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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
SocN § 61
Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn
till antalet närvarande.
______

PROTOKOLLJUSTERARE
SocN § 62
I tur att justera protokollet är Grüssner Björn och
Rosenström Nora.
______

FÖREDRAGNINGSLISTAN
SocN § 63
Föredragningslistan fastställdes oförändrad:
______
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Nämnd

Kommunstyrelse
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FÖRSLAG PÅ SAMMANTRÄDESTIDER FÖR SOCIALNÄMNDEN I FINSTRÖM
HÖSTEN 2014
SocN § 64
Tisdagen den 28 oktober 2014 kl. 18.00.
Tisdagen den 2 december 2014 kl. 18.00.
Socialchefens förslag:
Socialnämnden godkänner förslaget på sammanträdestider.
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden godkänner förslaget på sammanträdestider.
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UTLÅTANDE BETRÄFFANDE LAGBEREDNINGSGRUPPENS SLUTRAPPORT
ANGÅENDE VERKSTÄLLANDE AV KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT
FINANSAVDELNINGENS FÖRSLAG TILL FINANSIERING AV SAMMA
MYNDIGHET
SocN § 65
•

Bilaga 1: Slutrapport, Lagberedningsgruppen för kommunal socialtjänst

•

Bilaga 2: Finansieringen av kommunernas socialtjänst

På begäran av kommunstyrelsen Kst § 181, 10.9.2014. ges följande utlåtande.
Gällande förslaget på en samordning av den sociala servicen kan socialnämnden i
Finström konstatera, att det idag finns olika samarbetsformer på norra Åland och
med andra grannkommuner. Geta och Finström har ett samarbetsavtal gällande
hela socialvården inklusive äldreomsorgen. Inom barnskyddet finns samarbetsavtal
med Saltvik, Sund, Vårdö, Hammarland och Eckerö. Personalgrupperna inom
socialvården har ett nära samarbete på norra Åland.
Förslaget på gemensam socialtjänst på hela Åland exkluderar äldreomsorgen och
barnomsorgen, varför bör framgå att det finns en s.k. delad tjänst i vilken
äldreomsorgen ingår, varför om Kst förverkligas, kommer handläggningen av
äldreomsorgen att behöva ordnas på ett annat sätt.
Gällande huvudmannaskapet för lagberedningsgruppen framkommer att det är
Ålands Omsorgsförbund k.f. som genom lagstiftningsförändringar kan ta emot
kommunernas socialtjänst. I juridisk mening blir det fråga om en ombildning av det
befintliga kommunalförbundet men i praktiken handlar det om att bygga upp en helt
ny myndighet. Ålands hälso- och sjukvård har som organisationsmodell inte
debatterats seriöst. I riket håller man som bäst på att genom lagstiftning samordna
socialvård och sjukvård. Det är ett faktum att sjukvården hör till kommunen i riket.
Att Åland valt en annan väg kan innebära behov av mera resurser inom
lagberedningen på Åland
Sote-reformen i Finland som handlar om ordnandet av social- och hälsovården går
bl a ut på att integrera socialvården med hälsovården. Social- och
hälsovårdsministeriet informerar gällande Sote-reformen bl a att ”Ett centralt
medel för reformen är en så omfattande integration av social- och hälsovården som
möjligt, så att bas- och specialservicen bildar en sammanhängande servicehelhet.
Då kan invånarnas servicebehov beaktas i sin helhet och tillgången till närservice
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Forts. § 65
tryggas i hela landet. Administrationen av servicen ska förtydligas och
effektiviseras.
Förslaget har skickats på remiss den 18 augusti. Propositionen tas upp i riksdagen i
november. De nya social- och hälsovårdsområdena inleder sin verksamhet enligt den
tidigare planen den 1 januari 2017.”
Det finns således tunga argument för att även socialvården på Åland borde integreras med
Ålands hälso- och sjukvård istället för Ålands Omsorgsförbund k.f.

Det finns en oro att all service flyttas till Mariehamn och detta är helt klart en
nackdel för kommuninnevånarna. Det optimala vore nog en norr - åländsk
samarbetsform.
Det framkommer att personalstyrkan kommer att minskas för den kommunala
socialtjänsten. Detta väcker naturligtvis oro bland socialarbetarna. Det blir också en
fråga vad man som socialarbetare är mest intresserad av att arbeta med och om
hur de olika arbetsprestationerna skall värderas. Det är ett faktum att det i
dagsläget finns socialarbetare som är mera specialiserade än andra p.g.a. av
organisatoriska olikheter. Å andra sidan finns det mycket erfarna socialarbetare från
landsbygdskommunerna som arbetat med flera olika sociala lagstiftningar.
Oberoende av dessa olikheter är det ytterst viktigt att landskapsregeringen börjar
fundera över hur man kan reformera och modernisera behörighetskraven för
socialarbetartjänster. Den behörighetslag som gäller för Åland idag för
socialarbetare är föråldrad i relation till den som gäller i riket.
Lagberedningsgruppen listar frågor som fortfarande är olösta i den förslagna modellen.
Dessa frågor saknar inte betydelse.
•
•

