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 KÖKARS KOMMUN  Möteskallelse, möte nr. 5  Sida  1 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  16.08.2022 

 Mötestid  Plats 

 16.08.2022 15.00-xx.xx § 43-57  Kommunens mötesrum, skolan 

 Närvarande ordinarie beslutsfattare 

 Holmström Harry,  ordförande  Carlström Mats 

 Sundström Gunnar, vice ordförande  Pleijel Christian 

 Rainer Eriksson  Närvarande ersättare 

 Dahlgren Thomas  1 - Robin Nylund 

 Bodmark Inger  2 - Allgode Gerry 

 Björk Natalie  3 - Hellström Krister 

 Sundberg Maria 

 Övriga närvarande 

 Niclas Karlsson, kommundirektör  Lotta Eriksson, ks ordf. 

 Kent Finneman, ks vice ordf. 

 Underskrifter                                                  Kökar den 

 Harry Holmström, ordförande  Niclas Karlsson, kommundirektör 

 Protokolljustering                                            Kökar den 

 x  y 

 Protokollet framläggs till påseende senast den 23.08.2022 

 Intygas av Niclas Karlsson, kommundirektör 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Möteskallelse, möte nr. 5  Sida  2 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  16.08.2022 

 Föredragningslista 

 Ärende  Sida 

 § 43 Laglighet och beslutsförhet  3 

 § 44 Val av två protokolljusterare och sekreterare  3 

 § 45 Godkännande av föredragningslistan  3 

 § 46 Kommunfullmäktiges protokoll från föregående möte 18.03.2022  3 

 § 47 Inköp av dator till biblioteket.  4 

 § 48 Förslag till förändring i förvaltningsstadgan angående bibliotek och kulturnämnd.  5 

 § 49 Övertagande av vatten- och avloppsledningar, vägar samt grönområden av Rysskläpp.  6 

 § 50 Egenkontrollplan inom hemserviceverksamheten.  8 

 § 51 Äldreomsorgsplan.  10 

 § 52 Revidering av beredskapsplan, delområdesplan för socialväsendet.  12 

 § 53 Kommunutredning och kommunsammanslagning.  14 

 § 54 Bokslut 2021.  15 

 § 55 Övriga ärenden.  16 

 § 56 Nästa möte: På ordförandens kallelse.  16 

 § 57 Mötet avslutas.  16 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Möteskallelse, möte nr. 5  Sida  3 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  16.08.2022 

 § 43  Laglighet och beslutsförhet 

 Förvaltningsstadgaden § 13 

 Kallelse till fullmäktige sammanträden skall sändas minst sex dagar före sammanträdet, kallelsedagen 
 medräknat. Kallelsen sänds till varje fullmäktigeledamot separat och till de personer som har såväl 
 närvaro- som yttranderätt vid sammanträdet som fullmäktigeledamöternas ersättare även om dessa inte 
 kallas in. Inom samma tid skall sammanträdet kungöras på den elektroniska anslagstavlan på 
 kommunens hemsida. I kallelsen skall anges tidpunkt och plats för sammanträdet och vilka ärenden 
 som skall behandlas. 

 Fullmäktige är beslutfört då minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande. Om antalet 
 närvarande ledamöter understiger två tredjedelar till följd av att en eller flera av de närvarande 
 ledamöterna är jäviga i ett ärende, är fullmäktige ändå beslutfört i ärendet. 

 KF Beslut: Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

 § 44  Val av två protokolljusterare och sekreterare 

 KF Beslut:  Till protokolljusterare valdes x och y. 

 Protokollet justeras efter mötet  på Kommunkansliet. 

 § 45  Godkännande av föredragningslistan 

 KF Beslut:  Föredragningslistan godkänns  . 

 § 46  Kommunfullmäktiges protokoll från föregående möte 18.03.2022 

 KF Beslut:  Protokollet antecknas till kännedom. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Möteskallelse, möte nr. 5  Sida  4 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  16.08.2022 

 § 47  Inköp av dator till biblioteket. 

 KS § 115 den 13.06.2022. Övriga ärenden - Inköp av dator till biblioteket. 

 Biblioteks och kulturnämnden hade möte idag och beslöt att anhålla om extra pengar från 
 kommunstyrelsen till inköp av en stationär dator samt ny skärm till en summa av € 780, 

 KD förslag  : Att anhållan bifalles och sänds vidare  till fullmäktige för finansiering 

 KS beslut  : Styrelsen bifaller förfrågan. 

 KF beslut: 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 
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 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  16.08.2022 

 § 48  Förslag till förändring i förvaltningsstadgan angående bibliotek 
 och kulturnämnd. 

 KS § 55 den 25.03.2022. Förslag till förändringar i förvaltningsstadgan. 

 -  § 10 Biblioteks och kulturnämnden 02.03.2022 

 Skrivelse från biblioteks och kulturnämnden: 
 I Förvaltningsstadga för Kökars kommun står det på sidan 5 följande: 

 Biblioteks- och kulturförvaltningen 

 Organ:  Skolnämnden 
 Chef:  Bibliotekarien 
 Vikarie.  Skolnämndens ordförande 

 Detta hänger kvar från den tiden som biblioteket och kulturen var en del av skolnämnden. Numera är 
 biblioteks och kulturnämnden en egen nämnd med en egen ordförande. 

 Så det rätta borde således vara: 

 Biblioteks- och kulturförvaltningen 

 Organ:  Biblioteks och kulturnämnden 
 Chef:  Bibliotekarien 
 Vikarie:  Biblioteks och kulturnämndens ordförande 

 Kökar den 8 mars 2022 

 Biblioteks och kulturnämnden 
 gm Catrin Finneman 
 föredragande i Biblioteks och kulturnämnden 
 Gun Lindblom 
 Ordförande i Biblioteks och kulturnämnden 

 KD föreslår  inför fullmäktige att förvaltningsstadgan  ändras enligt förslaget. 

 KS beslut  : Förslaget godkänns. 

 KF beslut: 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Möteskallelse, möte nr. 5  Sida  6 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  16.08.2022 

 § 49  Övertagande av vatten- och avloppsledningar, vägar samt 
 grönområden av Rysskläpp. 

 KS § 114 den 16.12.2019 Övertagande av vatten- och avloppsledningar, vägar samt grönområde 
 av Rysskläpp 

 -  Bordlagt ärden KST nr 9 § 106  09.10.2019 

 Gunnar Sundström och Henrik Sundberg avlägsnade sig från sammanträdet vid behandling av denna 
 paragraf. 

 -  BTN § 64 04.06.2019 

 Fastighetsbolaget Rysskläpp har inkommit till kommunen om förslag på att kommunen övertar vatten, 
 avloppsledningar samt grönområdet samt att kommunen skulle överta vägen. Rysskläpp har bekostat 
 all ledningbyggnation samt alla kostnader på området. Kommunen har ej deltagit i kostnaderna. 
 Mellan Rysskläpp och kommunen har tidigare uppgjorts ett markanvändningsavtal. Grönområdet som 
 har planerats att övergå till kommunen är 1,068 ha stort. 

 FÖRSLAG  Att kommunen övertar vatten- och avloppsledningarna  för att i framtiden ha möjligheter 
 att inkoppla andra fastigheter. Vissa ledningsdragningar som ej behövs till bolagets egna tomter  har 
 bekostas av Rysskläpp. För byggande av dessa ledningar föreslås att en ersättning på 7.520 € erläggs. 
 Kommunen kan sedan i framtiden fakturera anslutningsavgifter av fastighetsägare på området. 
 Markområdet övertas av kommunen (pumpstationen mm. ligger på detta område). För vägen föreslås 
 att kommunen ej övertar vägarna, istället borde en enskilt väglag bildas där kommunen sedan får en 
 liten andel p.g.a grönområdet. 

 BESLUT  Byggnadstekniska nämnden beslöt att för kommunstyrelsen  föreslå att  kommunen övertar 
 vatten- och avloppsledningarna för att i framtiden ha möjligheter att inkoppla andra fastigheter. Vissa 
 ledningsdragningar som ej behövs till bolagets egna tomter  har bekostas av Rysskläpp. För byggande 
 av dessa ledningar föreslås att en ersättning på 1.000 € erläggs till Rysskläpp AB. 

 -  KST nr 9 § 106  09.10.2019 

 KD Ändrar sitt förslag till bordläggning för hörande av representanter för Rysskläpp AB. 

 Beslut: förslaget godkänns 

 -  KST nr 10 § 114  16.12.2019 

 Företrädare för Rysskläpp har inte möjlighet att delta på detta möte. I stället kommer Rysskläpp via 
 Olle Dahl med följande förslag: 

 1.  Kommunen ersätter Rysskläpp Ab med 1000€  per hushåll som ansluter sig. Om inga 
 anslutningar sker så kostar det följaktligen ingenting för kommunen. Anslutning av vatten och 
 avlopp ger kommunen intäkter på 4000€ varav 1000€ går tillbaka till Rysskläpp som bekostat 
 rördragningarna. 

 2.  Kommunen övertar ägandet av de allmänna ytorna dock utan ansvar för skötsel. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 
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 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  16.08.2022 

 KD föreslår  att förslaget från rysskläpp via Olle Dahl  godkänns inför fullmäktige. Eventuella vägar 
 omfattas inte av beslutet i detta sked  e. 

 KST beslut:  Förslaget godkänns 

 KF beslut: 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Möteskallelse, möte nr. 5  Sida  8 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  16.08.2022 

 § 50  Egenkontrollplan inom hemserviceverksamheten. 

 KS § 57 den 25.03.2022 Egenkontrollplan inom Kökar kommuns hemserviceverksamhet 2021 

 -  KS § 5 den 10.02. 2021 
 -  ON § 95 den 14.12.2021 

 Landskapslag (2020:12) om socialvård 47 § Egenkontroll 

 Landskapslag (2020:12) om socialvård och Äldrelag (2020:9) för Åland trädde i kraft 01.01.2021. 
 Verksamhetsenheter som bedriver kommunal äldreomsorg ska enligt den nya lagstiftningen ha en 
 egenkontrollplan i vilken ingår rutiner för personalens anmälningsskyldighet. En egenkontrollplan har 
 tagits fram för hemserviceverksamheten i Kökars kommun. Egenkontroll är ett verktyg för 
 serviceproducenten som används till att utveckla och följa upp servicekvaliteten och klientsäkerheten i 
 det dagliga klientarbetet vid verksamheter. 

 Omsorgschefens förslag  : 

 Omsorgsnämnden omfattar egenkontrollplanen för Kökar kommuns hemserviceverksamhet år 2021, 
 varefter den publiceras på hemsidan och läggs fram till offentligt påseende. Ärendet sändes till 
 kommunstyrelsen för kännedom. Ärendet justeras omedelbart. 

 ON Beslut: 

 Beslut enligt förslag. Omsorgsnämnden omfattar räddningsplanen i sin helhet. Egenkontrollplanen 
 publiceras på hemsidan och läggs fram till offentligt påseende. Ärendet sändes till kommunstyrelsen 
 för kännedom. Ärendet justeras omedelbart. 

 KS 10.02.2022 

 KS Bilaga § 5 10.02.2022 Egenkontroll Kökar 

 KD föreslår  att omsorgsnämndens förslag godkänns inför  fullmäktige. 

 KS Beslut  : Ärendet bordläggs för klargörande av inrättade tjänster,  principer för uppdatering. 

 -  KS den 25.03.2022 

 Ärendet har kompletterats med uppgifterna nedan. 

 Inrättade tjänster inom äldreomsorgen per den 18.2.2022 

 1 x omsorgschef/föreståndare         = 55% 
 1 x ansvarig närvårdare : 40+60%  =100 % 
 5 x närvårdare dagtid                      = 78,43% 
 3 x närvårdare nattetid                    = 68,63% 
 1 x lokalvårdare                               = 41,83% 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 
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 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  16.08.2022 

 1 x ansvarig kock                            = 100% 
 1 x kock                                           = 70% 

 Uppdateringsplan 

 Egenkontrollplan uppdateras årligen. 

 Planen för egenkontroll gås igenom vid enhetens personalmöte en gång per år och uppdateras om det 
 sker ändringar i verksamheten eller omständigheter kring den. 

 Planen för egenkontroll gås igenom med nya arbetstagare i samband med inskolningen. 

 Beskrivning av antalet anställda och av personalens dimensionering och struktur; yrkesutbildad och 
 assisterande personal 

 Inom hemservicen finns totalt 13 inrättade tjänster. I dessa ingår omsorgschef/föreståndare,  ansvarig 
 närvårdare, närvårdare med dagskift och nattskift samt köks- och städpersonal. Det totala antalet 
 anställda är 9,65 personer varav 6,98 personer i direkt vårdarbete. 

 Formell behörighet för vårdpersonal är närvårdare eller motsvarande utbildning infört i Valvira. 
 Genom tillräckliga resurser tryggas servicen för hemmaboende äldre i behov av  omsorg och hjälp 
 24/7. I första hand anställs utomstående närvårdare för inhopp och längre vikariat. 

 Egen personal erbjuds möjlighet till extra arbete om verksamhetens funktion det kräver. Tillgången till 
 vikarier är minimal. 

 KD föreslå  r att omsorgsnämndens förslag godkänns inför  fullmäktige. 

 KS Beslut  : Förslaget godkänns med tillägget att månad  för uppdatering skall fastställas. 

 KF beslut: 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 
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 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  16.08.2022 

 § 51  Äldreomsorgsplan. 

 KS § 58 den 25.03.2022. Kökar kommuns äldreomsorgsplan 

 -  ON § 98 14.12.2021 

 Äldreomsorgsplanen är ett dokument för styrning och kontinuerlig förbättring av kommunens 
 äldreomsorg. Likt övriga kommuner i Finland står även Kökar inför utmaningen att tillgodose 
 behoven för den allt mer heterogena och växande målgruppen för äldre. Det kommunala ansvaret för 
 äldreomsorg regleras i flertal lagar, föreskrifter och andra styrdokument. 

 Kommunfullmäktige ska anta en plan för att stöda den äldre befolkningen. Äldrerådet ska ges 
 möjlighet att delta i beredningen av planen. Planen ska revideras minst vart fjärde år.  Denna plan är 
 en reviderad version av den tidigare äldreomsorgsplanen. 

 Se bilaga 5. 

 Omsorgschefens förslag  : 

 Omsorgsnämnden omfattar det reviderade dokumentet av Kökar kommuns äldreomsorgsplan. Ärendet 
 sändes till kommunstyrelsen för vidare behandling. Ärendet justeras omedelbart. 

 ON Beslut:  Beslut enligt förslag.  Ärendet sändes till  kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 -  KS 10.02 2022 

 KS bilaga § 7 10.02.2022 Plan för att stödja den äldre befolkningen 2022-2026 Kökar 

 KD föreslå  r att omsorgsnämndens förslag godkänns inför  fullmäktige. 

 KS Beslut  : Ärendet återremitteras till nämnden för  klargörande huruvida barn - och familjerelaterade 
 frågor, handikappfrågor  skall ingå i äldreomsorgsplanen samt komplettering med uppgifter om 
 äldrerådet. 

 Kommunstyrelsen skall därtill klargöra kommunens värdegrunder. 

 -  ÄO § 29 22.02.2022 

 Avtal om köp av tjänster inom hemservice samt Avtal om köp av boendeservice och service på 
 institution 

 Avtalsparter: Kökars kommun - Kommunernas socialtjänst k.f har uppgjorts och godkänts av 
 kommunstyrelsen den 7.4 2021,§ 51 och § 53. 

 Kommunernas socialtjänst (KST) handhar all service för individer under 65 år och kommunen 
 handhar huvudsakligen service ansvaret för individer 65 år och äldre. KST köper viss socialservice för 
 yngre klienter från kommunerna. 

 Avtalet gäller dels hemservice och även boendeservice för personer under 65 år som inte omfattas av 
 kommunernas äldreomsorg men ändå är i behov av motsvarande service. Avtalet gäller från och med 
 1.1.2021 och tillsvidare 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 
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 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  16.08.2022 

 Säljaren tillhandahåller hemservice. Med hemservice avses att fullgöra eller bistå vid fullgörandet av 
 uppgifter och funktioner som hör till boende, vård och omsorg, upprätthållande av funktionsförmågan, 
 vård och fostran av barn, uträttande av ärenden samt till det övriga dagliga livet. Hemservice 
 tillhandahålls personer som på grund av sjukdom, förlossning, skada eller av någon annan liknande 
 funktionsnedsättande orsak eller i en särskild familje- eller livssituation behöver hjälp för att klara de 
 uppgifter och funktioner som avses ovan Som stödtjänster som ingår i hemservicen tillhandahålls 
 måltids-, klädvårds- och städservice och tjänster som främjar socialt umgänge. 

 Äldrerådet 

 Instruktion för äldrerådet i Kökars kommun behandlades av kommunstyrelsen den 17.02.2021 § 20 

 Äldrerådets huvudsakliga uppgifter sammanhänger med planen för att stöda den äldre befolkningen 
 som kommunen ska anta enligt 7 § (Plan för att stöda den äldre befolkningen) samt utvärderingen i 
 enlighet med 8 § (Utvärdering, ges tillfälle att ge utlåtande), i enlighet med Äldrelag (2020:9) för 
 Åland. Vid sidan av dessa uppgifter ska kommunen ge äldrerådet möjlighet att ge utlåtande i samband 
 med annat beslutsfattande som påverkar den äldre befolkningens levnadsbetingelser. 

 Omsorgschefens förslag  : 

 Komplettering av huruvida barn- och familjerelaterade frågor, handikappfrågor ingår i 
 äldreomsorgens verksamhet har beskrivits i ovanstående text och skall enligt begäran från 
 kommunstyrelsen tilläggas till kommunens äldreomsorgsplan.  Detta gäller även uppgifter om 
 äldrerådet Ärendet sändes till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 ÄO Beslut:  Förslaget godkänns inför kommunstyrelsen. 

 KD föreslår  att omsorgsnämndens förslag godkänns inför  fullmäktige. 

 KS Beslut  : Förslaget  godkänns. 

 KF beslut: 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 
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 KOMMUNFULLMÄKTIGE  16.08.2022 

 § 52  Revidering av beredskapsplan, delområdesplan för 
 socialväsende  t. 

 KS § 73 den 04.05.2022 Revidering av beredskapsplan för Kökars kommun, delområdesplan för 
 socialväsendet 

 -  ÄO § 41 den 6.4.2022 

 Målsättningen med beredskapsplan är att garantera befolkningen trygghets nivå vid speciella 
 förhållanden samt vid undantagsförhållanden. Strävan är att sköta alla uppgifter och serviceformer 
 som ankommer på Sommarängen så normalt som möjligt. Delområdesplan för socialväsendet och 
 beredskapsplan för Sommarängen presenteras i bilagor 3 - 4. 

 Kommunen strävar till att behålla den ordinarie organisationen även vid special- och 
 undantagsförhållanden. Ny verksamhet som ankommit på socialvården är skötande av den 
 krisdrabbade befolkningens och hjälporganisationens underhåll, omfattande bespisning, beklädnad 
 och inkvartering. Det allmänna socialarbetet sköts av kommunernas socialtjänst k.f (KST)fr.o.m. 
 1.1.2021.  Kommunernas socialtjänst köper tjänst från Kökar kommun. Barnomsorgen underlyder 
 bildningsnämnden och finns således inte i den reviderade beredskapsplanen. Dock skall ett nära 
 samarbete finnas och även tillgång till lokaliteter ifall behover av evakuering odyl uppstår. 

 Samtliga personer i resp verksamhetsorganisationer vad gäller delområdesplan är tillfrågade vad 
 gäller deltagande. 

 Delområdesplan för Socialväsendet i Kökars kommun presenteras i bilaga 3. 

 Delområde Planens innehåll: 

 1. Godkännande av del områdesplanen 
 2. Innehållsförteckning 
 3. Måldokument som styr verksamheten 
 4. Normaltida verksamheter 
 5. Verksamheter vid specialförhållanden och undantagsförhållanden 
 6. Innehållsförteckning 
 7. Skyddsavsnittscentral 
 8. Krisgrupp 
 9. Verksamhetsorganisation/Vilka uppgifter särskilt utsedda personer har vid sådana händelser 

 Beredskapsplan för Sommarängens effektiverade servicehem och pensionärsbostäder presenteras i 
 bilaga 4 med innehåll: 

 Målsättning 
 Allmänna uppgifter om inrättningen 
 Personalantal/klientantal 
 Farosituationer 
 Byggnadstekniskt skydd 
 Alarmerings anordning 
 Släcknings- och räddnings anordningar 
 Åtgärder vid olyckstillbud 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 
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 Skyddsorganisationen 
 Räddnings skolning 
 Vårdinrättningens situation vid undantagsförhållanden 
 Anknytning till den kommunala räddningstjänsten och befolkningsskyddet 
 Elgenerator (vid elavbrott) 
 Uppdatering 

 Omsorgschefens förslag: 

 Omsorgschefen har varit i kontakt med befolkningsskyddschefen som tagit del av bägge reviderade 
 planer. 

 Den reviderade beredskapsplanen för Kökars kommuns effektiviserade servicehem samt 
 delområdesplan för socialväsendet godkänns av äldreomsorgsnämnden och sändes till 
 kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 ÄO Beslut  : Beslut enligt förslag. Ärendet sändes till  kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 KS § 73 möte den 04.05.2022 

 KD föreslår  att Äldreomsorgsnämnden förslag godkänns. 

 KS beslut  : Förslaget godkänns inför fullmäktige 

 KF beslut: 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 
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 § 53  Kommunutredning och kommunsammanslagning. 

 KS § 95 den 25.05.2022. Kökar kommun önskar att delta i framtida diskussioner gällande 
 eventuella kommande kommunsammanslagningar. 

 Frågan har lyfts att det borde vara till Kökars fördel att vara en aktiv del av diskussionerna angående 
 eventuella kommunsammanslagningar. Kökars ekonomi är svag på både kort och mellanlång sikt. 

 Utöver att vara med och kunna påverka, så kan det finnas möjligheter till att både köpa och sälja 
 tjänster mellan kommunerna. 

 KD föreslår  : Kommundirektören kontaktar vicelantråd  angående kommunens intresse att delta. 

