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  Utfärdat den  Sida 
 SOCIALNÄMNDEN 29.2.2012 2 

Sammanträdestid Måndagen den 5 mars 2012 kl 18.00 – 19.30. 

Sammanträdesplats Kommungården, sammanträdesrummet 
Ärenden: 
 
  § 18  Konstatera laglighet och beslutförhet 
  § 19  Protokolljusterare 
  § 20  Föredragningslista 
  § 21  Delgivning av tjänstemannabeslut 
  § 22  Socialnämndens sammanträden våren 2012 
  § 23  Byråsekreterarens arbetsuppgifter 
  § 24  Fastställande av principer för utkomststöd 
  § 25  Uppsägning 
  § 26  Anhållan om nedsatt arbetstid 
  § 27  Utökande av befattning – köksbiträde 
  § 28  Anhållan om tjänstledigt 
  § 29  Försäljning av hemservicens gamla bil 
  § 30  Tillsättande av en arbetsgrupp för planering av tillbyggnad till Rosengård 
  § 31  Utlåtande över förslag till förnyat grundavtal och förvaltningsstadga, Ålands omsorgsförbund 
 ----- 
 
Konfidentiella ärenden: 
 § 32  Ansökan 
 § 33  Ansökan 
 § 34  Ansökan 
 § 35  Anhållan 
 § 36  Anhållan 
 § 37  Anhållan 
 § 38 Anhållan 
----- 
 

Enligt uppdrag: Margareta Nordberg, socialchef 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2012  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 18 - 20  3 
     

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SocN § 18 
Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn 
till antalet närvarande. 
_ _ _ _ _ _ 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

SocN § 19 
I tur att justera protokollet är Nora Rosenström och 
Martina Eriksson. 
_ _ _ _ _ _  
 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SocN § 20 
Föredragningslistan fastställdes oförändrad: 
 
_ _ _ _ _ _ 
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 SOCIALNÄMNDEN 21  4 
     

  DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT 
 
 SocN § 21 
 
  Socialchefen 
  Personalbeslut §§ 1-7/12 
  Vårdnadsavtal §§ 1-2/12 
  Barnskydd och öppenvård §§ 1-4/12 
  Underhållsavtal § 1/12 
  Fastställande av faderskap §§ 1-3/12 
 
  Byråsekreteraren 
  Justerade barnomsorgsavgifter §§ 1-144/12 
  Moderskapsunderstöd §§ 3-9/12 
  Hemvårdsstöd §§ 61-62/12 
 
  Socialarbetaren 
  Utkomststöd §§ 1-67/12 
  Förebyggade utkomststöd §§ 1-2/12 
 
  Socialarbetaren 
  Handikapp §§ 1-7/12 
  Omsorg §§ 1-3/12  
  Äldreomsorg §§ 1-52/12 
 
  Barnomsorgsledaren 
  Personal §§ 3-18/12 
  Barnomsorg §§ 4-6/12 
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 SOCIALNÄMNDEN 22  5 
 

SOCIALNÄMNDENS SAMMANTRÄDESTIDER VÅREN 2012 
 
SocN § 22 

 
• Bilaga 1: SocN § 12, 23.1.2012 

 
Socialnämnden bordlade ärendet för att den nya nämnden skulle 
kunna ta ställning till sammanträdestiderna. 
 
Ett nytt förslag har dock framtagits. 
 
