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  Utfärdat den  Sida 
 SOCIALNÄMNDEN 27.01.2010 2 

Sammanträdestid Måndagen den 1 februari 2010 kl 18.00 – 20.00 
 

Sammanträdesplats Kommungården 
Ärenden: 
 
  § 1   Konstatera laglighet och beslutförhet 
  § 2   Protokolljusterare 
  § 3   Föredragningslista  
  § 4   Socialnämndens sammanträden våren 2010 
  § 5   Godkännande av konteringsrätter 
  § 6   Anhållan om fritidshemsplats 
  § 7   Anhållan om nedsatt arbetstid 
  § 8   Anställande av daghemsföreståndare 
  § 9   Ändring av tjänstemannabeslut 
  § 10 Ansvariga vårdarens arbetstider på Rosengård 
  § 11 Delad hyra för lägenhet nr 13 i Rosengård 
  § 12 Justering av hemservicens måltidsavgifter 
  § 13 Fördelning av anslag för tillägg till sänkning av budget för år 2009 
  § 14 Arbetsgrupp för utredning av köksfunktionen vid Rosengård 
  § 15 Ärenden och beslut till kännedom 
  ----- 

 
 

Konfidentiella ärenden:  
  § 16 Anhållan 
  § 17 Anhållan 
  § 18 Barnskydd 
  § 19 Barnskydd 
---- 
 
 
 

Enligt uppdrag: Monica Higson, vik. socialchef 
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  § nr Sammanträdesdatum  01.02.2010  Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2010  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 1 - 3  3 
     

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SocN § 1 
Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn 
till antalet närvarande. 
_ _ _ _ _ _ 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

SocN § 2 
I tur att justera protokollet är Agneta Hansson och Karl-
Johan Wallin . Protokollet justeras efter sammanträdet. 
_ _ _ _ _ _  
 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SocN § 3 
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg: 
Ett tillkännagivande under § ärenden och beslut till 
kännedom. 
 
_ _ _ _ _ _ 
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  § nr Sammanträdesdatum  01.02.2010  Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2010  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 4  4 
     

 SOCIALNÄMNDENS SAMMANTRÄDESDAGAR VÅREN 2010 
 
SocN § 4 

 
Socialnämndens sammanträden har hållits på måndagar kl. 18.00. 
Inför våren föreslås följande sammanträdesdagar: 
 
måndagen den 1 mars kl. 18.00 på Godby daghem 
måndagen den 29 mars kl. 18.00 
måndagen den 3 maj kl. 18.00 
måndagen den 31 maj kl. 18.00 
måndagen den 28 juni kl. 18.00 
 
Vik. socialchefens förslag: 
Socialnämnden fastställer föreslagna sammanträdesdagar. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Godkännes enligt förslag. Sammanträdet den 1 mars hålls på Godby 
daghem. 
 
 
________________ 
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  § nr Sammanträdesdatum  01.02.2010  Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2010  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 5  5 
     

GODKÄNNANDE AV KONTERINGSRÄTTER 
 
SocN § 5 

 
Till följd av omorganisationen inom socialförvaltningen och 
nyanställning av socialarbetare och husmor, bör de tidigare fastställda 
konteringsrätterna av fakturor ses över. 
Följande tjänsteinnehavare och ersättare föreslås få konteringsrätt 
inom socialförvaltningen och barnsomsorgen: 

