semester: 213, 214, 228, 232, 234-238, 253, 254, 257-260, 277, 
279-283, 285-287, 289, 290 
Anställning, inhopp: 217-225, 241-245, 264-272 
Uppsägning:  
Förordnande:  
Erfarenhetstillägg: 
Kompensationsledigt: 214, 216, 229, 232, 261, 279 
Arbetstidsarrangemang: 
Inköp:  
Tjänstledighet: 278 
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Familjeledigheter: 
Sjukledigheter: 226, 227, 246-250, 256, 273, 274, 276 
Vård av sjukt barn: 273 
Deltagande i utbildning: 
Beviljande av sparande av semester:  
Omvandling av semesterpenning:  
Ersättningar och lönetillägg: 215, 239, 260, 262, 263, 275  

  Trygghetslarm: 240 
  Periodplats Solgården: 230-232 
  Permanent plats Solgården: 251, 252 
 
 Byråsekreterare: klientbeslut: 
 
  Klientavgifter inom äldreomsorgen: 2 st. 
 

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

 
BESLUT: 
Socialnämnden tecknade tjänstemannabesluten till kännedom 
utan vidare åtgärder.  
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SN § 61 SOCIALNÄMNDEN 2022 - 2023 
 

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 organi-
sationsmodellen skulle göras inför år 2022. 

 
Kommunfullmäktige har genom KF § 10/18.2.2021 konstaterat att 
kommunfullmäktige i första hand ser framemot en beredning från 
kommunstyrelsen 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 
kommunstyrelsen. Av de åländska kommunerna kan bland annat 
Geta kommun tas som ett exempel. I Geta har äldreomsorgsförvalt-
ningen (som omfattar Geta kommuns äldreomsorg och hemservice-
verksamhet samt stöd till närstående för vård av äldre) hört till kom-
munstyrelsens ansvar från och med år 2018. Bedömningen är att en 
motsvarande ändring i Eckerö kommun skulle innebära att engage-
manget för kommunens äldreomsorgsfrågor skulle fokuseras till tre 
organ (kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och äldrerådet) istället 
för fyra (kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, äldrerådet och ett 
separat nämnd). Med tanke på ärendehantering skulle denna föränd-
ring innebära effektivering och snabbare beslutsgångar. Även mötes- 
och årsarvoden skulle utebli. År 2020 uppgick dessa arvodeskostna-
der sammanlagt till cirka 5 400 euro, år 2019 till cirka 6 400 euro och 
år 2018 till cirka 7 400 euro. 
 
Konstateras även att med tanke på det fortsatta budgetarbetet är det 
viktigt att kommunfullmäktige fattar ett beslut i ärendet inom oktober 
2021. 
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Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige huruvida Eckerö 
kommun ska ha en separat nämnd för äldreomsorgsförvaltningen el-
ler om detta verksamhetsområde ska föreslås höra under kommun-
styrelsens 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 
remissinstans i frågor som berör äldre i den kommunala beslutspro-
cessen och att särskilda arbetsgrupper kan utses vid behov. Kom-
munstyrelsen bedömer också att förändringen skulle medföra en ef-
fektivare 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 
remissinstans i frågor som berör äldre i den kommunala beslutspro-
cessen och att särskilda arbetsgrupper kan utses vid behov. Kom-
munstyrelsen bedömer också att förändringen skulle medföra en ef-
fektivare 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 
stadgorna som styr socialnämndens och äldreomsorgens verksam-
hetsområde. Ikraftvarande socialinstruktion för Eckerö kommun som 
innehåller bestämmelser gällande socialnämndens sammansättning, 
sammanträden, uppgiftsområden, delegeringar osv torde behöva 
upphävas och behövliga bestämmelser gällande äldreomsorgens 
verksamhetsområde tas med som tillägg till förvaltningsstadga för 
Eckerö kommun, vilket styr verksamheten i kommunstyrelsens om-
råde. 
 