•
•

Ingångna avtal, kan vara hyresavtal, avtal om köptjänster mellan kommuner eller
tredje sektorn.
Frågan om hemtjänst för personer som inte hör till kategorin äldreomsorg. Kommer
kommunal socialtjänst i sin tur tvingas att köpa dessa tjänster för barnfamiljer och
funktionshindrade från respektive hemkommun.
Stöd för närståendevård för unga och äldre är ett delat verksamhetsområde mellan
äldreomsorg och handikappservice.
Serviceboende och institutionsvård för personer som inte hör till kategorin äldre
personer. Befintliga boenden administreras av äldreomsorgen men det är ett faktum
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Forts. § 65
att även finns yngre personer som formellt omfattas av handikappservice inom
denna form av boende.

Det är viktigt att samtliga inser, att om den kommunala socialtjänsten blir ett faktum,
bör det finnas en vilja till samarbete, en vilja till möte mellan olika socialarbetare
med olika erfarenhetsområden som inte värderas sämre eller bättre. Förbehållslöst
bör en ny arbetsgrupp kunna börja samarbeta med varandra och behandla
varandra jämlikt och med respekt och undvika att bygga in konflikter. Handledning
kommer att vara helt nödvändig.
Frågan är om tvångslagstiftning på Åland med den stark förankring i
hemkommunerna som råder är så lyckad.
Slutligen gällande ekonomin konstateras att det vore till fördel att
landskapsandelsreformen skulle vara klar innan den eventuella samhällsreformen
genomförs för att kommunen skulle få en rättfärdig bild av kommande ekonomiska
möjligheter. Fördelningsnyckeln, som ÅSUB utformat verkar väl genomtänkt men
som sagt, det finns i dagsläget inga garantier för att verkligheten blir som den
säger.
Socialchefens förslag:
Reformer är nödvändiga men i detta skede finns för många frågetecken för att
socialnämnden i Finström förbehållslöst skall kunna ge sitt positiva förord. Ärendet
överförs till kommunstyrelsen.
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden omfattar socialchefens förslag.
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ANSTÄLLNING AV NÄRVÅRDARE TILL ÄLDREOMSORGEN
SocN § 66
•

Bilaga 3: Förteckning över samtliga sökande

En tillsvidare anställning som närvårdare till äldreomsorgen, med
omfattningen 78,4 % av heltid, och med anställning från den
01.11.2014, har varit lediganslagen att sökas senast den 04.09.2014.
Inom utsatt tid har 13 ansökningar inkommit och en ansökan inkom
efter utsatt tid och totalt är 11 sökande som inkom inom utsatt tid
behöriga för anställning.
Föreståndaren för Rosengård och ansvariga vårdaren har genomfört
intervjuer med 3 sökande.
Socialchefens förslag:
Föreslås att socialnämnden anställer Sami Lehtinen som tillsvidare
anställd närvårdare till äldreomsorgen med omfattning 78,4 % av heltid,
från den 01.11.2014, grundlön 2 301,55 euro per månad för heltid och
4 månaders prövotid.
Föreslås att i andra förslagsrum anställa Veronica Johansson.
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden anställer Sami Lehtinen som tillsvidare anställd
närvårdare till äldreomsorgen med omfattning 78,4 % av heltid, från
den 01.11.2014, grundlön 2 301,55 euro per månad för heltid och 4
månaders prövotid.
Föreslås att i andra förslagsrum anställa Veronica Johansson.
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ARBETSBESKRIVNINGAR FÖR ANSVARIG KOCK, KOCK OCH
KÖKSBITRÄDE TILL ÄLDREOMSORGEN
SocN § 67
•

