
    FINSTRÖMS KOMMUN 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 

  Sammanträdesdatum Nr  
 SOCIALNÄMNDEN 22.09.2015 06/15 

Sammanträdestid Tisdagen den 22 september 2015 kl 18.00 – 20.10 

Sammanträdesplats Idrottscentrets sammanträdesrum  
Beslutande  

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

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

Föredragande X  Eklund Paulina, socialchef 

Övriga närvarande  -  Höglund Roger, kommunstyrelsens ordförande 
X  Lycke Per, kommunstyrelsens representant 
X  Brunström Erik, vik kommundirektör §§ 68-70 
-  Danielsson Britt, socialarbetare 
X Sjöstrand Ingela, barnomsorgsledare 
-  Björklund Malin, socialarbetare 
X Eklund Ida, ekonomichef §§ 68-70, 75-77 

Paragrafer §§  68 - 81 

Underskrifter Ordförande Sekreterare 

   

 Rolf Karlsson Paulina Eklund 
Protokolljustering Godby den 25.9.2015 på socialkansliet 

   

 Helena Lundberg Ylva Westerberg 
Protokollet framlagt till 
påseende 

Godby den 29.9.2015  

   

Intygar Paulina Eklund, sekreterare  
Utdragets riktighet bestyrkes Godby den                      2015                  

   

Underskrift Solveig Gestberg, byråsekreterare  

 
 



 FINSTRÖMS KOMMUN 
 
Organ 
 

SAMMANTRÄDESKALLELSE  

  Utfärdat den  Sida 
 SOCIALNÄMNDEN 17.09.2015 2 

Sammanträdestid Tisdagen den 22 september 2015 kl 18.00 -  

Sammanträdesplats Idrottscentrets sammanträdesrum 
 
Ärenden: 
 
  §  68  Konstatera laglighet och beslutförhet 
  §  69  Protokolljusterare 
  §  70  Föredragningslista 
  §  71  Delgivning av tjänstemannabeslut 
  §  72  Ändrat sammanträdesdatum 
  §  73  Delgivningar 
  §  74  Anvisningar för familjevård inom barnskyddet 
  §  75  Förslag till budget 2016, socialvården 
  §  76  Förslag till budget 2016, barnomsorgen 
  §  77  Förslag till budget 2016, äldreomsorgen 
  §  78  Förslag till arvoden och kostnadsersättningar 2016, socialvården 
  §  79  Förslag till barnomsorgstaxa 2016 
  §  80  Förslag till avgifter och arvoden inom äldreomsorgen 2016 
  §  81  Barnomsorgen, extra resurs 
------- 
 

Enligt uppdrag: Paulina Eklund, socialchef 
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  § nr Sammanträdesdatum 22.09.2015 Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den 29.9.2015  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 68 - 70  3 
     

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SocN § 68 
Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn 
till antalet närvarande. 
_ _ _ _ _ _ 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

SocN § 69 
I tur att justera protokollet är NN och NN. Till 
protokolljusterare valdes Helena Lundberg och Ylva 
Westerberg. Protokollet justeras fredagen den 25.9.2015 
kl.16.00 på socialkansliet. 
_ _ _ _ _ _  
 
 

 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SocN § 70 
Föredragningslistan fastställdes oförändrad. 
_ _ _ _ _ _ 
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   den 29.9.2015  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 71  4 
     

DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT 
 
SocN § 71 

Personalbeslut, förvaltning §§ 47 - 52 
Faderskap   §   9 
Vårdnad och umgänge  §§ 29 - 35 
Underhåll   §§ 22 - 23 
 
Utkomststöd  §§ U-MB 2150086 - 2150097 
   §§ U-PE 2150013 – 2150020  
Förebyggande utkomststöd  § - 
Barnskydd   §§ BS-MB 2150011 - 2150013 
   §§ BS-PE 2150021 - 2150024 
Missbrukarvård och föreb. Åtg. § - 
 
Handikappservice o. specialomsorg §§ 21 - 23 
Omsorg   §§ 19 - 23 
Äldreomsorg  §§ 55 - 58 
Hemservice, personal  §§ 184 - 197 
Hemservice, klienter  §§ 16 - 17 
 
Barnomsorg, personalbeslut §§ 117 - 121 
Barnomsorg, placering  § -  
Godby daghem, personalbeslut §§ 105 - 111 
Emkarby daghem, personalbeslut §§  42 - 44 
Pålsböle daghem, personalbeslut §§  54 - 60 
 
Barnomsorg, avgiftsbeslut  §§ 63 - 150 
Hemvårdsstöd  §§ 38 - 42 
Moderskapsunderstöd  §§ 16 - 17 

 
Tjänstemannabesluten finns till påseende vid sammanträdet. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden antecknar känstemannabesluten till kännedom. 