Bilaga 1:  Socialinstruktion för Eckerö kommun (Godkänd av fullmäktige den 30.05.2013)  



 

ECKERÖ KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
07.12.2021 
 

Sida 
10 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till 
påseende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

 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. 

  



 

ECKERÖ KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
07.12.2021 
 

Sida 
11 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till 
påseende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

Dnr: KANSLI 250/2019 
 

SN § 62 MEDBORGARINITIATIV OM SNÖPLOGNING MM. 
 

Kommunstyrelse 13.04.2021 § 97 
 

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

som har behov kunde få snöplogning och att plogningen skulle 
anpassas 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 

arvodet 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 handi-

kappservicelagen 

 
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. 
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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 kommunsty-
relsen kan i enlighet med förvaltningsstadgan informera kommunfull-
mäktige om slutbehandlade ärenden. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 

 
Socialnämnden 06.09.2021 § 44 
 

Socialnämnden har begärts komma in med synpunkter gällande föl-
jande förslag, vilka framgår av Eckerö pensionärsföreningens med-
borgarinitiativ som finns i bilaga: 
 
2) Eckerö pensionärsförening lyfter i sitt förslag upp behovet av att 
utöka 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 
service underlättar vardagslivet för de äldre och minskar riskerna för 
isolering och olyckor. 
 
4) Föreningen föreslår att närståendevården görs mera attraktiv ge-
nom att bland annat höja arvoden. Närståendevårdsreglerna baserar 
sig lagar och förordningar i området. De gällande arvodena är uppde-
lade i olika kategorier beroende på hur omfattande och bindande när-
ståendevården är. En helhetsbedömning gällande närståendevårdens 
lämplighet görs utifrån bland annat vårdbehovet, omständigheterna 
hemma samt närståendevårdarens situation, hälsa och ork. En viktig 
del av närståendevården utöver arvodet är också den lagstadgade 
avlastningen och möjligheten till kompletterande hälso- och sjuk-
vårdstjänster. 
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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 blan-
ketter 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 in-
formerar Eckerö kommun gällande äldreomsorgens service via bland 
annat hemsidan, olika broschyrer, Eckerö-infoblad samt muntligen vid 
hembesök och vårdplaneringar. 

 
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag:  
2) Socialnämnden anser att snöskottning hem till dörren som ser-
vicetjänst kan anses vara ett enkelt sätt att underlätta kvarboende 
hemma och att minska risker för olyckor bland de äldre. Eftersom 
Eckerö kommuns 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 kost-
samt och tidskrävande att erbjuda. Med anledning av detta föreslår 
socialnämnden att eventuell införande av snöskottningstjänst endast 
omfattar de personer som erhåller hemservice eller färdtjänst. På 
detta sätt når denna viktiga tjänst de kommuninvånarna som kan an-
ses 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 hemtjänstpersona-
lens möjligheter att utföra sitt arbete hemma hos klienten. 
   
4) Närståendevårdsarvodet är baserad på förordningar och regler och 
klienten hamnar i olika kategorier utifrån sitt helhetsbehov och -
situation. Utvecklandet av närståendevården är en viktig del av om-
sorgssystemet 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 närståendevårda-
rens eller den närståendes situation, hälsa och mående. Penga-
arvode får dock inte utgöra främsta skäl för att börja som närstående-
vårdare och generösa arvoden och bedömningskriterier kan leda till 
att ohållbara hemsituationer uppstår och upprätthålls. Med tanke på 
ovan anser socialnämnden att arvoden för närståendevården inte kan 
eller bör höjas. Däremot är det behövligt att nuvarande kriterier för 
närståendevårdsstöd uppdateras och tydliggörs samt att uppföljande 
och förebyggande arbete görs bland de som vårdar sina anhöriga, 
med eller utan ersättning. 
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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 hemser-
vicetjänster spridda över dygnet är ett mål som äldreomsorgsledning-
en 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 
hemservicepersonal. Socialnämnden föreslår därför att kommunen i 
samråd med byggnadstekniska förvaltningen tittar på möjligheter om 
någon av kommunens fastighetsskötare skulle kunna få i uppdrag att 
förslagsvis en till två timmar i veckan fungera som fixarhjälp och ut-
föra enklare servicejobb 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 sam-
ordnas 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 uppgör-
ande av olika slags ansökningar. 
 
