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  Sammanträdesdatum Nr  
 SOCIALNÄMNDEN 10.03.2015 02/15 

Sammanträdestid Tisdagen den 10 mars 2015 kl 18.00 – 19.30. 
 

Sammanträdesplats Sammanträdesrummet, Kommungården 
Beslutande  

X Karlsson Rolf, ordförande 
X Mattsson Åke, viceordf.  
-  Björklund Börje 
XLignell Maj-Gun 
XLundberg Helena 
-  Rosenström Nora 
-  Sundberg Monica 

 
-  Karlsson Sören 
-  Grönlund Johanna 
-  Grüssner Björn 
-  Lindblom-Mattsson Inger 
-  Donobauer Björn 
X Westerberg Ylva 
-  Pastoor Fredrik 

Föredragande X Danielsson Britt, vik socialchef 

Övriga närvarande  -  Höglund Roger, kommunstyrelsens ordförande 
-  Lycke Per, kommunstyrelsens representant 
X Eklund Ida, tf kommundirektör 
X Sjöstrand Ingela, barnomsorgsledare, §§ 15-20 
-  Björklund Malin, socialarbetare 

Paragrafer §§  15 - 23 

Underskrifter Ordförande Sekreterare 

   

 Rolf Karlsson Britt Danielsson 

Protokolljustering Godby den 10.03.2015 på sammanträdesrummet, 
Kommungården 

   

 Maj-Gun Lignell Ylva Westerberg 

Protokollet framlagt till 
påseende 

Godby den 10.03.2015  

   

Intygar Britt Danielsson, sekreterare  

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den                      2015                  

   

Underskrift Solveig Gestberg, byråsekreterare  



 
 
 FINSTRÖMS KOMMUN 

 
Organ 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  Utfärdat den  Sida 
 SOCIALNÄMNDEN 05.03.2015 2 

Sammanträdestid Tisdagen den 10 mars 2015 kl 18.00 – 19.30. 

Sammanträdesplats Sammanträdesrummet, Kommungården 
Ärenden: 
 
  §  15  Konstatera laglighet och beslutförhet 
  §  16  Protokolljusterare 
  §  17  Föredragningslista 
  §  18  Delgivning av tjänstemannabeslut 
  §  19  Anställning av barnträdgårdslärare 
  §  20  Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 
  §  21  Delgivningar 
  §  22  Bil till hemservicen 
------- 
 
Konfidentiellt ärende: 
   
  §  23 Anhållan 
------- 

Enligt uppdrag: Paulina Eklund, tf socialchef 
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  § nr Sammanträdesdatum 10.03.2015 Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den10.03.2015  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 15 - 17  3 
     

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SocN § 15 
Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn 
till antalet närvarande. 
_ _ _ _ _ _ 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

SocN § 16 
Maj-Gun Lignell och Ylva Westerberg valdes till 
protokolljusterare 
_ _ _ _ _ _  
 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SocN § 17 
Föredragningslistan fastställdes oförändrad. 
_ _ _ _ _ _ 
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  § nr Sammanträdesdatum 10.03.2015 Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den10.03.2015  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 18  4 
     

DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT 
 
SocN § 18 
 

Personalbeslut, förvaltning §§ 4-16 
Faderskap   §§ 1-3 
Vårdnad och umgänge  §§ 2-5 
Underhåll   §§ 4-6 
 
Utkomststöd  §§ 19-52 
Förebyggande utkomststöd §§ 2-7 
 
Barnskydd    §§ 1-7 
 
Personalbeslut, barnomsorg §§ 11-20 
Placering, barnomsorg  § 1 
 
Avgiftsbeslut, barnomsorg §§ 10-16 
Hemvårdsstöd   §§ 7-10 
Moderskapsunderstöd  §§ 3-5 
 
Personalbeslut, hemservice §§ 29-61 
Hemservice, klienter  §§ 1-2 
Äldreomsorg  §§ 10-21 
Omsorg   §§ 2-5 
Handikapp och specialomsorg §§ 4-10 
 
Tjänstemannabesluten finns till påseende vid sammanträdet. 
 
Vik socialchefens förslag: 
Socialnämnden antecknar delgivningarna till kännedom. 
 
Beslut: 

  Socialnämnden beslöt enhälligt enligt förslag. 
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  § nr Sammanträdesdatum 10.03.2015 Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den10.03.2015  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 19  5 
 
ANSTÄLLNING AV BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE 
 
SocN § 19 

En anställning i arbetsavtalsförhållande som barnträdgårdslärare 
omfattande 50 % av heltid vid barnomsorgen, med inledande placering 
vid Godby daghem, har varit lediganslagen. 
Inom utsatt ansökningstid inkom sju ansökningar, varav ingen av de 
sökande är formellt behörig enligt landskapsförordningen om 
behörighetskrav för personal anställd i daghem. Anställningen har även 
varit lediganslagen vid ett tidigare tillfälle. 
I barnomsorgslagen för Åland § 8, behörighetskrav för personal i 
barnomsorgen, stadgas att man kan om det för en uppgift inte är 
möjligt att anställa en person som uppfyller behörighetskraven för högst 
två år i sänder anställa en person som på grundval av studier har för 
uppgiften nödvändiga kunskaper samt har för uppgiften lämpliga 
arbetslivserfarenheter. 
En sammanställning av de sökande och deras meriter finns till 
påseende på socialnämndens sammanträde. 
 