 KS beslut:  Bifalles 

 Kommundirektören har varit i kontakt med vicelantråd Harry Jansson som har svarat följande “i 
 och med att Kökar både muntligt och skriftligt ställde sig avvisande till att medverka i en frivillig 
 kommunutredning, har dessa pågått utan Kökar. - Ifall kommunen ändrat uppfattning behövs ett 
 tydligt besked om detta förankrat i fullmäktige” 

 KF beslut: 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 
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 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  16.08.2022 

 § 54  Bokslut 2021. 

 KS § 113 den 13.06.2022.  Kommunens bokslut 2021 

 Bokslutet för 2021 har nu färdigställts. Bokslutet visar ett underskott på € -80 960,- 

 Samtliga nämnder förutom socialnämnden och byggnadstekniska nämnden underskrider budgeten. 

 Socialnämnden fastställde budget för 2021 var € -406 385,- Bokslut för 2021 blev € -473 369,01. 

 Byggnadstekniska nämndens överskridning är på grund av två orsaker. 

 1. Byggnadstillsynen, som hade en faställd budget på € -22 139,- och bokslutet blev € -31 656,98.      2. 
 Grundskolans renoveringar hade en faställd budget på € -50 050,- och bokslutet blev € -77 671,75 

 Styrelsens fastställde budget för 2021 var € -7 654,- Styrelsens bokslut för 2021 blev € -53 752,73 

 Johan Rothberg redovisade Baltic Wings projektet inför styrelsen. Johan Rothberg gick igenom 
 verksamhetsberättelsen med styrelsen där kommunens ekonomiska ställning och hur det har 
 uppkommit togs upp. Johan informerade om hur han hade ordnat med riskhanteringen för 2021 och 
 hur han rekommenderade att den skulle skötat vidare 2022 och 2023. 

 KD förslag  : Styrelsen föreslår att resultatet € –80  960,06 överförs till över/underskott från tidigare 
 räkenskapsperioder. Samt att styrelsen godkänner bokslutet för 2021, jämte redovisade 
 överskridningar av budget, och överlämnas till revisorerna för granskning samt därefter lämnas till 
 fullmäktige för fastställande. 

 Kommunfullmäktige skall även besluta om eventuell ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. 

 KS Beslut  : Styrelsen godkänner KD förslag. Men styrelsen  hade önskat en mera noggrann och 
 detaljerad redovisning av Baltic Wing om hur förlusterna uppstått och under vilka perioder. Det finns 
 vissa oklarheter i summorna mellan bokslut och redovisning som styrelsen önskar att revisorerna 
 granskar närmare. 

 Slutrevision har hållits 16 juni där Revisorerna förordar i sin revisionsberättelse att bokslutet 
 godkänns och ansvarfrihet beviljas de redovisningsskyldiga för räkenskapsåret 2021. 

 KF beslut  : 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 
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 KOMMUNFULLMÄKTIGE  16.08.2022 

 § 55  Övriga ärenden. 

 § 56  Nästa möte: På ordförandens kallelse. 

 § 57  Mötet avslutas. 

 Mötet avslutades kl: 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 
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 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  16.08.2022 

 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

 BESVÄRSFÖRBUD 

 Vad förbudet grundar 
 sig på 

 Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, 
 kan enligt §  kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller 
 kommunalbesvär anföras över beslutet: 

 Paragrafer § 

 Enligt § 15 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte 
 anföras över nämnda nedan beslut: § 

 Ärenden som gäller endast intern organisation och delgivningar 
 Paragrafer och grund för besvärsförbudet: § 

 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 Myndighet till vilken 
 rättelseyrkande kan 
 framställas, samt tid för 
 yrkande av rättelse 

 Den som är missnöjd med ovan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt 
 rättelseyrkande. Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett 
 beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av 
 beslutet (part) samt av kommunmedlemmar. 

 Myndighet hos vilken rättelse yrkas: 

 Kökar kommun 
 Kommunstyrelsen i Kökar 
 22730 Kökar 

 Paragrafer: § 

 Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En 
 part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet 
 avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått 
 del av beslutet den dag protokollet lagts fram offentligt. I vartdera fallet 
 räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen i besvärstiden. 

 Rättelseyrkandets 
 innehåll  Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. 

 Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 
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 KOMMUNFULLMÄKTIGE  16.08.2022 

 KOMMUNALBESVÄR 
 Besvärsmyndighet och 
 besvärstid 

 I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 
 Ändring i beslut med anledning rättelseyrkanden kan sökas genom 
 kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om 
 beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i 
 beslutet sökas genom kommunalbesvär också av en som är part eller 
 kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på 
 den grunden att 
 1. beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
 2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 
 eller 
 3. beslutet annars strider mot lag. 

 Besvärsmyndighet är 
 Ålands förvaltningsdomstol 
 PB 31 
 22101 Mariehamn 

 Paragrafer: § 

 Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet 
 avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått 
 del av beslutet den dag protokollet lagts fram offentligt. 

 FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 Besvärsmyndighet och 
 besvärstid 

 Besvärsmyndighet är 
 Ålands förvaltningsdomstol 
 PB 31 
 22101 Mariehamn 

 Paragrafer: § 

 Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 BESVÄRSSKRIFT 
 Besvärsskrift 
 I besvärsskriften skall anges 

 -  ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress 
 -  vilket beslut som överklagas 
 -  vilka ändringar som yrkas i beslutet 
 -  motiveringar till att beslutet bör ändras 

 Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller av den som författat skriften. Om endast den 
 som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också yrke, boningsort och postadress anges. 

 Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg 
 om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 

 Inlämnande av besvärshandlingarna 
 Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten för besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan 
 även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till 
 posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Enligt lagen om domstolsavgifter kan 
 domstolen ta ut en avgift för inlämnande av besvär. Kontakta respektive domstol för mer information. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 
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 KÖKARS KOMMUN   Bilaga 3 14.12.21 § 94/2021 

PLAN FÖR EGENKONTROLL INOM SOCIALSERVICEN  

1 UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN  

Serviceproducent  

Kökars kommun 

Serviceproducentens namn  

Sommarängen 
Kommunens namn  

Kökars kommun 

Serviceform och klientgrupp för vilken service 
produceras  

Hemservice för äldre 

Kommun där serviceenheten är belägen  

Kökar 

Kontaktuppgifter på kommunen där serviceenheten är belägen  

Hellsö 

AX-22 730 Kökar 

Serviceproducentens officiella namn:   

 

ESB Sommarängen 

Serviceproducentens FO-
nummer: 
 

020 5032-7 

Verksamhetsenhetens namn  

Kökar kommuns hemvård och där tillhörande stödtjänster 

Verksamhetsenhetens postadress  

Hellsö 

Postnummer  

22 730  
Postanstalt  

Kökar 

Ansvarig för verksamheten  

Camilla Enberg, omsorgschef 
Telefon  

040 487 9400 

Postadress  

Sommarängen Hellsö 

Postnummer  

227 30 
Postanstalt  

Kökar 

E-post  

camilla.enberg@kokar.ax 
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2. VERKSAMHETSIDÉ, VÄRDERINGAR OCH VERKSAMHETSPRINCIPER 

Verksamhetsidé  
 

Kökars kommun erbjuder kvalitativ, lagstadgad och kostnadseffektiv hemservice i hemliknande miljö på 

Sommarängen och i klienterna egna hem.  

Verksamheten omfattar 10 platser på ESB- boende samt hemservice. 

Syftet med hemvård är att säkerställa att hemma boende klienter genom rådgivning och handledning, 

genom vård och ett rehabiliterande arbetsbegrepp på bästa möjliga sätt få vård, omsorg och omvårdnad 

de behöver. 

Hemvårdens service grundar sig på aktuell lagsstiftning (FFS 2014:1301) (ÅFS 2020:12) ÅFS 2020:19) 

och erbjuds till personer som pga. nedsatt funktionsförmåga av olika anledningar har svårigheter med att 

klara av sysslorna som hänför en normal livsföring. Funktionsförmågan kan vara nedsatt antingen 

tillfälligt eller permanent.  För alla klienter inom hemservicen upprättas en vård- och serviceplan. 

 

 

 

Värderingar och verksamhetsprinciper  

Hemservicen utgår från den unika personens behov och livsperspektiv och formar utgående från det en 

levande och trivsam vardag i harmonisk miljö. Alla ska behandlas lika och äldreomsorgen ska vara 

tillgänglig för alla som har rätt till den, oberoende kön, socioekonomisk status, kulturell eller etnisk 

bakgrund. Detta gör grunden för Kökars kommuns hela äldreomsorg.  Alla människors lika värde 

respekteras och de äldre ska ges möjlighet att delta i planeringen, samt medbestämmanderätt vid beslut 

och givande av omsorgstjänster. Hemservicens gemensamma värdegrund, som används som ett 

arbetsredskap och kvalitetssäkring av vården och omsorgen lyfter fram etiska och professionella 

riktlinjer samt omfattar förhållningssätt såväl till klienter som anhöriga, arbetskamrater och 

arbetsgivare. Centrala begrepp: respekt, lyhördhet, professionalism, empati, klientens 

självbestämmanderätt och integritet. 

Uppdateringsplan  

 

Planen för egenkontroll gås igenom vid enhetens personalmöte en gång per år och uppdateras om 
det sker ändringar i verksamheten eller omständigheter kring den.  
Planen för egenkontroll gås igenom med nya arbetstagare i samband med inskolningen. 
 

 Offentlighet av planen för egenkontroll 
 

Den aktuella planen för egenkontroll ska vara offentligt framlagd så att invånarna, anhöriga och 
de som är intresserade av egenkontroll lätt och utan särskild begäran kan bekanta sig med den. 
Planen för egenkontroll finns till påseende i ESB boendet Sommarängen samt publiceras på 
kommunens webbplats www.kokar.ax. 
 

 

 

3 ORGANISERING OCH LEDNING AV EGENKONTROLLEN OCH ANSVARIGA   

Representant/er för ledningen som svarar för egenkontrollen samt dennes/deras uppgifter  
 

Omsorgschef Camilla Enberg tel: 040 487 9400 



 
 

3 
 

Kontaktuppgifter till den ansvariga personen för egenkontrollen samt dennes uppgifter  
 

   camilla.enberg@kokar.ax 

 

Personalens medverkan i genomförandet av egenkontrollen. Plan för inskolning och utbildning av 
personal och studerande i planering och genomförande av egenkontrollen  
 

Omsorgschefen gör upp grunden för planen för egenkontroll, som ges vidare till verksamhetens 
ansvarige närvårdare för kommentarer och förslag på förändringar. Ansvarig närvårdare har 
möjlighet att inhämta åsikter från övrig personal. 

Personalen görs delaktig i egenkontrollplanen under regelbundna personalmöten och i 
inskolningsskedet. 

 

 

4. KLIENTENS OCH DE ANHÖRIGAS DELTAGANDE OCH KLIENTRESPONS  

Beskrivning av insamlingen av klientrespons  

 

Spontan respons (kommentarer, kritik, förslag) kan ges muntligt, skriftligt per e-post eller anonymt till 

enhetens postlåda. Respons kan även lämnas till medlemmarna i kommunens äldreråd.  

 

Avvikelserapportering och feedback från klienter och anhöriga tas systematiskt tillvara och används som 

en av grunderna för verksamhetsutveckling. 

Responsen delges alltid berörd personal och lyfts vid behov vid personalmötena där man enas om                     

korrigerande åtgärder. Om den som gett respons lämnat in sina kontaktuppgifter, besvaras responsen      

skriftligt. Respons som inhämtats genom klientenkäter, behandlas och används till utveckling av 

verksamheten. 

 

Beskrivning av behandlingen av klientrespons i enheten/inom serviceverksamheten  

 

Ärendedokumentation och egenskötarsystem med klientintervjuer utgör grund för insamling av 

information som sedan tas upp för kännedom/åtgärd vid berörd instans/verksamhetsnivå. 

Beskrivning av användningen av klientresponsen vid utvecklandet av verksamheten  
 

Klientresponsen samlas in till ledande tjänsteman som behandlar informationen och vidtar nödvändiga 

åtgärder. Kundenkäter och möten med berörda klientgrupper vid behov.  

Plan för utvecklandet av klientresponssystemet  

 
Mer systematisk klientundersökning via skriftliga enkäter. 
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5 IDENTIFIERING AV RISKER OCH MISSFÖRHÅLLANDEN SAMT KORRIGERANDE ÅTGÄRDER  

Beskrivning av förfarandet för föregripande identifiering av risker, kritiska arbetsmoment och farliga 
situationer  
 

  Riskbedömning görs tillsammans med Företagshälsovården. 

 

  Egenkontroll bygger på att riskerna kan kontrolleras. Kvaliteten och kundsäkerheten förbättras genom  

  att på förhand identifiera de kritiska arbetssteg och risker som skulle kunna förhindra förverkligandet av   

de krav och mål som ställs för hemvårdens verksamhet. Riskområden kartläggs och åtgärdas systematiskt. 

Inköp av hjälpmedel, uppföljning av sjukfrånvaro och medarbetarsamtal är några av metoderna för att 

kartlägga och minska riskfaktorer.  

Skriftliga handlingsplaner och direktiv för brand och utrymning, våld och hot, missbruk och dödsfall finns   

uppgjorda och uppdateras vid behov. Gemensamma handlingsplaner för hela kommunen finns gällande   

mobbning och trakasserier. 
 

Beskrivning av förfarandet för behandling av tillbud och observerade missförhållanden   

 

Avvikelserapportering inom hemserviceverksamheten och inom läkemedelshanteringen görs 
systematiskt. Åtgärder vidtas och tillbudet tas upp till diskussion på personalmöte så att förfarande 
ska minska att liknande risker inträffar på nytt. 
 
Samtliga anställda har ansvar att farliga situationer och noterade riskmoment lyfts till förmannen 
kännedom. Samtliga läkemedelavvikelser rapporteras ansvarig förman inom Ålands hälso- och 
sjukvård. 

 
Man följer nationella rekommendationer om personaltäthet och rapportering. 

  Arbetarskyddsåtgärder är en del av den dagliga ledningen. 
 
Medarbetarsamtal, veckovisa personalmöten används för att hålla kommunikationskedjan vid liv och 
möjliggöra snabba och korrekta insatser. 

 

 

Beskrivning av förfarandet för åtgärdande av konstaterade missförhållanden  
 

Upptäckta och konstaterade missförhållanden tas utan dröjsmål upp till behandling. Personalen ska utan 
dröjsmål lyfta de missförhållanden, avvikelser och risker de observerat inom hemtjänstens verksamhet. 
Personalen kan ta upp observerade missförhållanden och risker med sin förman eller vid öppen 
diskussion vid personalmötena. Personalen ansvarar även för att avvikelser eller riskmoment berörande 
viss klient dokumenteras 
 
Man vidtar nödvändiga åtgärder så fort det är möjligt eller anses vara behövligt. 
Ansvarsområdesfördelningen framgår av tjänste- och arbetsbeskrivningarna.  
Omsorgschef /ansvarig närvårdare ansvarar för att de planerade ändringarna genomförs. 
 
Varje anställd inom hemtjänsten har en skyldighet enligt § 19 i Äldrelag (2020: 9) för Åland göra en 
anmälan om de noterar missförhållanden hos en äldre person. Personalens anmälningsskyldighet är en 
del i introduktionen till hemtjänstens arbete.  
”Om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som avses i lagen om yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården eller någon som är anställd inom socialvården i kommunen, inom 
Ålands hälso- och sjukvård, räddningsväsendet eller hos alarmcentralen eller polisen, i sitt uppdrag har 
fått kännedom om en äldre person som är i behov av social- eller hälsovård och som är uppenbart 
oförmögen att sörja för sin omsorg, hälsa eller säkerhet, ska den anställda oberoende av 
sekretessbestämmelserna utan dröjsmål göra en anmälan om behovet av hälso- och sjukvård till Ålands 
hälso- och sjukvård och till den kommunala myndighet som ansvarar för socialvården om behovet av 
socialvård.” 
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Beskrivning av hur personal och vid behov samarbetsparter informeras om korrigerande åtgärder  
 

Omsorgschefen ansvarar att personalen introduceras och får kännedom om hur risksituationer hanteras. 
Säkerheten i arbete diskuteras vid personalmöten där man kommer överens om åtgärder och eventuella 
korrigeringar. Samtliga risker och missförhållanden behandlas sakligt och konstruktivt med strävan 
efter att förbättra tryggheten i verksamheten. 
 

Personalen informeras beroende på ärendets natur genom skriftliga direktiv eller muntligt vid 
gemensamma möten. Alla i personalen är skyldiga att ta reda på vad som behandlats och beslutats på 
personalmöten.  
 

  Då förändringen kräver omedelbara åtgärder ansvarar personalen i arbetsskift att informationen                

överförs till följande skift. Alla väsentliga förändringar gällande klient dokumenteras. Klienter och 

anhöriga informeras beroende på ärendets natur muntligt eller skriftligt. 
 

 
  

6 PERSONALEN 

Antalet anställda i vård och omsorg, personalstruktur och principer för anlitande av 
vikarier 
 

Hemvården har totalt nio inrättade närvårdartjänster varav; 
- 1 anställd på heltid,  
- 4 anställda på 78,43%  
- 1 anställd på 60 % 
- 3 anställda på 68,63%. 
 
Formell behörighet till samtliga befattningar är närvårdare eller motsvarande utbildning 

  infört i Valvira. Genom tillräckliga resurser tryggas servicen för hemmaboende äldre i behov av  

  omsorg och hjälp 24/7. I första hand anställs utomstående närvårdare för inhopp och längre vikariat.          

Egen personal erbjuds möjlighet till extra arbete om verksamhetens funktion det kräver.  

  Tillgången till vikarier är minimal. 

Säkerställande av tillräckliga personalresurser 
 

Tillräckliga resurser säkerställs genom fungerande arbetsschemaläggning där verksamhetens 
behov styr bemanningen. Målsättningen är att täcka semester och sjukfrånvaro genom vikarie. För 
plötslig frånvaro får den som tar emot meddelandet ordna vikarie - en förteckning över inskolade 
vikarier finns tillgänglig på enheten.  
 

Principer för rekrytering 

 

En tillsvidare befattning ska alltid innan tillsättande lediganslås. Formell behörighet till samtliga 
befattningar inom hemvården är närvårdare eller motsvarande utbildning införd i Valviras register. 
En prövotid på sex (6) månader kan tillämpas. Ett kortare vikariat kan tillsättas internt om behörig 
personal, som för övrigt fyller kraven på den profil som sökes, finns tillgänglig. 

  Rekrytering sker genom ansökningsförfarande, arbetsintervjuer. 
  Kontroll av behörighet och övriga nödvändiga dokument. 
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Inskolning i klientarbete 

 

Alla nyanställda erbjuds inskolning i arbete minst tre dagar inklusive ett arbetspass i kvällsarbete. 
Inskolningen kan vara längre vid behov. Man strävar efter att den nyanställde besöker samtliga 
klienter första gången tillsammans med en annan vårdare. Den nyanställde informeras om 
arbetsplatsens rutiner och handlingsplaner, räddningsplan, inklusive egenkontrollplan, som finns 
samlade i en för ändamålet avsedd pärm i personal kansliet.  
 
 
Den personal som utsetts att skola in en nyanställd ansvarar för att information ges vad gäller 
behandlingen av klientuppgifter inklusive tystnadsplikt. 
 
Information ges angående övergripande principer och policys för samtliga kommunanställda.  
GPDR beaktas gällande personhandlingar.  Den nyanställde introduceras att teckna dokument för 
tystnadsplikt, lokalt avtal för arbetsskiftets längd. Innan löneutbetalning ska den nyanställde lämna sitt 
skattekort till lönekansliet. 

Beskrivning av upprätthållandet av personalens kompetens och arbetshälsa.  

 

Omsorgschefen ansvarar för fortbildning och utbildningsplanering. 
  Individuella medarbetarsamtal skall hållas årligen. 
  Kommunen möjliggör och subventionerar utbildning och kompetensutveckling bland personalen. 
  Kommunen satsar på arbetshälsa tillsammans med företagshälsovården.  

 
 

 

 

7 LOKALER, PRODUKTER OCH UTRUSTNING 

  

Hemvårdens verksamhetslokaliter är belägna i kommunens servicehus Sommarängen. Lokalerna som 

endast är avsedda för verksamhetens personal, består av två kanslirum med mötesrum samt 

omklädningsrum. För klientarbete används även lokaliteter i de övriga delar av huset, som tvättstugan, 

bastu/ badrum, matsal och pentryn. Klienterna har egna rum med toalett. I basutrustningen ingår säng 

samt sängbord. 
  I byggnaden finns ett skilt rum för att bedriva verksamheter ss hårklippning och fot- och övrig           
massage. 
  Övriga samlingsytor är rymliga, handikappanpassade och trevliga med fräscha möbler. 

Bastun och tvättrum är handikappanpassade. 

På utsidan finns rymliga handikappvänliga altaner på både norra och södra sidan av huset. 

Klienterna samlas dagligen för måltider, aktiviteter och kravlös samvaro.  

 

 

 

Beskrivning av förfaranden i anslutning till städning, avfalls- och tvätthantering  

  

För städning av husets samtliga lokaler ansvarar en 41,83% lokalvårdare anställd under 

omsorgsnämnden. 

Avfallshanteringen sköts genom sortering i skilda kärl och hämtning av Ålands renhållning. Ålands 

miljöservice kf (Mise) är kommunens avfallsentreprenör. Tvätten hanteras på plats. 
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Beskrivning av förfarandet för kvalitetssäkring av inomhusluften. 
 

Kvaliteten på inomhusluften mäts vid behov och minst vart femte år. Nära samarbete med kommunens 

fastighetsskötare samt byggnadsinspektör. 

Beskrivning av produkterna och utrustningen för hälso- och sjukvård i enheten  

 

  Personliftar, eldrivna sängar, sittvåg, rull- och duschstolar, blodtrycks- och blodsockermätare samt         

temperaturmätare tillhör verksamhetens basgrund. 

  Hjälpmedel inköps enligt årlig budget. 

Tjänster för underhålls – och reparationer köps av utomstående aktörer.  
 