6) Gällande bättre information angående kommunens tjänster hänvi-
sar 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 
närmare undersöka närståendevårdsarvodet. 

 
Socialnämnden 07.12.2021 § 62 
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Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare har vidare utrett frågan om 
närståendevårdsarvodet och dess lagstiftningsbas. Även bifogat jäm-
förelse 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 närstående-
vårdsstödsarvoden är lagbaserade så tillvida att lägsta arvodet för 
närståendevårdsstöd samt lägsta arvodet som betalas ut under en 
vårdmässigt tung övergångsperiod har fastställs i lagen och indexju-
steras årligen. Utöver detta har de flesta åländska kommuner en mel-
lankategori 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 institut-
ionsvård. De kriterier som kommuner har för närståendevårdsstöd va-
rierar också något i sin utformning men måste följa lagens bestäm-
melser till exempel gällande det att närståendevårdsstöd inte beviljas 
för behov som endast omfattar hushållssysslor eller tillrättande av 
ärenden utan behovet alltid måste omfatta behov av omsorg och/eller 
tillsyn. Av jämförelsen framgår att Eckerö kommun följer lagen vad 
gäller arvodesbeloppen för kategorier 1 och 3. Det framgår även att 
arvodesbeloppet för kategori 2 är lite under medeltalet för de jäm-
förda kommunerna. Vidare framgår det att Eckerö kommun som en 
av få kommuner på Åland erbjuder även en kategori 4 vars arvodes-
belopp är i ganska hög nivå. Sammanfattningsvis kan det konstateras 
att kommunerna inte har obegränsade möjligheter att ändra på när-
ståendevårdsstödets kriterier eftersom dessa måste följa de grund-
läggande principer som finns i lagstiftningen. Därtill finns det även 
vissa begränsande regler gällande lägsta arvodesbeloppen finns. Så-
ledes kan inte kriterierna för beviljande av närståendevård väsentligt 
avvika från lagstiftningen. Däremot har kommunerna alltid möjligheter 
att höja arvoden utöver de lägsta arvoden. Det kan konstateras att 
Eckerö kommuns arvoden för närståendevårdsstödet följer lagstift-
ningen krav och är ungefär i medelnivå vad gäller arvodesnivån. Vi-
dare har Eckerö kommun enligt gällande regler fyra kategorier för 
närståendevårdsstöd. Arvodesnivån bör dock även fortsättningsvis 
inte utgöra främsta skäl för att börja som närståendevårdare. Under-
tecknad ser utifrån detta inget behov av att höja arvoden för närstå-
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endevårdsstödet i Eckerö kommun. Däremot är det fortsättningsvis 
viktigt att närståendevårdsstödskriterier uppdateras att motsvara olika 
vård- och stödbehov, att information om närståendevårdsstöd för-
medlas till kommuninvånarna samt att stöd och avlastning till närstå-
endevårdare erbjuds i flexibel form och i tillräckligt omfattning. Utöver 
frågan om närståendevårdsstödet har även fråga 2 gällande snö-
skottningsservice utretts vidare. Eftersom Kommunernas socialtjänst 
(KST) tagit över färdtjänstärenden från och med 1.1.2021, har inte 
omsorgskansliet och äldreomsorgen i Eckerö längre insyn i vilka in-
vånare 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 
 