 
Socialvården 
    Konteringsrätt Ersättare 
20110 Socialförvaltningen  Margareta Nordberg Monica Higson 
21210 Anstalts- och familjevård  
           Inom barnskydd   Margareta Nordberg Monica Higson 
21710 Annan barn- och familjevård  Margareta Nordberg Monica Higson 
21711 Barn omhändertaget  Margareta Nordberg Monica Higson 
22010 Vård på åldringshem  Britt Branér  Margareta Nordberg 
22510 Anstaltstjänster för handikappade Sofie Roxbäck Margareta Nordberg 
23010 Sysselsättningsverksamhet för  Sofie Roxbäck Margareta Nordberg 
           handikappade   Monica Higson 
23510 Hemservice   Britt Branér  Margareta Nordberg 
24010 Linneagården   Britt Branér  Margareta Nordberg 
24020 Rosengård   Britt Branér  Margareta Nordberg 
24030 Närståendevård   Britt Branér  Margareta Nordberg 
    Sofie Roxbäck   
24040 Handikappservice  Sofie Roxbäck Margareta Nordberg 
24050 Specialomsorgen   Sofie Roxbäck Margareta Nordberg 
24510 Missbrukarvård   Monica Higson Margareta Nordberg 
29010 Övrig socialvård   Monica Higson Margareta Nordberg 
    Sofie Roxbäck 
Barnomsorgen 
    Konteringsrätt Ersättare 
20410 Barnomsorgsledare  Ingela Sjöstrand Margareta Nordberg 
20420 Godby daghem   Bodil Sjölund Ingela Sjöstrand 
20430 Emkarby daghem  Ann-Katrin Eriksson Ingela Sjöstrand 
20440 Pålsböle daghem   Gun-Mari Danielsson Ingela Sjöstrand 
20460 Specialbarnträdgårdslärare  Ingela Sjöstrand Margareta Nordberg 
20510 Familjedagvård för barn  Ingela Sjöstrand Margareta Nordberg 
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  § nr Sammanträdesdatum  01.02.2010  Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2010  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 5  6 
     

Forts. SocN § 5 
 
  Konteringsrätt Ersättare 

20710 Övrig barndagvård  Ingela Sjöstrand Margareta Nordberg 
54510 Centralkök   Christina Gustafsson Ingela Sjöstrand 
 

Vik. socialchefens förslag: 
Socialnämnden godkänner föreslagna konteringsrätter. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 

 
Beslut: 
Godkänns enligt förslag. 
 
 
 
__________________ 
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  § nr Sammanträdesdatum  01.02.2010  Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2010  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 6  7 
     

ANHÅLLAN OM FRITIDSHEMSPLATS 
 
SocN § 6 
 

 Bilaga 1: Skolnämnden § 9/2010 
 

Skolnämnden har vid sitt sammanträde den 18.01.2010 beslutat att 
efterhöra hos socialnämnden om Pålsböle daghem har möjlighet att 
erbjuda en fritidshemsplats för en elev läsåret 2010-2011. Den aktuella 
eleven inleder sin skolgång vid Träningsundervisningen fr o m hösten 
2010. 
 
Den samlade ansökningsperioden för barnomsorgen inför hösten 2010 
kommer att hållas under perioden 01-14.03.2010, därefter klarläggs 
platssituationen vid daghemmet. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden avvaktar platssituationen vid daghemmet fr 
o m hösten innan beslut tas i ärendet. 
 
Vik. socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 

  Godkänns enligt förslag. 
 
 
 
  ____________________ 
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  § nr Sammanträdesdatum  01.02.2010  Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2010  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 7  8 
     

ANHÅLLAN OM NEDSATT ARBETSTID 
 
SocN § 7 

 
 Bilaga 2: Anhållan; Susann Johansson 

Susann Johansson är anställd som barnskötare vid Godby daghem. Hon 
har inkommit med en anhållan om tjänstledighet en dag per vecka för tiden 
januari-maj 2010 pga hälsoskäl. Susann har periodvis varit tjänstledig 1-2 
dagar per vecka och under de perioderna har en vikarie tillsatts.  
Vid den aktuella avdelningen är 20 av 21 platser tillsatta i dagsläget vilket 
innebär att ledighet en dag per vecka inte är möjligt om inte en vikarie 
tillsätts. I dagsläget har en lösning för ändamålet inte gått att uppnå. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden ger avslag på Susann Johanssons anhållan 
om tjänstledighet en dag per vecka för perioden januari-maj 2010. Vidare 
föreslås att om en möjlighet att frigöra Susann från avdelningen en dag per 
vecka uppstår tas ny ställning i ärendet. 
 
