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  Utfärdat den  Sida 
 SOCIALNÄMNDEN 02.04.2014 2 

Sammanträdestid Tisdagen den 8 april kl 18.00 -  

Sammanträdesplats Sammanträdesrummet, Kommungården 
Ärenden: 
 
  §  19  Konstatera laglighet och beslutförhet 
  §  20  Protokolljusterare 
  §  21  Föredragningslista 
  §  22 Tjänstemannabeslut 
  §  23 Godkännande av omarbetade kriterier för närståendestöd 
  §  24  Godkännande av verksamhetsföreskrifter för handikappservicen i Finström 
  §  25  Avlösarservice inom närståendestödet 
  § 26  Tillsättande av äldreråd 
  § 27  Beslut om verksamhetsbidrag till klubbhuset Pelaren 
  § 28  Platssituationen inom barnomsorgen 
  § 29  Assistentbehov inom barnomsorgen, verksamhetsår 2014 – 2015 
  § 30  Anhållan om befrielse från socialarbetarvikariat 
  § 31  Sökanden till heltids ordinarie tjänst som socialarbetare 
  § 32  Principbeslut om yttrande 
  § 33  Godkännande av verksamhetsberättelserna för socialnämnden 2013 
  ------- 
 
Konfidentiella ärenden: 
 § 34  Anhållan om ersättning  
 § 35  Anhållan om ersättning  
 § 36  Omdisponering av medel 
 § 37  Anhållan 
 § 38  Utökning av stödperson 
 § 39  Återremittering av ärende 
 ------- 

Enligt uppdrag: Margareta Nordberg, socialchef 
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 SOCIALNÄMNDEN 19 - 21  3 
     

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SocN § 19 
Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn 
till antalet närvarande. 
_ _ _ _ _ _ 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

SocN § 20 
I tur att justera protokollet är Monica Sundberg och Nora 
Rosenström. 
_ _ _ _ _ _  
 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SocN § 21 
Föredragningslistan fastställdes oförändrad: 
_ _ _ _ _ _ 
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 SOCIALNÄMNDEN 22  4 
     

 
DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT 
 
SocN § 22 
 

  Socialchefen 
  Personalbeslut §§ 2 – 18/14 

Underhåll §§ 1 – 3/14 
Vårdnads- och underhållsavtal §§ 3 – 13/14 
Faderskap §§ 2 – 6/14 
Barnskydd - 
 
Socialarbetaren och socialchefen 
Utkomststöd §§ 43 – 107/14 
Förebyggande utkomststöd §§ 5 – 11/14 
Sysselsättning § 1/14 
Missbrukarvård § 2/14 
 
Socialarbetaren 
Omsorg §§ 7 – 10/14 
Handikapp och specialomsorg §§ 3 - 9/14 
Äldreomsorg §§ 7 – 11/14 
Hemservice / personal §§ 33 – 72/14 
Hemservice / klienter §§ 1 – 9/14 
 
Barnomsorgsledaren 
Personalbeslut §§ 134 – 142/13 och 1 – 31/14 
Beviljad barnomsorg § 63/13 och 1 – 5/14 
 
Byråsekreteraren 
Moderskapsunderstöd §§ 6 - 12/14 
Hemvårdsstöd §§ 4 – 8/14 
Barnomsorgsavgifter §§ 1 – 5/14 
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 SOCIALNÄMNDEN 23  5 
 

GODKÄNNANDE AV OMARBETADE KRITERIER FÖR NÄRSTÅENDESTÖD 
 
SocN § 23 

• Bilaga 1: Kommunstyrelsens paragraf 40/2014. 
  

Socialarbetaren med ansvar över äldreomsorgen har uppgjort förslag 
till nya kriterier för beviljande av närståendestöd på grund av att de 
tidigare kriterierna var skilda för äldre och yngre. Detta är 
åldersdiskriminerande så kriterierna bör vara lika för alla. 
Närståendestödets arvodesbelopp har i enlighet med lagstiftningen 
indexjusterats inför år 2014. 
Socialnämnden har vid sitt möte den 11.02.2014, § 12, behandlat de 
omarbetade kriterierna för närståendestöd och beslutat att anteckna 
dem till kännedom och överföra ärendet till kommunstyrelsen för 
fastställelse.  
Kommunstyrelsen har vid sitt möte den 05.03.2014, § 40, behandlat de 
omarbetade kriterierna för närståendestöd och beslutat att 
återremittera ärendet till socialnämnden med hänvisning till att 
fastställande av kriterierna ingår i nämndens befogenheter. 
 
Socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner de nya kriterierna för beviljande 
av närståendestöd och överför dem till kommunstyrelsen. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden godkänner de nya kriterierna för beviljande av 
närståendestöd och överför dem till kommunstyrelsen 
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 SOCIALNÄMNDEN 24  6 
 

GODKÄNNANDE AV VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR 
HANDIKAPPSERVICEN I FINSTRÖM 
 
SocN § 24 

• Bilaga 2: Kommunstyrelsens paragraf 39/2014. 
 