   
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag:  
2) Socialnämnden anser att snöskottning hem till dörren som ser-
vicetjänst kan anses vara ett enkelt sätt att underlätta kvarboende 
hemma och att minska risker för olyckor bland de äldre. Eftersom 
Eckerö kommuns 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 kost-
samt och tidskrävande att erbjuda. Med anledning av detta föreslår 
socialnämnden att eventuell 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 inkomstbase-
rad avgift för det. På detta sätt når denna viktiga tjänst de kommunin-
vånarna 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 stödkatego-
rier utifrån sitt helhetsbehov och -situation. Utvecklandet av närståen-
devården är en viktig del av omsorgssystemet i kommunerna. Det är 
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viktigt att närståendevårdare får stöd och avlastning i rätt tid och om-
fattning 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 när-
ståendevårdsstödet och kommunen kan även erbjuda högre arvo-
desbelopp samt olika kategorier på stöd. Det är dock viktigt att 
penga-arvode inte utgör främsta skäl för att börja som närstående-
vårdare och generösa arvoden och bedömningskriterier kan leda till 
att ohållbara hemsituationer uppstår och upprätthålls. Med tanke på 
ovan samt utifrån en jämförelse av arvodesbeloppen i de åländska 
kommunerna anser socialnämnden att arvoden för närståendevården 
i Eckerö inte bör höjas. Däremot är det behövligt att nuvarande krite-
rier för närståendevårdsstöd uppdateras och tydliggörs för att mot-
svara olika behov av vård och stöd, att kommuninvånarna informeras 
om närståendevårdsstödet samt att uppföljande och förebyggande 
arbete görs bland de som vårdar sina anhöriga, med eller utan er-
sättning. 
 
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 hemser-
vicetjänster spridda över dygnet är ett mål som äldreomsorgsledning-
en 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 
hemservicepersonal. Socialnämnden föreslår därför att kommunen i 
samråd med byggnadstekniska förvaltningen tittar på möjligheter om 
någon av kommunens fastighetsskötare skulle kunna få i uppdrag att 
förslagsvis en till två timmar i veckan fungera som fixarhjälp och ut-
föra enklare servicejobb 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 sam-
ordnas 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 uppgör-
ande av olika slags ansökningar. 
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6) Gällande bättre information angående kommunens tjänster hänvi-
sar 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. 
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SN § 63 KRITERIERNA FÖR NÄRSTÅENDEVÅRDSSTÖD 
 
Kommunerna i Finland erbjuder närståendevårdsstöd som en viktig 
del av omsorgssystemet. Närståendevårdsstöd består av ett vårdar-
vode, kompletterande hälso- och socialtjänster till den vårdbehö-
vande och stöd/avlastning till närståendevårdaren. Stödet är baserad 
på bestämmelserna i lagen om stöd för närståendevård (Lag om stöd 
för närståendevård 937/2005) men det är den enskilda kommunen 
som fastställer grunderna för beviljande av stöd för närståendevård 
inom bestämmelserna för lagen om närståendevård. Eckerö kom-
muns senaste fastställda kriterier för beviljande av närståendevårds-
stöd är från år 2020 och det finns flera anledningar till att revidera och 
uppdatera de gällande kriterier. Dels har flera ändringar gjort att de 
nuvarande kriterierna har blivit inaktuella. Kommunernas socialtjänst 
(KST) har från och med 1.1.2021 tagit över närståendevårdsstödet 
som beviljas vårdbehövande som är under 65 år, vilket har gjort att 
Eckerö kommuns nuvarande kriteriefördelning i kategorin för de un-
der 18 år och i kategorin för de över 18 år behöver ses över. Vidare 
har socialvårdsreformen på Åland gjort att socialkanslier med social-
chefer och socialarbetare har upphört i kommunerna och istället har 
kommunerna infört tjänster såsom till exempel äldreomsorgsledare 
som tar hand om handläggning av närståendevårdsstödansökningar, 
vilket påverkar beskrivning av handläggningsprocessen för närståen-
devårdsstöd. Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare har utrett frågan 
om närståendevårdsstödet i samband med en motion om arvoden 
(SN 07.12.2021 § 62) och under denna utredning har behovet av att 
se över och uppdatera kriterierna för närståendevårdsstöd blivit syn-
lig, bland annat för att utveckla kriterier så att de bättre beskriver olika 
vård- och stödbehov. Även behovet av att utveckla stöd och avlast-
ning till närståendevårdare så att det erbjuds i flexibel form och i till-
räckligt omfattning, har framförts. Även de årligen indexhöjda vårdar-
vodesbeloppen gör att närståendevårdskriterierna i Eckerö behöver 
uppdateras. 