 
Beslut: 
Socialnämnden antecknade tjänstemannabesluten till kännedom. 
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 SOCIALNÄMNDEN 72  5 
 
ÄNDRAT SAMMANTRÄDESDATUM 
 
SocN § 72 

Högst troligt kommer förslag till kommunens omarbetade 
förvaltningsstadga, instruktion samt delegeringsordning att komma på 
remiss till Socialnämnden under september-oktober. I sådant fall 
behöver nämndens sammanträde den 20.10.2015 flyttas fram en vecka 
till tisdagen den 13.10.2015. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden sammanträder tisdagen den 13 oktober kl 18.00. 
 
Beslut: 
Socialnämnden beslöt att sammanträda måndagen den 12 oktober kl. 
18.00. Sammanträdesdagen den 20.10.2015 stryks. 
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 SOCIALNÄMNDEN 73  6 
 

DELGIVNINGAR 
 
SocN § 73 

Fixtjänst 
-Budgetinformation för 2016 
 
Ålands landskapsregering 
-26.8.2015 Information om förslag till förändringar i barnomsorgslagens 
9 och 24 § samt information om kommande lagstiftning om 
hemvårdsstöd 
 
Vision: Nolltolerans, Folkhälsan 
-COPE-träffar för föräldrar med barn i åldrarna 3-7 år 
 
Mariehamns stad 
-Referensgruppmöte hos fältarna 16.6.2015 
 
Kommunstyrelsen 
26.8.2015 § 153 Godkännande av verksamhetsföreskrifter för 
handikappservicen 
26.8.2015 § 154 Godkännande av omarbetade kriterier för 
närståendestöd  
Skall uppdateras inför 1.1.2016. 
 
Kommunfullmäktige 
3.9.2015 § 52, Björn Grüssner ny ordinarie ledamot i Socialnämnden 
 
Delgivningarna finns till påseende vid sammanträdet 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden antecknar delgivningarna till kännedom. 
 
Beslut: 
Socialnämnden antecknade delgivningarna till kännedom. 
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 SOCIALNÄMNDEN 74  7 

 
 ANVISNINGAR FÖR FAMILJEVÅRD INOM BARNSKYDDET 
 
 SocN § 54/25.8.2015 
 

• BILAGA 5: Anvisningar för familjevård inom barnskyddet i Finströms 
kommun 2015 

Socialarbetaren har tillsammans med socialchefen tagit fram ett utkast 
till ”Anvisningar för familjevård inom barnskyddet i Finströms kommun 
2015”. Dokumentet är ett informationsdokument om familjevården och 
dess ersättningar. 
Den 31.3.2015 antogs landskapslag om tillämpning i landskapet Åland 
av familjevårdarlagen.  I lagen har arvodet och kostnadsersättningen 
för familjevård fastslagits samt ytterligare bestämmelser kring 
uppdragsavtal, rätt till ledigheter etc.  
 
Anvisningarna behandlar mål och syfte med familjevård, godkännande 
av familjevårdare och familjehem, arvode och ersättningar för 
familjevården samt praktiska frågor. Anvisningarna är dels tänkt som 
ett informationsmaterial till personer inom familjevård men också som 
ett hjälpmedel för socialarbetaren/socialchefen i arbetet.  
 
Anvisningarna innehåller också ett förhöjt arvode (+30 %) och ett 
specialarvode (+50 %) på det månatliga arvodet om 850 euro. Detta för 
familjevårdare/familjehem som tar hand om barn vars vårdbehov kräver 
extra mycket vård och omsorg. Hittills har det ibland ersatts via 
närståendestödet vilket inte bedöms vara den bästa lösningen. 
 
Under tiden barnet är placerat uppbärs alla förmåner från FPA, förutom 
barnbidraget, av kommunen. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden diskuterar ärendet som sedan behandlas i samband 
med budgeten för 2016. 
 
Beslut: 
Socialnämnden beslöt enhälligt enligt förslag. 
 
