
    FINSTRÖMS KOMMUN 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  Sammanträdesdatum Nr  
 SOCIALNÄMNDEN 02.06.2015 04/15 

Sammanträdestid Tisdagen den 2 juni 2015 kl 18.00 – 19.15 
 

Sammanträdesplats Sammanträdesrummet, Kommungården 
Beslutande  

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

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

Föredragande X  Eklund Paulina, socialchef 
Övriga närvarande  -  Höglund Roger, kommunstyrelsens ordförande 

-  Lycke Per, kommunstyrelsens representant 
X  Brunström Erik, vik kommundirektör §§ 36-44 
-  Danielsson Britt, socialarbetare 
-  Sjöstrand Ingela, barnomsorgsledare 
-  Björklund Malin, socialarbetare 

Paragrafer §§  36 - 45 

Underskrifter Ordförande Sekreterare 

   

 Rolf Karlsson Paulina Eklund 
Protokolljustering Godby den 2.6.2015 på kommungården 

   

 Monica Sundberg Björn Grüssner  
Protokollet framlagt till 
påseende 

Godby den 9.6.2015  

   

Intygar Paulina Eklund, sekreterare  
Utdragets riktighet bestyrkes Godby den                      2015                  

   

Underskrift Solveig Gestberg, byråsekreterare  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  Utfärdat den  Sida 
 SOCIALNÄMNDEN 28.05.2015 2 

Sammanträdestid Tisdagen den 2 juni 2015 kl 18.00 -  

Sammanträdesplats Sammanträdesrummet, Kommungården 
 
Ärenden: 
 
  §  36  Konstatera laglighet och beslutförhet 
  §  37  Protokolljusterare 
  §  38  Föredragningslista 
  §  39  Delgivning av tjänstemannabeslut 
  §  40  Socialnämndens preliminära sammanträdesdatum hösten 2015 
  §  41  Avtal om utbildning inom barnskyddets familjevård 
  §  42  Anställande av barnskötare  
  §  43  Delgivningar 
------- 
 
Konfidentiellt ärende: 
   
  §  44  Anhållan om ersättning, handikappservice 
  §  45  Anhållan om ersättning, handikappservice 
 

Enligt uppdrag: Paulina Eklund, socialchef 
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  § nr Sammanträdesdatum 02.06.2015 Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den 9.6.2015  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 36-38  3 
     

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SocN § 36 
Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn 
till antalet närvarande. 
 
I samband med sammanträdets öppnande höll 
ledamöterna en tyst minut till minne av Börje Björklund. 
_ _ _ _ _ _ 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

SocN § 37 
I tur att justera protokollet är Monica Sundberg och Björn 
Grüssner. 
_ _ _ _ _ _  
 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SocN § 38 
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg: 

    
   §  45  Anhållan om ersättning, handikappservice 

_ _ _ _ _ _ 
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styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den 9.6.2015  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 39  4 
     

DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT 
 
SocN § 39 

Personalbeslut, förvaltning §§ 26-34 
Faderskap   § - 
Vårdnad och umgänge  §§ 10-15 
Underhåll   §§ 13-15 
Utkomststöd*  §§ 83-108 
   §§ U-MB 2150001-2150010 
Förebyggande utkomststöd* §§ 12-13 
   §§ FU-MB 2150001-2150004 
Barnskydd    §§ 19-31 
Missbrukarvård och föreb. åtg. § - 
 
Handikappservice o. specialomsorg § - 
Omsorg   §§ 6-10 
Äldreomsorg  §§ 25-34 
Hemservice, personal  §§ 80-135 
Hemservice, klienter  §§ 3-8 
 
Barnomsorg, personalbeslut §§ 34-68 
Barnomsorg, placering  §§ 32-34 
Godby daghem, personalbeslut §§ 44-78 
Emkarby daghem, personalbeslut §§ 15-37 
Pålsböle daghem, personalbeslut §§ 25-43 
 
Barnomsorg, avgiftsbeslut  §§ 24-31 
Hemvårdsstöd  §§ 20-28 
Moderskapsunderstöd  §§ 6-8 

