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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 

 

  Sammanträdesdatum Nr  
 SOCIALNÄMNDEN 03.04.2012  3/12 

Sammanträdestid Tisdagen den 3 april 2012 kl 18.00 – 19.45. 
 

Sammanträdesplats  Rosengård 
Beslutande  

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

 
-  Karlsson Sören 
-  Grönlund Johanna 
-  Grüssner Björn 
-  Lindblom-Mattsson Inger 
x  Eriksson Martina 
-  Westerberg Ylva 
-   Pastoor Fredrik 

Föredragande x  Margareta Nordberg, socialchef 

Övriga närvarande  -  Höglund Roger, kommunstyrelsens ordförande 
x Lycke Per, kommunstyrelsens representant, till 18.45 
-  Oriander Niklas, vik. kommundirektör 
x  Sjöstrand Ingela, barnomsorgsledare, till 19.30. 
-  Enkvist Louise, socialarbetare 
 

Paragrafer §§ 39 - 50 

Underskrifter Ordförande Sekreterare 

   

 Rolf Karlsson Margareta Nordberg 

Protokolljustering Godby den 5.4.2012 på socialkansliet 

   

 Nora Rosenström  Börje Björklund 

Protokollet framlagt till 
påseende 

Godby den 10.4.2012  

   

Intygar Margareta Nordberg, sekreterare  

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den                           

   

Underskrift Solveig Gestberg, byråsekreterare  

 



 
 FINSTRÖMS KOMMUN 

 
Organ 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  Utfärdat den  Sida 
 SOCIALNÄMNDEN 29.3.2012 2 

Sammanträdestid Tisdagen den 3 april 2012 kl 18.00 – 19.45 

Sammanträdesplats Rosengård 
Ärenden: 
 
  § 39  Konstatera laglighet och beslutförhet 
  § 40  Protokolljusterare 
  § 41  Föredragningslista 
  § 42  Delgivning av tjänstemannabeslut 
  § 43  Assistentbehov 
  § 44  Utlåtande gällande framtida behov av socialservice, varvid verksamhet kunde bedrivas i Pålsböle skola 
  § 45  Godkännande av verksamhetsberättelserna för socialvården, äldreomsorgen och barnomsorgen 2011 
  § 46  Godkännande av projekt ”Medvind” 
  § 47  Tillkännagivande av tjänstemannabeslut gällande socialarbetarvikariat 
  § 48  Ärenden och beslut till kännedom 
  § 49  Godkännande av socialchefens semester 
 ----- 
 
Konfidentiellt ärende: 
 § 50  Godkännande av arvode och kostnadsersättning 
----- 
  
 
 

Enligt uppdrag: Margareta Nordberg, socialchef 



 FINSTRÖMS 
KOMMUN 
 
Organ 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  § nr Sammanträdesdatum 3.4.2012  Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2012  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 39 - 41  3 
     

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SocN § 39 
Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn 
till antalet närvarande. 
_ _ _ _ _ _ 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

SocN § 40 
I tur att justera protokollet är Nora Rosenström och Börje 
Björklund. 
_ _ _ _ _ _  
 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SocN § 41 
Föredragningslistan fastställdes oförändrad: 
 
_ _ _ _ _ _ 
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 SOCIALNÄMNDEN 42  4 
     

  DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT 
 
 SocN § 42 
 
  Socialchefen 
  Personalbeslut §§ 8 - 21/12 
  Vårdnadsavtal §§ 3 – 6/12 
  Fastställande av faderskap §§ 4 – 6/12 
 
  Byråsekreteraren 
  Barnomsorgsavgifter §§ 145 – 147/12 
  Moderskapsunderstöd §§ 10 – 12/12 
  Hemvårdsstöd §§ 63 – 74/12 
 
  Socialarbetaren 
  Utkomststöd §§ 68 – 99/12 
  Förebyggande utkomststöd § 3/12 
  Missbrukarvård § 1/12 
  Sysselsättning för handikappades § 1/12 
 
  Socialarbetaren 
  Handikapp §§  
  Omsorg §§   
  Äldreomsorg §§  
 
  Barnomsorgsledaren 
  Personal §§ 19 - 26 
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 SOCIALNÄMNDEN 43  5 
 