Vik. socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 

 
Beslut: 
Godkänns enligt förslag. 
 
 
__________________ 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2010  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 8  9 
     

ANSTÄLLANDE AV DAGHEMSFÖRESTÅNDARE 
 
SocN § 8 

 
Tjänsten som daghemsföreståndare vid Godby daghem har varit 
lediganslagen vid två tillfällen. Följande personer har visat intresse för 
tjänsten inom utsatt ansökningstid: 
 Niina Engblom, socionom YH (behörig) 
 Kristian Granberg, lärare åk 4-9 (icke behörig) 
 
Anställningsintervju har hållits måndagen den 1 februari med Niina 
Engblom som uppger att hon kan tillträda tjänsten tidigast fr o m 
augusti 2010. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att den vakanta tjänsten som daghemsföreståndare vid 
Godby daghem lediganslås på nytt. De tidigare inlämnade 
ansökningarna kvarstår. 
 
Socialchefens förslag: 
Godkänns enligt förslag. 
 
 
__________________ 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2010  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 9  10 
     

ÄNDRING AV TJÄNSTEMANNABESLUT 
 
SocN § 9 
 

 Bilaga 3: Ändring av tjänstemannabeslut 
 
Jeanette Gustavsson och Jonny Lindström har inkommit med en 
ansökan om barnomsorg vid Pålsböle daghem. Vid daghemmet är 
samtliga platser besatta varför barnomsorgsledaren har erbjudit plats 
hos familjedagvårdare Siv Hykkyrä i Markusböle. 
 
Med anledning av ovanstående har föräldrarna inkommit med önskan 
om ändring av tjänstemannabeslut. 
 
 
Vik. socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden vidhåller tjänstemannabeslut då ledig plats 
vid Pålsböle daghem inte kan erbjudas för tillfället pga full beläggning 
vid daghemmet. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 

  Godkännes enligt förslag. 
 
 
  ___________________ 
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Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2010  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 10  11 
 

ANSVARIGA VÅRDARENS ARBETSTIDER PÅ ROSENGÅRD 
 
SocN § 10 

 
 Bilaga 4: Administrativ personal för äldreomsorgen 

 
Annette Jansson är anställd med en delad befattning som ansvarig 
vårdare/närvårdare på Rosengård och befattningen är inrättad som 30 
% ansvarig vårdare och 70 % närvårdare. Anställningen omfattar 100 
%, men Annette Jansson är beviljad partiell vårdledighet från den 
14.10.2009-16.10.2010 och arbetar 80 % av heltid, d v s 30,5 
timmar/vecka fördelat på måndag-torsdag kl. 07.00-15.00 (07.00-15.30 
en av dagarna).  Ansvariga vårdaren sköter det fortlöpande arbetet för 
verksamheten inom hemservicen, Rosengård och Linneagården. För 
att hinna utföra de arbetsuppgifter som hör till ansvariga vårdaren 
skulle arbetstiden behöva fördelas 50 % ansvarig vårdare och 50 % 
vårdare så att arbetet utfördes 07.00-10.45 som närvårdare och 11.15-
15.00 (15.30 en dag/vecka) som ansvarig vårdare. Arbetstiden som 
ansvarig vårdare 30 % utgör 9 timmar/vecka och arbetstiden som 50 % 
ansvarig närvårdare utgör 15 timmar och 15 minuter/vecka, således en 
ökning med 6 timmar och 15 minuter ansvarig närvårdare/vecka.  
 