 
Bilaga 3:  Närståendevårdsstöd. Handbok och Principer 2020 i Eckerö kommun. 

Förslag till ”Kriterierna för närståendevårdsstöd” 
Se även material i SN 07.12.2021 § 62 

   
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag:  
Socialnämnden bekantar sig med de förslagna ändringar och uppda-
teringar i kriterier för närståendevårdsstödet i Eckerö kommun. Soci-
alnämnden fastställer kriterierna för närståendevårdsstöd enligt för-
slaget. Kriterierna gäller från och med 15.12.2021. Äldreomsorgsleda-
ren befullmäktigas att uppdatera kriterierna för närståendevårdsstöd 
vad gäller indexhöjningar av avgifter och arvoden gällande närståen-
devårdsstöd inför året 2022. 
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BESLUT: 
Mikael Selander och Birgitta Österlund anmälde jäv. Nämnden kon-
staterade att jäv inte föreligger eftersom ärendet inte gäller höjning av 
närståendevårdsarvoden utöver indexjusteringar och eftersom det 
inte gäller enskilda ärenden. Nämnden beslutade enligt förslaget. Mi-
kael Selander reserverade sig muntligen mot förslaget med moti-
veringen att beslutet att inte höja på närståendevårdsarvoden går 
emot pensionärsföreningens och visionsgruppens förslag på aktivare 
arbete med att uppmuntra anhöriga att ta hand om sina närstående 
hemma. 
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Dnr: SOC 264/2021 
 

SN § 64 EKERGÅRDEN LGH 7 
I kommunens pensionärslägenheter i Ekergården, Kyrkoby, är en lä-
genhet på 38,7 kvm ledig för uthyrning från och med 15.12.2021. Hy-
ran är 336,30 euro fram till 31.1.2021, höjs till 370 euro/månad från 
1.12.2022 och i hyran ingår el, vatten och uppvärmning. Vid inflyt 
uppbärs en garantihyra motsvarande en månadshyra. Kriterierna för 
att få hyra en lägenhet på Ekergården är att man är pensionär och 
beviljad hemvård eller har ett behov av hjälp i hemmet. Lägenheten 
har annonserats ut i Eckerö-info samt via kommunens hemsida och 
en ansökan har inkommit (bilaga 4, konfidentiell på grund av person-
uppgifter). Den sökande uppfyller kriterierna för att få hyra lägenhet 
på Ekergården. 
 

Bilaga 4:  bostadsansökan (konfidentiell) 
 
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag: 
 
Socialnämnden beslutar att hyra ut lägenheten nr 7 på Ekergården till 
sökandet i fråga från och med enligt överenskommelse. Kommun-
kansliet ordnar med hyresavtal. Vid inflyt uppbärs en garantihyra 
motsvarande en månadshyra. 
 
BESLUT: 
Socialnämnden beslutade enligt förslaget.  
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SN § 65 UPPDATERING AV KRITERIER FÖR BOENDE PÅ EKERGÅRDEN 
 
Socialnämnden 07.12.2021 § 65 
 
Socialnämnden 01.06.2020 § 60  
 

Enligt socialnämnden 5.6.2014, § 76/2014 ska en person i dagsläget 
för att få hyra lägenhet på Ekergården vara: 
* pensionär   
* i behov av hemvård, men med en sådan funktionsnivå att denne 
kan klara sig själv större delen av dygnet. 
 
Även i de fall då bostadsanpassning inte kan göras för att underlätta 
boende och vård i eget hem kan Ekergården vara ett alternativ. 
 