Socialarbetaren med ansvar över äldreomsorgen har utarbetat förslag 
till verksamhetsföreskrifter för handikappservicen i Finström.  
Verksamhetsföreskrifterna är riktgivande för kommunens handläggning 
av handikappservicen och ska finnas tillgängliga för att förvaltningen 
ska bli mer brukarvänlig och öppen samt finnas som ett stöd för såväl 
tjänstemän som politiker.  
Verksamhetsföreskrifterna baseras på lagstiftning och beviljande av 
stöd i enlighet med Lag och Förordning om service och stöd på grund 
av handikapp föregås alltid av en individuell behovsbedömning. 
Socialnämnden har vid sitt möte den 11.02.2014, § 11, behandlat 
verksamhetsföreskrifterna för handikappservice och beslutat att 
anteckna dem till kännedom och överföra ärendet till kommunstyrelsen 
för fastställelse.  
Kommunstyrelsen har vid sitt möte den 05.03.2014, § 39, behandlat 
verksamhetsföreskrifterna och beslutat att återremittera ärendet till 
socialnämnden med hänvisning till att fastställande av 
verksamhetsföreskrifterna ingår i nämndens befogenheter. 
 
Socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner socialarbetarens uppgjorda 
förslag till verksamhetsföreskrifter och överför dem till 
kommunstyrelsen.  
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden godkänner socialarbetarens uppgjorda förslag till 
verksamhetsföreskrifter och överför dem till kommunstyrelsen 
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 SOCIALNÄMNDEN 25  7 
 
 AVLÖSARSERVICE INOM NÄRSTÅENDESTÖDET 
 
 SocN § 25 
 

Till Lag om stöd för närståendevård har tillfogats en § 4 a angående 
avlösarservice under närståendevårdarens ledighet och annan 
frånvaro. Finströms kommun beviljar närståendestöd utgående från tre 
vårdnivåer och behöver fastställa kriterier för ersättning och avgift för 
avlösarservicen. Rätten till avlastning för närståendevård regleras i § 4 
ledighet för närståendevårdaren och Landskapslag 111/2007§ 2g och 
rätten till ledighet omfattar 5 dygn per månad om närståendevårdaren 
oavbrutet eller med få avbrott varit bunden vid vården dygnet runt eller 
fortgående varje dag. Detta innebär att närståendevård som är beviljad 
i enlighet med vårdklass 1 inte omfattas av rätten till ledighet. Man kan 
ändå besluta att närståendevårdare som beviljats stöd i enlighet med 
vårdklass 1 är berättigade till avlösarservice. 
Avlösarservice beviljas som en dygnsersättning till avlösaren och 
omfattningen på ersättningen för avlösarservice skulle förslagsvis utgå 
från det arvodesbelopp som närståendevårdaren är beviljad.  
Avgiften tas ut i enlighet med Lag om klientavgifter inom social- och 
hälsovården § 6b. 
Vårdarvoden inom närståendestödet i Finströms kommun år 2014: 
Vårdklass 1: 382,50 euro per månad 
Vårdklass 2: 540,00 euro per månad 
Vårdklass 3: 821,00 euro per månad 
Ersättningen för avlösarservice skulle förslagsvis vara en dygnsavgift 
motsvarande närståendestödets månadsstorlek, d v s 12,75 euro per 
dygn för vårdklass 1, 18,00 euro per dygn för vårdklass 2 och 27,37 
euro per dygn för vårdklass 3. 
Avgiften för avlösarservice för den vårdbehövande är 11,30 euro per 
dygn. 
Socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner avlösarservice för 
närståendevård i enlighet med beredningen och överför ärendet till 
kommunstyrelsen. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden godkänner avlösarservice för närståendevård i enlighet 
med beredningen och överför ärendet till kommunstyrelsen. 
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 SOCIALNÄMNDEN 26  8 

 TILLSÄTTANDE AV ÄLDRERÅD 

SocN § 26  

Utöver det som i 27 § i kommunallagen föreskrivs om möjligheterna för 
kommunens invånare att delta och påverka kan kommunen inrätta ett 
äldreråd för att garantera den äldre befolkningens möjligheter att delta 
och påverka, samt sörja för äldrerådets verksamhetsförutsättningar. 
Detta är lagstadgat i riket från den 01.01.2014 i och med den nya 
äldreomsorgslagen som trädde ikraft i Finland den 01.07.2013. På 
Åland finns ingen motsvarande lag ännu, men det skulle ändå vara skäl 
att tillsätta ett äldreråd som t ex kan fungera som ett diskussions- och 
ett utvecklingsorgan för frågor som gäller äldres framtid, främja de 
samhälleliga kontakterna mellan äldre och yngre. 
De kommuner i Finland som har äldreråd har medlemmar som dels är 
politiker, dels föreningsrepresentanter, som 
pensionärsorganisationerna förespråkar.  
Socialarbetaren med ansvar över äldreomsorgen i Finström och Geta 
har tillsammans med övriga ansvarspersoner för äldreomsorgen i 
Saltvik, Vårdö och Sund diskuterat möjligheterna för ett gemensamt 
Äldreråd för Norra Åland. 
 
Socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden efterfrågar intresse från övriga 
norråländska kommuners social- och omsorgsnämnder gällande ett 
gemensamt Äldreråd för Finström, Geta, Saltvik, Vårdö och Sund. 
Föreslås att socialarbetaren med ansvar över äldreomsorgen 
formulerar en skriftlig förfrågan och ber om nämndernas synpunkter på 
ett norråländskt gemensamt äldreråd. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden beslutar att efterfråga intresse från övriga norråländska 
kommuners social- och omsorgsnämnder gällande ett gemensamt 
Äldreråd för Finström, Geta, Saltvik, Vårdö och Sund. 
Beslutar att socialarbetaren med ansvar över äldreomsorgen 
formulerar en skriftlig förfrågan och ber om nämndernas synpunkter på 
ett norråländskt gemensamt äldreråd. 
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 SOCIALNÄMNDEN 27  9 
 

BESLUT OM VERKSAMHETSBIDRAG TILL KLUBBHUSET PELAREN 
 
SocN § 27 
 

Kommunstyrelsen har gett i uppdrag till socialnämnden att se på, vilka 
möjligheterna är, att genom omdisponeringar stöda Klubbhuset Pelaren 
inom befintlig ram. 
Konstateras att garantier för att kunna hålla verksamhetsbidraget inom 
befintlig ram inte kan ges.  
Klubbhuset Pelaren beräknar för år 2014, att kostnaden torde uppgå till 
222 dagar á 33,90 = 7 545,78 euro. Beräkningen är gjord på år 2013`s 
besöksstatistik. Garantier för att aktiviteten från Finströmsbor för år 
2014 är likadan som under år 2013 finns inte. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden fattar beslut om en omdisponering av beloppet 
5 000,00 euro från kontot för utkomststöd till kontot för 
sysselsättningsarbete. Beloppet 5 000,00 euro betalas ut till 
Klubbhuset Pelaren som verksamhetsbidrag för år 2014. 
Ärendet ges som ett tillkännagivande till kommunstyrelsen. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden beslutar om en omdisponering av beloppet 5 000,00 
euro från kontot för utkomststöd till kontot för sysselsättningsarbete. 
Beloppet 5 000,00 euro betalas ut till Klubbhuset Pelaren som 
verksamhetsbidrag för år 2014. 
Ärendet ges som ett tillkännagivande till kommunstyrelsen. 
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 SOCIALNÄMNDEN 28  10 
 

PLATSSITUATIONEN INOM BARNOMSORGEN 
 
SocN § 28 

 
Under veckorna 9-10 hölls en samlad ansökningsperiod för platserna 
inom barnomsorgen gällande verksamhetsår 2014-2015. Sammanlagt 
har 26 ansökningar inkommit gällande barnomsorg från hösten 2014. 
Ansökningarna är fördelade enligt följande: 
Emkarby daghem    2 st 
Pålsböle daghem   9 st 
Godby daghem 13 st 
Trollebo    0 st 
Familjedagvården    2 st 
Totalt:  26 st 
 
Av de barn som finns inom barnomsorgen idag går 28 barn vidare till 
skolgång i augusti. Inför inkommande verksamhetsår finns i dagsläget 
tolv lediga platser inom barnomsorgen. 
 
Socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden antecknar sig ovanstående information till 
kännedom. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden antecknar sig ovanstående information till kännedom. 
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 SOCIALNÄMNDEN 29  11 
 

ASSISTENTBEHOV INOM BARNOMSORGEN, VERKSAMHETSÅR 2014-2015 
 
SocN § 29 
 

För närvarande är fem personer anställda som assistenter inom 
barnomsorgen vilket motsvarar 4,25 heltidsanställningar. En 
genomgång av behovet av assistentresurser inför kommande 
verksamhetsår har gjorts. Bedömningen av behovet av 
assistentresurser har gjorts genom samtal med daghemsföreståndare, 
personal samt specialbarnträdgårdsläraren. 
 
Inför verksamhetsår 2014-2015 bedöms assistentbehovet vara: 
Pålsböle daghem 1 assistent, heltid 
Godby daghem 2 assistenter, heltid 
  1 assistent, 47,05 % av heltid 
Totalt  3,47 heltidsanställningar 
I budgeten för hösten 2014 finns medel för 4,25 heltidsanställningar. 
 
Socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner anställande av assistenter i 
enlighet med ovanstående behovsbedömning för att tillgodose behovet 
av assistenter inom barnomsorgen under inkommande verksamhetsår. 
Anställningarna finansieras inom ramen för barnomsorgens budget. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden godkänner anställande av assistenter i enlighet med 
ovanstående behovsbedömning för att tillgodose behovet av 
assistenter inom barnomsorgen under inkommande verksamhetsår. 
Anställningarna finansieras inom ramen för barnomsorgens budget 
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 SOCIALNÄMNDEN 30  12 
 

ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN SOCIALARBETARVIKARIAT  
 
SocN § 30 

• Bilaga 3: Uppsägning 
 

Vikarierande socialarbetare Louise Enkvist anhåller om att få avsluta 
sitt vikariat vid socialkansliet i Finström den 26.3.2014 för att övergå till 
annan tjänst. 
Hon anhåller också om att få ta ut tre semesterdagar gällande år 2013 
före sista anställningsdagen, vilket beviljats på tjänstemannanivå. 
 
Socialchefens förslag 
Socialnämnden beviljar anhållan om uppsägning gällande Louise 
Enkvist.  
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden beviljar anhållan om uppsägning gällande Louise 
Enkvist.  
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 SOCIALNÄMNDEN 31  13 
 
SÖKANDEN TILL HELTIDS ORDINARIE TJÄNST SOM SOCIALARBETARE 
 
SocN § 31 

 
Ansökningshandlingar till påseende på mötet. 
 
Fyra personer har sökt den lediganslagna ordinarie tjänsten som 
socialarbetare för det gemensamma socialkansliet för Finström och 
Geta inom utsatt ansökningstid. 
 
Sandra Jourdan, formellt kompetent med en svensk socionomexamen 
samt komplettering för den åländska behörigheten i finsk 
sociallagstiftning. 
Sofie Eriksson, socionom samt magister i socialt arbete. Saknar 
behörighet i finsk sociallagstiftning. 
Andreas Lakso, socionom. Saknar behörighet i finsk sociallagstiftning. 
Håkan von Krusenstierna, Läkepedagogisk utbildning, 
fritids/idrottsledarlinje, barn och ungdomsledarlinje med inriktning 
handikapp. Saknar behörighet. 
 
Socialchefens förslag: 
Föreslås bordläggning eftersom alla intervjuer inte är klara. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden delegerar beslutet att anställa en socialarbetare till 
socialnämndens ordförande samt socialchefen efter utförda intervjuer.  
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 SOCIALNÄMNDEN 32  14 
 

PRINCIPBESLUT OM YTTRANDE 
 
SocN § 32 

Bilaga 4: Socialinstruktionen sida 2 pkt. 10 
 
Enligt socialinstruktionen är socialnämndens ordförande samt 
socialchefen utsedda att föra socialnämndens talan i 
informationsfrågor. Eftersom ärendehanteringen är känslig bör 
förfrågningar riktas till nämnda personer i enlighet med instruktionen. 
Yttrandena bör gälla principiella och allmänna frågor. Konfidentiella 
ärenden hanteras i enlighet med gällande lag. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden fastslår principbeslut om yttrande i enlighet med 
instruktionen. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden beslutar att fastslå principbeslut om yttrande i enlighet 
med instruktionen 
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GODKÄNNANDE AV VERKSAMHETSBERÄTTELSERNA FÖR 
SOCIALNÄMNDEN 2013 
 
SocN § 33  

• Bilaga 5: Verksamhetsberättelsen för socialvården, äldreomsorgen, 
barnomsorgen och redogörelse över socialnämndens interna tillsyn år 
2013. 

Den totala kostnaden för socialnämndens tre verksamhetsområden är  
5 720 188,00 euro, vilket är 246 451,00 euro mer än budgeterade 
medel. En omdisponering om 22 000,00 euro från barnomsorgen till 
äldreomsorgen har gjorts, ävenså har en tilläggsbudget om 192 000,00 
euro godkänts. 68 000,00 euro har gått till socialvården och 124 000,00 
euro till äldreomsorgen. 
Genom dessa överföringar av medel samt tilläggsbudget håller sig de 
olika verksamhetsområdena inom ram. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen samt den interna 
tillsynsrapporten för socialnämnden 2013 och överför ärendet till 
kommunstyrelsen.  
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen samt den interna 
tillsynsrapporten för socialnämnden 2013 och överför ärendet till 
kommunstyrelsen.  
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Konfidentiellt ärende 
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Konfidentiellt ärende 
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Konfidentiellt ärende 
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Konfidentiellt ärende 
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Konfidentiellt ärende 
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