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  § nr Sammanträdesdatum 14.04.2015 Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   Den 21.4.2015  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 24 - 26  3 
     

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SocN § 24 
Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn 
till antalet närvarande. 
_ _ _ _ _ _ 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

SocN § 25 
I tur att justera protokollet är Åke Mattsson och Helena 
Lundberg. Till protokolljusterare valdes Åke Mattsson och 
Helena Lundberg. Protokollet justeras direkt efter 
sammanträdet på kommungården. 
_ _ _ _ _ _  
 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SocN § 26 
Föredragningslistan fastställdes oförändrad. 
_ _ _ _ _ _ 
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  § nr Sammanträdesdatum 14.04.2015 Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   Den 21.4.2015  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 27  4 
     

DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT 
 
SocN § 27 
 

Personalbeslut, förvaltning §§ 17-25 
Faderskap   § - 
Vårdnad och umgänge  §§ 6-9 
Underhåll   §§ 7-12 
 
Utkomststöd  §§ 53-82 
Förebyggande utkomststöd §§ 8-11 
 
Barnskydd    §§ 8-18 
 
Personalbeslut, barnomsorg §§ 21-33 
Placering, barnomsorg  §§ 2-31 
Personalbeslut, Godby daghem §§ 23-43 
Personalbeslut, Emkarby daghem §§ 1-14 
Personalbeslut, Pålsböle daghem §§ 1-24 
 
Avgiftsbeslut, barnomsorg §§ 17-23 
Hemvårdsstöd   §§ 11-19 
Moderskapsunderstöd  § - 
 
Personalbeslut, hemservice §§ 62-79 
Hemservice, klienter  § - 
Äldreomsorg  §§ 22-24 
Omsorg   § -  
Handikapp och specialomsorg §§ 11-12 
 
Tjänstemannabesluten finns till påseende vid sammanträdet. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden antecknar delgivningarna till kännedom. 
 
Beslut: 
Socialnämnden antecknade delgivningarna till kännedom. 

 
 

 



 FINSTRÖMS 
KOMMUN 
 
Organ 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  § nr Sammanträdesdatum 14.04.2015 Sida 
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   Den 21.4.2015  

     
 

 
 SOCIALNÄMNDEN 28  5 

 
BUDGETUPPFÖLJNING PER MARS 2015 
 
SocN § 28  

 BILAGA 1: Budgetuppföljning kostnadsställe socialvården 

 BILAGA 2: Budgetuppföljning kostnadsställe äldreomsorgen 

 BILAGA 3: Budgetuppföljning kostnadsställe barnomsorgen 

 
Budgetuppföljningen gäller endast årets tre första månader. Totalt sett 
följer socialnämnden det budgeterade anslaget för 2015. På 
intäktssidan saknas faktureringen till Geta då den görs kvartalsvis. 
Barnomsorgens och äldreomsorgens avgiftsintäkter saknas för mars.  
Ökade kostnader för personal på socialkansliet i samband med tidigare 
socialchefens pensionering och nuvarande socialchefens anställning. 
Mariehamns stad fakturerar kostnaderna för Fältarna kvartalsvis varvid 
dessa kostnader saknas helt, för alkohol- och drogmottagningen har 
endast januari fakturerats.  
Gällande barnomsorgen fattas kostnader för specialbarnträdgårds- 
läraren och Folkhälsans lekparksverksamhet helt.   
Äldreomsorgens personalkostnader under budgeterade medel beror till 
stor del på att det största vikariebehovet uppkommer under sommaren 
med ökade vikariekostnader som följd.  
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden antecknar budgetuppföljningen enligt bilaga till 
kännedom. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden antecknade informationen till kännedom. 
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Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   Den 21.4.2015  

     
 

 
 

 SOCIALNÄMNDEN 29  6 
 
ASSISTENTBEHOV INOM BARNOMSORGEN, VERKSAMHETSÅR 2015-2016 
 
SocN § 29 

 
För närvarande är fyra personer anställda som assistenter inom 
barnomsorgen vilket motsvarar 3,47 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 2015-2016 bedöms assistentbehovet vara: 
Pålsböle daghem 1 assistent, heltid 
Godby daghem 1 assistent, heltid 
  1 assistent, 50 % av heltid 
  1 assistent, 67,05 % av heltid 
Totalt  3,1705 heltidsanställningar 
 
I budgeten för hösten 2015 finns medel för 3,4705 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 antecknade informationen till kännedom. 
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 SOCIALNÄMNDEN 30  7 
 