Det står nu en lägenhet tom på Ekergården vilken belastar kommu-
nens budget då uthyrning inte kan ske utan att behov av hemvård fö-
religger. Det finns intressenter till den lediga lägenheten. 
 
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG: 
Socialnämnden besluter att justera kriterierna för boende på Ekergår-
den till:  
 
För att få hyra lägenhet på Ekergården ska personen vara: 
* pensionär   
 
Personer i behov av hemvård men med en sådan funktionsnivå att 
denne kan klara sig själv större delen av dygnet prioriteras, men även 
andra pensionärer kan beviljas boende på Ekergården. 
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT: 
Socialnämnden besluter att justera kriterierna för boende på Ekergår-
den till:  
 
För att få hyra lägenhet på Ekergården ska personen vara: 
* pensionär   
* är beviljad hemvård eller har ett behov av hjälp i hemmet 
 

Socialnämnden 07.12.2021 § 65 
 
Uppdatering av kriterierna för boende på Ekergården är fortsättnings-
vis aktuellt av flera anledningar. Processen för uthyrning av lägenhet-
er vid Ekergården blir ofta utdragen och komplicerad eftersom ansök-
ningarna av pensionärslägenheter måste tas till nämnden samt ef-
tersom det saknas sökande som uppfyller de gällande kriterierna. De-
legeringar är vidare oklara eftersom enligt gällande och icke-
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uppdaterat socialinstruktion för Eckerö kommun ska den äldre-
omsorgsledaren som funnits tidigare vid sidan om socialchefen kunna 
”besluta om uthyrning av lägenheter på Ekergården” medan nuva-
rande äldreomsorgs- och barnomsorgsledare ska enligt gällande 
tjänstebeskrivning kunna ”anta hyresgäster till kommunens pension-
ärslägenheter i enlighet med riktlinjer godkända av socialnämnden”, 
vilket inte har tillämpats på länge. För att underlätta handläggningen 
av ansökningar om pensionärslägenheter särskilt vid kommande av-
veckling av socialnämnden, är det viktigt att tydliggöra beslutande-
processerna för ansökningar. Behovet av Ekergården som en till-
gänglig lågtröskelboendeform för de äldre i Eckerö är stort och bland 
annat Eckerö pensionärsförening har lyft upp vikten med att Ekergår-
den eller andra lämpliga kommunala bostäder ska fungera som ett 
mellanboende och att kriterierna därför ska uppdateras för att mot-
svara behovet hos äldre i kommunen. De äldre som vill flytta till Eker-
gården har ofta inte ett aktuellt omsorgsbehov och för att uppmuntra 
flyt till tillgänglig och anpassad boendeform i god tid vore det viktigt 
att ändra på gällande kriterierna. Det kan däremot vara på sin plats 
att betona att Eckeröboende pensionärer prioriteras vid ansökan och 
även detta borde därför specificeras på kriterierna.  
 
ÄLDREOMSORGS- OCH BARNOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG: 
Socialnämnden beslutar att justera kriterierna för boende på Ekergår-
den enligt bifogat förslag: 
 
Eckerö kommuns pensionärslägenheter vid Ekergården hyrs ut i 
första hand till pensionärer som uppfyller följande kriterier: 
 
- är pensionär 
- har Eckerö kommun som hemort 
- har tillräckliga inkomster att betala hyra och andra boendeutgifter 
samt har inte betydande betalningsanmärkningar, skulder och indriv-
ning sedan tidigare gällande hyror och elektricitet. 
 
Om särskilda skäl föreligger, kan pensionärslägenhet även hyras ut 
till någon som inte uppfyller samtliga kriterier ovan. 
 