Personalen inom hemvården kan vara behjälplig vid anskaffning av hjälpmedel genom att ge tips, 
råd och även i vissa fall ta hem hjälpmedel för att prova på. I första hands anskaffas hjälpmedel 
som klienten behöver i sitt eget hem, av klientens anhöriga. Hjälpmedel kan hyras från ÅHS 
hjälpmedelscentralen. De hjälpmedel personalen behöver till sitt arbete, ordnas av arbetsgivaren. 
Anmälningsskyldigheten gällande uppkomna farosituationer och risker omfattar all personal inom 
hemvården. Trasiga hjälpmedel används inte utan förmannen behöver meddelas om att en ny 
behöver anskaffas. 

 
För lokalerna svarar byggnadstekniska nämnden.  

 

 
 
8. KLIENTSÄKERHET  
 

Kontaktuppgifter till personen/personerna som ansvarar för enhetens säkerhetsplanering och 
säkerhetsverksamhet  
 

Omsorgschef, kommundirektör, fastighetsskötare och byggnadsinspektör i samarbete med 
brand- och räddningsväsendet. 

 

 

 Samarbete med säkerhetsansvariga myndigheter och aktörer 

 Både beredskaps- och utrymningsplan finns för verksamhetens lokaliteter. En fullständig revidering av  

räddningsplan skall göras med högst fem (5) års mellanrum. Däremellan behöver planen enbart revideras, 

efter omfattande om - och tillbyggnationer eller om riskbilden väsentligt förändras. 

 Centralt i kommunen erbjuds skolning i förstahjälp inklusive kunskaper i HLR för en personal per enhet  

(5% av kommunens samtliga anställda enligt lag). Målsättningen inom hemvården är att samtliga 

anställda innehar åtminstone grundläggande kunskaper i första hjälp. Kunskaperna behöver förnyas vart 

tredje år. 
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Beskrivning av enhetens övervakningsanordningar och av hur deras funktion säkerställs  

Trygghetstelefon ingår som stödtjänst i kommunens hemvård och är en behovsbeprövad 
tjänst. Trygghetstelefon anhålles av omsorgschefen. Entreprenör säljer tjänst till 
kommunen. Tillsammans ges information om hur larmet fungerar.  

Trygghetslarm fungerar övervakande genom digital uppgiftsinsamling. Finns möjlighet 
att larma inner- och ytterdörrar vid behov. 

 

Beskrivning av hur det säkerställs att säkerhetsanordningar och larmsystem som används av 
klienterna fungerar. 
  

Larmen testas regelbundet och uppföljning av att larmen i hemmen görs i samarbete med 
entreprenören. Larmet finns antingen som säkerhetsarmband alternativ halsband. Larm finns även 
utsatt i bastulokalen. 
För boendes i eget hem finns larmsystem att hyra både med och utan gps anordning. 

 
 
9 KLIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER 

  Bedömning av servicebehovet 

 
Var och en har rätt att få en bedömning av sitt servicebehov, om det inte är uppenbart onödigt att 
göra en bedömning. I brådskande fall inleds utredningen utan dröjsmål. Bedömning eller utredning 
av servicebehovet kan initieras av personen själv, hans eller hennes anhöriga, en annan person eller 
myndighet.  
Tillsammans med den vårdbehövande och i vissa fall dennes anhöriga diskuteras behoven, och 
situationen kartläggs så heltäckande som möjligt. I kartläggningen kan även ingå möten med övriga 
myndigheter och instanser som tillsammans ska samverka för att servicen ska bilda en funktionell 
helhet.  
Vid bedömningen ska den vårdbehövandes självbestämmanderätt respekteras och hans eller hennes 
önskemål och individuella behov beaktas. När funktionsförmågan utreds ska det bedömas till vilka 
delar den äldre personen klarar de funktioner som hör till normal livsföring i sin egen boende- och 
närmiljö och med vad han eller hon behöver stöd och hjälp.  
 
Vid bedömningen ska den äldre personens fysiska, kognitiva, psykiska och sociala funktionsförmåga 
samt faktorer som har samband med tillgängligheten i omgivningen, tryggheten i boendet och 
tillgången till närservice beaktas 
Klienten har möjlighet att ge egna önskemål vid uppgörandet av vårdplanen och sedan skriva under 
det färdiga dokumentet. 
 
Vård- och serviceplan 

 
En vård- och serviceplan upprättas för alla klienter inom hemservicen och fungerar även som en 
grund för hemserviceavgiften. 
 Av planen ska framgå så heltäckande som möjligt den sökandes: 
 
 − Fysiska och psykiska funktionsförmåga samt social situation 
 − Den äldres stödnätverk och anhörigas delaktighet i omsorgen 
 − Minnesfunktionerna 
 − Hem- och närmiljön, tillgänglighet till service 
 − Olika riskfaktorer  
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Samt tillägg för de boende vid Sommarängen; 
 

-Diagnos  
-Överkänslighet  
-Social bakgrund 
-Livsstil och intressen 
-Aktivitet 
-Nutrition 
-Elimination 
-Hud och vävnad 
-Kommunikation  
-Psykosocialt 
-Sömn 
-Andning/Cirkulation 
-Kunskap, utveckling  
-Smärta och sinnesintryck 
-Andligt, kulturellt 

 
 

I vård- och serviceplanen antecknas den vård- och omsorg som överenskommes och ungefärliga 
tider för besök. Planen följs upp kontinuerligt och uppdateras ifall klientens servicebehov förändras. 
Planen undertecknas av klienten och ansvarig närvårdare. 
Var och en i personalen har skyldighet att dokumentera avvikelser i plan. Besökskvitteringen ökar 
säkerheten för klienten och ger en direkt respons till ledningen att servicen är utförd enligt plan. 

 

 

 

 

Beskrivning av hur klienten bereds möjlighet att bekanta sig med enheten på förhand  
 

Genom inbjudan till att besöka verksamheten. 

  Kommunens webbplats och infofolder. 

Beskrivning av hur klienten informeras om innehållet i avtalen (serviceavtal, hyresavtal o.d.), om 
kostnaderna för servicen och om avtalsändringar  

 

 Klienten erhåller skriftligt beslut om vårdplats, hyresavtal, klientplan och beräkning över vårdavgiften.         

Omsorgschefen informerar om innehållet i besluten och står till förfogande vid frågor. 

 
Stärkande av självbestämmanderätten 

 

  Självbestämmanderätten beaktas enligt de grundläggande principerna i lagen om klientens ställning                
och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000). 

Vårt grundantagande är att var och en kan utföra val och delta i beslutsprocessen berörande egna 
angelägenheter. Klientens självbestämmanderätt respekteras vid uppgörandet av vård- och serviceplan 
genom att sträva efter att beakta klientens önskemål och behov så bra som möjligt. 
 

Klientens självbestämmanderätt förstärks så att hen har möjlighet att uttrycka sina önskemål och göra 
sina val i ärenden som berör det egna livet och levnadssätt. Principer och praxis för begränsning av 



 
 

10 
 

självbestämmanderätten Service erbjuds alltid i första hand utan att begränsa klientens 
självbestämmanderätt. Begränsningsåtgärder används endast om det bedöms finnas risk för att klienten 
eller andra personers hälsa äventyras. 
 

Vid behov av brådskande begränsningar, kontaktas läkare vid hälsocentralen för bedömning av s.k. 
observationsremiss till vård emot patientens vilja (M1). Om en klient är märkbart påverkad av 
rusningsmedel, kontrolleras det allmänna tillståndet och de planerade hemvårdssysslorna genomförs 
först efter att klienten nyktrat till. En klient, som uppför aggressivt eller har inneboende hemma hos sig 
som uppför sig aggressivt så att hemvårdspersonalens trygghet inte kan garanteras, lämpar sig inte som 
hemvårdsklient. 
Hemvårdens personal har på grund av arbetarskyddsliga skäl rätt till trygg arbetsmiljö. 

 
Bemötandet av klienten  

 

  Personalen ska alltid bemöta klienterna sakligt, med respekt, jämlikt och utan att bedöma. 

Klientens hemmamiljö ska respekteras; man knackar innan man går in och ytterskorna lämnas vid 
dörren.  

 
Hur ett sakligt bemötande säkerställs och vilket förfarande tillämpas om osakligt bemötande 
observeras? 

 

Enligt § 48 i Landskapslag (2020:12) om socialvård ska det i planen för egenkontroll inskrivas 
på vilket sätt ett sakligt bemötande av klienterna säkerställs och vilket förfarande som tillämpas 
om osakligt bemötande observeras. Det är inte tillåtet att bemöta klienter osakligt.  
 
Samtliga anställda inom enheten är skyldiga att ingripa vid misstanke om osakligt eller 
kränkande bemötande. Verksamhetens förman diskuterar med personalen i fråga och kommer 
överens om hur garantera att liknande situationer inte uppkommer i fortsättningen. En varning 
utfärdas om förutsättningarna för en sådan uppfylls.  

 
 
Ärendet ska också diskuteras med den berörda klienten, och information bör ges om klientens 
rätt att göra en anmärkning om hen vill. Klienten kan också vara i direkt kontakt med 
klientombudsmannen på Åland. 
Bemötandefrågor är en aktiv del av ledningen av personalen och verksamhetsutvecklingen i 
vardagen så att incidenter som gäller bemötande så långt som möjligt kan undvikas. 
 
Beskrivning av förfarandet för behandling av anmärkningar som gäller enhetens verksamhet  
 

En avvikelserapportering görs vilken behandlas situationsbundet. Klient och anhöriga informeras 
av ledande personal eller egenskötaren om en klient behandlats kränkande av en annan boende. 
 

  Anmärkningar tas upp på personalmöten och vid behov i omsorgsnämnd och kommunstyrelse.        
Anmärkningar behandlas så att klientsekretessen respekteras. 

Beskrivning av beredningen och genomförandet av åtgärder då en klientrelation upphör   

 

Information till klient och anhöriga samt om möjligt gemensam överenskommelse om datum. 
  Skriftligt beslut med rättelseyrkande om eventuellt ny vårdplats. 
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  Utvecklingsplan angående klientens ställning och rättigheter  

 

Klientens ställning och rättigheter finns beaktat i äldreomsorgsplanen och genomsyrar allt 
arbete inom äldreomsorgen. 

 
 

 
10 SÄKRING AV KVALITETEN PÅ SERVICENS/ENHETENS KLIENTARBETE (VERKSAMHET) 

Verksamhet som främjar välbefinnande, rehabilitering och tillväxt 

 

Ett hälsofrämjande hembesök är en lagstadgad rättighet genom hälso- och sjukvårdslagen sedan 2014. I 

samarbete med Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) erbjuds alla 75 år fyllda av Kökars kommuns 

invånare s.k. hälsofrämjande hembesök med möjlighet att diskutera frågor kring hälsan, livskvalitet och 

vardagsliv. Information, råd och stöd tilldelas vad gäller bland annat kost, motion, hjälpmedel och 

trygghet i bostaden, liksom information om olika stödmöjligheter, sociala serviceformer och rättigheter. 
 

Genom hälsofrämjande insatser och rehabiliterande arbetssätt inom verksamheten tas klientens egna 

styrkor tillvara samtidigt som förutsättningarna för bevarandet av kvarvarande funktionsförmågan 

förstärks. Det rehabiliterande arbetssättet utgår alltid ifrån klientens egen vilja och dagsform med syfte 

att ta tillvara klientens egna resurser och möjligheter. För mycket hjälp kan göra att musklerna i 

kroppen försvagas, blir stelare och leder i förlängningen till ett ökat hjälpbehov och sämre livskvalitet 

 

Klientorienterat vårdarbete, rehabilitering, nutrition, träning, sociala tillställningar, dagvård och 

utflykter upprätthåller klienternas funktionsförmåga samt det fysiska, psykiska och sociala 

välbefinnandet. 

 

 

  

 

Nutrition 

Inom hemservicen kan klienten erhålla handledning och information gällande fullvärdig kost. Klienten 

kan få hjälp med både inhandling av dagligvaror och leverans av färdiga måltider s.k. måltidsservice. 

Mathållningen inom hemservice har upphandlats med krav på en stadig, hälsosam, färggrann och 

mångsidig daglig måltid. Centralköket ska främst tillaga husmanskost. Eventuella allergier, kulturella 

och religiösa aspekter hos de som erhåller matportioner ska beaktas. Eventuella utfärdade 

bestämmelser och rekommendationer vad gäller kost från Livsmedelsverket (Evira) eller Ålands 

miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) ska följas.  

Om det upptäcks allvarliga brister i nutritionen och viktnedgång, kontaktas ÅHS hemsjukvård för 

vidare anvisningar om åtgärder. 

 
Hygien 

Det ingår i varje arbetstagarens ansvar att vara noga med hygienen i en verksamhet där vi arbetar med 
äldre och riskgrupper. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid handhygienen. Klientspecifika 
skyddskläder införskaffas och används vid behov. Eventuella hygienanvisningar utfärdade av Ålands 
landskapsregering eller Ålands hälso- och sjukvård ska iakttas. 

 
Hälso- och sjukvård samt akuta dödsfall  

ÅHS ansvarar för hela den offentliga hälso- och sjukvården på Åland – från primärvården till olika 

former av specialiserad sjukvård och vård i livets slutskede. 
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Kontaktuppgifter till ansvarig person för enhetens matförsörjning  
 

koket@kokar.ax 

  Telefon nr: 040 162 9908 

Beskrivning av hur de dagliga aktiviteterna har ordnats.  
 

-Promenader utomhus.  

-Utflykter och aktiviteter utomhus. 

-Bingo och andra sociala tillställningar inomhus. 

-Sysselsättningsaktiviteter och högläsning. 

  -Sittgymnastik och annan riktad träning inomhus.  

  -Stödsamtal 

  -Samvaro och samtal i grupp 

  -Handarbete 

  -Frågesport 
 

Beskrivning av hygienförfaranden och förebyggande av spridningen av infektionssjukdomar samt 
åtgärder vid epidemier  

Städning enligt fastställda rutiner för klinisk städning. Munskydd, visir, handskar och 
skyddskläder samt handhygien och avstånd vid infektionsrisk. Omstrukturering av besök och 
rörelsefrihet vid epidemier. Städrutiner och tvättning utökas enligt behov. 

I övrigt följs de rekommendationer och direktiv som delges från Ålands Landskapsregering 
samt Ålands hälso- och sjukvård. 

 

 
 

11 ORDNANDET AV HÄLSOVÅRDEN OCH SJUKVÅRDEN  

 

ÅHS hemsjukvård ansvarar för klienternas sjukvårdsbehov och att dessa behov tillgodoses. 

ÅHS hemsjukvård har tillsammans med ÅHS läkare ansvar för enhetens klienters sjukvård. 

Hemsjukvården kan konsulteras i frågor av både icke och brådskande karaktär.  

 

Hemvårdens personal kan kontaktas per telefon dygnet runt. I brådskande vårdärenden tar personalen 

direkt kontakt med larmcentral nr 112 efter kl 24.00 – 08.00. Vid plötsliga dödsfall kontaktas alltid 

alarmcentralen först (tel.nr 112) för vidare anvisningar och för övrigt följs enhetens interna 

handlingsplan. 

 Genom samverkansavtal och delegering till hemservicepersonal görs alla delaktiga i klienternas    

helhetsbehov vad gäller hälso- och sjukvård. 

 
Läkemedelsbehandling 

 

Hemsjukvården vid ÅHS har det medicinska ansvaret, där medicindelning och sjukvårdsuppgifter ingår. 

Läkemedelsadministrering från dosett till klienten ingår i socialvårdens ansvar. För all medicinhantering 

krävs att den anställde är registrerad hos Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och 

hälsovården) som närvårdare eller med annan beteckning som ger rätt att utföra samma uppgifter som 

en närvårdare. För att förverkliga en patient- och klientsäker läkemedelshantering bör personalen, enligt 

rekommendationer av Valvira, ha ett skriftligt tillstånd (LoVe) och i praktiken påvisa att personen i 

fråga har tillräckliga kunskaper för att hantera läkemedel. Läkemedelstillståndet skall förnyas med 3 års 

mellanrum.  

Läkemedelsplanens hantering ingår i säkerhetsplaneringen och följs upp regelbundet eller minst årsvis 
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med hela personalen. 

 
Samarbete med andra serviceingivare  

 

De åländska kommunerna, kommunernas socialtjänst k.f. och Ålands hälso- och sjukvård ska samarbeta 

för att ordna socialvårds- samt hälso- och sjukvårdstjänsterna för de äldre på så vis att servicen ska bilda 

en funktionell helhet ur individens synvinkel. Samarbetet regleras och ansvarsfördelningen förtydligas i 

det samverkansavtal som ingåtts enligt lag från och med 1.1.2021. 

 

Landskapslagen (2020:26) om klienthandlingar inom socialvården innehåller bestämmelser om 

antecknande av klientinformation i sektors- och myndighetsövergripande samarbete. För överföring av 

klientuppgifter inhämtas skriftligt samtycke av klienten. Informationsutbyte sker via telefon och genom 

att samlas om möjlighet finns, vid ett gemensamt planeringsmöte. 

 

12 BEHANDLING AV KLIENT- OCH PATIENTUPPGIFTER   

Säkerställande att verksamheten följer den lagstiftning som gäller dataskydd och behandling av 
person- uppgifter samt de anvisningar och myndighetsbeslut som gäller vid enheten i fråga om 
registrering av klientuppgifter. 

 

Anställda har endast rätt att använda uppgifterna i den omfattning som arbetsuppgifterna kräver. En 
del känsliga uppgifter/ handlingar som lämnats in av de registrerade, bevaras i ett låsbart skåp. 
Enhetsansvarig eller den personal som utsetts att skola in en nyanställd ansvarar för att information 
ges vad gäller behandlingen av klientuppgifter inklusive tystnadsplikt. Samtliga anställda skriver 
under blanketten för tystnadsplikt. 

  En registrerad har rätt att kontrollera de uppgifter som berör denne och har rätt till att begära      
rättelse om någon uppgift är felaktig. Till övriga delar är uppgifterna i registret hemliga. 
 Klienthandlingar arkiveras i enlighet med kommunens arkivplan. 
 
Kontaktuppgifter till kommunens dataskyddsombud 
 

madelene.ahlgren-fagerstrom@kokar.ax 

 

 

13 SAMMANDRAG AV UTVECKLINGSPLANEN/ GODKÄNNANDE AV PLANEN FÖR EGENKONTROLL 

Enhetsspecifik information om behoven för att förbättra servicekvaliteten och kundsäkerheten 
erhålls fån flera olika källor. Beroende på ärendets karaktär och hur brådskande det är, utarbetas en 
plan för att lösa problemet. 
Egenkontrollplanen fungerar som en del av enhetens kvalitetskontrollsystem. Enhetens rutiner följs 
upp och utvecklas utgående från den feedback som erhållits både externt och internt inom 
organisationen. 
 
Egenkontrollplanen godkänns och fastställs i omsorgsnämnden samt delges till kännedom till 

kommunstyrelsen och offentliggörs på kommunens hemsida. 

 

 

  Omsorgsnämnden den 14 /12 2021 § 94 /2021 
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1.INLEDNING  

Äldreomsorgsplanen är ett dokument för styrning och kontinuerlig förbättring av 

kommunens äldreomsorg. Likt övriga kommuner i Finland står även Kökar inför utmaningen 

att tillgodose behoven för den allt mer heterogena och växande målgruppen för äldre. Det 

kommunala ansvaret för äldreomsorg regleras i flertal lagar, föreskrifter och andra 

styrdokument. 

Kommunen fastställer en grundlig plan för äldreomsorgen. Denna plan är en reviderad 

version av den tidigare planen. Under årsskiftet 2020 - 2021 antog Ålands landskapsregering 

ett reformpaket inom lagstiftningen i syfte att flytta fokus från korrigerande till 

förebyggande åtgärder. Detta för att stävja de kostnadsökningar man kan förutse inom 

bland annat äldrevården till följd av den demografiska utvecklingen. Lagstiftningsreformen 

antogs samtidigt som stora delar av kommunernas socialservice flyttades in under 

Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) med hjälp av tvingande lagstiftning. Kvar i kommunerna 

finns huvudsakligen äldreomsorg och barnomsorg. Inom äldreomsorgen uppstod en tredelad 

organisation vars avsikt är att samarbeta för klienternas bästa. 

 

Äldreomsorgen i Kökars kommun består av hemservice, serviceboende, närståendevård och 

institutionsvård. Sommarängen är ett ESB (effektiverat serviceboende), vilket innebär 

personalbemanning dygnet runt. Sommarängen har 10 - 11 platser för dygnet runt vård och 

avlastning. Utgående från Sommarängen sker kommunens övriga verksamheter för äldre 

såsom hemservice, stödservice, dagverksamhet och aktiviteter för äldre. Kommunen har 

flyttat vårdkedjan så att fler bor hemma längre med hjälp av förebyggande och stödjande 

aktiviteter.  

Sammanhållen hemvård utförs i samarbete med ÅHS som står för medicindelning och 

sjukvård inom Sommarängen och i kommunen. KST handhar färdtjänst för äldre och 

handikappade, samt handikappservice för personer under och över 65 år. 

Befolkningsmässigt ändras den demografiska bilden ganska radikalt under de kommande 

åren i de åländska kommunerna, liksom i övriga Norden och i de västeuropeiska länderna. 

 

 Individ 

  

 Kommun 

 KST  ÅHS 
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Forskning visar att äldre människor på grund av bättre levnadsförhållanden ändå är friskare 

och kommer att ha en högre medellivslängd. En ökande utmaning inom äldrevården har 

blivit den ökande andelen demensvård. Utvecklingen av demens hänger ihop med högre 

levnadsålder i befolkningen. Det salutogena perspektivet inom äldreomsorgen har vunnit 

fotfäste så att man numera i ökad utsträckning ser till även de psykosociala behoven för 

upprätthållande av långvarig hälsa. 

I samband med de stora reformerna som togs i bruk 1 januari 2021 inledde Kökar kommun 

ett samarbete med Sottunga kommun gällande äldreomsorg. För Kökars del har man 

gemensam omsorgschef med Sottunga.   