------ 
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 SOCIALNÄMNDEN 74  8 

 
Forts. § 74 
 

ANVISNINGAR FÖR FAMILJEVÅRD INOM BARNSKYDDET 
 
 SocN § 74 

• Bilaga 1: Anvisningar för familjevård inom barnskyddet i Finströms 
kommun 2015 

Smärre justeringar i textdelen har gjorts, dessa gås igenom under 
sammanträdet. Arvodet samt kostnadsersättningen för nästa år 
fastställs i skilt ärende i samband med budgetbehandlingen. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden fastställer ”Anvisningar för familjevård inom 
barnskyddet i Finströms kommun 2015” som gäller fr.o.m. den 
01.11.2015 tills vidare. Arvodet och kostnadsersättningarna justeras 
enligt skilt beslut. Till anvisningarna, under rubrik ersättningar för 
särskilda kostnader, bifogas ”Nödvändigt skolmaterial för gymnasial 
utbildning ersätts”.   
 
Beslut: 
Socialnämnden beslöt enhälligt enligt förslag. 
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 SOCIALNÄMNDEN 75  9 
 
 FÖRSLAG TILL BUDGET 2016, SOCIALVÅRDEN 
 
 SocN § 75 

• Bilaga 2: Budgettext 

• Bilaga 3: Sifferdel 

Socialchefen och socialarbetarna har uppgjort ett förslag till budget för 
socialvården 2016. Resultatområdena omfattar socialförvaltning, 
service för barn och familjer (anstalts- och familjevård inom 
barnskyddet, annan barn och familjevård), service för handikappade 
(handikappservice, specialomsorgen, närståendevård för yngre), 
missbrukarvård samt övrig socialvård (sysselsättning). 
 
De viktigaste förändringarna: 
- Inköp av socialvårdens IT-program för ca 12 000 € inkl. 
årsunderhåll/licenskostnad 
- Familjearbetaren (idag 40 %), köptjänst av Sund, föreslås utökas med 
20 %, kostnad för utökning ca 8600 €. Under förutsättning att Sund kan 
utöka köptjänsten. 
- Pelaren (Ål. Fountainhouse) har ansökt om att teckna avtal med 
Finströms kommun, kommunen har för 2015 beviljat 5000 € i 
verksamhetsbidrag. Kostnaden för antalet besök 2015 beräknas dock 
uppgå till en kostnad över 5 000 € (uppskattningsvis 8 000-9000 €). 
Föreslås att verksamhetsbidrag beviljas för 2016 om 5 000 €.  
- Antal vårddygn på Tallbacken är svåra att uppskatta. För 2015 är 
kostnaden än så länge under budget därav minskat anslag för 2016  
- Anslaget för missbrukarvård är lägre än budgeterat 2015 då 
kostnaderna än 
så länge är under budget. Anslaget för 2016 minskas därför. 
-Kostnaderna för specialomsorgen ökar bl.a. till följd av flera 
boendeplatser 
-Kostnaderna för närståendestöd beräknas minska 
- En kostnad om cirka 11 000 € har budgeterats för 
sysselsättningsåtgärder i samarbete med AMS för att kunna erbjuda 
två yngre utkomststödstagare sysselsättning med målsättningen att det 
leder till avlönat arbete. Åtgärden kommer högst troligt att minska på 
deras behov av utkomstöd. 
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 SOCIALNÄMNDEN 75  10 
 
Forts. § 75 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden konstaterar att budgetförslaget för socialvården ligger 
1929 € under den givna ramen om intäkterna beräknas öka med 6 754 
€ och godkänner förslaget till budget enligt bilagor och sänder ärendet 
till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
 
Beslut: 
Socialnämnden konstaterar att budgetförslaget för socialvården ligger 
1929 € under den givna ramen om intäkterna beräknas öka med 6 754 
€ och godkänner förslaget till budget enligt bilagor och sänder ärendet 
till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
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 SOCIALNÄMNDEN 76  11 
 
 FÖRSLAG TILL BUDGET 2016, BARNOMSORGEN 
 
 SocN § 76 

o Bilaga 4: Budgettext 

o Bilaga 5: Sifferdel 

Barnomsorgsledaren har uppgjort ett förslag till budget för 
barnomsorgen 2016. Resultatområdena omfattar barnomsorg i daghem 
(inkl. barnomsorgens förvaltning), övrig barnomsorg 
 
De viktigaste förändringarna: 
- Ny lagstiftning om hemvårdsstöd träder i kraft den 1.1.2016. Detta 
innebär stora ekonomiska konsekvenser för kommunen, 
resultatområdet har utökats med 100 952 euro utanför ram. 
- Utökat assistentbehov om 78,4 % av heltid, 32 021 euro utanför ram. 
- Löneökning som inte var inräknad med i ramen, 4 085 euro utanför 
ram. 
- I övrigt ligger barnomsorgens kostnader inom ram. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden konstaterar att budgetförslaget ligger 137 058 euro 
över den givna ramen och godkänner förslaget till budget enligt bilagor 
och sänder ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
 