PLATSSITUATIONEN INOM BARNOMSORGEN 
 
SocN § 30 

 
Under veckorna 9-10 hölls en samlad ansökningsperiod för platserna 
inom barnomsorgen gällande verksamhetsår 2015-2016. Sammanlagt 
har 31 ansökningar inkommit gällande barnomsorg från hösten 2015. 
Ansökningarna är fördelade enligt följande: 
Emkarby daghem 8 
Pålsböle daghem 9 
Godby daghem 12 
Trollebo  1 
Familjedagvården 1    
Totalt:   31 st 
 
Av de barn som finns inom barnomsorgen i dag går 26 barn vidare till 
skolgång i augusti. Inför inkommande verksamhetsår finns i dagsläget 
12 lediga platser inom barnomsorgen. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden antecknar sig ovanstående information till kännedom. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden antecknade informationen till kännedom. 
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 SOCIALNÄMNDEN 31  8 
 
LANDSKAPSLAGSTIFTNING OM FAMILJEHEM I KRAFT 

 
 SocN § 31 

 BILAGA 4: Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av 
familjevårdarlagen 

 BILAGA 5: Satsning på familjevård, brev av Rädda barnen Åland rf 

Landskapslag om tillämpning av familjevårdarlagen (2015:18) trädde i 
kraft den 31 mars 2015. Landskapsregeringen informerade 
kommunerna om ikraftträdandet samma dag. Det är frågan om ett 
tillämpliggörande av familjevårdarlagen (FFS 312/1992) på Åland med 
relativt betydande avvikelser. Familjevårdarlagen upphävs den 
1.4.2015 i riket då en familjevårdslag träder i kraft. Den nya lagen 
innehåller inga omfattande förbättringar men ändrar definitionen av 
familjevård. Den definition, enligt vilken familjevård även kan ordnas 
utanför ett privathem är inte tillämplig på Åland. Det är fortfarande 
definitionerna om familjehem och familjevård i socialvårdslagen (FFS 
710/1982) som skall tillämpas på Åland.  
I § 3 av ovanstående lag stipuleras att vårdarvodet skall vara minst 850 
euro per kalendermånad per person i familjevård samt att 
kostnadsersättningen skall uppgå till minst 650 euro per 
kalendermånad per person i familjevård. Finströms kommun betalar 
idag vårdarvode enligt social- och hälsovårdsministeriet minimibelopp 
vilket är 686,25 euro per månad. Det samma gäller 
kostnadsersättningen om 410,66 euro per månad. Vårdarvodet och 
kostnadsersättningen måste höjas till lagstadgad nivå vilket betyder en 
ökning om totalt 403,09 euro/familjehem/månad. 
Samtliga familjehem kommer att informeras om lagstiftningen så snart 
som möjligt. Uppdragsavtalen med samtliga familjehem kommer att ses 
över och vid behov ändras för att anpassas till den nya lagstiftningen. 
Dagens avtal får tillämpas i högst ett år från lagens ikraftträdande. 
Detta torde inte vara något problem då samtliga ändringar är en 
förbättring för familjevårdarna. Nuvarande familjevårdare skall erhålla 
fortbildning som motsvarar den förberedande utbildningen inom två år 
från ikraftträdandet. 
Kommunen skall hädanefter ordna den förberedande utbildningen för 
familjehemmen samt tillse att familjehemmen får den 
arbetshandledning och fortbildning som uppdraget kräver. Lagen 
stipulerar att en kontaktperson skall utses för ändamålet. 
Kontaktpersonen kan inte vara den socialarbetare som ansvarar för  
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 SOCIALNÄMNDEN 31  9 
 

  Forts. § 31 
 
barnets angelägenheter enligt 13 b § barnskyddslagen. 
Kontaktpersonen skall besöka familjehemmet enligt bestämmelser i 
uppdragsavtalet, dock minst en gång per år. Således bör socialchefen 
utses till kontaktperson. 
Rädda barnen Åland rf har som intention att innan midsommar 2015 
inkomma till kommunerna på Åland med ett erbjudande om samarbete 
kring utbildning, fortbildning och nätverksamhet inom barnskyddets 
familjevård och stödverksamhet. Föreningen bekostar under våren 
utbildning för fyra handledare så att det skall vara möjlighet att ordna 
svenskspråkig utbildning för familjehem på Åland framöver i enlighet 
med lagen. Socialchefen ser det som ytterst positivt att samordna 
ovanstående med tanken på behov av spetskompetens och 
koordinering. Förberedande utbildning, fortbildning och handledning 
stärker familjehemmen att klara av sitt uppdrag samt underlättar 
möjligheterna att rekrytera nya familjehem. 
 
