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Beslutande  

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

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

Föredragande x  Margareta Nordberg, socialchef 

Övriga närvarande  -  Höglund Roger, kommunstyrelsens ordförande 
x  Lycke Per, kommunstyrelsens representant 
-  Oriander Niklas, kommundirektör 
-  Sjöstrand Ingela, barnomsorgsledare 
-  Enkvist Louise, socialarbetare 
-  Branér Britt, socialarbetare 
 

Paragrafer §§ 92 - 100 

Underskrifter Ordförande Sekreterare 

   

 Rolf Karlsson Margareta Nordberg 

Protokolljustering Godby den 31.10.2013 på kommunkansliet 

   

 Maj – Gunn Lignell Åke Mattsson 

Protokollet framlagt till 
påseende 

Godby den 7.11. 2013  

   

Intygar Margareta Nordberg, sekreterare  

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den    2013                     

   

Underskrift Solveig Gestberg, byråsekreterare  
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Sammanträdestid Tisdagen den oktober 2013 kl 18.00 -  

Sammanträdesplats OBS! Godby daghem 
Ärenden: 
 
  § 92  Konstatera laglighet och beslutförhet 
  § 93  Protokolljusterare 
  § 94  Föredragningslista 
  § 95  Delgivning av tjänstemannabeslut 
  § 96  Anhållan om tilläggsbudget 
  § 97  Vårdavtal med Stiftelsen Hemmet 
  § 98  Avtal, Ålands Fountainhouse r.f. – Finström 
  § 99  Barnomsorgen, arbetsplaner 
------- 
 
 
Konfidentiella ärenden: 
 
 § 100 Anhållan 
------- 

Enligt uppdrag: Margareta Nordberg, socialchef 
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 SOCIALNÄMNDEN 92 - 94  3 
     

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SocN § 92 
Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn 
till antalet närvarande. 
_ _ _ _ _ _ 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

SocN § 93 
I tur att justera protokollet är Maj – Gunn Lignell och Åke 
Mattsson. 
_ _ _ _ _ _  
 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SocN § 94 
Föredragningslistan fastställdes oförändrad: 
 
_ _ _ _ _ _ 
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 SOCIALNÄMNDEN 95  4 
     

DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT 
 
 SocN § 95  
  Socialchefen 
 
  Personal §§ 39 - 50 
  Underhåll §§ 6 - 8 
  Vårdnads och underhållsavtal §§ 21 - 23 
  Barnskydd §§ 14  
  Faderskapserkännanden §§ 14 - 15 
 
  Socialarbetarna 
 
  Utkomststöd §§ 231 - 254 
  Missbrukarvård §§ 1 - 2  
   

Omsorg §§ 17 - 
 Handikapp §§ 17 -  

  Äldreomsorg §§ 47 -  
  Hemservice §§ 212 -  
 
  Barnomsorgsledaren 
 
  Personalbeslut §§ 106 - 110 
  Beviljad barnomsorg §§ 55 – 57 
 
  Byråsekreteraren 
  
  Moderskapsunderstöd § 24 
  Hemvårdsstöd §§ 33 - 35  
  Barnomsorgsavgifter §§ 120 – 125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 FINSTRÖMS 
KOMMUN 
 
Organ 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 

  § nr Sammanträdesdatum 29.10.2013  Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2013  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 96  5 
 

ANHÅLLAN OM TILLÄGGSBUDGET ÅR 2013 
 
SocN § 96 

• Bilaga 1: Budgetuppföljning, barnomsorgen 
• Bilaga 2: Budgetuppföljning, Socialvården samt 

äldreomsorgen 
• Bilaga 3: Kostnader för vård på De Gamlas Hem, 

Livsmedelsbudget, Rosengård, personalkostnader för 
hemservicens personal. 

 
Vilket framgår av uppföljningen för barnomsorgen kalkyleras ett 
överskott på 22 211,00 euro. 
Inom socialvården kalkyleras ett underskott på 68 456,00 euro. 
Huvudsakligen beror detta, på högre kostnader för specialomsorgen 
samt för kostnader hörande till personal och handledning på 
socialkansliet. 
Inom äldreomsorgen kalkyleras ett underskott på 146 272,83 euro. 
Huvudsakligen beror detta, på högre kostnader för vård på De Gamlas 
Hem, högre personalkostnader inom hemservice samt högre 
livsmedelskostnader. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden anhåller kommunstyrelsen om en tilläggsbudget som 
täcker underskotten för socialvården och äldreomsorgen. 
 