Landskapsregeringen har antagit kvalitetsrekommendationer angående tjänster för äldre 

samt riktlinjer för omsorg och vård. Målet är att minst 90 % av befolkningen som fyllt 75 år 

skall kunna bo kvar hemma. De äldres förmåga att bo kvar hemma skall stödjas genom 

snabbt tillgängliga och högklassiga social-och hälsovårdstjänster. Genom tillräckliga 

satsningar på boende och boendemiljöer som är anpassade till äldres behov blir en 

överflyttning av äldre till institutionsvård nödvändig endast där de sjukvårdsmässiga 

insatserna är dominerande. Begränsningar i rätten till institutionsvård har införts genom 

lagstiftning och demensvården hör numera till kommunernas ansvarsområde. 

2. BAKGRUND 

Andelen äldre blir allt större vilket ställer krav på kommunerna och deras politiska 

beslutsfattare och ledning att beakta de demografiska förändringarna i all verksamhet och 

skapa ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar plattform för de tjänster äldre har 

behov av. Ålands landskapsregering bidrar med sina kvalitetsrekommendationer till 

utveckling av tjänster för äldre. Det övergripande målet är att de tjänster som produceras för 

äldre, framförallt inom vård och omsorg, men även inom övriga samhällssektorer, skall vara 

hållbara också på längre sikt och också under de förhållanden där antalet äldre är betydligt 

högre än i dag och att de här tjänsterna utgår från den äldre och den äldres behov. Målet 

med de förebyggande, aktiverande och rehabiliterande insatserna är att bibehålla och stärka 

de äldres funktionsförmåga, initiativkraft och självständighet. (Ålands Landskapsregering 

2010 Social- och miljöavdelningen, Socialvårdsbyrån)  

 

3. MÅL OCH STRATEGIER FÖR KOMMUNENS ÄLDREOMSORG 

Vid planerandet av den framtida äldreomsorgen kan man ta följande mål i beaktande: 

● Att de äldre ska kunna bo i sin hemmiljö så länge som möjligt och få hjälp enligt 

individuella behov. 

● Ett fungerande äldreboende, med tillräckligt antal lägenheter för olika behov. 
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● Möjlighet att ge de äldre en meningsfull tillvaro med social kontakt, sysselsättning och 

aktiviteter som förhöjer livskvaliteten. 

● Möjligheter till avlastning för närståendevårdare. 

● Minskade kostnader då äldreomsorgen kan ordnas inom kommunen, i stället för 

institutionsvård. 

● En tillräcklig personalstyrka vars antal är anpassat efter de behov och rekommendationer 

som finns inom äldreomsorgen för att de skall kunna ge en god och meningsfull 

omvårdnad. 

● Effektivt samarbete mellan hemservice och hälso- och sjukvård  

● Att så lång som möjligt möta de ökande behoven av demensvård genom att anpassning 

av lokaliteter och kompetensutveckling. 

● Att genom aktiv personalvård behålla och rekrytera behörig personal som trivs på sina 

arbetsplatser. 

 

Andelen äldre i Kökars kommun kommer enligt befolkningsprognos att öka under perioderna 

2021 - 2040 i åldersgrupperna 75 - 85+ med 14 personer totalt. Statistiken pekar på att det 

nu är främst andelen äldre över 80 år som ökar i volym fram till 2040. Sannolikt kommer 

vårdplatserna på ESB Sommarängen att vara tillräckliga under de kommande åren eftersom 

Kökar följer omgivningens direktiv om en backande vårdkedja som innebär att fler bor 

hemma längre. Det behöver även göras utökade satsningar inom hemservicen för att 

möjliggöra ett tryggt hemmaboende längre upp åren. 

4. UTGÅNGSPUNKTER FÖR ORGANISERANDET AV ÄLDREOMSORGEN 

4.1. Lagstiftning 

Landskapet Åland har lagstiftningsbehörighet för den sociala sektorn inom vilken 

äldreomsorgen är organiserad. Äldreomsorgen har sedan 1 januari 2021 en egen lagstiftning 

samtidigt som delar av äldreomsorgen är inordnad under socialvårdslagstiftningen och klient 
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lagstiftningen. Här nedan redogörs för vilka lagar och förordningar som ligger till grund för 

äldreomsorgens organisering. 

Finlands grundlag 

I Finlands grundlag finns bestämmelser om grundläggande rättigheter, och det allmänna skall 

tillförsäkra var och en att dessa rättigheter förverkligas. Bland annat stadgas att det allmänna 

skall tillförsäkra var och en tillräckliga social- och hälsovårds- och sjukvårdstjänster samt 

befrämja befolkningens hälsa. 

Lagstiftningen inom äldreomsorgen 

Kommunernas socialvård har till uppgift att förebygga sociala problem, bevara den sociala 

tryggheten och stödja människors förmåga att klara sig på egen hand. Med hjälp av en 

täckande social service strävar man efter att svara mot behovet hos kommunens alla 

befolkningsgrupper, däribland äldre personer och personer med funktionshinder. Dessa är de 

lagar som kommunen tillsammans med KST ska förverkliga ombesörjandet av för de äldre 

kommuninvånarna i Kökars kommun. KST handhar all service för individer under 65 år och 

kommunen handhar huvudsakligen serviceansvaret för individer 65 år och äldre. KST köper 

viss socialservice för yngre klienter från kommunerna. Socialtjänster för de äldre organiseras 

med följande lagar och förordningar som grund: 

⮚ Äldrelag för Åland (ÅFS 2020:9) 

⮚ Socialvårdslagen (ÅFS 2020:12)  

⮚ Socialvårdsförordningen (ÅFS 1995:103, FFS 607/1983)  

⮚ Landskapslagen om en kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2) 

⮚ Lag om service och stöd på grund av handikapp (FFS 380/1987)  

⮚ Förordning om service och stöd på grund av handikapp (FFS 759/1987) 

⮚ Landskapslag om klienthandlingar inom socialvården (2020:26) 

⮚ Landskapslag om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård (2020:14) 

⮚ Lag om klientavgifter inom socialvården (ÅFS 1995:101, ÅFS 2003:79, FFS734/1992) 

⮚ Förordning om klientavgifter inom socialvården (ÅFS 1995:103, FFS 912/1992)  

⮚ Lag om närståendevård (ÅFS 2005:111, FFS 937/2005) 

⮚ Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (ÅFS 2000:79, FFS 
812/2000)  

⮚ Landskapslag om yrkesutbildade personer inom socialvård (2020:24) 

⮚ Lag om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (FFS 2003/549) 
gäller närståendevårdare.  
 

Övriga styrdokument 

Förutom den ovan nämnda lagstiftningen utgör även följande dokumentunderlag för 

organiserandet och utvecklandet av äldreomsorgen: 

⮚ Kvalitetsrekommendation tjänster för äldre. Ålands landskapsregering. 2010 
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⮚ Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen 2020–
2023: Social- och hälsovårdsministeriet och Finlands Kommunförbund. 2020. 

⮚ Socialvårdsplan 2021 - 2025 för landskapet Åland, Ålands landskapsregering 

⮚ Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom. Ålands landskapsregering. 2012. 

⮚ Äldres psykiska ohälsa. Projektrapport 2019. 

⮚ Förenta Nationernas 46 generalförsamlings resolution som innehåller en deklaration 
om Förenta Nationernas principer för äldre personer. (Förenta staterna 1991) 

⮚ Kommunens interna styrdokument 
 

Landskapsregeringens målsättningar inom den åländska äldreomsorgen  

● Landskapets målsättning är att 90 % av de äldre som fyllt 75 år skall ha möjlighet att 
bo självständigt i sitt hem. För att denna målsättning skall uppfyllas måste både 
hemservice och hemsjukvård ha en personalstyrka som uppfyller kraven. 

● Kommunerna ansvarar för tillräcklig tillgång på serviceboende och kan erbjuda vård på 
alla nivåer i vårdkedjan. 

● De kommunala äldreboendena ska vara anpassade för att kunna ta hand om mera 
vårdkrävande personer eftersom de flesta vårdkrävande klienterna har överförts till 
effektiverat serviceboende.   

● ÅHS har hand om sjukvårdsrehabilitering 
● När en klient beviljas boendeservice enligt 21§ socialvårdslagen eller enligt någon 

speciallagstiftning, ansvarar ÅHS för behovsenliga rehabiliteringstjänster och för 
hälso- och sjukvårdstjänster enligt 37§ 5mom hälso- och sjukvårdslagen. 

● Kommunerna ansvarar för institutionsvården 
● Bostadsproduktionen tar fasta på livslångt boende och nya former för kollektiva 

boenden som tillvaratar de äldres behov av trygghet, enskildhet och gemenskap bör 
skapas.  

● Landskapsregeringens hållbarhetsprincip” I det hållbara samhället bidrar vi inte till att 
människor utsätts för strukturella hinder för hälsa, inflytande, kompetensutveckling, 
opartiskhet och meningsskapande” ska implementeras i kommunernas socialvård. 
(Socialvårdspan 2021 – 2025) 

 
Samarbete med ÅHS 
 

Projektet ”Sammanhållen hemvård” har inletts genom lagstiftning och innebär en 
utökad samverkan mellan kommunens hemservice och ÅHS hemsjukvård. Samarbetet 
betyder stöd för de äldres kvarboende i det egna hemmet eller i det lokala 
serviceboendet. Detta innebär idag att ÅHS hemsjukvård sköter medicindelning i 
dosetter till de boende som inte klarar att sköta sina mediciner själv. ÅHS hemsjukvård 
delegerar sedan vidare vissa uppgifter till personal på Sommarängen.  
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5. GRUNDPRINCIPER FÖR ÄLDREOMSORG 

5.1.    Den äldres rättigheter (lagstiftningen) 

● Rätt till hemservice, boendeservice och institutionsboende enligt 

behovsbedömning.  

● Bedömningen bygger på egen uppfattning och sakkunnig uppfattning om 

vårdbehovet. 

● För person över 80 år skall en bedömning efter begäran göras inom 7 dagar och i 

brådskande fall omedelbart. 

● Den äldre skall ges möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt delta och påverka 

planeringen och genomförandet av vården. 

● Rätt till god service och gott bemötande 

● Rätt att få utredning om åtgärdsalternativ 

● Rätt till beslut eller avtal om de tjänster hon/han beviljats 

● Rätt till vård- och serviceplan 

● Självbestämmanderätt och medbestämmanderätt 

● Lagstiftningen innehåller även frågor som sekretess, tystnadsplikt och lämnande av 

sekretessbelagda uppgifter 

● Lagen medför också skyldigheten för klienten bland annat att lämna uppgifter, 

exempelvis inkomstuppgifter för fastställande av avgift. 

 

5.2.   Värdegrunden 

Äldreomsorgs personal vid Sommarängen har genom ett värdegrundsarbete som ska stödja 

personalen samt göra kommunens värdegrunder synliga som en del av det dagliga arbetet. 

Värdegrunden innehåller etiska principer för hur personalen ska bemöta klienter, anhöriga 

och varandra samt stå som grund för verksamhet och ledarskap. Värdegrunden handlar om 

att se den unika individen och att se och bemöta var och en enligt de individuella behoven. 

Arbetet med att etablera värdegrunden behöver vara kontinuerligt och årligen 

återkommande i personalgruppen. Syftet med den årliga uppdateringen är att skapa 

delaktighet och gemenskap utifrån de gemensamma värderingarna. 
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5.3.    Aktiverande och rehabiliterande äldreomsorg 

 

En god värdegrund är att omsorgsinsatserna skall vara aktiverande och rehabiliterande. 

Många äldre klarar av vardagsfunktioner långt uppe i åren och det är av stor betydelse för 

hälsa och välbefinnande för den äldre att klara sig själv. För äldreomsorgspersonal är det 

därför viktigt att aktivt stödja de äldre på deras egna villkor. Att arbeta aktiverande och 

rehabiliterande är också helt nödvändigt med tanke på 90 % -målet.  

Det finns fyra områden som är särskilt viktiga för att upprätthålla de äldres hälsa och 

funktionsförmåga 

● Röra på sig 

● Äta bra mat 

● Ha sociala kontakter samt känna sig behövd och bekräftad 

● Ha en meningsfull sysselsättning. 

Vid planering av aktiviteter och verksamhet riktad mot de äldre bör man komma ihåg att de 

äldre som grupp är heterogen och att det finns stora skillnader på psykisk och fysisk hälsa 

mellan olika åldersgrupper. Det är även skillnad på kvinnor och män. De hälsofrämjande 

insatserna för dem i den så kallade tredje åldern - den relativt friska och aktiva tiden som 

ålderspensionär - ter sig annorlunda jämför med dem som befinner sig i den s.k fjärde åldern 

när man blivit beroende av andras hjälp för sitt dagliga liv. De äldres delaktighet och 

inflytande är viktiga grundprinciper i det hälsofrämjande arbetet och bör genomsyra 

verksamheten. 

 

6. KOMMUNENS BEFOLKNINGSSTRUKTUR OCH BEFOLKNINGSPROGNOS  

Den mantalsskrivna befolkningen 31.12.2020 i Kökar utgjordes av 225 personer.  Antal 

personer som fyllt 65 år utgjorde 86 st (jfr Åland 23%)  

● Beaktar man åldersgruppen 70+ så ser man att den äldre befolkningen kommer att 

vara stabil några år framåt men hamna i en åldringstopp omkring år 2040.  

● Bättre levnadsförhållanden bidrar till att människor lever längre och är friskare. År 

2020 var den förväntade medellivslängden på Åland för kvinnor 85 år och för män 

80 år. (ÅSUB)  

● Statistiskt sett räknar man med att medelsvåra eller svåra minnessjukdomar 

förekommer hos ca 4 % av befolkningen i åldern 65 – 74 år, ca 10 % hos dem som är 

i åldersspannet 75 – 79 år och hos ca 35 % av dem som fyllt 85 år.  

Åldersgrupp 2020 2025 2030 2035 2040 

Totalt 225 218 226 229 230 

65-69 19 14 23 23 17 

70-74 24 18 14 23 23 

75-79 23 23 19 14 22 
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80-84 8 20 20 18 14 

85-89 9 8 17 17 16 

90-94 3 3 3 8 10 

 Inv 65+ 86 86 96 103 102 

Andel inv 
65+ i % 

38% 39% 42% 45% 44% 

ÅSUB basscenario prognos 2021 för Kökar 

 

7. KOMMUNENS SERVICEFORMER INOM ÄLDREOMSORGEN 

Lagstiftningen ålägger kommunen att ge social service till den som är i behov av den. 

Äldreomsorg, eller äldrevård, avser åtgärder med syfte att bistå äldre människor med den 

hjälp de behöver för att klara av sin vardag. Hjälpbehovet kan vara förorsakat av sjukdom, 

funktionsnedsättningar eller ren ålderssvaghet. Äldreomsorgen omfattar hemservice och 

anstalts tjänster för åldringar. God vård präglas av kundfokusering, kvalitet, tillgänglighet och 

öppenhet, som ges av en kompetent och välmående personal. Service och omsorg skall ges 

utgående från en individuell bedömning av vård- och omsorgsbehovet som stöder sig på den 

äldres egen syn på vårdbehovet och på sakkunnigas bedömning. 

7.1. Äldreomsorgens service och tjänster 

1. Boende i hemmiljö (Öppen vård) 

● Förebyggande hembesök 

● Hemservicens stödtjänster 

Måltidsservice 

Badservice (hjälp med att bada och duscha) 

Transportservice / färdtjänst (KST) 

Klädservice 

Städservice (utförs genom momsfri service av privat städfirma). 

Följeslagarservice (KST) 

Trygghetslarm (Vivago larm alternativt Alandia Security kan erbjudas) 

● Hemservice med kontinuerliga insatser 

● Närståendestöd (för individer över 65 år) 

● Service enligt handikappservicelagen (KST) 

● Bostadsförbättringar (KST) 

● Dagverksamhet/aktiviteter 

● Intervall/periodisk vård 

● Korttidsvård 

 

 

2. Dagvård erbjuds på Sommarängens ESB  

3. Effektiverat serviceboende (service dygnet runt) 
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4. Institutionsboende (åldringshem) 

(medicinska indikationer och omfattande sjukvårdsbehov) 

Oasen i Jomala 

 

7.2. Hälsofrämjande hembesök 

Sedan ett antal år tillbaka finns ett samarbete mellan Ålands Hälso- och sjukvård och 

kommunerna kring Hälsofrämjande hembesök. Syftet med denna verksamhetsform är att i 

god tid förutse de äldres servicebehov. Under besöket diskuterar man bland annat den 

äldres möjligheter att klara sig i den egna livsmiljön, boendeförhållanden och hälsofrågor. 

Denna form av hembesök riktar sig till 75 år fyllda personer. I besöket deltar ergoterapeut 

från ÅHS och representant för äldreomsorgen från kommunen. 

Vid dessa hembesök försöker man gå igenom hur bostaden ser ut, kontrollera om det finns 

någonting som behöver åtgärdas för att underlätta vardagen eller förhindra exempelvis 

fallolyckor. 

Man informerar om hur viktigt det är med fysisk träning, bra matvanor, social kontakt, 

känslan av sammanhang och att känna sig behövd och sedd. 

Det ges information om olika aktiviteter som finns i kommunen, pensionärsföreningar, 

kontaktuppgifter till kommunens instanser, församlingen, ÅHS m.fl. 

 

7.3. Närstående vård och stöd 

Anhöriga är fortfarande den viktigaste källan till hjälp och stöd för den äldre. Det är oftast 

maka, make eller barn som vårdar en anhörig. Den informella vården och omsorgen av äldre 

är i vårt samhälle omfattande och rent ekonomiskt gör de anhöriga en samhällsekonomisk 

betydelsefull insats.  

Närståendevården grundar sig på lagen om närståendevård (FFS 937/2005) som trädde i 

kraft på Åland 01.01.2009. Det som skiljer sig från rikslagstiftningen är den lagstadgade 

ledighet för närståendevårdaren som på Åland är fem dygn och i riket två dygn per månad.  

Mellan kommunen och närståendevården uppgörs ett avtal och en vårdplan om 

närståendevården. Kommunen måste också garantera avlastning för närståendevårdaren 

fem dygn per månad i det fall närståendevårdaren är bunden till vården dygnet runt. 

Närståendearvoden är indelade i olika klasser beroende på hur tung vården är och hur 

vården kombineras med kommunens serviceinsatser. 
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ÅTGÄRDER 
 

- Hälsofrämjande hembesök fortsätter som tidigare i samarbete med ÅHS ergoterapi 
 

- Vård för vårdtagare under närståendevårdarens ledighet erbjuds på 
Sommarängens ESB (5 nätter/mån). Även andra stödåtgärder för 
närståendevårdare kan flexibelt erbjudas i kommunen vid behov. 

 
 

 

 

 

7.4. Hemservice  

● Hemservice är en lagstadgad service som kommunen skall ges till person som inte 

själv kommer till rätta i sitt hem utan hjälp. I hemservice ingår personlig omvårdnad 

och stödtjänster som måltids-, klädvård-, bad-, transport eller följeslagarservice.  

● Beviljandet av hemservice föregås av en individuell behovsprövning där personens 

egna resurser beaktas. Hemservice insatserna överenskommes mellan kommunen 

och personen i ett skriftligt avtal som också kan fungera som en vårdplan. 

● Hemservice är inte enbart avsedd för äldre personer utan skall också ge service till 

yngre personer med sjukdom eller funktionshinder och barnfamiljer. 

● Hemservice insatserna kan vara tillfälliga eller kontinuerliga. 

 

 

Behovet av hemservice är relativt lågt utanför ESB Sommarängen.  År 2021 är ett år av 

uppstart av nya organisationsformer och nya rutiner som kan ta tid att helt etablera sig. 

 

Målsättning: 

Kommunens hemservice strävar till att genom god omsorg arbeta förebyggande och i 
samverkan med andra som till exempel hemsjukvården, KST, närståendevården, frivilliga 
organisationer och församlingen. Hemservicen ska förlänga handikappades, svårt sjuka och 
äldre personers möjligheter att bo hemma. Hemservicen stöder förutsättningar att bo tryggt 
hemma och så långt som man kan med hjälp av hemservice och andra stödformer och 
stöder klienternas självbestämmande. Hemservicen skall även fungera som stödservice för 
barnfamiljer i behov av stöd vid sjukdom, BB-vistelse, rehabilitering och förebyggande 
barnskydd.  
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Åtgärder för att nå de uppställda målen 

Identifiera klient med behov av hemservice eller andra stödformer till exempel genom 
förebyggande hembesök, styrd handledning, service-rådgivning och kartläggning av 
servicebehovet.  
 
Kommunen informerar om vad man på Sommarängen kan erbjuda för tjänster för äldre. 
 
Kommunen behöver ha en kontinuerlig kontakt med hemsjukvården för att kunna lägga in i 
planeringen gemensamma klienters behov av hjälp och fördela uppgifter i enlighet med 
avtalen för sammanhållen hemvård. 
 
Kommunen erbjuder äldre som bor hemma möjlighet att delta i olika aktiviteter som erbjuds 
på Sommarängen. Som t.ex. högläsning, diskussionstunder med olika teman, pyssel, rörelse.  
 
Kommunen kunde informera om att det finns möjlighet till dagvård/avlastning för de som 
vårdar sina demenssjuka hemma. Ge möjlighet till aktivitet och stimulans. 
 
 

Nuläget i kommunen 

Läget i kommunen hösten 2021 är att 1 - 2 hushåll utanför serviceboendet Sommarängen 

har beviljats dagvård 1 dag / vecka på Sommarängen ESB. I Sommarängen är det just nu 9 

personer (av 10 boendeplatser + 1 avlastningsrum) som har avtal om hemservice. 2 platser 

(av totalt 11) används för periodvård/intervallvård. Framtida behov av utökad service 

förväntas kunna mötas genom att vårdtyngden på Sommarängen ökar och fler bor hemma 

längre i kommunen.  

 

Intagnings kriteriet till ESB Sommarängen är idag att klienten har ett vårdbehov som 

motsvarar vårdkategori C och att klienten behöver 4 eller fler hembesök per dygn alt. 

Vårdbehovet kan grunda sig i fysiska eller psykosociala behov och inbegriper även 

demenssjukdomar. 

 

Hemservice i framtiden 

Enligt Ålands landskapsregerings kvalitetsrekommendationer om tjänster för äldre skall 

målet vara att minst 90 % av 75 år och äldre personer skall bo kvar hemma. Det innebär att 

kommunernas servicestruktur i högre grad än nu borde inriktas på hemservice och 

stödtjänster som äldre behöver. 