 
Tjänstemannabesluten finns till påseende vid sammanträdet. 
*Två olika beslutsserier till följd av ibruktagning av dataprogram Abilita 
utkomststöd 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden antecknar tjänstemannabesluten till kännedom. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden antecknade tjänstemannabesluten till kännedom. 
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 SOCIALNÄMNDEN 40  5 
 
SOCIALNÄMNDENS PRELIMINÄRA SAMMANTRÄDESDATUM HÖSTEN 2015 
 
SocN § 40  

 
Preliminära sammanträdesdagar för socialnämnden under hösten har 
sammanställts enligt följande: 
 

• Tisdagen den 25.8.2015 kl. 18.00  

• Tisdagen den 22.9.2015 kl. 18.00  

• Tisdagen den 20.10.2015 kl. 18.00 

• Tisdagen den 24.11.2015 kl. 18.00 

 
Det inbokade mötesdatumet den 16.6.2015 utgår. 

 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden sammanträder preliminärt enligt ovanstående 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden beslutade enligt förslag. 
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 SOCIALNÄMNDEN 41  6 
 
AVTAL OM UTBILDNING INOM BARNSKYDDETS FAMILJEVÅRD 
 
SocN § 41 

• Bilaga 1: Avtal om utbildning för barnskyddets familjevård jämte bilagor 

Rädda barnen har den 19.5.2015 inkommit med förslag gällande avtal om 
utbildning för barnskyddets familjevård.  
 
Landskapslag om tillämpning av familjevårdarlagen (2015:18) trädde i kraft 
den 31.3.2015. Lagen stadgar (§ 7) att kommunerna hädanefter skall 
ordna den förberedande utbildningen för familjehemmen samt tillse att 
familjehemmen får den arbetshandleding och fortbildning som arbetet 
kräver. Socialchefen bedömer andra möjligheter/alternativ att ordna 
motsvarande utbildning som obefintliga. 
 
Rädda barnens avtal bygger på samtliga kommuners deltagande och de 
önskar kommunens skriftliga godkännande senast den 31.7.2015. 
Avtalstiden är 1 år och 5 månader med möjlighet till förlängning efter 
gemensam utvärdering. Rädda barnen kommer i enlighet med avtalet att 
(1) ordna lagstadgad utbildning för familjehem i form av en förberedande 
utbildning för nya familjevårdare samt (2) en utbildning för familjevårdare 
ned gällande uppdragsavtal och samtidig fortbildning för barnskyddets 
socialarbetare. Utöver detta kommer Rädda barnen att (3) ordna frivilligt 
stöd i form av nätverk (bl.a. nätverksträffar för familjehem och stödfamiljer) 
Avtalet inkluderar en miniminivå enligt lagen: kommunerna behöver utbilda 
nya familjehem och redan aktiva familjehem har också rätt till utbildning. 
Ytterligare specificerad utbildning för specifika familjehem kan också 
ordnas, men detta enligt skild överenskommelse (och kostnad).  
 
KOSTNADER FÖR KOMMUNEN 
Utbildningar   1289 €* 
Frivilligt stöd i form av nätverk: 0 € 
Deltagaravgift   150 € per aktivt familjehem 
*Kommunen deltar procentuellt utifrån andelen barn och unga i respektive kommun (0-17 
år, ÅSUB 2013). 
 
Deltaragarvgiften 150 €/familjehem tillkommer och kan komma att minska 
summan om 1 289 €. Fakturering sker under 2016. 
 
Kommunen har idag mycket svårt att rekrytera såväl familjehem som 
stödfamiljer, trots aktiva försök i form av t.ex. annonsering i dagstidning.  
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 SOCIALNÄMNDEN 41  7 
 

SocN § 41 
 
Stödet till familjehemmen under åren har främst bestått av handledning av 
socialkansliets personal. Behovet av utbildning, för både familjehem och 
socialarbetare, är stort. Att vara familjehem är ett tidvis tungt och krävande 
arbete, behovet av stöd och utbildning är viktigt för att man skall orka 
fortsätta.  
 