Beslut: 
Socialnämnden konstaterar att budgetförslaget ligger 137 058 euro 
över den givna ramen och godkänner förslaget till budget enligt bilagor 
och sänder ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
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 SOCIALNÄMNDEN 77  12 
 
 FÖRSLAG TILL BUDGET 2016, ÄLDREOMSORGEN 
 
 SocN § 77 

o Bilaga 6: bugettext 

o Bilaga 7: sifferdel 

Socialarbetaren med ansvar för äldreomsorgen har uppgjort ett förslag 
till budget för äldreomsorgen 2016. Resultatområdena omfattar vård på 
åldringshem, hemservice och äldreboende samt närståendevård för 
äldre. 
 
Verksamhetsområdets ram för år 2016 utgående från budgetdirektiven 
omfattar 1 933 469 euro på extern nettonivå inklusive en 0,5 % 
utökning från budgeten för år 2015. Budgetförslaget för år 2016 
omfattar 1 872 381 euro, vilket innebär en minskning med 61 088 euro 
utgående från äldreomsorgens ramförslag. 
 
Den största förändringen är en minskning av budgetmedel för vård på 
De Gamlas Hem k.f på grund av att antalet vårdtagare har minskat 
under år 2015. Minskningen beror till största del på en utökad kapacitet 
att bemöta vårdbehov med hemservice i vårdtagarnas ordinarie 
boende i kommunen. 
De utökningar som finns med i budgetförslaget finns inom 
hemservicens personal: 

- Föreslås att vårdpersonalen utökas med en heltid 
- Städpersonalen utökas från 78,4 % av heltid till heltid  
- Matutkörarens arbetstid utökas från 42,5 % av heltid till 74 % av 

heltid och ombildas till köksbiträde samt att köksbiträdets 
arbetstid utökas från 68 % av heltid till 74 % av heltid. 

 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden konstaterar att budgetförslaget ligger 61 088 euro 
under den givna ramen och godkänner förslaget till budget enligt 
bilagor och sänder ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
 
Beslut: 
Socialnämnden konstaterar att budgetförslaget ligger 61 088 euro 
under den givna ramen och godkänner förslaget till budget enligt 
bilagor och sänder ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 



 FINSTRÖMS 
KOMMUN 
 
Organ 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  § nr Sammanträdesdatum 22.09.2015 Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den 29.9.2015  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 78  13 
 
FÖRSLAG TILL ARVODEN OCH KOSTNADSERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN 
FÖR STÖDPERSONER/FAMILJER, FAMILJEHEM SAMT 
INTRESSEBEVAKARE INOM BARNSKYDDET 
 
SocN § 78 

• Bilaga 8; socialnämnden arvoden och kostnadsersättningar 

Inför 2015 förändrades arvodena och kostnadsersättningarna för 
stödpersoner/familjer. Inför 2016 föreslås inga förändringar. Avtal som 
ingåtts innan 2015 ersätts dock enligt tidigare arvoden och 
kostnadsersättningar. Under 2015 har intressebevakare inom 
barnskyddet inte behövts anlitas, arvodet behålls oförändrat inför 2016. 
Arvodet och kostnadsersättning för familjehem fastställs enligt lagens 
krav. Dock föreslås tre olika nivåer på arvodet. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att arvoden och 
kostnadsersättningar för stödpersoner/familjer samt arvode för 
intressebevakare inom barnskyddet behålls oförändrade. Samt att 
arvode och kostnadsersättningar för familjevård behålls oförändrade för 
år 2016, dock så att de indexjusteras i enlighet med direktiv från ÅSUB, 
avrundat upp till närmsta hela euro. Arvodet för familjevård föreslås 
fördelas i tre olika kategorier.  
Socialnämnden godkänner förslag till arvoden och 
kostnadsersättningar och arvoden för stödpersoner/familjer, familjehem 
samt intressebevakare inom barnskyddet enligt bilaga sänder ärendet 
till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
 