För att kunna bo kvar i eget hem behöver kommunen även tillgodose att det finns ett 

tillräckligt antal handikappanpassade lägenheter i anslutning till ESB Sommarängen. De har 

tillgång till ett handikappanpassat boende med närhet till kommunal service.  
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Ser man på hur läget är i kommunen utgående från år 2020 kan man konstatera att 

kommunen uppfyller rekommendationerna. Ålands befolkning blir något äldre än 

närliggande regioner och har därtill visa sig vara friskare längre upp i åren. Således är det 

något lättare att uppfylla de nationella rekommendationerna på Åland än i resterande delar 

av landet.  

Det salutogena perspektivet (hälsans ursprung) kan ge antaget om att det åländska 

närsamhället innehåller komponenter som bidrar till ökad hälsa bland äldre. Dessa 

friskhetskomponenter bidrar till en förstärkt ekonomi i det åländska samhället. Att 

identifiera och stödja redan fungerande lösningar och funktioner såsom anhörigstöd och 

lokala knytpunkter torde därför vara en väl investerad resursering inför framtiden. 

Enligt nationella rekommendationer bör 25 % - 30 % av åldersgruppen 75+ ha tillgång till 

hemservice och hemsjukvård. För Kökar skulle uppskattning av dessa mål år 2021 se ut så 

här: 12 - 14 personer av åldersgruppen 75+ behöver ha tillgång till hemservice och 

hemsjukvård.  

Eftersom det faktiska behovet av hemservice och hemsjukvård är omkring hälften av det 

uppskattade kan man dra följande hypotetiska slutsatser: 

✔ Den statistiska sannolikheten för framtida vårdbehov stämmer inte i Kökar eftersom 

befolkningen är friskare än beräknat. 

✔ Den nationella statistiken är inte helt tillämpbar i små regioner och kan dessutom 

snabbt ändra eller avvika från prognosen. 

✔ Det finns ett mörkertal av individer som av olika orsaker (t.ex. ekonomiska) inte 

frågar efter den service de behöver. 

7.5. Samverkan hemservice och hemsjukvård 

För att äldre skall kunna bo hemma krävs ett välplanerat och kontinuerligt samarbete mellan 

hemsjukvård och hemservice. För den äldre kan det vara förvirrande att ha två olika 

vårdgivare med olika uppgifter. Gemensam vårdplanering hos den äldre (klienten/patienten) 

och gemensam uppföljning är förutsättningar för att ett samarbete skall lyckas. Kökar är med 

i ”Sammanhållen hemvård” som landskapsregeringen har utformat genom tvingande 

lagstiftning. Hemsjukvården har delegerat vissa sjukvårdsuppgifter till utbildade närvårdare. 

Hemsjukvården delar medicin varje vecka och båda personalgrupper har ett nära samarbete 

för klienternas bästa. En regelbunden kontakt sker fortlöpande varje vecka.  

Målet med samverkan är 

● Bättre vård- och omsorgskontinuitet för den äldre. 

● Ökat informationsutbyte mellan olika kompetenserna sjukvård och social omsorg för 

de äldre. 

● Förbättrad vårdkedja och informationsutbyte mellan kommunen och sjukvården. 
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● Färre hembesök hos den enskilda klienten då personal från de båda organisationerna 

arbetar gränsöverskridande med en helhetsbaserad vård utgående från klientens 

behov. 

ÅTGÄRDER 
 

- Hemservice och eventuellt andra stödtjänster i eget hem erbjuds som 
förstahandsalternativ när den äldre inte längre kommer tillrätta i sitt dagliga liv. 

- Kommunen kan också aktivt erbjuda hemservice och stöd tillfälligt, exempelvis vis 
sjukdomsfall eller efter sjukhusvistelse så att den äldre snabbare kan återhämta sin 
funktionsförmåga. 

- Samverkan mellan kommunens hemservice och ÅHS hemsjukvård fortsätter och 
utvecklas. 

- Personalen inom hemservicen i Kökar deltar i fortbildnings projektet LOve som ÅHS 
har tagit huvudmannaansvaret för i enlighet med avtalet för i enlighet med avtalet 
för sammanhållen hemvård. 

 

7.6. Effektiverat serviceboende ( Sommarängen ESB) 

Effektiverat serviceboende är avsett för personer som behöver omvårdnad dygnet runt utan 

att för den skull vara i behov av institutionsvård. Effektiverat serviceboende innebär att 

serviceboende är bemannat dygnet runt. Kännetecknet för effektiverat serviceboende är:  

- att personer bor i en hyresbostad, för vilken det finns uppgjort ett hyresavtal enligt 

hyreslagen. 

- att personen har ett visst vårdbehov  

- att personen själv bor i bostaden, och att personen har möjlighet att påverka hur boendet 

och servicen i samband med det skall organiseras.  

- att personen själv bekostar sin hemsjukvård. 

 
Sommarängen utrymmer tio lägenheter samt ett avlastningsrum. Personalen består av 9 

anställda. 

- Omsorgschef/föreståndare 55% x 1 
- närvårdare 100 % x 1 (40 % ansvarig närvårdare)  
- närvårdare 78,43 % x 4 
- närvårdare 60 % x 1 
- närvårdare 68,63 % % x 3 

- lokalvårdare 41,83 % x 1 
- Ansvarig kock 100 % x 1 
- Kock 70 % x 1 
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På Sommarängen har ännu inte dokumentationsprogram Abilita för daglig journalföring 

införskaffats. Dessa skrivs ännu för hand. Vård- och serviceplaner samt levnadsberättelser 

tillhör också till dokumentationen. Man har även beslutsblanketter för beviljande av service, 

samt skriftliga underlag för samtycken och avvikelserapportering. Serviceplanen går att 

skriva ut och ska undertecknas av klienten/ klientens anhöriga.  

Enligt den nya lagstiftningen inom området görs en egenkontrollplan upp och publiceras 

offentligt tillsammans med rapportering om väntetider inom äldreomsorgen.  

För personalplaneringen och underlag till löneräkningen använder man sig av 

schemaläggning. Till detta underlag finns inget dataprogram ännu, utan underlaget bereds 

av omsorgschefen.   

Kommunen ingår i ett frivilligt samarbete mellan Södra Åland och övriga 

skärgårdskommuner där kommunens ledande personal samlas för att utbyta idéer och skapa 

motiverande sammanhållning och funktionell helhet inom äldreomsorgen på Åland. 

På Sommarängen skall årliga medarbetarsamtal hållas och en planerings- / inspirations- 

eftermiddag/kväll per termin. Ledningen tillgodoser att personalen har tillgång till nödvändig 

fortbildning och vid behov även handledning. 

 

Målsättning: 

- erbjuda åldringar och personer med funktionsnedsättningar dygnet runt 
boendeservice och god vård.  

- möjlighet att erbjuda de äldre en meningsfull tillvaro med social kontakt, 
sysselsättning och aktiviteter som förhöjer livskvaliteten 

- utarbeta/uppdatera värdegrunderna för aktiverande och rehabiliterande 
äldreomsorg 

- en kompetent organisation med motiverad och välmående personal. 
 

Åtgärder för att uppnå de uppställda målen 

- rehabiliterande arbetssätt 
- välplanerad och mångsidig verksamhet dagligen 
- regelbundna möten som dokumenteras för att försäkra sig om att alla har tillgång till 

samma information 
- regelbunden fortbildning 
- fortlöpande samarbete med andra enheter 
- tätt samarbete med arbetsplatshälsovården för att upprätthålla en välmående 

personal  
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Bakgrund och nulägesbeskrivning 

●  Det om- och tillbyggda och renoverade Sommarängen ESB, stod klart 2011. 

● I Sommarängen finns nu 10 lägenheter i olika storlekar samt ett avlastningsrum. De 

kan hyras av äldre personer med ett visst vårdbehov.  

● Möjligheter till dagvård för hemmaboende äldre finns och som för närvarande 

används av 2 personer 1 dag /veckan. 

● Centralköket är beläget i Sommarängen där alla måltider tillreds. Under skoldagar 

transporteras mat från Sommarängen till skolan. Även hemtransport av lunchmåltid 

till pensionärer gör under veckodagarna måndag-fredag. 

● För boende skrivs ordinära hyreskontrakt. 

● Tillsvidare har det funnits boendemöjlighet för alla som behövt sådant boende på 

Sommarängen. 

● För varje boende skrivs vård- och serviceplan med utgångspunkt från bedömning av 

det individuella servicebehovet. 

● De boende har larm som går till personalens arbets mobiler (Vivago larm). För 

närvarande finns ingen person som har hemlarm (Alandia Security). 

● En fråga kring samarbete gällande lyfthjälp när någon fallit och personal jobbar 

ensam kommer att diskuteras med Kökars FBK när det gäller Sommarängen. 

● Sommarängen är ett ESB- boende som kan erbjuda ett boende fram till livets slut, om 

det ej uppstår några större behov av sjukvård. Ett nära samarbete med ÅHS hälso- 

och sjukvård och anhöriga är en viktig del. 

 

Sommarängen är bemannat dygnet runt. På Sommarängen hålls rapportering vid varje 

personalbyte och personalmöten hålls varannan vecka. Målet är att det ska vara lågt i tak 

och att svårigheter ska kunna lösas i ett tidigt skede så att fokus kan läggas på det 

konstruktiva och trivselskapande arbetet. 

Aktiviteter 

På Sommarängen ordnas aktiviteter som: 

● Högläsning  

● Aktiviteter/olika teman 

● Spel och pyssel 

● Rörelse/gymnastik, sittdans  

● Utevistelse 

● Bingospel  

● Andakter och andra samlingar (församlingen) 

● Pensionärsträffar /måndagsklubben) med program för kommunens pensionärer (två 

tillfällen/månad) 

● Musikstunder med olika frivillig 
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7.7. Intervallvård/korttidsvård 

Intervallvård innebär att man i en vård- och serviceplan överenskommit om en 

återkommande intervallvård i serviceboende/effektiverat serviceboende eller i 

institutionsboende med syfte att stödja fortsatt hemmaboende och ifall man är beviljad 

närståendestöd ge närståendevårdaren ledighet. I kommunen finns möjlighet till 

intervallvård på Sommarängen (1 plats). 

7.8. Institutionsboende 

Kommunen har en plats i kommunalförbundet Oasen i Jomala. 

7.9. Färdtjänst och övrig handikappservice 

Idag har KST hand om beviljande av färdtjänst för handikappade (18 biljetter/ månad) och 

äldre (8 biljetter/månad enligt inkomstprövning). För färdtjänsten använder man sig av lokal 

taxi samt taxibolag på fasta Åland som samordnar färdtjänsten mellan aktiva aktörer och 

betalande organisationer. Klienten beviljas ett kort samt biljetter. KST beviljar även vid 

behov ledsagarservice samt bostadsanpassningar, hjälpmedel, assistans och övriga förmåner 

enligt Handikappservicelagen.  

Det delade ansvaret för funktionshindrade äldre förutsätter ett aktivt samarbete mellan 

kommunen och KST. Kommunen har inte några möjligheter att påverka det antal biljetter 

som var och en beviljas inom färdtjänsten. Detta har medfört att vissa klienter inte kan ta sig 

till de serviceformer som erbjuds inom kommunen trots att de har behov av verksamheten 

och vill delta. 

7.10. Demensvård 

Fakta om demenssjukdom 

 

- Begreppet demens kan beskrivas som ett syndrom som beror på en långvarig och 
fortskridande hjärnsjukdom som rubbar ett flertal avancerade hjärnfunktioner. 
Sjukdomen karaktäriseras av förlust av kognitiva och emotionella förmågor som är 
tillräckligt allvarligt för att inverka på den dagliga funktionen och livskvaliteten.  
 

- Risken att insjukna i demenssjukdom ökar med stigande ålder och förutses inte öka 
snabbare än befolkningsutvecklingen. Med ökat antal äldre och ökad livslängd kan 
man förvänta sig en kraftig ökning av personer med demenssjukdom. 
Demenssjukdom är en av de största folksjukdomarna vilket gör dem till 
äldreomsorgens största utmaningar  
 



19 
 

- Personer med demens behöver olika vård- och boendeformer och det ställer stora 
krav på personalkompetens, personaltäthet, innehållet i vården och fysisk miljö. 
 

 

Förekomsten av demenssjukdom 

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom 

Antalet personer med demenssjukdom förväntas öka i takt med att äldres andel ökar i 

kommunen. Men också om det finns endast ett fåtal personer kommer det att ställa krav på 

äldreomsorgens insatser. Demenssjukdomen har olika förlopp och stadier och de individuella 

behoven kan variera. Följande strategi kan äldreomsorgen i kommunen tillämpa: 

Tidig upptäckt av sjukdomen gynnar den sjuke och anhöriga. Information kan ges vid 

Hälsofrämjande hembesök och av Demensföreningen på Åland r.f. Det är viktigt att den 

drabbade får en minnesutredning och diagnos vid ÅHS minnesmottagning, som också gör 

upp medicinering och andra behandlingsplaner tillsammans med den sjuke och de anhöriga. 

 

Vård och service i det egna hemmet 

Under de första stadierna i sjukdomen kan en person med demens fortsättningsvis uppleva 

stor trygghet i att bo kvar i det egna hemmet och med stöd av anhöriga och hemservicens 

serviceinsatser. Man bör också tänka på att stimulerande dagverksamhet för den sjuke och 

stöd för anhöriga är viktiga komplement till hemma boendet. 

 

Vård i serviceboende eller institutionsboende 

När sjukdomen har framskridit så att hemmaboende inte längre är möjligt bör man göra en 

grundlig bedömning av det aktuella vård- och omsorgsbehovet samt att man planerar 

långsiktigt för att undvika onödiga flyttningar för den äldre. Heldygnsvård i serviceboende 

(effektiverat), demensboende eller institutionsvård kan vara alternativ beroende på hur 

sjukdomen framskridit och den äldres vårdbehov.  

 

Personaltäthet 

Klienter med demenssjukdom fordrar högre personaltäthet och anpassade miljöer. 

Kvalitetsrekommendationerna är 0,7 - 0,8 personal för icke dementa klienter inom ESB och 

0,9 för personal med svår till medelsvår demens. Framtida serviceboenden kan behöva en 

flexibilitet vad gäller bemanning för att man inte ska bli underbemannade i arbetstoppar 

men heller inte överbemannade vid lägre vårdtyngd inom ESB och hemservice. För att 

bedöma personalbehovet behöver man använda sig av de nationella 

kvalitetsrekommendationerna men även ta i beaktade personalens samlade bedömning av 

den upplevda vårdtyngden. 
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Fysiska miljöer 

 

Demensvård fordrar lugna avskilda miljöer, omgärdade områden och stillsamma aktiviteter 

som lugnar sinnet. Minnesträning kan i ett tidigt skede förebygga demens och alla former av 

gemensam sysselsättning och rörelseträning förstärker hjärnas friska funktioner och ökar 

självständigheten och livsglädjen även under pågående sjukdomsförlopp. Långt gången 

demens fordrar mer avskilda miljöer och aktiviteter i mindre grupper samt mer enskild tid 

med personal som kan bidra till att stilla oro. Rymningsbenägna klienter samt klienter med 

starka frontallobs symtom såsom aggressivitet och utagerande beteende mot andra klienter 

och personal kan inte vårdas på ESB Sommarängen utan behöver plats inom Oasens slutna 

demensavdelningar. 

 

ÅTGÄRDSALTERNATIV: 

1.      Kommunen och hemsjukvården bör ordna så att varje person med icke 
åldersrelaterade minnesstörningar får en demensutredning på minneskliniken vid ÅHS 
som också kan ge utlåtande om lämplig vårdnivå och vårdplats. 

2.      Samarbeta med annan/andra kommuner om gruppboende för demenssjuka. 

3.      Vid behov hyra demensboendeplatser i annan kommun alternativt på Folkhälsans 
demensboende. 

4.      Kommunen har en plats på Oasen i Jomala (institutionsnivå) som kan användas för 
långt framskriden demensvård. 

 

 

 

8. ÄLDREOMSORGENS EKONOMISKA LÄGE 

För många kommuner utgör äldreomsorgen en betungande utgiftspost i budgeten och i 

bokslutet. Med det snabbt ökande antal äldre finns det en oro för hur framtida äldreomsorg 

skall finansieras för att kunna erbjuda den kvalitativa och goda vård de äldre har rättigheter 

till. Det kan finnas flera olika aspekter på detta dilemma. 

Dels kan man räkna med att de flesta äldre, i jämförelse med nuläget, kommer att ha 

arbetspensioner och kan betala en högre andel för sin vård än vad som är fallet i dagsläget. 

Detta scenario ser vi exempel på redan nu. Den andra aspekten är att äldre människor enligt 

forskningen visar en förbättrad hälsa. Rikssvensk forskning talar också om att man med en 

medveten strategi inom äldreomsorgen kan begränsa kostnaderna till det sista levnadsåret. 
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Den nya lagstiftningen tar fasta på möjligheterna att arbeta förebyggande med 

upprätthållande hälsa.  

Under de två senaste åren har den förebyggande äldreomsorgen dock lidit av begränsningar 

i utförandet till följd av coronapandemi. Detta kan ha lett till en försämrad psykisk hälsa i 

samhället i allmänhet och bland äldre i synnerhet.  

Därutöver har verksamhetsåren 2020 och 2021 dominerats av Coronavirusets konsekvenser. 

Restriktionerna som infördes under mars 2020 har inneburit ökade kostnader för 

verksamheten. Ett exempel som kan nämnas är att tillämpning av ”låg tröskel” vid symptom. 

Sommarängen ansökte om statsunderstöd med anledning av de ökade kostnader pandemin 

inneburit under 2020. Ansökan blev beviljad av Social- och hälsovårdsministeriet. 

I nuläget har den förebyggande äldreomsorgen kunnat återupptas och de äldre är inte längre 

lika begränsade i sina kontakter till omvärlden. Läget kan ändra snabbt och verksamheten  

följer noggrant de  rekommendationer och restriktioner som Ålands Landskapsregering samt 

THL utfärdar. 

Att forma framtidens äldreomsorg är att skapa en strategi med satsningar i början av 

vårdkedjan, dvs. samhället bör satsa mera på förebyggande vård, hälsoupplysning, aktivitet, 

träning, arbetshälsa och övriga livsvillkor som stöder individens möjligheter att ta hand om 

sig själv. 

Om man talar om den kommunala ekonomin och äldreomsorg så är det också viktigt att 

både kommunens sociala omsorg och ÅHS satsar i rätt ända, dvs. i början av vårdkedjan. Det 

betyder att stödja äldres eget livsmönster och vanor så att den äldre kan ha förutsättningar 

att bo och leva länge i sitt eget hem. Det betyder också att man behöver ha en aktiverande 

och rehabiliterande inställning till den äldre. 

Tyngdpunkten under år 2021 på Åland har varit att implementera den nya, moderna och för 

de åländska förhållandena ändamålsenliga äldreomsorgslagen, socialvårdslagen, klientlagen 

och annan lagstiftning som har reformeras i samband med detta. Tyngdpunkten för 

åtgärderna har flyttat fokus från korrigerande åtgärder till förebyggande åtgärder. De 

förebyggande och klientfokuserade åtgärderna är nu tvingande för kommunerna genom 

lagstiftning. 

 

10. ÄLDREOMSORGEN – FRAMTIDENS GODA ARBETSPLATS 

Den viktigaste resursen inom äldreomsorgen är verksamhetens personal. Kompetens och 

formell behörighet är avgörande för hur vården och omsorgen uppfattas av de äldre. För att 

tilltala kompetent personal och få dem att stanna behöver kommunen erbjuda dem en trygg 

arbetsplats att trivas på med god arbetsmiljö, kompetensutveckling och andra 

utvecklingsmöjligheter som stimulerar.  
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Kommunen strävar till att aktivt arbeta för att säkerställa, synliggöra och utveckla 

personalens kompetens och behörighet samt skapa ett gott medarbetarskap och en god 

arbetsmiljö. Möjligheten att påverka sitt arbete och att varje individ får utvecklas i en 

tillåtande miljö tas till vara. Kommunen erbjuder anställda friskvård. Detta bidrar till att 

kommunen har en välmående personal, vilket är en förutsättning för att kunna erbjuda de 

äldre en god vård.  

Inom personalgruppen skapas det arbetsklimat som i slutändan utgör de äldres livsmiljö. Att 

organisera ett tryggt och harmonisk miljö är avgörande för en lyckad äldreomsorg i 

allmänhet och en lyckad demensvård i synnerhet. Äldreomsorgens personal är producenter 

av livskvalitet och behöver därför få redskap och förutsättningar att själva må bra i arbetet.  

Framtidens utmaning inom äldreomsorgen förutspås vara kompetensförsörjning och där 

behöver kommunerna vara konkurrenskraftiga som arbetsgivare. De äldre själva upplever 

att bemötandet från personalen är det allra viktigaste när det kommer till deras vård och 

omsorgsbehov. 
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1.  Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin

Kommundirektörens översikt 

Den ekonomiska utvecklingen i kommunen

Återigen har kommunen resultat blivit betydligt bättre än budgeterat. Det budgeterade 
årsbidraget uppgick till -146 996 euro medan det förverkligade driftsresultatet blev 3 781 
euro. 

Det budgeterad totalresultatet efter avskrivningar var -231 597 euro medan det 
förverkligade totalresultatet slutade på -80 960 euro. Likviditeten är därför fortfarande på en 
rimlig nivå även om den inte är långsiktigt hållbar med beaktande av kommande 
investeringar.

Resultatförbättringen jämfört med budget beror på både ökade intäkter och minskade 
kostnader. 

Verksamhetens egna intäkter var drygt 84 192 euro högre än budgeterat. Verksamhetens 
totala kostnader var 25 304 euro lägre än budget. 

Landskapsandelarna ökade med 9 431 euro jämfört med föregående år och överskred 
budget med lika mycket.  Även skatteinkomsterna hade en positiv utveckling och ökade med 
44 824 euro vilket var 27 674 euro högre än budgeterat. Detta trots att befolkningen minskat 
med en person. Att både inkomstskatten och andelen av samfundsskatt ökat, andelen 
samfundsskatt med 50 %, är en indikation på ökad ekonomisk aktivitet i form av ökad 
sysselsättning och förbättrad lönsamhet i företagen.