Socialchefens förslag: 
Att socialnämnden föreslår för kommunstyrelsen att vårdarvodet för 
familjevård höjs från 686,25 euro per månad till 850 euro per månad 
fr.o.m. den 31.3.2015. Kostnadsersättningen höjs från 410,66 euro per 
månad till 650 euro per månad fr.o.m. den 31.3.2015.  
Den totala kostnadsökningen beräknas uppgå till 3650 euro för 2015 
och skall påföras kostnadsställe 21 210 Anstalts- och familjevård inom 
barnskydd. Socialnämnden tar ställning till eventuellt behov av 
tilläggsmedel längre fram. 
Att socialnämnden utser socialchefen till kommunens kontaktperson 
gällande familjevård. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden beslutade enligt förslag. 
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 SOCIALNÄMNDEN 32  10 
 
INTRESSEFÖRFRÅGAN, OMVANDLING AV INSTITUTIONSPLATSER TILL 
EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE PÅ DE GAMLAS HEM 
 
SocN § 32 
 

 BILAGA 6:  Intresseförfrågan omvandling av institutionsplatser 
till effektiverat serviceboende inkl. kostnadsberäkningar 

Kommunstyrelsen har den 4.3.2015 behandlat förfråga från 
förbundsstyrelsen vid De gamlas hem gällande eventuellt intresse för 
omvandling av institutionsplatser till effektiverat serviceboendeplatser. 
Kommunstyrelsen beslutade begära in utlåtande från Socialnämnden 
senast 8.4.2015. Kommunen har fått förlängd tid varvid 
kommunstyrelsen behandlar ärendet vid sammanträdet den 22.4.2015.  
 
Socialnämnden önskar framföra följande: 

• Rekommendationer om att förnya servicestrukturen genom att 
minska institutionsvården och öka servicen i hemmet samt på 
effektiverad serviceboenden (ESB) har presenterats i flera 
undersökningar och rekommendationer genom åren. Således är 
det positivt att också De gamlas hem har planer på en sådan 
förnyelse. Också landskapsregeringen har tidigare 
uppmärksammat kommunerna på att antalet institutionsplatser i 
landskapet är för högt och detta skulle ju innebära en minskning. 

• I den bifogade texten om effektiverat serviceboende på De 
gamlas hem redogör man för möjliga klientavgifter vid införandet 
av ESB; hyra, grundavgift, serviceavgift samt måltidsavgift. 
Någon information om hur detta skulle påverka kommunens 
kostnader för De gamlas hem saknas, men vårddygnsavgiften 
skulle förmodligen gå ned. I och med att institutionsvård, vid 
sidan av vård, också innefattar kost, läkemedel, hygien samt 
tjänster som främjar socialt välbefinnande torde en ny struktur 
med ESB-platser innebära ett lägre dygnspris för 
medlemskommunerna. Inom öppenvården bekostar personen 
själv sina kostnader för bl.a. sjukvård (t.ex. hemsjukvård och 
läkarbesök) och kostnader för läkemedel –till skillnad mot 
institutionsvård. Personen har också rätt till sociala förmåner 
från folkpensionsanstalten, t.ex. bostadsbidrag, vårdbidrag för  
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 SOCIALNÄMNDEN 32  11 
 

Forts. § 32 

pensionstagare osv. Således borde dygnskostnaden för en plats 
på effektiverat serviceboende vara lägre än en plats inom 
institutionsvård. De kostnadsberäkningar som gjorts gällande 
institutionsplatser kontra platser på effektiverat serviceboende 
(ESB) på De gamlas hem är bristfälliga. Nya 
kostnadsberäkningar bör därför göras.  

• Finströms kommun kan i dagsläget inte ta ställning till hur 
många av kommunens platser som kan omvandlas till ESB men 
konstaterar att man under senaste år inte nyttjat kommunens 
samtliga platser varvid platser torde kunna omvandlas. 

 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden godkänner förslaget till utlåtande och överför ärendet 
till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 
  Socialnämndens beslut: 
  Socialnämnden beslutade enligt förslag. 
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 SOCIALNÄMNDEN 33  12 
 
TILLSÄTTANDE AV HELTIDS ORDINARIE TJÄNST SOM SOCIALARBETARE 
 
SocN § 33 

 
• BILAGA Arbetsansökan, Malin Björklund 

En heltids ordinarie tjänst som socialarbetare vid det gemensamma 
socialkansliet för Finström och Geta har varit lediganslagen på 
kommunens anslagstavla fr.o.m. 30.3.2015 med sista ansökningsdag 
14.4.2015 kl. 16.00. Tillträdelsedatum den 1.10.2015. 
 