ASSISTENTBEHOV 
 
SocN § 43 

 
Ett barn har barnomsorg i annan kommun bekostad av Finström. 
Kommunen har påtalat assistentbehov för barnet. 
Barnomsorgsledaren och ena socialarbetaren har besökt daghemmet 
och diskuterat behovet med personal och socialsekreterare. Vidare har 
intyg från berörd specialbarnträdgårdslärare inbegärts. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden konstaterar att behov av assistentresurs 
omfattande 52,3 % av heltid till daghemmet föreligger för perioden 
april-december 2012, för eventuell förlängning av anställning av 
assistent görs en ny behovsprövning. Medel för ändamålet är ej 
upptaget i barnomsorgens budget för år 2012, målsättningen är att 
genom omdisponeringar inom budgetramen täcka de kostnader som 
uppstår. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget understöds. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 44  6 
 

UTLÅTANDE GÄLLANDE FRAMTIDA BEHOV AV SOCIALSERVICE, VARVID 
VERKSAMHET KUNDE BEDRIVAS I PÅLSBÖLE SKOLA 
 
SocN § 44 

• Bilaga 1: Kst § 32 
 
Kommunstyrelsen har inbegärt socialnämndens utlåtande om det 
framtida behovet av socialservice såsom barnomsorg i kommunen, 
avseende möjligheten att bedriva verksamhet i Pålsböle skola. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden konstaterar att det eventuellt kan vara 
möjligt att i framtiden bedriva barnomsorgsverksamhet i Pålsböle skola. 
För att klargöra behovet bör befolkningsprognos samt 
samhällsutveckling klargöras. Vidare bör utredas omfattning och 
kostnader för de ändringar av fastigheten som är nödvändiga för 
anpassning till verksamhet. Förslagsvis tillsätter kommunstyrelsen en 
arbetsgrupp för ändamålet. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget understöds. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget och ärendet överförs till 
kommunstyrelsen. 
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 SOCIALNÄMNDEN 45  7 
 

GODKÄNNANDE AV VERKSAMHETSBERÄTTELSERNA FÖR SOCIALVÅRDEN, 
ÄLDREOMSORGEN OCH BARNOMSORGEN 2011 
 
SocN § 45 

 
• Bilaga 2: Verksamhetsberättelsen samt ekonomisk rapport, 

socialvården, äldreomsorgen, barnomsorgen och redogörelse över 
socialnämndens interna tillsyn år 2011. 

Vilket framgår av verksamhetsberättelsen för socialvården visar bokslutet, 
trots överföring från barnomsorgens budget på 62 000 euro, ett minus på 
5 233 euro. Detta beror på att slutregleringar för bl.a. missbrukarvården och 
specialomsorgen har kunnat göras, först efter att samtligas bokslutssiffror 
varit klara, och därför har beloppen inte varit kända. 
Gällande äldreomsorgen visar bokslutet ett minus på 121 510 euro, trots en 
överföring från barnomsorgens budget på 44 000 euro. Det stora minuset 
beror främst på, att man vecka 13/2012 har fått veta att slutregleringen för 
De Gamlas Hem för år 2011 slutar på en faktura för Finströms del på 
116 000 euro. 
Barnomsorgens verksamhetsberättelse visar att 1 798 465 euro har 
förbrukats av den ursprungliga budgeten på 1 921 424 euro. Från den 
ursprungliga budgeten har en överföring gjorts till socialvården och 
äldreomsorgen, vilket redan redovisats för. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelserna för socialvården, 
äldreomsorgen och barnomsorgen för år 2011 och anhåller från 
kommunstyrelsen om ett godkännande av överskridningen för socialvårdens 
och äldreomsorgens del. 
Ärendet överförs till kommunstyrelsen. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelserna för socialvården, 
äldreomsorgen och barnomsorgen för år 2011 och anhåller från 
kommunstyrelsen om ett godkännande av överskridningen för socialvårdens 
och äldreomsorgens del. 
Ärendet överförs till kommunstyrelsen 
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 SOCIALNÄMNDEN 46  8 
 
 GODKÄNNANDE AV PROJEKT ”MEDVIND” 
 