Finansiella kostnaderna var 4 177 euro lägre än budget. Även avskrivningarna var något lägre 
än budgeterat men marginellt. 

Sammantaget kan man konstatera att kommunens ekonomi ser betydligt ljusare ut nu än 
vad man kunde tro i början av året. För att säkerställa tillräcklig likviditet har kommunen 
upptagit en checkräkningskredit på 100 000 euro.

En stor osäkerhetsfaktor för framtiden är fortfarande oförmågan i lagtinget att säkerställa en 
långsiktig och tillräcklig finansiering av kommunerna. Medan statsanslagen till de finländska 
kommunerna kontinuerligt öka de senaste åren så har Ålands landskapsregering gått i 
motsatt riktning och sänkt landskapsandelarna till de åländska kommunerna. Neddragningen 
av landskapsandelarna tillsammans med kostnadsdrivande ny lagstiftning har försatt de 
flesta åländska kommuner i en mycket besvärlig ekonomisk situation. 

Väsentliga händelser under året

● Covid vågen fortaste under 2021 vilket främst i äldreomsorgen förorsakade högre 
kostnader än normalår samtidigt som det tidvis lett till svårigheter att rekrytera 
tillräckligt med behörig personal
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● Ett flertal förändringar i kommunstyrelsens sammansättning gjordes under året

● Kommunfullmäktiges majoritet röstade för att Kökars kommun skulle delta i LocalRES 
projektet som syftar till att minska kommunens beroende av fossila bränslen och 
därigenom även sänka energikostnaderna i Kökars kommun. Beslutet har kantat av 
ett flertal fördröjande besvär och trots att fullmäktige flera gånger konfirmerat 
beslutet att delta har projektet i skrivande stund inte ännu kunnat påbörjas

● Efter att kommunen gått in som mellanhand har bostadsområdet Björnsnäs kommit 
igång igen. Projektet har gått framåt rejält. Förhoppningsvis kan vi så småningom få 
se några nya kökarbor bosätta sig i området

● Arbetet med att förnya skolbron har pågått under året. Den nya skolbron är både 
bredare och högre

● Kommunernas socialtjänst KST trädde i kraft

Väsentliga händelser efter årsskiftet

● Vid fullmäktiges januarimöte valdes nytt presidium. Till ny ordförande valdes Harry 
Holmström och till vice ordförande valdes Gunnar Sundström

● Den nya skolbron har färdigställts

● Kommundirektör Johan Rothberg lämnade sin tjänst i maj och till ny kommundirektör 
har Niclas Karlsson valts

Avslutningsvis så vill jag tacka alla fina medarbetare i Kökars kommun. Det är ni som 
ryggraden som gör att servicen i kommunen fungerar. Ett tack går också till alla de 
förtroendevalda som ställer upp och gör det möjligt för Kökar att fortsätta vara en egen 
kommun.

Därmed tackar jag även för mej och önskar Kökars nya kommundirektör lycka till!

Johan Rothberg
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Utvecklingen i det egna ekonomiområdet

Nettodriftsutgifter per resultatområde 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Centralvalnämnden 1 763 5 776
Revision -2 156 -3 414 -2 844 -2 533 -2 598 -2 534
Förvaltning och näringsliv -168 244 -161 553 -220 084 -174 379 -183 231 -236 622
Bildningsnämnden -396 993 -362 030 -321 132 -300 558 -300 793 -279 816
Biblioteks- och kulturnämnd -41 119 -27 134 -32 673 -26 376 -28 071 -33 452
Omsorgsnämnden -801 610 -712 726 -669 840 -671 858 -745 613 -696 878
Byggnadstekniska nämnden -40 417 -29 881 -40 591 -74 370 -40 311 -69 711
Fastigheter -119 761 -92 212 -131 509 -166 335 -190 422 -171 346
Vatten- och avloppsverk 6 010 18 635 14 411 11 227 10 594 1 637

Summa -1 564 290 -1 370 315 -1 402 499 -1 399 406 -1 480 445 -1 488 723

Utvecklingen av skatteinkomsterna 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kommunal inkomstskatt 639 211 719 746 777 272 722 120 652 802 687 759
Fastighetskatt 65 612 67 301 118 739 81 488 73 536 76 743
Andel av samfundskatt 15 769 8 772 4 667 3 003 5 198 11 859

Summa 720 592 795 819 900 678 806 611 731 536 776 361

Kommunalskatteprocent

1997 - 2002 2003 - 2011 2012 - 2013 2014 - 2021

17,5 18,5 19,5 19,75

Fastighetsskatteprocenter

1997 - 2002 2003 2004 - 2006 2007 - 2013 2014 - 2018 2019 - 2021

Stadigvarande bostad 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00
Annan bostad 0,80 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Föreningshus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Allmän skatteprocent 0,30 0,50 0,60 0,60 0,80 0,40

Invånarantalet
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

Antal invånare 246 236 235 232 225 224

Utvecklingen av landskapsandelarna 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Allmänna landskapsandelar 103 194 102 717
Landskapsandelar för socialvård 301 839 271 383 150 270 93 137 101 131 145 751
Landskapsandelar för undervisning 202 965 196 589 370 008 183 021 164 158 154 557
Landskapsandelar för bibliotek 6 500 6 470
Landskapsandelar för kultur 3 764 3 558 3 591 3 593
Finansieringsunderstöd 7 930 7 893 9 623
Skattekomplettering 92 915 107 778 335 449 324 263 361 988 332 750
Övriga landskapsand. och -bidrag
Landskapsbidr. o. kompensationer      
Justering -33 500 -33 345
Utjämning övergångsperiod -132 304 -55 082 -27 541

Summa 681 843 659 485 727 187 558 520 603 327 636 650
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Kommunens organisation
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Kommunens personal     

Ordinarie 
antal

Vikarier 
antal

Sammanlagt 
antal

Hela året
Delar av 
året Hela året Delar av året

Personal anställda
Heltid 6 0 0 0            6
Deltid 21 16 0 56 93
Sammanlagt 2021         27 16 0 56 99

Personal enligt kön
Kvinnor 21 9 0 45 75
Män 6 7 0 11 24
Sammanlagt 2021 27 16 0 56 99

Personal enligt avdelning
Allmän förvaltning 4 0 0 1 5
Undervisning 11 14 0 15 40
Kultur och fritid 1 0 0 5 6
Socialvård 14 2 0 29 45
Fastigheter 2 0 0 4 6
Sammanlagt 2021 32 16 0 54 102

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Personalkostnader 1 230 677 1 144 462 1 143 965 1 089 129 1 138 110 1 106 277
Därav löner och arvoden 988 235 926 815 939 135 905 298 938 199 908 662
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Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna 
samt andra faktorer som kan inverka på verksamheten

Ränterisker och kreditrisker

Kommunen har en lånestock om ca 1,9 miljoner 
Kommunen har en borgensförbindelse för Fastighets Ab Horsklints bostadslån i KEVA, som 
uppgår till 93 325,-
Under 2015 beslöt fullmäktige att ingå borgensförbindelse för en del av Fastighets Ab 
Horsklints lån i Ålandsbanken för byggandet av radhus år 2016, borgensåtagandet uppgår till 
373 500,-

Valutarisker

Kommunen har inga valutarisker

Skaderisker

Kommunens fastigheter är samtliga försäkrade genom fullvärdesförsäkring 
Kommunen har ansvarsförsäkring vilken täcker anställda och förtroendevalda
Kommunens fordon har lagstadgad trafikförsäkring

Redogörelse för den interna tillsynen

Kommunens organisationsuppbyggnad är angiven i budgeten där den mot fullmäktige 
bindande nivån ligger på resultatområdesnivå 
Fullmäktige anger även målen för vart och ett resultatområde i budgeten
I budgeten är angivet resultatenheternas ansvarspersoner vilka har rätt att godkänna 
utgifter, fakturor granskas vid behov även av en person som inte är godkännaren
Styrelsen har fastställt rätten för de personer vilka har rätt att använda kommunens 
bankkonton
Styrelsen utövar kontrollen över att bestämmelser och föreskrifter följs och övervakar 
lagligheten i fullmäktiges beslut i enlighet med kommunallagen och förvaltningsstadgan
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2. Ekonomisk översikt

Resultaträkning 

Bokslut 2021 Bokslut 2020

Verksamhetens intäkter 403 182,72 346 010,29
Verksamhetens kostnader -1 799 595,93 -1 739 208,20

Verksamhetsbidrag -1 396 413,21 -1 393 197,91

Skatteinkomster 776 360,61 731 536,04
Landskapsandelar 644 958,16 618 073,41
Finansiella intäkter och kostnader -21 123,93 -21 321,97

Årsbidrag 3 781,63 -64 910,43

Avskrivningar -84 741,69 -86 023,31

Summa -80 960,06 -150 933,74

Nyckeltal

2021 2020

Verksamhetsintäkter / -kostnader, % -22 -20
Årsbidrag / avskrivningar, % -4 75
Årsbidrag, € / invånare 17 -288
Invånarantal 224 225

Verksamhetsintäkter / -kostnader

Nyckeltalet beskriver hur stor procent av verksamhetsutgifterna som täcks med avgifter, 
försäljningsinkomster och andra verksamhetsinkomster

Årsbidrag / avskrivningar

Beskriver hur stor del av intäkterna (verksamhetsintäkter, skatteintäkter och 
landskapsandelar) som blir över för att täcka avskrivningar, investeringar och amorteringar
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Finansieringsanalys 

2021 2020

Kassaflöde från verksamheten 
Årsbidrag 3 781,63 -64 910,43
Extraordinära poster 
Kassaflödesjusteringsposter 

3 781,63 -64 910,43
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringsutgifter -15 385,08 -42 496,06
Bidrag till investeringskostnader 
Intäkter från avyttring av anläggningstillgångar 

-15 385,08 -42 496,06

Kassaflöde från verksamhet och investeringar -11 603,45 -107 406,49

Kassaflöde från finansiering
Förändringar i utlåningen
Belopp på utlåningskrav 
Minskning av fordringar 
Förändringar i låneportföljen
Ökning av långfristiga lån 
Minskning av långfristiga lån -58 813,75 -58 562,38
Förändring av kortfristiga lån 250,74 253,10

-58 563,01 -58 309,28
Förändringar i eget kapital 
Övriga likviditetsförändringar
Förändringar i mandatkapital och kapital -482,46 282,62
Förändring i lager 
Förändring i fordringar 147 142,09 -43 620,58
Förändring i icke räntebärande skulder 162 451,35 58 771,28

309 110,98 15 433,32

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 250 547,97 -42 875,96

Förändring av likvida medel 238 944,52 -150 282,45

Förändring av ekonomiska resurser
Likvida medel 31.12 323 030,68 84 086,16
Likvida medel 1.1 -84 086,16 -234 368,61

238 944,52 -150 282,45

Totalt 0,00 0,00
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Nyckeltal

2021 2020
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år 266 661,51 154 609,80
Intern finansiering av investeringar, % -24,58 152,74
Låneskötselbidrag 0,31 1,08
Likviditet, kassa dagar 62 16
Invånarantal 224 225

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år

Nyckeltalet anger hur mycket av kassaflödet som blir över för låneamorteringar, 
nettoutlåning och förstärkning av kassan
Ett negativt belopp innebär att utgifter måste finansieras antingen med befintliga 
kassamedel eller lån

Intern finansiering av investeringar

Nyckeltalet anger hur stor del av anskaffningsutgifterna för investeringar som finansierats 
med egna inkomster

Låneskötselbidrag

Nyckeltalet visar om kommunens interna finansiering täcker räntor och amorteringar på 
främmande kapital
De internt tillförda medlen räcker till räntor och amorteringar på lånen om nyckeltalets 
värde är 1 eller större
Om nyckeltalets värde är mindre än 1 måste kommunen uppta nya lån, sälja egendom eller 
minska sina kassamedel för att klara av räntor och amorteringar på främmande kapital

Likviditet

Nyckeltalet visar hur många dagars kassautbetalningar som kan täckas med kommunens 
kassamedel

Balansräkning 
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2021 2020
Aktiva 3 016 572,70 2 970 535,29
A Bestående aktiva 2 430 224,65 2 499 581,26
II Materiella tillgångar 2 351 690,10 2 436 431,79
   1.  Mark- och vattenområden 82 900,76 82 900,76
   2.  Byggnader 2 030 455,05 2 106 659,11
   3.  Fasta konstruktioner och anordningar 227 485,20 232 406,45
   4.  Maskiner och inventarier 10 849,09 14 465,47
III Placeringar 78 534,55 63 149,47
   1.  Aktier och andelar 69 491,01 54 105,93
   3.  Övriga lånefordringar 9 043,54 9 043,54
B Förvaltade medel 139 118,56 115 526,97
   2.  Donationsfondernas särskilda täckning 139 118,56 115 526,97
C Rörliga aktiva 447 229,49 355 427,06
II Fordringar 124 198,81 271 340,90
   Kortfristiga fordringar 124 198,81 271 340,90
   1.  Kundfordringar 98 872,26 70 296,12
   3.  Övriga fordringar 4 468,38 199 761,04
   4.  Resultatregleringar 20 858,17 1 283,74
IV Kassa och bank 323 030,68 84 086,16
Passiva 3 016 572,70 2 970 535,29
A Eget kapital 356 203,04 437 163,10
I Grundkapital 492 176,88 492 176,88
IV Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder -55 013,78 95 919,96
V Räkenskapsperiodens överskott (underskott) -80 960,06 -150 933,74
D Förvaltat kapital 169 947,60 146 838,47
   2.  Donationsfondernas kapital 169 947,60 146 838,47
E Främmande kapital 2 490 422,06 2 386 533,72
I Långfristigt 2 096 907,22 2 137 970,97
   2.  Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 1 050 500,00 1 078 500,00
   3.  Lån från offentliga samfund 788 761,33 819 575,08
   7.  Övriga skulder 257 645,89 239 895,89
II Kortfristigt 393 514,84 248 562,75
   2.  Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 28 000,00 28 000,00
   3.  Lån från offentliga samfund 30 750,00 30 499,26
   5.  Erhållna förskott 142 128,13 0,00
   6.  Skulder till leverantörer 84 819,45 71 699,54
   7.  Övriga skulder 24 785,18 22 167,40
   8.  Resultatregleringar 83 032,08 96 196,55

Nyckeltal
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2021 2020
Soliditetsgrad, % 12 15
Relativ skuldsättningsgrad, % 128,71 140,75
Ackumulerat över / underskott        -135 973,84 -55 013,78
Ackumulerat över / underskott per invånare -607 -245
Lånestock, milj. € 1,90 1,96
Lån / invånare, € 8 473 8 696
Lånefordringar € 9 043,54 9 043,54
Invånarantal 224 225

Soliditetsgrad %

Nyckeltalet mäter kommunens soliditet, förmåga att bära underskott och kapacitet att klara 
av sina åtaganden på sikt
En genomsnittlig soliditetsgrad på 70 % kan anses vara ett eftersträvansvärt mål i den 
kommunala ekonomin

Skuldsättningsgrad %

Nyckeltalet anger hur stor del av kommunens driftsinkomster som skulle behövas för 
återbetalning av det främmande kapitalet
Ju lägre nyckeltalet är, desto bättre möjligheter har kommunen att klara av 
skuldamorteringen med inkomstfinansieringen

Styrelsens förslag till åtgärder

Enligt kommunallagen skall styrelsen när verksamhetsberättelsen överlämnas föreslå 
åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin
Styrelsen föreslår att resultatet – 80 960,06 överförs till över/underskott från tidigare 
räkenskapsperioder

3. Budgetutfall

Budgetutfall per resultatområde
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C 110 Centralvalnämnden

Inga val under året 

C 120 Revision

Revisionsdagarna har under året varit en (1). Revisorerna var Robert Lindfors (ordförande) 
och Andreas Holmgård, OFGR, CGR (BDO Audiator Ab, OFR-samfund)

Fastställd    
budget

Budget-  
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Revision

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader -3 512,00 -3 512,00 -2 533,95 -2 597,93

Summa -3 512,00 -3 512,00 -2 533,95 -2 597,93

C 130 Förvaltning och näringsliv

Resultatområdet omfattar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunkansliet, 
beskattning, landskapsandelar, allmän administration och närings- trafik och 
inflyttningsnämnden
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Kommunfullmäktige

År 2021 var mandatperiodens (2020 – 2023) andra år för de fullmäktigeledamöter som 
valdes vid kommunalvalet i oktober 2019

Ordinarie ledamöter 

Christian Pleijel, ordförande
Harry Holmström, vice ordförande
Nathalie Björk 
Inger Bodmark
Mats Carlström
Thomas Dahlgrén 
Robin Nylund 
Maria Sundberg
Gunnar Sundström

Ersättare

Gerry Allgode
Krister Hellström

Kommunfullmäktige höll 8 mötet där 77 ärenden behandlades

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Behandlade ärenden 75 74 72 73 101 77

Fastställd    
budget

Budget-  
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Kommunfullmäktige

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader -3 013,00 -3 013,00 -2 923,18 -1 871,34

Summa -3 013,00 -3 013,00 -2 923,18 -1 871,34

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen vilken valdes av kommunfullmäktige den 9.1 2020 för åren 2020 och 2021 
hade följande sammansättning
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Ordinarie  Ersättare

Kerstin Allgode, ordförande Peder Blomsterlund
Rainer Eriksson, viceordförande Lotta Eriksson
Johanna Henriksson Helen Fagerström
Åsa Gottberg-Jansson Kent Finneman
Robert Karlman Henrik Sundberg

(Kfge § 57, 18.8)
Lotta Eriksson, ordförande Dominic Karlman
Robert Karlman, vice ordförande Henrik Sundberg
Kent Finneman Åsa Gottberg-Jansson
Olle Dahl Peder Blomsterlund
Johanna Henriksson Helen Fagerström

 
Styrelsen höll 11 möten där 163 ärenden behandlades
Styrelsen ansvarar för ledningen av kommunens förvaltning, utövar överinseende över de lägre 
kommunala organens verksamhet samt bereder ärenden för fullmäktiges beslut, granskar 
lagligheten i fullmäktiges beslut samt verkställer dem

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Behandlade ärenden 125 154 124 124 148 163

Kostnader
Coast4us 19 860,70
Baltic Wings 21 491,22

Fastställd    
budget

Budget-  
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Kommunstyrelsen

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader -7 654,00 -7 654,00 -53 752,73 -7 822,95

Summa -7 654,00 -7 654,00 -53 752,73 -7 822,95

Det kommunala ämbetsverket

Postadress: Kommunkansliet, Karlby, 22730 Kökar
Kommunkansliet handhar beredning och verkställighet av ärenden som behandlas av styrelse 
och fullmäktige, allmän förvaltning och ekonomiförvaltning
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Kommunkansliet har sålt bokförings- och löneräkningstjänster till Sottunga kommun
Kommunkansliet är öppet mån. - fre. kl. 10 – 14, tel. 040 161 3589

Kommunkansliet

Fastställd     
budget

Budget-  
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Kommunkansliet

Verksamhetens intäkter 21 800,00 21 800,00 19 182,00 19 209,50
Verksamhetens kostnader -168 861,00 -168 861,00 -155 121,52 -148 818,54

Summa -147 061,00 -147 061,00 -135 939,52 -129 609,04

Beskattning

Fastställd     
budget

Budget-  
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Beskattning

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader -6 600,00 -6 600,00 -5 247,63 -5 351,18
Skatteinkomster 748 687,00 748 687,00 776 360,61 731 536,04

Summa 742 087,00 742 087,00 771 112,98 726 184,86

Landskapsandelar

Fastställd     
budget

Budget-  
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Landskapsandelar

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Landskapsandelar 623 276,00 623 276,00 636 650,41 603 327,28

Summa 623 276,00 623 276,00 636 650,41 603 327,28

Allmän administration
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Fastställd     
budget

Budget-  
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Allmän administration

Verksamhetens intäkter 2 800,00 2 800,00 1 629,15 2 117,00
Verksamhetens kostnader -14 739,00 -14 739,00 -13 596,59 -12 284,66
Finansiella intäkter och 
kostnader -25 300,00 -25 300,00 -21 123,93 -21 321,97

Summa -37 239,00 -37 239,00 -33 091,37 -31 489,63

Närings- trafik- och inflyttningsnämnden

Ordinarie Ersättare

Natalie Björk, ordförande Johannes Jansson
Johanna Henriksson, vice ordförande Sara Hellström
Thomas Dahlgrén Peder Blomsterlund
Ida Henriksson Nina Grönroos-Friman
Harry Holmström Gerry Allgode

NTI nämnden höll 6 möten där 67 ärenden behandlades

Fastställd     
budget

Budget-  
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

NTI

Verksamhetens intäkter 1 000,00 1 000,00 179,20 603,91
Verksamhetens kostnader -28 255,00 -28 255,00 -17 894,84 -19 902,04
Landskapsandelar 10 400,00 10 400,00 6 800,00 6 860,00

Summa -16 855,00 -16 855,00 -10 915,64 -12 438,13

C 310 Bildningsnämnden
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Resultatområdet omfattar utbildningsförvaltning, grundskolan, barnomsorg, 
medborgarinstitutet samt ungdomsverksamhet

Ordinarie Ersättare

Madelene Ahlgren-Fagerström, ordförande Gunilla Ponthin
Katariina Vourinen, vice ordförande Kerstin Allgode
Rainer Eriksson Maarit Strand
Helen Fagerström Liselott Karlman
Krister Hellström Johan Engdahl

Bildningsnämnden höll 6 möten där 96 ärenden behandlades

Utbildningsförvaltning 

Nämnden har behandlat ärenden i anslutning till grundskolans förvaltning och elevråd samt 
agerat i enlighet med kommunens skolstadga 
Verksamheten har varit oförändrad, kommunen samarbetar med Sottunga och Föglö kring 
en gemensam utbildningschef

Fastställd     
budget

Budget-    
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Utbildningsförvaltning

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader -21 403,00 -2 611,00 -24 014,00 -24 227,19 -23 755,44

Summa -21 403,00 -2 611,00 -24 014,00 -24 227,19 -23 755,44

Grundskolan

Kökars grundskola fungerar från början av läsåret 2000 – 2001 med både låg- och 
högstadium 
Läsåret 2020 – 2021 var det 10 st elever i grundskolan