Tisdagen den 3 april kl. 18.00. ( Verksamhetsberättelsen ) på 
Rosengård 
Tisdagen den 8 maj kl. 18.00.  
Tisdagen den 5 juni kl. 18.00. 
Vid behov tisdagen den 19 juni kl. 18.00. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden godkänner mötesordningen. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 23  6 
 

BYRÅSEKRETERARENS ARBETSUPPGIFTER 
 
SocN § 23 

 
Alltsedan Källbo Skola öppnades, med fritidsverksamheten placerad i 
skolbyggnaden, har skolnämnden haft ansvar över denna verksamhet. 
Dock har det praktiska arbetet med att räkna ut avgifterna för 
fritidsverksamheten och faktureringen, blivit kvar som en arbetsuppgift 
för byråsekreteraren vid socialkansliet. 
Någon ekonomisk ersättning för detta arbete har aldrig diskuterats. 
Orsaken till detta inofficiella beslut kan tänkas bero på att det inte 
funnits kanslipersonal vid Källbo Skola. 
Dock har en förändring ägt rum, och det finns nu en kanslipersonal 
tillgänglig. 
 
Frågan är om inte olika verksamhetsområden borde renodlas så att 
skolnämnden också skulle ta ansvar över byråsekreteraruppgifterna 
gällande fritidsverksamhet. 
Avgiften för fritidshemshemsverksamheten räknas ut på basen av bl.a. 
föräldrarnas inkomster men även andra syskon inom barnomsorgen 
beaktas. Detta kunde lätt åtgärdas genom en ändring i 
ansökningsblanketten där det framkommer att det finns syskon inom 
den övriga barnomsorgen, eller så att kanslipersonalen har kontakt 
med varandra i detta. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att avgiftshanteringen 
gällande fritidshemsavgifterna överförs till ansvarande nämnd inför 
höstterminen 2012. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget och ärendet överförs till 
kommunstyrelsen. 
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 SOCIALNÄMNDEN 24  7 
 

FASTSTÄLLANDE AV PRINCIPER FÖR UTKOMSTSTÖD 
 
SocN § 24 

• Bilaga 2: Principer för utkomststöd 
 
Principer för utkomststöd har tagits fram. Principerna följer 
lagstiftningen om utkomststöd samt tar fasta på kommunens 
möjligheter till viss påverkan t.ex. gällande ersättning för 
boendekostnader och prejudikat för rätten till ersättning för privat 
sjukvård. Vid ändrade förutsättningar uppdateras principerna. 
 
Förslag: 
Socialnämnden fastställer principerna för utkomststöd. 

 
Beslut: 
Socialnämnden fastställer principerna för utkomststöd. 
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 SOCIALNÄMNDEN 25  8 
 

UPPSÄGNING 
 
SocN § 25 
 

• Bilaga 3: Uppsägning, Lisbet Löving har inkommit med en uppsägning 
från sin befattning som ansvarig familjedagvårdare vid 
gruppfamiljedaghemmet Trollebo tom den 31.07.2012. Lisbet önskar 
avsluta sin anställning per den 15.02.2012.  

 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att Lisbet Löving beviljas avsked från befattningen som 
familjedagvårdare vid gruppfamiljedaghemmet Trollebo per den 
15.02.2012.  
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 26  9 
 
ANHÅLLAN OM NEDSATT ARBETSTID 
 
SocN § 26 

• Bilaga 4: Anhållan, Linda Sundblom 

Linda Sundblom har inkommit med en anhållan om nedsatt arbetstid. 
Linda är anställd som barnskötare med nuvarande placering vid Godby 
daghem, Lindebo. Linda arbetar för närvarande deltid och önskar 
fortsättningsvis arbeta 60 % av heltid för tiden 01.04-31.08.2012. 
Övrig personal vid avdelningen är positivt inställda till arrangemanget. För 
att uppfylla behovet av personalstyrka bör en vikarie tillsättas om Linda 
beviljas nedsatt arbetstid. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Under förutsättning att en vikarie får tillsättas föreslås att Linda Sundblom 
beviljas nedsatt arbetstid så att hennes arbetstid utgör 60 % av heltid, 
beslutet gäller tiden 01.04-31.08.2012. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 27  10 
 