Socialnämndens beslut: 
Beslut om att socialnämnden anhåller kommunstyrelsen om en 
tilläggsbudget som täcker underskotten för socialvärden och 
äldreomsorg enligt beredning. 
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 SOCIALNÄMNDEN 97  6 
 

VÅRDAVTAL MED STIFTELSEN HEMMET 
 
SocN § 66/18.6.2013 
 

• Bilaga 4: Vårdavtal i två exemplar. 
 
Efter diskussioner med Ålands omsorgsförbund och kommunerna har 
ett slutligt avtalsförslag för vården vid Stiftelsen Hemmet utarbetats. 
Stiftelsen Hemmet kan erbjuda privat boendeservice i anstaltsvård och 
är ett mycket bra alternativ till kommunens eget omsorgsboende och 
institutionsvården på De Gamlas Hem.  
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden förordar tecknandet av vårdavtal mellan Finströms 
kommun och Stiftelsen Hemmet och överför ärendet till 
kommunstyrelsen. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden förordar tecknandet av vårdavtal mellan Finströms 
kommun och Stiftelsen Hemmet och överför ärendet till 
kommunstyrelsen. 
 
------- 

 
VÅRDAVTAL MED STIFTELSEN HEMMET 

 
 SocN § 97 
 

• Bilaga 4: Information om Stiftelsen Hemmet 
  innehållande verksamhetsberättelser år 2012 och år 2014 
  samt, stadgar. 
 
  Kommunstyrelsen återemitterade ärendet till socialnämnden 

Kst § 152, 21.8.2013 för mera ingående information om kostnader, 
verksamhet och stadgar. 
I budgeten för år 2014 beräknas beläggningen bli 91,7 %. Vårdavgiften 
för 2014 är 257,35 euro/dygn. 
Inskrivning till Stiftelsen Hemmet sker på socialnämndens initiativ i 
samråd med klient och ansvarig personal. 
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 SOCIALNÄMNDEN 97  7 
 
Forts. § 97 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden förordar tecknandet av vårdavtal mellan Finströms 
kommun och Stiftelsen Hemmet och överför ärendet till 
kommunstyrelsen. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden förordar tecknandet av vårdavtal mellan Finströms 
kommun och Stiftelsen Hemmet och överför ärendet till 
kommunstyrelsen 
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 SOCIALNÄMNDEN 98  8 
 

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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 SOCIALNÄMNDEN 98  9 
 

Forts. § 83 
 
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. 
 
------ 

 
ÅLANDS FOUNTAINHOUSE R.F. -  FINSTRÖM 
 
SocN § 98 
 

 Bilaga 5: Anhållan om verksamhetsbidrag 
 Bilaga 6: Inbjudan till diskussion 

 
 Ålands Fountainhouse r.f, styrelse anhåller om 7000 euro 

i verksamhetsbidrag för år 2014 för den fortsatta utvecklingen mot ett 
varaktigt klubbhus enligt Clubhouse internationals internationella 
riktlinjer. 
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 SOCIALNÄMNDEN 98  10 
 
Forts. § 98 
 
Konstateras att socialnämnden inte har anslag för verksamhetsbidrag, 
varför ärendet överförs till kommunstyrelsen. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden saknar anslag för verksamhetsbidrag varför ärendet 
överförs till kommunstyrelsen. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden saknar anslag för verksamhetsbidrag varför ärendet 
överförs till kommunstyrelsen 
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 SOCIALNÄMNDEN 99  11 
 

BARNOMSORGEN, ARBETSPLANER 
 
SocN § 99 

 
o Bilaga 7: Arbetsplan Godby daghem 
o Bilaga 8: Arbetsplan Pålsböle daghem 
o Bilaga 9: Arbetsplan Emkarby daghem 

 
Enligt barnomsorgslagen ska alla daghem göra en arbetsplan som 
beskriver genomförandet av barnomsorgens målsättning, 
förundervisning och barnomsorgens samverkan med barnens 
vårdnadshavare. Ytterligare finns anvisningar från landskapsregeringen 
angående uppgörandet av arbetsplanerna. 
Arbetsplanerna ska godkännas av det organ som ansvarar för 
barnomsorgen i kommunen. 
 
Socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner arbetsplanerna för 
daghemmen. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden godkänner arbetsplanerna för daghemmen  
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 SOCIALNÄMNDEN 100  12 
 

Konfidentiellt ärende 
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