Bilaga 4: Arbetsbeskrivning ansvarig kock

•

Bilaga 5: Arbetsbeskrivning kock

•

Bilaga 6: Arbetsbeskrivning köksbiträde

Kommunfullmäktige beslöt vid sitt möte 24.04.2014, § 20, att en
anställning som köksbiträde med omfattande 68 % av heltid ska
inrättas till Rosengård. Anställningen inleds i samband med att
äldreomsorgen avslutar köp av delar av lunchmåltiden på vardagar från
Centralköket och Rosengårds kök inleder att tillreda all mat för
äldreomsorgen dygnet runt.
Bemanningen i köket inom äldreomsorgen är totalt två kockar, 100 %
vardera, varav en föreslås vara ansvarig för kosten, ett köksbiträde, 68
% av heltid, en matutkörare, 42,5 % av heltid.
För det nya upplägget med tillredning av all mat för äldreomsorgen i
Rosengårds kök behövs nya arbetsbeskrivningar. En av kocktjänsterna
föreslås bli ansvarig kock med vissa specifika arbetsuppgifter utöver
tillredning av mat. Dessa är t ex att vara ansvarig för beställning av
livsmedel, att planera matsedlar och att vara ansvarig för att
verksamheten är kostnadseffektiv. Som lönekompensation för att vara
ansvarig kock föreslås ett påslag på grundlönen omfattande 100 euro
per månad.
Socialchefens förslag:
Föreslås att socialnämnden godkänner de föreslagna
arbetsbeskrivningarna för ansvarig kock, kock och köksbiträde till
äldreomsorgen samt att ansvariga kocken får ett lönepåslag, för
ansvaret och specifika arbetsuppgifter, omfattande 100 euro per
månad.
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden godkänner arbetsbeskrivningarna för ansvarig kock,
kock och köksbiträde till äldreomsorgen samt att ansvariga kocken får
ett lönepåslag för ansvaret och specifika arbetsuppgifter, omfattande
100 euro per månad.
Protokolljusterarnas signatur
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AVTAL, ÅLANDS FOUNTAINHOUSE R.F. - FINSTRÖM
SocN § 83/1.10.2013
•
•
•
•
•

Bilaga 1: Skrivelse, Fountainhouse r.f.
Bilaga 2: Avtalstext
Bilaga 3: Kostnadsberäkning 2011 och 2012
Bilaga 4: Riktlinjer
Bilaga 5: Verksamhetsplan för år 2013 i vilken ingår budget för år
2013

Ålands Fountainhouse r.f. har tillsänt kommunerna ett förslag till avtal,
om köp av tjänster från Fountainhouseförening r.f:s klubbhus Pelaren.
Verksamheten har finansierats som ett EU – projekt de senaste tre
åren och erhåller under år 2013 finansiering genom Ålands
Penningautomatförening, PAF. Inför år 2014 har landskapsregeringen
meddelat att finansieringen skall utgå från att Landskapet ersätter 50 %
av kostnaderna och kommunerna 50 %.
Målgruppen är personer som är eller har varit i kontakt med psykiatrin,
personer som omfattas av socialvårdslagens § 27 d och § 27 e och
berör personer som har eller haft en psykiatrisk diagnos.
Kostnaderna skulle fördelas enligt självkostnad och nyttjande, sålunda
att landskapet ersätter kostnaderna med 50 % och den övriga 50 %
fördelas mellan kommunerna utgående från kommunmedlemmarnas
nyttjandegrad baserad på dagsbesök. Avtalet föreslås träda i kraft från
den 1.1.2014.
I ett mail daterat den 29 augusti 2013 skriver verksamhetsledaren att
man ytterligare börjat diskutera en annan kostnadsmodell, som man nu
har börjat diskutera i riket, nämligen att man arbetar för att få
verksamhetsbidrag från kommunerna, istället för ersättning enligt
besöksstatistik.
Det är dock föreliggande avtal som kommunen skall ta ställning till.
Enligt Kostnadsberäkningen skulle Finströms del, ha varit 10 092,00
euro år 2011 och 7 175,00 euro år 2012.
Budgeten för år 2013 uppgår till totalt 260 000,00 euro.
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Forts. § 83/1.10.2013
I dagsläget har Pelaren 8 personer från Finström – Geta varav 6 av
dem besöker regelbundet klubbhuset.
I socialt arbete i kommunen skall en serviceplan upprättas för klienter
som omfattas av socialvårdslagen §§ 27 d och e. I denna plan bör ingå
alla åtgärder/annan service som uppfyller meningen med lagen, t.ex.
Fixtjänst, verksamhet inom den egna kommunen med s.k. flitpeng eller
med stöd av ams och stödpersonsservice. Denna service beviljas på
basen av en anhållan från klienten och föregås ofta av ett
planeringsmöte t.ex. med ÅHS, AMS och klienten.
Fountainhouse r.f. är väldigt noga med att informera om att frivilligheten
är en av styrkorna i hela verksamheten och man tillåter ingen insyn.
Detta kan tolkas som icke jämlikt, gällande de personer, som söker och
får service från kommunens socialvård.
Verksamheten i den form som Fountainhouse r.f. erbjuder kan ej tolkas
som en lagstadgad verksamhet, utan det är en form av dagverksamhet,
ett alternativ, som kommunen kan välja att ge sina kommuninvånare.
Socialchefens förslag:
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att inte i detta skede
ingå något avtal med Fountainhouse r.f. för Finströms räkning,
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden godkänner förslaget.
----AVTAL INFÖR ÅR 2015, ÅLANADS FOUNTAINHOUSE R.F. - FINSTRÖM
SocN § 68
•
•