Socialchefen är kommunens kontaktperson gällande familjevård (SocN 
14.4.2015 § 31) och ställer sig ytterst positiv till att förbinda sig till 
punkterna 1-4 i avtalet (kommunerna förbinder sig att). Behov av nya 
familjehem finns i kommunen. I dagsläget finns inget behov av att skilt 
avtala om skräddarsydd tilläggsutbildning för enskilda eller mindre grupper 
av familjehem. 
 
(Efter att ansökan inkommit har kostnaderna för handikappanpassningen 
sjunkit till följd av att kostnaderna blev lägre än det offererade arbetet. 
Kostnaderna för anpassningen som uppges i ansökan, sid 2, stämmer 
alltså inte.) 

 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden förordar godkännande av avtal om stöd inom 
barnskyddets familjevård. Inför budget 2016 upptas medel för ändamålet 
om totalt 1 300 €. Ärendet överförs till kommunstyrelsen för vidare 
behandling. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden beslutade enligt förslag. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 FINSTRÖMS 
KOMMUN 
 
Organ 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  § nr Sammanträdesdatum 02.06.2015 Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den 9.6.2015  

     
 

 
 SOCIALNÄMNDEN 42  8 

 
ANSTÄLLANDE AV BARNSKÖTARE 

SocN § 42 
 

Vid Godby daghem finns ett vikariat som barnskötare för tiden 
10.08.2015-28.02.2017, anställningen omfattar 50% av heltid. Orsaken 
till vakansen är att den ordinarie barnskötaren innehar en anställning 
som barnträdgårdslärare omfattande 50 % av heltid för ovan nämnda 
period. Med anledning av barnantalet och personaldimensionering bör 
vakansen tillsättas. 

Barnomsorgsledaren och socialchefen har rätt att tillsätta anställningar 
som varar högst ett år.  

Socialchefens förslag: 
Socialnämnden delegerar beslutanderätten för anställningen som 
barnskötare omfattande 50 % av heltid vid Godby daghem för tiden 
10.08.2015-28.02.2017 till socialchefen. 

  Socialnämndens beslut: 

Socialnämnden beslutade enligt förslag. 
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 SOCIALNÄMNDEN 43  9 
DELGIVNINGAR 
 
SocN § 43 

Kommunstyrelsen 
7.5.2015 § 29 Landskapslagstiftning om familjehem i kraft 
 
Ålands förvaltningsdomstol 
Beslutsnummer 46/2015, 47/2015, 48/2015 (21.5.2015) 
 
Kurser, utbildningar, etc. 
Tjänsteresa 18-20.5.2015 
Gemensam norråländsk rekryteringsannons för familjehem i 
Ålandstidningen maj  
Fortbildning i Abilita barnskydd 16.6.2015, socialchefen deltar 
  
Ålands hälso- och sjukvård 
Ny remissblankett inkommen från Barn- och ungdomspsykiatrin 
 
Ålands landskapsregering 
Brev 82 S 1, Enkät gällande utvärdering av barnahussamarbetet 
(besvarad april 2015) 
Inbjudan av AMS till diskussion om strukturer kring stödarbetsmarkanden 
17.6.2015 kl.13-16, socialchefen deltat 
 
Mariehamns stad 
Fältarnas årsrapport 2014, finns till påseende vid sammanträdet 
 
Övrigt 
Arbetsgrupp tillsatt för att ta fram handlingsplan för skolfrånvaro (NÅHD) 
Tillfälligt samarbetsavtal på gång med Saltviks socialkansli, 
vikariearrangemang under sommarsemester vecka 28  
Eckerökollektivet: nya avgifter fr.o.m. 01.06.2015 
Protokoll 4, Arbetsgrupp för socialkansliets nya lokaler 
 
Delgivningarna finns till påseende vid sammanträdet 

 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden antecknar delgivningarna till kännedom. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden antecknade delgivningarna till kännedom. 
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 SOCIALNÄMNDEN 44  10 
 
KONFIDENTIELLT ÄRENDE 

 
ANHÅLLAN  
 
SocN § 44 
 

 
 

 SOCIALNÄMNDEN 45  12 
 

EXTRA ÄRENDE 
 
KONFIDENTIELLT ÄRENDE 
 

ANHÅLLAN  
 

 SocN § 45 
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