UTÖKANDE AV BEFATTNING - KÖKSBITRÄDE  
 
SocN § 7/23.1.2012  
 

Eva Nordblom är anställd som köksbiträde vid kommunens centralkök 
med nuvarande placering vid Källbo skola.  
Ursprungligen anställdes Eva som köksbiträde vid Pålsböle skola 
omfattande 52,3 % av heltid. I augusti 2009 då kocken vid Pålsböle 
skola gått i pension och lunchen till Pålsböle skola tillreddes vid Källbo 
skola utökades anställningen att omfatta 78,4 % av heltid.  
I augusti 2010 förflyttades Eva till centralkökets verksamhet med 
placering vid Källbo skola. Inledningsvis omfattade arbetstiden 78,4 % 
av heltid. Efter en kort tid konstaterades att arbetstiden inte var 
tillräcklig då Eva regelbundet var tvungen att arbeta övertid varvid man 
tillfälligt fr o m januari 2011 har utökat Evas arbetstid att omfatta 82,4 % 
av heltid. Vid utvärdering med kökspersonalen har konstaterats att den 
nuvarande anställningen motsvarar behovet av resurser. Utökningen 
av arbetstiden inryms i de budgeterade löneanslagen samt i de 
ursprungligen uppskattade arbetsresurserna vid centralköket.  
Med anledning av ovanstående situation bör Evas befattning som 
köksbiträde vid centralköket inrättas att omfatta 82,4 % av heltid.  
 
Barnomsorgsledarens förslag:  
Föreslås att socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen om att utöka 
Eva Nordbloms befattning som köksbiträde vid centralköket att 
varaktigt omfatta 82,4 % av heltid.  

 
Socialchefens förslag:  
Förslaget omfattas.  

 
Beslut:  
Socialnämnden godkänner förslaget och ärendet överförs till 
kommunstyrelsen.  
----------------  

 
Kst § 20  

Förslag:  
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för vidare utredning av 
resursbehovet i centralköket.  
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 SOCIALNÄMNDEN 27  11 
 
Forts. § 27 

 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-------- 
 

UTÖKANDE AV BEFATTNING – KÖKSBITRÄDE 
 

SocN § 27 
• Bilaga 5: Utredning 

Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden överlämnar bilaga 5 som utredning till 
kommunstyrelsen samt vidhåller behovet av att varaktigt utöka Eva 
Nordbloms befattning som köksbiträde vid centralköket att omfatta 82,4 
% av heltid. 
 
Socialchefens förslag:  
Förslaget omfattas.  

 
Beslut:  
Socialnämnden godkänner förslaget och ärendet överförs till 
kommunstyrelsen. 
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 SOCIALNÄMNDEN 28  12 
 

ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET 
 
SocN § 28 

 
 Bilaga 6: Anhållan, Britt Branér 

 
Britt Branér anhåller om tjänstledighet fr.o.m. den 1.4.2012 t.o.m. den 
31.12.2012 för att kunna ta ett tillfälligt jobb som äldreomsorgsledare i 
Suns kommun. 
Därtill önskar hon få inbesparad semester utbetald i pengar. 
 
Socialchefens förslag: 
Britt Branérs anhållan gällande tjänstledighet och semesterförmån 
beviljas under förutsättning att en vikarie fås. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner tjänstledigheten. Tjänstledigheten beviljas 
utan lön fr.o.m. 1.4.2012 t.o.m. den 31.12.2012, under förutsättning att 
en vikarie fås. Inbesparad semester utbetalas i pengar. 
Vikariatet lediganslås snarast i båda lokala tidningarna och en grupp 
bestående av Per Lycke, Nora Rosenström och socialchefen intervjuar 
sökandena inför nästa socialnämndsmöte. 
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 SOCIALNÄMNDEN 29  13 
 