Ansökan och beslut: 
- Ansökan om pensionärslägenhet sker skriftligen på anvisat an-
sökningsblankett som lämnas till omsorgskansliet. 
- Lediga lägenheter annonseras ut via kommunens infokanaler. 
- De inkomna ansökningar handläggs av tjänstemannen vid om-
sorgskansliet som vid kö till lägenheter fattar beslut utifrån behovet 
hos de sökande och delger tjänstemannabeslutet gällande detta på 
kommunens elektroniska anslagstavla. Sökande som är ålderspens-
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ionärer samt sökande med behov av hemtjänst och/eller ändringsar-
beten i nuvarande bostad prioriteras framom andra sökanden.  
- Om sökande inte uppfyller kriterierna, beslutar kommunstyrelsen 
gällande ansökan utifrån behovsprövning. 
- Rättelseyrkande gällande tjänstemannabeslutet eller beslutet hos 
kommunstyrelsen kan lämnas in till kommunstyrelsen inom 14 dagar 
från mottagande av delgivning gällande beslutet. 
 
Gällande avtalsregler: 
- Hyresgästen ska vårda lägenheten väl och ska inte företa änd-
ringsarbeten i bostaden utan skriftligt tillstånd från hyresvärden. 
- Hyresgästen ska följa allmänna ordningsregler. Rökning inomhus 
är förbjudet. 
- Hyresgästen ska hålla de allmänna utrymmena såsom förrådsut-
rymmen, gemensamhetslokaler samt gården i ordning och fria från 
bråte samt städa efter sig vid användning av gemensamma utrym-
men, såsom tvättstuga och bastu. 
- Bilar ska parkeras på anvisad parkeringsplats och får köras fram-
för lägenheterna endast tillfälligt för av- och pålastning. 
- Hyran bör betalas senast 5e dagen i månaden. Vid betalningssvå-
righeter bör hyresgästen omedelbart ta kontakt med kommunen för 
att komma överens om avbetalningsplan. Vräkningsprocessen kan 
startas vid två obetalda hyror. 
- Hyran inkluderar el, vatten och uppvärmning och en månads ga-
rantihyra betalas in före nycklarna lämnas ut. 
- Kommunfullmäktige beslutar om eventuella hyreshöjningar årlig-
en.  
- Uppsägningstiden för hyresgästen är en kalendermånad och för 
kommunen två kalendermånader. 
- Efter uppsägning är hyresgästen skyldig att tömma lägenheten 
och förrådsutrymmen på sina tillhörigheter, städa lägenheten och öv-
riga utrymmen som hyresgästen nyttjat samt återlämna nycklarna till 
kommunkansliet senast sista hyresdagen. Kommunen har rätt att 
tömma lägenheten/förrådet efter att nycklarna har återlämnats. Hy-
resgästen faktureras för eventuell tömning och städning. 
 

Bilaga 5: Förslag till kriterierna för uthyrning av kommunens pensionärslägenheter 
 

Kriterierna föreslås gälla från och med 1.1.2022. 
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT: 
Socialnämnden beslutade enligt förslaget. Kriterierna gäller ansök-
ningarna som inkommer efter den 1.1.2022. 
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SN § 66 EKONOMISK UPPFÖLJNING AUGUSTI-NOVEMBER 2021 OCH OMDISPONERING AV 

MEDEL INOM NÄMNDEN 
 

 
Budgetuppföljning per 30.11.2021 bifogas (bilaga 6). Av budgeten för 
äldreförvaltningen inklusive äldreomsorgskansliet och äldreomsorgen 
olika praktiska verksamheter kan det konstateras att av budgeterade 
medel har 64,80 % använts per sista november 2021 medan kalkyle-
rad användningsprocent skulle vara 91,67 %. Av enskilda kostnads-
ställen inom socialnämndens nuvarande ansvarsområde äldreomsorg 
har budgeterade medel för Oasen använts i snabbare takt än plane-
rad och även köp av kundtjänster från övriga aktörer har varit på 
högre nivå än budgeterat. Däremot har budgetmedel för löner för per-
sonal, budgetmedel för köp av övriga tjänster och material i Solgår-
dens serviceboende samt särskilt i hemservice ute har använts till 
mindre del, likaså närståendevårdsstöd, trygghetslarm och Äldis. Av-
giftsintäkter har inkommit stort sett i budgeterat takt förutom vad gäl-
ler avgifter för permanenta platser hos Solgården. Av bifogat material 
gällande budgetuppföljning kan det konstateras att äldreomsorgsför-
valtningens budget som helhet kommer förmodligen att hållas inom 
ramarna för budgeten. Dock behöver en viss omdisponering ske mel-
lan kostnadsställena för en budget i balans. I bifogat tabell föreslås 
förslag till omdisponeringar och deras belopp. Beloppen föreslås 
omdisponeras från konton för löner inom övriga resultatenheter inom 
äldreomsorgsförvaltningen där det finns budgetmedel som inte har 
förbrukats. 
 