Inom utsatt tid har en ansökan inkommit av Malin Björklund, se bilaga. 
Björklund är behörig socialarbetare enligt FFS 804/92 sedan 27.1.2015 
samt innehar B-körkort. Malin Björklund är sedan 1.10.2014 anställd 
som tillförordnad socialarbetare på viss tid t.o.m. den 30.9.2015. 
Tjänsten tillsattes på ett år till följd av att Björklund inte var behörig 
socialarbetare enligt FFS 804/92. 

 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden beslutar anställa Malin Björklund för den ordinarie 
tjänsten som socialarbetare, heltid.  
 
Björklund arbetar som tillförordnad socialarbetare sedan 1.10.2014 och 
således föreslås att prövotid inte behöver tillämpas ånyo. 
 
Med motivering att Björklund anställdes på viss till följd av att hon 
saknade behörighet föreslås att visstidsanställningen övergår till en 
ordinarie tjänst redan 1.5.2015. Björklund är vidtalad och motsätter sig 
inte förslaget om att tjänsteförordnandet på viss tid upphör. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden beslutade enligt förslag. 
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 SOCIALNÄMNDEN 34  13 
 

TILL KÄNNEDOM: MYNDIGHETSBESLUT FRÅN ÅLANDS MILJÖ- OCH 
HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET 
 
SocN § 34 
 

 BILAGA 7: Brev Dnr 2015-0171-3 inkl. myndighetsbeslut dnr  

2015-0171-2 

 BILAGA 8: Informationsmaterial om ersättning för assistent med stöd 
av handikappservicelagen 

Den 6.3.2015 inkom myndighetsbeslut från Ålands miljö- och 
hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM). Senare framkom det att beslutet 
innehöll skrivfel (antal klienter som besvarat enkäten) varvid ett rättat 
exemplar inkom den 23.3.2015. Se bilaga. 
 
ÅMHM påpekar att det finns brister i kommunens förfarande gällande 
information till klienter om de tre olika alternativen som personlig 
assistansservice kan ordnas på enligt handikappservicelagens 8 d §. 
Två av tre klientsvar hade uppgett att kommunen inte informerat om 
möjligheten att kommunen kan vara arbetsgivare.  
 
Socialarbetaren med ansvar för handikappservicen har utformat ett 
informationsmaterial om personlig assistans där också de tre olika 
sätten att ordna assistansen på framgår. Personliga besök med 
samtliga klienter som är beviljade personlig assistans kommer att 
bokas in. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden antecknar informationen till kännedom. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden antecknade informationen till kännedom. 
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 SOCIALNÄMNDEN 35  14 
 
DELGIVNINGAR 
 
SocN § 35 

 
Ålands landskapsregering 

• Information angående socialvårdslagstiftning 12.3.2015 
• Pressmeddelande, gällande socialvårdslag förblir tillämplig på 

Åland 24.3.2015 (www.regeringen.ax) 
• Pressmeddelande, information om rättsläget inom socialvården 

31.3.2015 inkl. brev ÅLR 2015/2605 Landskapslagstiftningen om 
socialvården med bibehållen tillämpning av socialvårdslagen (FFS 
710/1982) fr.o.m. 1.4.2015, 31.3.2015 (www.regeringen.ax) 

• Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av 
familjevårdarlagen (18/2015), ikraftträdande 31.3.2015 
(www.regeringen.ax) 

• Utvärdering av samverkansmodellen ”barnahuset” 8.4.2015, 
socialchefen deltog 

• Informationstillfälle om statsmedel för rehabilitering och 
öppenvårdstjänster för frontveteraner och ersättning för service 
ordnad för krigsinvalider 4.5.2015 kl. 13.00-15.00 konferensrum 
Rödhamn, någon från äldreomsorgen kommer att delta. 

 
Kurser, utbildningar 

• Nordisk konferens ”Courage in social work” i Helsingfors 10-
12.6.2015, socialchefen deltar.  
 

Barnomsorgen sommaren 2015 
• Information kring barnomsorgens verksamhet under 

sommarmånaderna. 
 
Ålands fountainhouse/Klubbhuset Pelaren 

• Diskussions- och informationstillfälle angående Pelarens 
verksamhet den 11.5.2015 kl. 18.30-20.30 på klubbhuset, 
strandgatan 7, Mariehamn. 

 
Matbanken 

• Informations- och diskussionstillfälle om matbanken och dess 
verksamhet den 2.6.2015 kl. 14.00-16.00 i matbankens lokaler, 
Storagatan 18, Mariehamn. 
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Forts. § 35 
 
Delgivningarna finns till påseende vid sammanträdet. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden antecknar delgivningarna till kännedom. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden antecknade delgivningarna till kännedom. 
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