Fastställd     
budget

Budget-    
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Grundskolan

Verksamhetens intäkter 59 415,00 59 415,00 61 673,87 61 093,93
Verksamhetens kostnader -334 250,00 -334 250,00 -293 170,19 -340 384,41
Landskapsandelar 1 851,00 1 851,00 1 507,75 7 886,13

Summa -272 984,00 -272 984,00 -229 988,57 -271 404,35
Medborgarinstitutet
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Kommunen samarbetar genom avtal med Mariehamns stads medborgarinstitut som 
administrerar verksamheten
Medborgarinstitutet har en kontaktperson på Kökar

Fastställd     
budget

Budget-    
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Medborgarinstitutet

Verksamhetens intäkter 842,00 792,24
Verksamhetens kostnader -5 000,00 -5 000,00 -5 501,10 -5 390,72

Summa -5 000,00 -5 000,00 -4 659,10 -4 598,48

Ungdomsverksamhet

Under året utbetalades bidrag till föreningar och organisationer
Ungdomsledartjänsten var obesatt under året

Fastställd     
budget

Budget-    
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Ungdomsverksamhet

Verksamhetens intäkter 550,00
Verksamhetens kostnader -9 274,00 -9 274,00 -1 577,63 -1 035,15

Summa -9 274,00 -9 274,00 -1 027,63 -1 035,15

Barnängen

Daghemmet Barnängen öppnades 15.8 1994
Målsättningen är att upprätthålla kommunal dagvård enligt behov
Daghemmet har som mål att erbjuda kvalitativt god och trygg dagvård samt eftisvård

Fastställd     
budget

Budget-    
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Barnängen

Verksamhetens intäkter 10 955,00 10 955,00 11 621,94 12 524,01
Verksamhetens kostnader -56 241,00 -56 241,00 -31 535,88 -46 292,16

Summa -45 286,00 -45 286,00 -19 913,94 -33 768,15

C 320 Biblioteks- och kulturnämnd
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Resultatområdet består av biblioteksverksamhet och kulturverksamhet

Ordinarie Ersättare

Gun Lindblom, ordförande Bengt Mattsson
Philip Hällund, vice ordförande Kerstin Gäddnäs
Nina Grönroos-Friman Krister Hellström
Agneta Sundström Maj-Britt Engström
Mats Carlström Åsa Gottberg-Jansson

Biblioteks- och kulturnämnden höll 4 möten där 35 ärenden behandlades

Biblioteksverksamhet

Nämnden har bl.a. ordnat Kura Skymning, bokcafé och utställningar
Kökars bibliotek är uppkopplat det till åländska sambiblioteket Katrina

Fastställd     
budget

Budget-    
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Biblioteksverksamhet

Verksamhetens intäkter 150,00 150,00 677,85
Verksamhetens kostnader -31 191,00 -31 191,00 -29 366,11 -27 079,27

Summa -31 041,00 -31 041,00 -28 688,26 -27 079,27

Kulturverksamhet

Under året utbetalades bidrag till föreningar och organisationer 
Samt ordnat att teatrar kunnat besöka Kökar och även bidragit till olika kulturella aktiviteter på 
Kökar

Fastställd     
budget

Budget-    
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Kulturverksamhet

Verksamhetens intäkter 450,00
Verksamhetens kostnader -7 943,00 -7 943,00 -5 213,64 -991,57

Summa -7 943,00 -7 943,00 -4 763,64 -991,57

C 410 Omsorgsnämnden
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Omsorgsnämnden har sålt socialtjänster till Sottunga kommun

Resultatområdet omfattar socialförvaltning / KST, familje- och socialvård, anstaltsvård, 
Sommarängen, hemvårdsstödet samt centralköket

Ordinarie Ersättare

Nina Grönroos-Friman, ordförande Natalie Björk
Robert Karlman, vice ordförande Jens Aalto
Krister Hellström Lotta Eriksson
Sara Hellström Johanna Hellström

Socialnämnden höll 10 möten där 100 ärenden behandlades

Socialförvaltning / KST

Fastställd     
budget

Budget-    
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Socialförvaltning / KST

Verksamhetens intäkter 35 255,00 35 255,00 36 949,67 15 000,00
Verksamhetens kostnader -69 252,00 -69 252,00 -21 156,17 -53 578,02

Summa -33 997,00 -33 997,00 15 793,50 -38 578,02

Familje- och socialvård

Kostnader för KST

Fastställd     
budget

Budget-    
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Familje- och socialvård

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader -185 712,00 -185 712,00 -166 405,80 -27 508,75

Summa -185 712,00 -185 712,00 -166 405,80 -27 508,75

Anstaltsvård
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Anstaltsvård omfattar Oasen
Målsättningen är att så långt som möjligt utnyttja öppenvårdens stöd- och vårdåtgärder för 
att minimera anstaltsvistelse
Vid Oasen har kommunen en (1) plats

Intäkter som hör till år 2020
Slutreglering Oasen 19 084,94
Covid kostnad Oasen 9 428,35
 

Fastställd     
budget

Budget-    
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Anstaltsvård

Verksamhetens intäkter 28 513,29
Verksamhetens kostnader -4 664,95 -162 795,80

Summa 23 848,34 -162 795,80

Sommarängen
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Målsättningen är att upprätthålla en sådan hemservice och sådana stödtjänster att det är 
möjligt för hjälpbehövande att bo kvar i sina hem så länge som möjligt samt att upprätthålla 
boendeservicen och med densamma förknippad övrig service enligt kundernas behov, detta 
sker i samråd med hemservice och ÅHS hemsjukvård
Sommarängen byggdes om och till år 2009–2010 för att uppfylla dagens vårdkrav
Sommarängens föreståndare fungerar även som hemserviceledare och 
hemvårdspersonalens arbete utgår från omsorgshemmet
Sommarängen tillhandahåller bl.a. mat-, bad-, och klädtvättservice för äldre
Åldringarna bor självständigt i eget rum med gemensamt kök och service från servicedelen 
Sommarängen innefattar 11+1 klientrum och i anslutning till Sommarängen har kommunen 
fyra pensionärsbostäder
Under 2021 har verksamheten fungerat på samma sätt som tidigare

Intäkter som hör till år 2020
Statsunderstöd för Covid kostnader 22 443,11

Fastställd     
budget

Budget-    
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Sommarängen

Verksamhetens intäkter 32 855,00 32 855,00 54 780,19 63 451,49
Verksamhetens kostnader -439 240,00 -439 240,00 -528 149,20 -465 781,99

Summa -406 385,00 -406 385,00 -473 369,01 -402 330,50

Hemvårdsstöd

Resultatenheten hemvårdsstöd omfattar stöd för barn under 3 år i hemmet och utbetalas 
såvida kommunal dagvård inte anlitas

Fastställd     
budget

Budget-    
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Hemvårdsstöd

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader -2 700,00 -2 700,00 -2 263,33

Summa -2 700,00 -2 700,00 -2 263,33

Centralkök
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Centralköket är beläget i Sommarängen och levererar mat till grundskolans elever och 
personal, övriga kommunalt anställda, Barnängen, pensionärer samt hemserviceklienter och 
övriga

Fastställd     
budget

Budget-    
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Centralkök

Verksamhetens intäkter 33 160,00 33 160,00 45 583,92 40 863,55
Verksamhetens kostnader -130 506,00 -130 506,00 -140 065,46 -121 495,16

Summa -97 346,00 -97 346,00 -94 481,54 -80 631,61

C 510 Byggnadstekniska nämnden



28

Kökars kommun 
Balansbok 2021

Resultatområdet omfattar byggnadstillsyn, kommunalvägar samt brand- och 
räddningsväsendet

Ordinarie Ersättare

Bo Ponthin, ordförande Joel Sundström
Rainer Eriksson, vice ordförande Lotta Eriksson
Inger Bodmark Henrik Sundberg
Robin Nylund Kent Finneman
Gunilla Pleijel Gunnar Sundström 

Byggnadstekniska nämnden höll 9 möten där 120 ärenden behandlades

Nämnden har tillhandahållit övervakning, rådgivning och tillståndsgivning i enlighet med lag, 
förordning och övriga stipulationer

Byggnadstillsyn

Fastställd     
budget

Budget-    
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Byggnadstillsyn

Verksamhetens intäkter 4 200,00 4 200,00 9 300,00 6 500,00
Verksamhetens kostnader -26 339,00 -26 339,00 -40 956,98 -22 283,80

Summa -22 139,00 -22 139,00 -31 656,98 -15 783,80

Kommunalvägar

Underhållet av kommunalvägar har skötts som tidigare på entreprenadbasis  
Det finns 12 stycken kommunalvägar till total längd av ca 9 891 meter

Fastställd     
budget

Budget-    
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Kommunalvägar

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader -31 000,00 -31 000,00 -32 005,41 -17 682,42
Avskrivningar -461,00 -461,00 -461,00 -461,00

Summa -31 461,00 -31 461,00 -32 466,41 -18 143,42

Brand- och räddningsväsendet
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Kommunen har släckningsavtal med Kökars frivilliga brandkår och brandkårens utgifter 
betalas av kommunen
Kommunen köper i likhet med hela den övriga skärgården brandchefstjänster av 
Mariehamns stad

Fastställd     
budget

Budget-    
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Brand- och räddningsväsendet

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader -13 500,00 -13 500,00 -5 478,67 -6 238,61
Avskrivningar -250,00 -250,00 -108,91 -145,20

Summa -13 750,00 -13 750,00 -5 587,58 -6 383,81

C 520 Fastigheter

Gemensam fastighetsskötsel
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Kommunens fastighetsskötsel fungerar i egen regi med egna anställda
Fastigheterna har underhållits i nödvändig utsträckning

Fastställd     
budget

Budget-    
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Gemensam fastighetsskötsel

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader -33 874,00 -33 874,00 -34 869,69 -38 635,05

Summa -33 874,00 -33 874,00 -34 869,69 -38 635,05

Barnängen

Fastställd     
budget

Budget-    
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Barnängen

Verksamhetens intäkter 8 700,00 8 700,00 8 720,04 8 720,04
Verksamhetens kostnader -9 705,00 -9 705,00 -9 027,77 -10 642,98
Avskrivningar -2 000,00 -2 000,00 -1 873,95 -1 873,95

Summa -3 005,00 -3 005,00 -2 181,68 -3 796,89

Grundskolan

Fastställd     
budget

Budget-    
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Grundskolan

Verksamhetens intäkter 1 500,00 1 500,00 1 362,80 4 890,20
Verksamhetens kostnader -42 050,00 -42 050,00 -69 517,35 -85 648,28
Avskrivningar -9 500,00 -9 500,00 -9 517,20 -9 517,20

Summa -50 050,00 -50 050,00 -77 671,75 -90 275,28

Hälsogården
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Fastställd     
budget

Budget-    
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Hälsogården

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar -100,00 -100,00 -53,07 -58,97

Summa -100,00 -100,00 -53,07 -58,97

Sommarängen radhus

Fastställd     
budget

Budget-    
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Sommarängen radhus

Verksamhetens intäkter 8 700,00 8 700,00 13 087,77 7 031,39
Verksamhetens kostnader -470,00 -470,00 -2 472,01 -2 244,85
Avskrivningar -8 500,00 -8 500,00 -8 580,16 -8 580,16

Summa -270,00 -270,00 2 035,60 -3 793,62

Sommarängen

Fastställd     
budget

Budget-    
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Sommarängen 

Verksamhetens intäkter 20 000,00 20 000,00 26 570,00 29 600,00
Verksamhetens kostnader -27 400,00 -27 400,00 -37 442,22 -34 320,14
Avskrivningar -49 000,00 -49 000,00 -48 523,30 -49 692,46

Summa -56 400,00 -56 400,00 -59 395,52 -54 412,60

Karlby Center



32

Kökars kommun 
Balansbok 2021

Fastställd     
budget

Budget-    
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Karlby Center

Verksamhetens intäkter 5 200,00 5 200,00 4 938,92 5 234,28
Verksamhetens kostnader -880,00 -880,00 -990,55 -965,92
Avskrivningar -350,00 -350,00 -247,12 -274,57

Summa 3 970,00 3 970,00 3 701,25 3 993,79

Helsö-Österbygge Skolhus

Fastställd     
budget

Budget-    
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Helsö-Österbygge Skolhus

Verksamhetens intäkter 20,00 20,00 16,82 16,82
Verksamhetens kostnader -1 080,00 -1 080,00 -852,56 -1 084,83
Avskrivningar -40,00 -40,00 -28,18 -29,66

Summa -1 100,00 -1 100,00 -863,92 -1 097,67

Brandstationen

Fastställd     
budget

Budget-    
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Brandstation

Verksamhetens intäkter 480,00 480,00 469,16 480,19
Verksamhetens kostnader -1 480,00 -1 480,00 -1 402,83 -1 683,00
Avskrivningar -800,00 -800,00 -675,27 -710,81

Summa -1 800,00 -1 800,00 -1 608,94 -1 913,62

Fiskhanteringsanläggning (Harparnäs)
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Fastställd     
budget

Budget-    
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Fiskhanteringsanläggning

Verksamhetens intäkter 300,00 300,00 16,18
Verksamhetens kostnader -1 120,00 -1 120,00 -454,92 -432,58

Summa -820,00 -820,00 -438,74 -432,58

C 540 Vatten- och avloppsverk

Rent vatten har från vattenverket vid Oppsjön distribuerats enligt följande
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

m³ 16 395 16 380 18 298 17 241 15 808 18 651

Avloppsvatten har renats enligt följande

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Karlby m³ 3 829 4 052 4 060 4 780 4 559 4 511
Hellsö m³ 1 755 2 639 2 776 2 277 3 046 2 339

Totalt m³ 5 584 6 691 6 836 7 057 7 605 6 850

Vattenverket

Fastställd     
budget

Budget-    
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Vattenverket

Verksamhetens intäkter 50 000,00 50 000,00 51 639,23 47 355,36
Verksamhetens kostnader -36 880,00 -36 880,00 -24 664,99 -18 771,23
Avskrivningar -2 800,00 -2 800,00 -3 608,19 -3 608,19

Summa 10 320,00 10 320,00 23 366,05 24 975,94

Avloppsverket

Fastställd     
budget

Budget-    
ändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020

Avloppsverket

Verksamhetens intäkter 22 500,00 22 500,00 24 428,72 20 526,38
Verksamhetens kostnader -41 165,00 -30 000,00 -71 165,00 -35 092,89 -23 837,43
Avskrivningar -10 800,00 -10 800,00 -11 065,34 -11 071,14

Summa -29 465,00 -30 000,00 -59 465,00 -21 729,51 -14 382,19

Driftsekonomidelens utfall
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Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse
Revision -3 512,00 -2 533,95 978,05

Summa -3 512,00 -2 533,95 978,05
Kommunfullmäktige -3 013,00 -2 923,18 89,82
Kommunstyrelsen -7 654,00 -53 752,73 -46 098,73
Kommunkansliet -147 061,00 -135 939,52 11 121,48
Beskattning 742 087,00 771 112,98 29 025,98
Landskapsandelar 623 276,00 636 650,41 13 374,41
Allmän administration -37 239,00 -33 091,37 4 147,63
Närings- trafik- och inflyttningsnämnd -16 855,00 -10 915,64 5 939,36

Summa 1 153 541,00 1 171 140,95 17 599,95
Utbildningsförvaltning -24 014,00 -24 227,19 -213,19
Grundskolan -272 984,00 -229 988,57 42 995,43
Medborgarinstitutet -5 000,00 -4 659,10 340,90
Ungdomsverksamhet -9 274,00 -1 027,63 8 246,37
Barnängen -45 286,00 -19 913,94 25 372,06

Summa -356 558,00 -279 816,43 76 741,57
Biblioteksverksamhet -31 041,00 -28 688,26 2 352,74
Kulturverksamhet -7 943,00 -4 763,64 3 179,36

Summa -38 984,00 -33 451,90 5 532,10
Socialförvaltning / KST -33 997,00 15 793,50 49 790,50
Familje- och socialvård -185 712,00 -166 405,80 19 306,20
Anstaltsvård 23 848,34 23 848,34
Sommarängen -406 385,00 -473 369,01 -66 984,01
Hemvårdsstöd -2 700,00 -2 263,33 436,67
Centralkök -97 346,00 -94 481,54 2 864,46

Summa -726 140,00 -696 877,84 29 262,16
Byggnadstillsyn -22 139,00 -31 656,98 -9 517,98
Kommunalvägar -31 461,00 -32 466,41 -1 005,41
Brand- och räddningsväsendet -13 750,00 -5 587,58 8 162,42

Summa -67 350,00 -69 710,97 -2 360,97
Gemensam fastighetsskötsel -33 874,00 -34 869,69 -995,69
Barnängen -3 005,00 -2 181,68 823,32
Grundskolan -50 050,00 -77 671,75 -27 621,75
Hälsogården -100,00 -53,07 46,93
Sommarängen radhus -270,00 2 035,60 2 305,60
Sommarängen -56 400,00 -59 395,52 -2 995,52
Karlby Center 3 970,00 3 701,25 -268,75
Helsö-Österbygge Skolhus -1 100,00 -863,92 236,08
Brandstationen -1 800,00 -1 608,94 191,06
Fiskhanteringsanläggning -820,00 -438,74 381,26

Summa -143 449,00 -171 346,46 -27 897,46
Vattenverket 10 320,00 23 366,05 13 046,05
Avloppsverket -59 465,00 -21 729,51 37 735,49

Summa -49 145,00 1 636,54 50 781,54
Summa -231 597,00 -80 960,06 150 636,94
  



36

Kökars kommun 
Balansbok 2021

Resultaträkningen utfall

Fastställd    
budget

Budget-
ändring Total budget Bokslut 2021 Avvikelse

Verksamhetens intäkter 318 990,00 318 990,00 403 182,72 84 192,72
Försäljningsintäkter 127 355,00 127 355,00 133 091,96 5 736,96
Avgiftsintäkter 143 885,00 143 885,00 179 929,11 36 044,11
Understöd och bidrag 2 000,00 2 000,00 34 031,46 32 031,46
Övriga verksamhetsintäkter 45 750,00 45 750,00 56 130,19 10 380,19

Verksamhetens kostnader -1 792 289,00 -32 611,00 -1 824 900,00 -1 799 595,93 25 304,07
Personalkostnader -1 135 391,00 -1 135 391,00 -1 106 276,67 29 114,33
Köp av tjänster -455 363,00 -2 611,00 -457 974,00 -485 876,98 -27 902,98
Material, förnödenheter -193 748,00 -30 000,00 -223 748,00 -199 308,84 24 439,16
Understöd -5 362,00 -5 362,00 -5 245,84 116,16
Övriga verksamhetskostn -2 425,00 -2 425,00 -2 887,60 -462,60

Veksamhetsbidrag -1 473 299,00 -32 611,00 -1 505 910,00 -1 396 413,21 109 496,79

Skatteinkomster 748 687,00 748 687,00 776 360,61 27 673,61
Landskapsandelar 635 527,00 635 527,00 644 958,16 9 431,16

Finansiella intäkter och kostnader -25 300,00 -25 300,00 -21 123,93 4 176,07
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter 442,43 442,43
Räntekostnader -25 000,00 -25 000,00 -21 159,34 3 840,66
Övriga finansiella kostnader -300,00 -300,00 -407,02 -107,02

Årsbidrag -114 385,00 -32 611,00 -146 996,00 3 781,63 150 777,63

Avskrivningar -84 601,00 -84 601,00 -84 741,69 -140,69

Totalsumma -198 986,00 -32 611,00 -231 597,00 -80 960,06 150 636,94
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Specifikation av skatteinkomsterna

Faställd 
budget

Budget-
ändring Total budget Bokslut 2021 Avvikelse

Kommunal inkomstskatt 664 687,00 664 687,00 687 758,76 23 071,76
Fastighetsskatt 80 000,00 80 000,00 76 743,09 -3 256,91
Andel av samfundsskatt 4 000,00 4 000,00 11 858,76 7 858,76

Summa 748 687,00 748 687,00 776 360,61 27 673,61

Specifikation av landskapsandelarna

Faställd 
budget

Budget-
ändring Total budget Bokslut 2021 Avvikelse

Landskapsandelar för social- och hälsovård 140 561,00 140 561,00 145 750,86 5 189,86
Landskapsandelar för undervisning 149 087,00 149 087,00 154 556,58 5 469,58
Lanskapsandelar för idrotts- ungdoms- och 
kulturverksamhet 3 593,00 3 593,00 3 593,23 0,23
Övriga landskapsandelar och -bidrag 12 251,00 12 251,00 8 307,75 -3 943,25
Skattekomplettering 330 035,00 330 035,00 332 749,74 2 714,74

Summa 635 527,00 635 527,00 644 958,16 9 431,16

Investeringsutgifter

Inga investeringar under året
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Finansieringsdelens utfall

Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse

Kassaflöde från verksamheten 
Årsbidrag -114 385,00 3 781,63 -118 166,63
Extraordinära poster 
Kassaflödesjusteringsposter 

-114 385,00 3 781,63 -118 166,63
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringsutgifter -15 385,08 15 385,08
Bidrag till investeringskostnader 
Intäkter från avyttring av anläggningstillgångar 

0,00 -15 385,08 15 385,08

Kassaflöde från verksamhet och investeringar -114 385,00 -11 603,45 -102 781,55

Kassaflöde från finansiering
Förändringar i utlåningen
Belopp på utlåningskrav 
Minskning av fordringar 
Förändringar i låneportföljen
Ökning av långfristiga lån 
Minskning av långfristiga lån -58 750,00 -58 813,75 63,75
Förändring av kortfristiga lån 250,74 -250,74

-58 750,00 -58 563,01 -186,99
Förändringar i eget kapital 
Övriga likviditetsförändringar
Förändringar i mandatkapital och kapital -482,46 482,46
Förändring i lager 
Förändring i fordringar 147 142,09 -147 142,09
Förändring i icke räntebärande skulder 141 828,13 162 451,35 -20 623,22

141 828,13 309 110,98 -167 282,85

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 83 078,13 250 547,97 -167 469,84