Bilaga 6:  Budgetuppföljning per 30.11.2021 samt månadsvis 
 Omdisponering av budgetmedel 
  

 
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag: 
Socialnämnden antecknar informationen om budgetuppföljningen till 
sin kännedom samt godkänner omdisponering av medel inom nämn-
den enligt bifogat förslag. 
 
BESLUT: 
Socialnämnden beslutade enligt förslag. 

  



 

ECKERÖ KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
07.12.2021 
 

Sida 
26 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till 
påseende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

SN § 67 ÄLDIS 
 

Äldreomsorg på distans (ÄlDis) är en digital tjänst administrerat av Jomala 
kommun där ett antal kommuner på Åland, däribland Eckerö deltar. Relativt 
få äldre personer har dock valt att utnyttja Äldis där användningen i Eckerö 
kommun har år 2021 minskat till en skärm i bruk. Äldistjänstens administra-
tiva kostnader ökar året 2022 med anledning av att flera medlemskommuner 
har sagt upp avtalet och Äldistjänster har diskussioner med landskapet gäl-
lande alternativa finansieringsmodeller. Uppsägningstiden för Äldis är ett ka-
lenderår om man säger upp avtalet senast till årsskiftet. 
 
I budgetförslaget för 2022 från nämnden finns det förslag på att Äldistjäns-
ten sägs upp och att andra digitala lösningar ämnas att utvecklas i stället. 
Kommunstyrelsen har godkänt budgetförslaget gällande Äldis och budget-
förslaget är under behandling hos kommunfullmäktige. Det finns ett praktiskt 
behov av att säga upp avtalet senast per 31.12.2021 för att avtalet ska upp-
höra per 31.12.2022. 
 
Äldreomsorgs- och barnsomsorgsledarens förslag: 
Tjänstemannen föreslår att socialnämnden befullmäktigar äldreomsorgs- 
och barnomsorgsledaren att säga upp avtalet gällande Äldis senest per 
31.12.2021 utan ytterligare beslut i socialnämnden under förutsättningen att 
Kommunfullmäktige godkänner budgetförslaget. 
  
BESLUT: 
Socialnämnden beslutade enligt förslag. 
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SN § 68 UPPFÖLJNING: ÄLDREOMSORG 
 

Äldreomsorgsledare redogjorde för aktuella ärenden inom äldreomsorgens 
verksamheter. Även rutiner kring trygghetslarmet gicks igenom speciellt 
med fokus på genomgång av avvikelser för att undvika och förebygga inci-
denter. 
 
 
Äldreomsorgs- och barnsomsorgsledarens förslag: 
Socialnämnden tecknar informationen till kännedom.  
  
BESLUT: 
Socialnämnden tecknade informationen till kännedom.  
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
ECKERÖ KOMMUN 

 
 
 
 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
OCH BESVÄRSANVISNING 

Organ 

 
Sammanträdesdatum 
 

SOCIALNÄMNDEN 
 
PARAGRAFER:  

07.12.2021 
 
56-68 

 
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: 56-60, 62, 68 

 
 Besvär kan inte anföras över nedan nämnda 

beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 110 § KomL kan framställas över be-
slutet. 
 
Paragrafer: 61, 63 - 67 
 

 

 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: 61, 63 - 67 
 
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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