Resurserna för administration för äldreomsorgen har i och med 
omstruktureringen som inleddes den 4 januari 2010 minskat på så sätt 
att tidigare fanns den en 100 % tjänst/befattning som hemserviceledare 
och föreståndare samt en 30 % befattning som ansvarig vårdare. 
Sammanlagt 130 % arbetstid för administration för äldreomsorgen. 
Befattningen/tjänsten som hemserviceledare/föreståndare tillsattes 
med en 100 % äldreomsorgsledare som medförde ca 40 % 
arbetsuppgifter från socialarbetaren med ansvar för omsorg och 
handikapp, d v s närståendestöd, färdtjänst och institutionsvård för 
äldre. Det innebär en minskning med ca 40 % administrativ arbetstid 
för äldreomsorgen och det var inte intentionen med omstruktureringen. 
I det förslag som förelåg besluten var det upptaget 50 % ansvarig 
vårdare i omstruktureringen och det finns det fortfarande behov av.  
Denna arbetsfördelning medför inte för närvarande behov av vikarie för 
närvårdaruppgifterna och således inte någon kostnad och skulle kunna 
införas under samma provperiod som äldreomsorgsledaren är anställd, 
d v s till den 03.01.2011.  
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2010  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 10  12 
     

  Forts. SocN § 10 
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att den delade befattningen som ansvarig vårdare/närvårdare 
under den sociala verksamhetens provår fram till den 03.01.2011 
fördelas 50 % närvårdare och 50 % ansvarig närvårdare så att arbetet 
utförs mån-tors, 07.00-10.45 som närvårdare och 11.15-15.00 (11.15-
15.30 en av dagarna) som ansvarig vårdare. Föreslås att 
arrangemanget ingår i den utvärdering som ska göras för 
omstruktureringen av den övriga sociala verksamheten. 
Arrangemanget medför ingen förändring i lön. 
 
Vik. socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Godkännes enligt förslag. 
 
 
_______________ 
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  § nr Sammanträdesdatum  01.02.2010  Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2010  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 11  13 
     

DELAD HYRA FÖR LÄGENHET NR 13 I ROSENGÅRD 
 
SocN § 11 

 
Lägenhet nr 13 som består av två rum och kök har en längre tid nyttjats 
som 2 periodrum. Det finns nu behov av att använda det ena rummet 
för permanent boende. Lägenheten är totalt 51,9 kvm och efter 
hyreshöjningen den 01.02.2010 är hyran för hela lägenheten 432,03. 
Det ena rummet nyttjas fortsättningsvis som periodvårdsrum och 
kostnaden för klienten är 26,00 euro/dygn från den 01.01.2010. För att 
nyttja ett av rummen som permanent boende behövdes fastställas en 
månatlig hyra. För att kunna skriva hyreskontrakt från den 01.02.2010 
har hyran delats i två lika delar och fastställts till 216,00 euro. 
Kontraktet skrivs med tillägget att hyresgästen går med på att byta rum 
inom Rosengård om det uppstår behov av att hyra ut lägenheten i sin 
helhet. 
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner att ett av de två rummen i 
lägenhet nr 13 används som permanent boende för en klient och att 
klienten betalar halva hyran, d v s 216,00 euro som månatlig hyra.  

 
Vik. socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Godkänns enligt förslag. 
 
____________________ 
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Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 
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   den                  2010  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 12  14 
     

JUSTERING AV HEMSERVICENS MÅLTIDSAVGIFTER  
 
SocN § 12 

 
 Bilaga 5: Justering av måltidsservice inom hemservicen och på 

Rosengård 
 

Hemservicens avgifter för år 2010 fastställdes i kommunfullmäktige, § 
58/2009. Angående avgifterna för måltidsservice vid Rosengård finns 
det behov av att justera vissa av dem.  
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner justeringen av måltidsavgifterna 
inom hemservicen och på Rosengård i enlighet med bilagan och för 
ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Vik. socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Godkänns enligt förslag. 
 