Förändring av likvida medel -31 306,87 238 944,52 -270 251,39

Förändring av ekonomiska resurser
Likvida medel 31.12 52 779,29 323 030,68 -270 251,39
Likvida medel 1.1 -84 086,16 -84 086,16 0,00

-31 306,87 238 944,52 -270 251,39

Totalt 0,00 0,00 0,00
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Sammanställning av avskrivningar

 Ingående balans  Förändring  Utgående balans

Avskrivningar

 Kommunalvägar 94 767,40 461,00 94 306,40
 Hälsogården 530,69 53,07 477,62
 Helsö f.d. skola 563,56 28,18 535,38
 Avloppsreningsverk Karlby 218,96 32,84 186,12
 Avloppsreningsverk Karlby 24 049,98 2 186,37 21 863,61
 Avloppsreningsverk Helsö 67 246,76 6 113,34 61 133,42
 Sommarängen 167 704,12 5 590,32 162 113,80
 Sommarängen 1 440 150,97 48 005,67 1 392 145,30
 Karlby-Center 2 471,17 247,12 2 224,05
 Grundskolan 294 597,34 9 517,20 285 080,14
 Brandstation 13 505,40 675,27 12 830,13
 Vattendistributionsnät 59 567,60 1 727,46 57 840,14
 Avloppsnät 78 071,45 2 732,79 75 338,66
 Barnängen 56 223,45 1 873,95 54 349,50
 Brandbil Scania 55,14 13,79 41,35
 Brandbil Mercedes 380,46 95,12 285,34
 Vattenverk Oppsjön 39 396,71 1 880,73 37 515,98
 El aggregat 14 029,87 3 507,47 10 522,40

Summa 2 353 531,03 43 527,25 2 268 789,34
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4. Bokslutsscheman

Resultaträkning

Budget 2021 Bokslut 2021

Verksamhetens intäkter 318 990,00 403 182,72
Försäljningsintäkter 127 355,00 133 091,96
Avgiftsintäkter 143 885,00 179 929,11
Understöd och bidrag 2 000,00 34 031,46
Övriga verksamhetsintäkter 45 750,00 56 130,19

Verksamhetens kostnader -1 824 900,00 -1 799 595,93
Personalkostnader -1 135 391,00 -1 106 276,67
Köp av tjänster -457 974,00 -485 876,98
Material, förnödenheter -223 748,00 -199 308,84
Understöd -5 362,00 -5 245,84
Övriga verksamhetskostn -2 425,00 -2 887,60

Verksamhetsbidrag -1 505 910,00 -1 396 413,21

Skatteinkomster 748 687,00 776 360,61
Landskapsandelar 635 527,00 644 958,16
Finansiella intäkter och kostnader -25 300,00 -21 123,93

Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter 442,43
Räntekostnader -25 000,00 -21 159,34
Övriga finansiella kostnader -300,00 -407,02

Årsbidrag -146 996,00 3 781,63

Avskrivningar -84 601,00 -84 741,69

Totalsumma -231 597,00 -80 960,06

Intern resultaträkning



41

Kökars kommun 
Balansbok 2021

Budget 2021 Bokslut 2021

Verksamhetens intäkter 610 143,00 733 623,11
Försäljningsintäkter 310 060,00 318 343,96
Avgiftsintäkter 143 885,00 179 929,11
Understöd och bidrag 2 000,00 34 031,46
Övriga verksamhetsintäkter 154 198,00 201 318,58

Verksamhetens kostnader -2 116 053,00 -2 130 036,32
Personalkostnader -1 135 391,00 -1 106 276,67
Köp av tjänster -640 679,00 -671 128,98
Material, förnödenheter -223 748,00 -199 308,84
Understöd -5 362,00 -5 245,84
Övriga verksamhetskostn -110 873,00 -148 075,99

Verksamhetsbidrag -1 505 910,00 -1 396 413,21

Skatteinkomster 748 687,00 776 360,61
Landskapsandelar 635 527,00 644 958,16
Finansiella intäkter och kostnader -25 300,00 -21 123,93

Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter 442,43
Räntekostnader -25 000,00 -21 159,34
Övriga finansiella kostnader -300,00 -407,02

Årsbidrag -146 996,00 3 781,63

Avskrivningar -84 601,00 -84 741,69

Totalsumma -231 597,00 -80 960,06

Finansieringsanalys
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Budget 2021 Bokslut 2021

Kassaflöde från verksamheten 
Årsbidrag -114 385,00 3 781,63
Extraordinära poster 
Kassaflödesjusteringsposter 

-114 385,00 3 781,63
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringsutgifter -15 385,08
Bidrag till investeringskostnader 
Intäkter från avyttring av anläggningstillgångar 

0,00 -15 385,08

Kassaflöde från verksamhet och investeringar -114 385,00 -11 603,45

Kassaflöde från finansiering
Förändringar i utlåningen
Belopp på utlåningskrav 
Minskning av fordringar 
Förändringar i låneportföljen
Ökning av långfristiga lån 
Minskning av långfristiga lån -58 750,00 -58 813,75
Förändring av kortfristiga lån 250,74

-58 750,00 -58 563,01
Förändringar i eget kapital 
Övriga likviditetsförändringar
Förändringar i mandatkapital och kapital -482,46
Förändring i lager 
Förändring i fordringar 147 142,09
Förändring i icke räntebärande skulder 141 828,13 162 451,35

141 828,13 309 110,98

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 83 078,13 250 547,97

Förändring av likvida medel -31 306,87 238 944,52

Förändring av ekonomiska resurser
Likvida medel 31.12 52 779,29 323 030,68
Likvida medel 1.1 -84 086,16 -84 086,16

-31 306,87 238 944,52

Totalt 0,00 0,00

Balansräkning
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2021 2020
Aktiva 3 016 572,70 2 970 535,29
A Bestående aktiva 2 430 224,65 2 499 581,26
II Materiella tillgångar 2 351 690,10 2 436 431,79
   1.  Mark- och vattenområden 82 900,76 82 900,76
   2.  Byggnader 2 030 455,05 2 106 659,11
   3.  Fasta konstruktioner och anordningar 227 485,20 232 406,45
   4.  Maskiner och inventarier 10 849,09 14 465,47
III Placeringar 78 534,55 63 149,47
   1.  Aktier och andelar 69 491,01 54 105,93
   3.  Övriga lånefordringar 9 043,54 9 043,54
B Förvaltade medel 139 118,56 115 526,97
   2.  Donationsfondernas särskilda täckning 139 118,56 115 526,97
C Rörliga aktiva 447 229,49 355 427,06
II Fordringar 124 198,81 271 340,90
   Kortfristiga fordringar 124 198,81 271 340,90
   1.  Kundfordringar 98 872,26 70 296,12
   3.  Övriga fordringar 4 468,38 199 761,04
   4.  Resultatregleringar 20 858,17 1 283,74
IV Kassa och bank 323 030,68 84 086,16
Passiva 3 016 572,70 2 970 535,29
A Eget kapital 356 203,04 437 163,10
I Grundkapital 492 176,88 492 176,88
IV Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder -55 013,78 95 919,96
V Räkenskapsperiodens överskott (underskott) -80 960,06 -150 933,74
D Förvaltat kapital 169 947,60 146 838,47
   2.  Donationsfondernas kapital 169 947,60 146 838,47
E Främmande kapital 2 490 422,06 2 386 533,72
I Långfristigt 2 096 907,22 2 137 970,97
   2.  Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 1 050 500,00 1 078 500,00
   3.  Lån från offentliga samfund 788 761,33 819 575,08
   7.  Övriga skulder 257 645,89 239 895,89
II Kortfristigt 393 514,84 248 562,75
   2.  Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 28 000,00 28 000,00
   3.  Lån från offentliga samfund 30 750,00 30 499,26
   5.  Erhållna förskott 142 128,13 0,00
   6.  Skulder till leverantörer 84 819,45 71 699,54
   7.  Övriga skulder 24 785,18 22 167,40
   8.  Resultatregleringar 83 032,08 96 196,55

5. Noter till bokslutet
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Tillämpade boksluts principer

Anläggningstillgångarna har upptagits till anskaffningsutgift minskat med avskrivningar enligt 
plan 
Intäkter och kostnader i bokslutet har redovisats enligt prestationsprincipen

Noter till resultaträkningen

Kommunen verksamhetsintäkter enligt resultatområde

2021 2020

Förvaltning och näringsliv
Verksamhetens intäkter 20 990,35 21 930,41

Summa 20 990,35 21 930,41

Bildningsnämnden
Verksamhetens intäkter 74 687,81 74 410,18

Summa 74 687,81 74 410,18

Biblioteks- och kulturnämnd
Verksamhetens intäkter 1 127,85

Summa 1 127,85

Socialväsendet
Verksamhetens intäkter 165 827,07 119 315,04

Summa 165 827,07 119 315,04

Byggnadstekniska nämnden
Verksamhetens intäkter 9 300,00 6 500,00

Summa 9 300,00 6 500,00

Fastigheter
Verksamhetens intäkter 55 181,69 55 972,92

Summa 55 181,69 55 972,92

Vatten- och avloppsverk
Verksamhetens intäkter 76 067,95 67 881,74

Summa 76 067,95 67 881,74

Summa 403 182,72 346 010,29

Personalkostnader
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2021 2020

Löner och arvoden
Betalda löner -760 367,56 -755 070,99
Särskilda ersättningar -69 516,12 -55 760,82
Löner vikarier -71 500,51 -79 717,43
Särskilda ersättningar vikarier -12 520,64 -11 074,13
Löner sjukvikarier -22 174,95 -20 244,39
Särskilda ersättningar sjukvikarier -5 368,16 -5 632,94
Arvoden -7 835,00 -7 720,00
Periodiserade löner och arvoden 8 658,15 -12 980,88
Personalersättningar och övriga 
rättelseposter till personalutgifterna 31 962,44 10 002,67

Summa -908 662,35 -938 198,91

Lönebikostnader
Pensionskostnader -159 939,04 -176 842,49
Övriga  lönebikostnader -37 675,28 -23 068,80

Summa -197 614,32 -199 911,29

Summa -1 106 276,67 -1 138 110,20

Understöd
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2021 2020

Understöd till hushåll
Stöd för hemvård av barn -2 263,33
Utkomststöd -1 567,89
Stöd för närståendevård -10 371,57
Utkomststöd -1 567,89
Understöd till handikappade, färdtjänst -105,72
Understöd till handikappade -4089,18
Övriga understöd till hushåll -500,00

Summa -4 331,22 -16 134,36

Understöd till sammanslutningar
Understöd -832,51 -506,32
Hembygdsföreningen -650,00 -650,00
Kökars Ungdomsförening -400,00 -400,00
SKUNK -300,00 -300,00
4 H -300,00 -300,00

Summa -2 482,51 -2 156,32

Summa -6 813,73 -18 290,68

Finansiella intäkter och kostnader
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2021 2020

Övriga finansiella intäkter
Räntor och förhöjningar på skatteredovisningar 1,59 25,82
Dröjsmålsräntor 218,19 15,70
Övriga finansiella intäkter 222,65 597,60

Summa 442,43 639,12

Räntekostnader
Räntekostnader för lån från utomstående -20 853,90 -21 514,05
Räntekostnader för lån från andra balansenheter -305,44 -310,29

Summa -21 159,34 -21 824,34

Övriga finansiella kostnader
Dröjsmålsräntor och förhöjningar -23,91
Kreditprovisioner -354,60 -154,60
Övriga finansieringskostnader -28,51 17,85

Summa -407,02 -136,75

Summa -21 123,93 -21 321,97

Avskrivningsplan

Kommunfullmäktige i Kökar § 61 av 16.10.1998 har godkänt grunderna för avskrivningar 
enligt plan i enlighet med bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisningar
Som utgångspunkt för avskrivningarna har därefter använts den ursprungliga 
anskaffningsutgiften minskad med erhållna landskaps- eller övriga bidrag
Kökar kommun avskriver samtliga materiella tillgångar genom restvärdesavskrivning 
Immateriella tillgångar avskrives genom lineär avskrivning
Kommunstyrelsen § 152 av 7.10.1998 har beslutat att anläggningstillgångar vars 
anskaffningsutgift är mindre än 5 045,- momsnetto skall kostnads föras direkt
Avskrivningarna inleds det år nyttigheten tagits i bruk
Tilläggsinvesteringar i anläggningstillgångarna upptas inte normalt som skilda 
avskrivningsobjekt utan läggs till tillgångens anskaffningsutgift
Såvida det särskilt besluts kan en tilläggsinvestering upptas som skilt avskrivningsobjekt

Immateriella tillgångar

Immateriella rättigheter 5 år
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Övriga utgifter med lång verkningstid
Koncernaffärsvärde 5 år
ADB-program 5 år
Övriga 5 år

Materiella tillgångar

Mark- och vattenområden ingen avskrivningstid
Byggnader 

Förvaltnings- och institutionsbyggnader  5 %
Förvaltnings- och institutionsbyggnader 40 år
Fabriks- och produktionsbyggnader 15 %
Fabriks- och produktionsbyggnader 30 år
Ekonomibyggnader 15 %
Fritidsbyggnader 15 %
Bostadsbyggnader 10 %
Bostadsbyggnader 40 år

Fasta konstruktioner och anordningar
Gator, vägar, torg och parker 20 år
Broar, kajer och badinrättningar 15 %
Vattendistributionsnät  40 år
Avloppsnät  40 år
Maskinerier och anordningar vid el- vatten
och dylika verk 15 %
Övriga fasta maskiner, anordningar och
konstruktioner 20 %

Maskiner och inventarier
Maskiner, arbetsmaskiner och transport-
medel 25 %
ADB-utrustning 40 %
Övriga anordningar och inventarier 30 %
Aktier och andelar ingen avskrivning

Noter till balansräkningen

Materiella tillgångar
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Mark 
områden

Anslutnings 
avgifter Byggnader

Fasta konstr. 
& anordn.

Maskiner & 
inventarier Totalt

Oavskriven ansk. utg. 1.1 47 901 35 000 2 106 659 232 406 14 465 2 436 431

Ökning under räkensk.perioden
Finansierings andelar under räkensk.per.
Minskningar under räkensk.per.
Överföringar mellan poster
Räkensk.periodens avskrivn. -76 204 -4 921 -3 616 -84 741
Nedskrivn. o. återföring av av dem

Oavskriven ansk. utg. 31.12 47 901 35 000 2 030 455 227 485 10 849 2 351 690

Uppskrivningar

Bokföringsvärde 31.12 47 901 35 000 2 030 455 227 485 10 849 2 351 690

Placeringar

2021 2020

Andelar i kommunförbund
Oasen 23 875 23 875
Kommunernas socialtjänst k.f 15 527 142

Summa 39 402 24 017

Övriga aktier och andelar
Fab Horsklint 23 546 23 546
Fab Köpbacka 336 336
Ålands vindkraft 1 682 1 682
Ålands digitala agenda 150 150
Svinryggens deponi 375 375
Majliden Ab 4 000 4 000

Summa 30 090 30 090

Summa 69 492 54 106

Eget kapital
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Ingående balans Förändring Utgående balans

Grundkapital -492 176,88 -492 176,88

Överskott / underskott från tidigare 
räkenskapsperioder -95 919,96 150 933,74 55 013,78

Räkenskapsperiodens överskott / underskott 150 933,74 -69 973,68 80 960,06

Summa -437 163,10 80 960,06 -356 203,04

Skulder som förfaller till betalning senare än fem år

2021 (2027) 2020 (2026)

Lån från finansinstitut 955 500 988 500
Lån från offentliga samfund 721 400 745 400

Summa 1 676 900 1 733 900

Garantier och förbindelser av ekonomisk karaktär
 
Kommunen har år 2008 ingått proprieborgens förbindelse för Fastighets Ab Horsklints lån 
stort 160 000,- hos KEVA. Saldo 31.12 är 93 325,-
Kommunen har år 2015 ingått borgensförbindelse för Fastighets Ab Horsklint lån stort 
373 500,- 
Bolaget har kvitterat ut lånet från banken under 2016

Arvode till revisorer

2021 2020

BDO Audioator Ab 2 200 2 100
Vg Center Oy 300 300
Övriga 100

Summa 2 500 2 500

Specifikation över användningen av donationsfondernas medel
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Kapital 1.1 Influtet Använt Kapital 31.12

JR Taube 767,91 Kökar JVF avslutat 24.3 0,00
Karlby skola 835,86 8,36 Stipendier 835,86
Ellen I Anderson 12 643,80 126,44 12 770,24
Britta Bonds biblioteksfond 1 163,33 11,63 Stipendier 1 163,33
JE Karlbergs danarv 15 900,60 159,01 16 059,61
Ramséns minnesfond 115 526,97 23 591,59 139 118,56

Summa 146 838,47 23 897,03 169 947,60

Ester och Einar Ramséns minnesfond har separat bokföring utanför kommunens
Fondens medel förvaltas av Nordea bank
Fondens kapital vid grundandet uppgick till 73 001,19, fondens värde 31.12 är 
139 118,56 bestående av blandfonder 131 482,99 och konto 7 635,57

6. Förteckning över använda räkenskapsböcker

Under räkenskapsåret har följande räkenskapsböcker använts

Dagbok ADB
Huvudbok ADB
Balansbok ADB

Under räkenskapsåret har följande ID-serier använts

1 18 500 – 19 571
2 10 600 – 11 180 
3 1 300 – 1 342
4 1 500 – 1 580
5 1 150 – 1 186

Under räkenskapsåret har följande verifikatslag/nummer använts

10 1 – 1 072
20 1 - 581
30 1 - 43
40 1 - 81
50 1 - 37

7. Bokslutets datering och undertecknande
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Kommunstyrelsen
Kostnader
Coast4us 19 860,70
Baltic Wings 21 491,22
DKCO 5 974,50

Fastställd budget Budgetändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020
VERKSAMHETENS INTÄKTER

Försäljningsintäkter
Avgiftsintäkter
Understöd och bidrag
Övriga verksamhetsintäkter

VERKSAMHETENS KOSTNADER -7 654,00 -7 654,00 -53 752,73 -7 822,95
Personalkostnader -3 694,00 -3 694,00 -2 388,54 -3 267,80
Köp av tjänster -2 400,00 -2 400,00 -49 762,25 -1 588,82
Material, förnödenheter -1 500,00 -1 500,00 -1 101,94 -2 906,33
Understöd -500,00
Övriga verksamhetskostn -60,00 -60,00 -60,00

VERKSAMHETSBIDRAG -7 654,00 -7 654,00 -53 752,73 -7 822,95
SKATTEINKOMSTER
LANDSKAPSANDELAR
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader

ÅRSBIDRAG -7 654,00 -7 654,00 -53 752,73 -7 822,95
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Totalsumma -7 654,00 -7 654,00 -53 752,73 -7 822,95

Sommarängen
Intäkter som hör till år 2020
Statsunderstöd för Covid kostnader 22 443,11

Fastställd budget  Budgetändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020
VERKSAMHETENS INTÄKTER 32 855,00 32 855,00 54 780,19 63 451,49

Försäljningsintäkter
Avgiftsintäkter 32 855,00 32 855,00 31 007,08 63 451,49
Understöd och bidrag 23 773,11
Övriga verksamhetsintäkter

VERKSAMHETENS KOSTNADER -439 240,00 -439 240,00 -528 149,20 -465 781,99
Personalkostnader -426 678,00 -426 678,00 -508 405,68 -453 242,81
Köp av tjänster -4 287,00 -4 287,00 -4 343,22 -4 882,21
Material, förnödenheter -7 975,00 -7 975,00 -14 443,81 -7 214,19
Understöd
Övriga verksamhetskostn -300,00 -300,00 -956,49 -442,78

VERKSAMHETSBIDRAG -406 385,00 -406 385,00 -473 369,01 -402 330,50
SKATTEINKOMSTER
LANDSKAPSANDELAR
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader

ÅRSBIDRAG -406 385,00 -406 385,00 -473 369,01 -402 330,50
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Totalsumma -406 385,00 -406 385,00 -473 369,01 -402 330,50



Byggnadstillsyn

Kostnader för byggnadsinspektören 

Fastställd budget Budgetändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020
VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 200,00 4 200,00 9 300,00 6 500,00

Försäljningsintäkter
Avgiftsintäkter 4 200,00 4 200,00 9 300,00 6 500,00
Understöd och bidrag
Övriga verksamhetsintäkter

VERKSAMHETENS KOSTNADER -26 339,00 -26 339,00 -40 956,98 -22 283,80
Personalkostnader -739,00 -739,00 -1 962,38 -9 914,95
Köp av tjänster -24 600,00 -24 600,00 -38 994,60 -12 352,65
Material, förnödenheter -1 000,00 -1 000,00
Understöd
Övriga verksamhetskostn -16,20

VERKSAMHETSBIDRAG -22 139,00 -22 139,00 -31 656,98 -15 783,80
SKATTEINKOMSTER
LANDSKAPSANDELAR
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader

ÅRSBIDRAG -22 139,00 -22 139,00 -31 656,98 -15 783,80
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Totalsumma -22 139,00 -22 139,00 -31 656,98 -15 783,80

Grundskolan (fastighet)

Kostnader för renovering i bottenplan

Fastställd budget Budgetändring Total budget Bokslut 2021 Bokslut 2020
VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 500,00 1 500,00 1 362,80 4 890,20

Försäljningsintäkter
Avgiftsintäkter
Understöd och bidrag
Övriga verksamhetsintäkter 1 500,00 1 500,00 1 362,80 4 890,20

VERKSAMHETENS KOSTNADER -42 050,00 -42 050,00 -69 517,35 -85 648,28
Personalkostnader
Köp av tjänster -8 050,00 -8 050,00 -24 139,51 -51 052,53
Material, förnödenheter -34 000,00 -34 000,00 -45 377,84 -34 595,75
Understöd
Övriga verksamhetskostn

VERKSAMHETSBIDRAG -40 550,00 -40 550,00 -68 154,55 -80 758,08
SKATTEINKOMSTER
LANDSKAPSANDELAR
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader

ÅRSBIDRAG -40 550,00 -40 550,00 -68 154,55 -80 758,08
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -9 500,00 -9 500,00 -9 517,20 -9 517,20

Totalsumma -50 050,00 -50 050,00 -77 671,75 -90 275,28