INKÖP AV NY BIL TILL HEMSERVICEN 
 
SocN § 166/24.10.2011 
 

• Bilaga 12:Utredning över leasing 

• Bilaga 13:Offerter 

Det finns behov av att köpa ny bil till hemservicen.  Det finns i budgeten 
för år 2011 under investeringar upptaget 23.000 euro för byte av bil till 
hemservicen.  Såsom en ändring av socialnämndens förslag har 
beslutats att det ska göras en utredning gällande leasing av bil som ett 
alternativ till köp och att pengarna binds till kommunstyrelsen och 
frigörs på ansökan av socialnämnden efter utredningen.  
Offerter har begärts in från sju bilfirmor för dels inköp av bil, dels 
leasing av bil. Efter utredning om leasing har framkommit att det är mer 
ekonomiskt för kommunen att köpa en bil. Efter att ett flertal bilar har 
provkörts och bedömts utgående från hemservicens behov föreslås en 
Peageut 308 från Håwe-bil som mest lämplig. Kostnaden för leasing för 
åren 2012-2014 är 21 427,56 euro och kostnaden för inköp är 18 800 
exkl. moms.  
 
Socialarbetarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner att hemservicen köper en 
Peageut 308 från Håwe-bil mot inbyte av den gamla bilen samt 
anhåller till kommunstyrelsen om att frigöra medel för bytet. 

 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
_______ 

 
FÖRSÄLJNING AV HEMSERVICENS GAMLA BIL 
 
SocN § 29 

 
I samband med att hemservicen beviljades att inköpa ny bil beslutades 
att den gamla bilen skulle bytas in i köpet. Hemservicen köpte en  



 FINSTRÖMS 
KOMMUN 
 
Organ 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  § nr Sammanträdesdatum 05.03.2012  Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2012  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 29  14 
 
Forts. § 29 
 
Peageut 308 från Håwe-bil, men de var inte intresserade av att byta in 
den gamla bilen. Den gamla bilen är en Renault Clio vars 
försäljningsvärde för en liknande bil i fungerande skick skulle vara ca 
1 250,00 euro. Reparationskostnaderna samt nya däck till 
hemservicens Renault Clio skulle uppgå till ca 750,00 euro och på 
basen av dessa uträkningar skulle bilen kunna erbjudas till försäljning 
med utgångspris 350,00 euro. 
 
Socialarbetarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden beslutar att bjuda ut hemservicens Renault 
Clio i marknaden i de åländska tidningarna till utgångspris 350,00 euro 
och därefter delegerar till tjänstemännen att sälja den till 
högstbjudande. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 30  15 
 

TILLSÄTTANDE AV EN ARBETSGRUPP FÖR PLANERING AV TILLBYGGNAD 
TILL ROSENGÅRD 
 
SocN § 152/5.9.2011 

 
I budgeten för år 2011 finns 40.000 euro beviljat för projektering av en 
tillbyggnad av Rosengård. En arbetsgrupp med uppdrag att utreda 
äldreomsorgen i kommunen har skrivit en rapport där slutsatserna är 
att det finns behov av både ökande resurser för hemservice till de 
ordinarie hemmen för att utveckla hemservicen samt fler boendeplatser 
på omsorgsboendenivå. 
En arbetsgrupp för planering av tillbyggnaden av Rosengård skulle ha 
till uppdrag att konkretisera behovet av tillbyggnad utgående från de 
ritningar som finns, se över vilka förbättringar som skulle behövas, att 
ge förslag på val av arkitekt, uppge kostnader för personalökning o s v. 
Arbetsgruppens förslag ska ges till socialnämnden inom november 
2011. Rapporten ska därefter ges vidare till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för beslut angående tillbyggnad av Rosengård. 
Medlemmar i arbetsgruppen föreslås vara Jana Andersson, 
föreståndare för Rosengård, Boel Josefsson, ekonomichef, Kaj 
Granholm, byggnads inspektör samt Britt Branér, socialarbetare med 
ansvar över äldreomsorgen. 
 
Socialarbetarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden tillsätter arbetsgruppen och begär in 
rapport inom november 2011. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Ärendet bordläggs. 
------ 

 
TILLSÄTTANDE AV EN ARBETSGRUPP FÖR PLANERING AV TILLBYGGNAD 
TILL ROSENGÅRD 
 
SocN § 168/24.10.2011 
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 SOCIALNÄMNDEN 30  16 
 
Forts § 168/24.10.2011 
 
Socialnämnden bordlade ärendet gällande att tillsätta en arbetsgrupp 
för planering av tillbyggnad av Rosengård vid sitt möte den 05.09.2011. 

 
Socialarbetarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden tillsätter arbetsgruppen och begär in 
rapport inom december 2011. 

 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Bordläggs till februarimötet eller tills den nyvalda socialnämnden är 
klar. 
------- 

 
TILLSÄTTANDE AV EN ARBETSGRUPP FÖR PLANERING AV TILLBYGGNAD 
TILL ROSENGÅRD 
 
SocN § 30 
 

I budgeten för år 2011 fanns upptaget 40 000 euro för projektering av 
en tillbyggnad av Rosengård. Socialnämnden bordlade vid sitt möte 
den 5.9.2011 förslaget att tillsätta en arbetsgrupp för planering av 
tillbyggnad av Rosengård. Ärendet togs på nytt upp vid 
socialnämndens möte den 24.10.2011 och då beslöt socialnämnden att 
bordlägga ärendet till februarimötet 2012 eller till dess den nyvalda 
socialnämnden är klar.  

 
Det finns i år 2012 års budget under investeringar upptaget 80 000 
euro för utbyggnad av Rosengård samt 81 000 euro för år 2013 och 
1 449 000 år 2014. Anslaget för år 2012 är dock bundet till 
kommunstyrelsen med motiveringen att den långsiktiga strukturen inom 
äldreomsorgen i kommunen skall utredas av oberoende konsult innan 
beslut om utbyggnad fattas.  
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Forts. § 30 
 
Socialarbetarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden överför ärendet till kommunstyrelsen med 
budgetskrivningen som motivering. 

 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 

 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget och ärendet överförs till 
kommunstyrelsen. 
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UTLÅTANDE ÖVER FÖRSLAG TILL FÖRNYAT GRUNDAVTAL OCH      
FÖRVALTNINGSSTADGA,  ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND 
 
SocN § 31 

• Bilaga 7: Utredning gällande förslag till nytt grundavtal 
• Bilaga 8: Utlåtande gällande förslag till reviderad 

förvaltningsstadga 
• Bilaga 9: Ålands Omsorgsförbund, Grundavtal, 

förvaltningsstadga 
 

Ålands Omsorgsförbund önskar beslut från sina medlemskommuners 
fullmäktigen gällande förslaget till nytt grundavtal samt ett utlåtande 
gällande förslaget till reviderad förvaltningsstadga inför 
förbundsfullmäktige i maj 2012. 
Behovet av ett förnyat grundavtal är klarlagt och relaterat till ny 
lagstiftning samt till nya verksamhetsformer. 
Den reviderade förvaltningsstadgan ändrar grunderna för 
kostnadsfördelningen och omsorgsbyråverksamheten har synliggjorts 
som en skild verksamhet, för övrigt utgår förslaget i stort sett från den 
nuvarande stadgan. 
 
Förslag: 
Socialnämnden föreslår inför styrelsen att Finströms kommun fattar 
beslut om att omfatta det nya grundavtalet samt ger ett positivt 
utlåtande om förvaltningsstadgan. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget och ärendet överförs till 
kommunstyrelsen. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 FINSTRÖMS 
KOMMUN 
 
Organ 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  § nr Sammanträdesdatum 05.03.2012  Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2012  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 32  19 
 

Konfidentiellt ärende  
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Konfidentiellt ärende 
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Konfidentiellt ärende 
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Konfidentiellt ärende 
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Konfidentiellt ärende 
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Konfidentiellt ärende 
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