Beslut: 
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att arvoden och 
kostnadsersättningar för stödpersoner/familjer samt arvode för 
intressebevakare inom barnskyddet behålls oförändrade. Samt att 
arvode och kostnadsersättningar för familjevård behålls oförändrade för 
år 2016, dock så att de indexjusteras i enlighet med direktiv från ÅSUB, 
avrundat upp till närmsta hela euro. Arvodet för familjevård föreslås 
fördelas i tre olika kategorier.  
Socialnämnden godkänner förslag till arvoden och 
kostnadsersättningar och arvoden för stödpersoner/familjer, familjehem 
samt intressebevakare inom barnskyddet enligt bilaga sänder ärendet 
till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
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 SOCIALNÄMNDEN 79  14 
 
 FÖRSLAG TILL BARNOMSORGSTAXA 2016 
 
 SocN § 79 

• Bilaga 9: Barnomsorgstaxa 2016 

Barnomsorgsavgifterna baserar sig på bestämmelserna i 
barnomsorgslagen för landskapet Åland (ÅFS 86/201). I lagen regleras 
bl.a. maxavgift, inkomstgränser samt vilka inkomster som inte ska 
beaktas vid fastställandet av barnomsorgsavgift. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen följande förändringar i 
barnomsorgstaxan, enligt bilaga: 
- barnomsorg omfattande 80% av heltid ändras från att omfatta max 
fyra dagar/vecka till att omfattningen utgörs av en vårdtid om 25-30 
timmar/vecka 
- utjämningsperioden förlängs från en vecka till två veckor 
- barnomsorgsavgift erläggs för hela året istället för max 11 månader, 
om familjen önskar en avgiftsfri månad under sommaren ska barnet 
vara frånvarande minst fyra sammanhängande veckor under perioden 
juni till augusti. 
 
Beslut: 
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen följande förändringar i 
barnomsorgstaxan, enligt bilaga: 
- barnomsorg omfattande 80% av heltid ändras från att omfatta max 
fyra dagar/vecka till att omfattningen utgörs av en vårdtid om 25-35 
timmar/vecka 
- utjämningsperioden förlängs från en vecka till två veckor 
- barnomsorgsavgift erläggs för hela året istället för max 11 månader, 
om familjen önskar en avgiftsfri månad under sommaren ska barnet 
vara frånvarande minst fyra sammanhängande veckor under perioden 
juni till augusti. 
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 SOCIALNÄMNDEN 80  15 
 
 AVGIFTER OCH ARVODEN INOM ÄLDREOMSORG 2016 
 
 SocN § 80 

 Bilaga 10: Hemservicens avgifter  

Finströms kommun tillämpar Lag om klientavgifter inom social- och 
hälsovården, 734/1992 och Förordning om klientavgifter inom social- 
och hälsovården, 912/1992 för hemservicen. Enligt lagstiftningen ska 
klientavgifterna indexjusteras vartannat år och det ska göras inför år 
2016. Storleken på indexjusteringen tas beslut om i en 
Statsrådsförordning i slutet av året.  
För tillfällig hemservice, måltidsservicen och stödtjänsterna kan 
kommunen fastställa en skälig avgift, men högst motsvarande 
kostnaden för produktionen av servicen.  
Hyrorna inom äldreomsorgen höjdes med 5 % inför år 2015 och därför 
föreslås ingen höjning inför år 2016. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att hemservicens 
avgifter ändras i enlighet med uppgifter från Statsrådet och att 
avgifterna för tillfällig hemservice, måltidsservice och stödtjänster 
ändras i enlighet med bilaga. Föreslås att hyrorna inom äldreomsorgen 
förblir oförändrade inför år 2016. 
 
Beslut: 
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att hemservicens 
avgifter ändras i enlighet med uppgifter från Statsrådet och att 
avgifterna för tillfällig hemservice, måltidsservice och stödtjänster 
ändras i enlighet med bilaga. Föreslås att hyrorna inom äldreomsorgen 
förblir oförändrade inför år 2016. 
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 SOCIALNÄMNDEN 81  16 
 
 BARNOMSORGEN, BEHOV AV EXTRA RESURS 
 
 SocN § 81 
 

Med hänvisning till barns individuella behov och barngruppens storlek 
finns behov av extra resurs till familjedagvården. Behovet bedöms 
omfatta 24 h/vecka vilket utgör 62,75 % av heltid. Kostnad för en 
anställning uppgår till ca 4.665 € för perioden oktober-december 2015. 
Medel för ändamålet finns inte i budgetanslaget för familjedagvård 
2015. 
 
Socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner anställande av extra resurs till 
familjedagvården för perioden oktober – december 2015 omfattande 
62,75 % av heltid. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget med tillägget att kostnaden bör 
rymmas inom ramen. 
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