Bilaga 7: Avtalsblankett
Bilaga 8: Statistik och information

Finströms kommun valde inför år 2014 att ge ett verksamhetsbidrag på
5000,00 euro.
Inskrivna medlemmar är nu 7 till antalet. Dessa sju har under perioden
1.1.2014 - 30.6.2014 besökt klubbhuset totalt 138 gånger.
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Forts. § 68
Man beräknar med samma antal besök under resten av året och
beräknar att behovet av besök inför år 2015 uppgår till detsamma. 276
besök beräknas kosta för år 2015, 9 108,00 euro. Av statistiken
framgår inte frekvensen av varje medlems besök.
Av statistiken framgår att det är Mariehamn stad med närliggande
kommuner som delar på kostnaderna för verksamheten.
Socialchefens förslag:
Föreslås att socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att från
Finströms kommun bevilja ett verksamhetsbidrag omfattande 5000
euro för Pelarens verksamhet inom Ålands Fountanihouse r.f för år
2015.
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden godkänner enligt förslag.
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BUDGETFÖRSLAG ÅR 2015, SOCIALVÅRDEN, ÄLDREOMSORGEN OCH
BARNOMSORGEN
SocN § 69
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilaga 9: Budgetdirektiv
Bilaga 10: Text, socialvården
Bilaga 11: Dispositionsplan, socialvården
Bilaga 12: Löner, socialvården
Bilaga 13: Text, äldreomsorgen
Bilaga 14: Dispositionsplan, äldreomsorgen
Bilaga 15: Uträkning av livsmedelsåtgång
Bilaga 16: Löner, äldreomsorgen
Bilaga 17: Text, barnomsorgen
Bilaga 18: Skrivelser, daghemmen
Bilaga 19: Dispositionsplan, barnomsorgen
Bilaga 20: Löner, barnomsorgen

I arbetet med budgetförslaget har kommunförbundens budgetförslag
beaktats, därtill har aktuella kostnadsuppgifter gällande samtliga
köptjänster införskaffats.
Lönerna har justerats enligt direktiv inom samtliga områden.
Budgetförslaget beaktar de nu kända behoven av lagstadgade rättigheter.
Socialchefens förslag:
Socialnämnden godkänner budgetförslagen för socialvården,
barnomsorgen och äldreomsorgen med tillhörande bilagor och överför
ärendet till kommunstyrelsen.
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden godkänner budgetförslagen för socialvården,
barnomsorgen och äldreomsorgen med tillhörande bilagor och överför
ärendet till kommunstyrelsen.
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AVGIFTER OCH ARVODEN INOM HEMSERVICE OCH ÄLDREOMSORG,
SOCIALVÅRDEN SAMT BARNOMSORGEN 2015, FINSTRÖM
SocN § 70
•
•
•
•
•

Bilaga 21: Hemservicens avgifter 2015, Finström
Bilaga 22: Hyror inom socialvården
Bilaga 23: Arvoden och timersättningar år 2015, Finström
Bilaga 24: Arvoden och timersättningar år 2014, Finström
Bilaga 25: Barnomsorgstaxa

Förslag på avgifter inom hemservicen föreslås oförändrade inför 2015.
Hyrorna för omsorgsboende och lägenheter på Rosengård samt
Linnéagården föreslås, höjas med 5 %.
Stödpersonernas/familjernas månadsarvoden och kostnadsersättningar
föreslås ändras till en modell som används av grannkommunerna.
Gällande familjehem följer Finströms kommun direktiven från social – och
hälsovårdsministeriet.
Arvodet för intressebevakning föreslås bli 70 euro/timme.
Inom barnomsorgen föreslås ingen förändring.
Barnomsorgstaxan föreslås oförändrad.
Socialchefens förslag:
Socialnämnden godkänner samtliga förändringar enligt förslag och
ärendet överförs till kommunstyrelsen.
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden godkänner samtliga förändringar enligt förslag och
ärendet överförs till kommunstyrelsen

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på socialkansliet i Godby
den
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Konfidentiellt ärende
SocN § 71

Konfidentiellt ärende
SocN § 72

Konfidentiellt ärende
SocN § 73

Konfidentiellt ärende
SocN § 74

Konfidentiellt ärende
SocN § 75

Konfidentiellt ärende
SocN § 76

Konfidentiellt ärende
SocN § 77
Konfidentiellt ärende
SocN § 78

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
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