Vik socialchefens förslag: 
Föreslås att barnskötare Linda Sundblom anställs som tf 
barnträdgårdslärare omfattande 50 % av heltid till barnomsorgen med 
inledande placering vid Godby daghem för tiden 01.03.2015-
28.02.2017 med hänvisning till att hon är den enda sökande med 
utbildning inriktad på småbarnsåren samt att hon innehar mångårig 
erfarenhet av arbete som barnträdgårdslärare. Anställningstiden på två 
år anses skäligt med anledning av behovet av kontinuitet inom 
verksamheten. Den uppgiftsbaserade grundlönen utgör 50 % av 
2.540,76 €/månad minus 5% behörighetsavdrag. 
 
Beslut: 

 Socialnämnden beslöt enhälligt enligt förslag. 
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  § nr Sammanträdesdatum 10.03.2015 Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den10.03.2015  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 20  6 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 
 
SocN § 20 

o Bilaga 1: Socialvården 

o Bilaga 2: Barnomsorgen 

o Bilaga 3: Äldreomsorgen 

Den totala kostnaden för socialnämndens tre verksamhetsområden, 
socialvården, äldreomsorgen och barnomsorgen, var 5 680 423 €. 
Budgeterade medel för året var 5 765 525 €. I december beviljades en 
utökning av ram på 68 000 € för socialvården. Förtidspensions- och 
pensionsutgiftsbaserade avgifterna budgeteras i sin helhet under 
allmänna förvaltningen och fördelas sedan ut på enheterna efter årets 
slut genom en budgetändring, totalt 50 953 €. Dessa två poster, 
utökningen av ram och pensionsavgifterna utgör tillsammans 118 953 
€, dvs. den totala budgetändringen under året som gått. 
Efter budgetändringen var budgetanslaget 5 884 478 €. Den totala 
kostnaden för året motsvarar således 97 % av budgetanslaget. 
 
Vik socialchefens förslag 
Socialnämnden godkänner förslaget till bokslut och 
verksamhetsberättelse för socialnämnden 2014 och beslutar 
översända den till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
 
Beslut: 
Socialnämnden beslöt enhälligt enligt förslag. 
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Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den10.03.2015  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 21  7 
 
DELGIVNINGAR 
 
SocN § 21  

 
Fixtjänst 
Information samt återbetalning för timanställda 2014, 1872,45 € 
 
Kurser, utbildningar 
Heldag om bemötande 16.3.2015, flertalet från kansliet deltar 
Abilita utkomststöd och handikapp utbildning/ibruktagning 17-19.3.2015 
 
Mariehamns stad / Socialförvaltningen 
Information gällande Alkohol- och drogmottagningen 
 
Delgivningarna finns till påseende vid sammanträdet. 
 
Vik socialchefens förslag: 
Socialnämnden antecknar delgivningarna till kännedom. 
 
Beslut: 

  Socialnämnden beslöt enhälligt enligt förslag. 
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Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  
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 SOCIALNÄMNDEN 22  8 
 

 BIL TILL HEMSERVICEN 
 
 SocN § 22 

• Bilaga 4: sammanställning av offerter 

• Bilaga 5: offert, Mariehamns Motorcompany AB 

Kommunfullmäktige beslöt att i budgeten för år 2015 godkänna 15.000 
euro för inköp av en bil till hemservicen. Behovet av en bil till har 
uppstått på grund av en utökning av hemservicebesöken till ordinarie 
boende i kommunen. Hemservicen har redan en bil som är tillräckligt 
stor för att rymma sådant bagage som hör till arbetet så den nya bilen 
behöver endast vara en mindre bil som komplement. 
Socialarbetaren med ansvar över äldreomsorgen och föreståndaren för 
Rosengård har begärt in offerter från 7 bilfirmor, granskat dem och 
provkört bilar. 
 
Vik socialchefens förslag: 
Socialnämnden beslutar att köpa en Ford fiesta 1,0 80 hk Titanium till 
en kostnad om 14 991,47 € exkl. moms enligt offert nr 1848 från 
Mariehamns Motorcompany Ab. 
 
Beslut: 
Socialnämnden beslöt enhälligt enligt förslag. Socialnämnden 
konstaterade med tillfredsställelse att bilen som valdes hade lägsta 
koldioxidutsläpp. 
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 SOCIALNÄMNDEN 23  9 
 

Konfidentiellt ärende 
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