 
_____________________ 
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   den                  2010  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 13  15 
     

FÖRDELNING AV ANSLAG FÖR TILLÄGG TILL OCH SÄNKNING AV BUDGET 
FÖR ÅR 2009  
 
SocN § 13 

 
 Bilaga 6: Sänkning av barnomsorgens budget 2009 
 Bilaga 7: Fördelning av tilläggsanslag budet 2009 

 
Socialnämnden har anhållit om tilläggsanslag i två olika omgångar. 
Den första anhållan om 157 200,00 euro har godkänts av fullmäktige. 
Socialnämnden har därefter inkommit med en ny anhållan för 
125 300,00 euro. Denna anhållan kommer att behandlas av fullmäktige 
den 28.01 För barnomsorgen har fullmäktige fastställt en sänkning av 
anslagen med 100 000,00 euro. 
Ekonomikontoret har begärt in uppgifter om fördelning av 
tilläggsanslagen på kontonivå samt för sänkning av anslag inom 
barnomsorgen. 
 
Vik. socialchefens förslag: 
Socialnämnden godkänner föreslagna fördelningar av tilläggsbudget 
och sänkning av budget för år 2009. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Godkänns enligt förslag. 
 
 
__________________ 
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 SOCIALNÄMNDEN 14  16 
     

ARBETSGRUPP FÖR UTREDNING AV KÖKSFUNKTIONEN VID ROSENGÅRD 
 
SocN § 14 

 
 Bilaga 8: Kommunstyrelsens beslut § 389, 02.12.2009. 

 
Kommunstyrelden ger socialnämnden i uppdrag att utse en 
arbetsgrupp för att utreda köksfunktionen vi d Rosengård. Befattningen 
som köksbiträde är tidsbunden till och med 31.12.2010 i väntan på 
utredningen. 
Från Rosengård föreslås att äldreomsorgsledaren, kocken och den 
ansvariga närvårdaren ingår i arbetsgruppen. Även socialchefen kunde 
ingå. I eventuella diskussioner som gäller centralköket hörs de 
ansvariga för centralköket i Godby daghem. 
Socialnämnden beslutar om representation från socialnämnden. 
Arbetsgruppen kunde förslagsvis inkomma med en slutrapport inom 
maj månad 2010. 
 
Vik. socialchefens förslag: 
Socialnämnden utser medlemmar i arbetsgruppen och fastställer 
tidsramen för gruppens arbete. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 

 
Beslut: 
Beslutes att arbetsgruppen består av äldreomsorgsledaren, kocken vid 
Rosengård, husmor i centralköket och socialnämndsledamot Cecilia 
Johansson. Till ordförande utses äldreomsorgsledaren.  Arbetsgruppen 
skall inkomma med sin rapport inom maj månad. 
 
 
____________________ 
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 SOCIALNÄMNDEN 15  17 
     

ÄRENDEN OCH BESLUT TILL KÄNNEDOM 
 

 Bilaga 9: Kst-beslut § 391, 02.12.09 
 Bilaga 10:Kst-beslut § 384, 02.12.09 
 Bilaga 11: Kst-beslut § 421, 02.12.09 
 Bilaga 12: Kfge-beslut § 71, 10.12.09 
 Bilaga 13 a: Information från Ålands Landskapsregering 

15.01.2010: Justering av utkomststödets grunddel enligt 15 § LL 
om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd.  
Grunddelen behålls oförändrad under år 2010. 

 Bilaga 13 b: Klienter inom äldreomsorgen januari 2010 

Vik. socialchefens förslag: 
Socialnämnden antecknar sig ärendet till kännedom. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 

  Socialnämnden antecknar sig ärendet till kännedom. 
 
 
 
  _____________________ 
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 SOCIALNÄMNDEN 16  18 
     

Konfidentiellt ärende  
 

 
 SOCIALNÄMNDEN 17  20 
     

Konfidentiellt ärende 
 
 
 SOCIALNÄMNDEN 18  21 
     

Konfidentiellt ärende 
 
 
 SOCIALNÄMNDEN 19  23 
     

Konfidentiellt ärende 
 
 
 
 