 SocN § 46 

o Bilaga 3: Dennis Erikssons presentation 

I Finströms kommun finns ca 50 hushåll som lyfter utkomststöd. Av 
utkomststödstagarna består ett tiotal av unga arbetslösa som skulle ha 
många år kvar i arbetslivet, och som inte mår bra av att gå arbetslösa, 
men av olika orsaker fastnat i ett negativt mönster. Dessa personer 
behöver mera hjälp och stöd, för att bryta neråtgående spiraler, än vad 
AMS och socialkansliet har möjlighet att ställa upp med. Utöver att 
många människor i kommunen inte mår bra blir det också en stor 
kostnad för kommunen att så många är hänvisade till utkomststöd. 
För att profilera sig som en kommun som ser framåt och är villig att 
satsa resurser på och värna om kommuninvånarnas välmående finns 
nu möjlighet att starta projekt ”Medvind” i samarbete med Dennis 
Eriksson. Han har sedan 1995 varit ledare för EU och LR finansierade 
projekt, nu senast i ”Stöd i arbete” och hjälpt personer in i arbetslivet. 
Han har nu möjlighet att genom avtal arbeta med dessa frågor för 
Finströms kommun. Tiden för projektet föreslås vara 1 maj till 31 
december 2012 med hopp om att få budgeterade medel för fortsättning 
under våren 2013 då ett långsiktigt perspektiv är nödvändigt för att 
uppnå ett stadigvarande resultat. Utgående från att Dennis Eriksson 
har ett välfungerande motivationsprogram är förhoppningen att det 
verkligen ska bli ett stadigvarande resultat för projektdeltagarna med 
ett nytt positivt tänkesätt, självförtroende och framtidstro. 
 
Målgrupp 
Långtidsarbetslösa personer som lyfter utkomststöd 
 
Målsättning med projektet 
Att deltagarna som medverkar i projektet ska få ett arbete eller påbörja 
studier. 
 
Uttagningskriterier 
Ålder: 18-40 år 
Missbruk: Icke missbrukare samt, efter utvärdering, personer med 
lindrig missbruksproblematik där socialarbetaren anser att arbete är en 
viktig del i rehabiliteringen och för helheten för klientens mående.  
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 SOCIALNÄMNDEN 46  9 
 
Forts. § 46 
 
Projektledaren har i dessa fall ingen roll i eventuell 
missbruksrehabilitering utan verkar endast som coach i målet med att 
få ett arbete eller studieplats. 
Deltagaren skall av socialarbetare ha bedömts ha behov av och 
förutsättningar (vara motiverade) för att gå ut på arbetsmarknaden när 
praktik-/arbetsplats är ordnad eller att på annat sätt ta itu med sin 
livssituation. 
Deltagaren skall uppfylla samtliga kriterier. 
 
Metoder 

1. Kartläggning av personens livssituation med fokus på arbets-
/utbildningsmarknaden 

2. Uppgörande av målinriktad konkret handlingsplan 
3. Ge verktyg: förbereda arbetsintervjuer, uppgörande av CV, 

studiebesök, söka kunskap och information utifrån 
handlingsplanen 

4. Söka praktikplats/arbetsplats, utbildning 
5. Samt även 

- stöda deltagarna i genomförandet av handlingsplanen 
- samarbete med deltagaren, coachen och socialkansliet och 

eventuellt annat nätverk 
- utvärdering 

Socialarbetarens förslag: 
Att starta projekt ”Medvind” för en tidsperiod om 1 maj till 31 december 
2012 varpå nytt beslut tas om eventuell fortsättning av projektet. I 
dagsläget finns 4-5 intresserade deltagare. Projektet föreslås 
finansieras med medel från utkomststödet med motiveringen att om ett 
par personer kunde komma ut i arbetslivet skulle kostnaden för 
utkomststöd minska motsvarande vad projektet kostat.  
Uppskattning av kostnader enligt Dennis Erikssons presentation:  

- första månaden 1500 € +moms samt ev kilometerersättning 46 
cent/km och eventuell telefon-/mailkontakt 50 €/månad/klient. 

- Följande månader 750 € + ovanstående tillägg. 
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 SOCIALNÄMNDEN 46  10 
 
Forts. § 46 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget understöds och överförs till kommunstyrelsen för 
godkännande och skrivning av avtal. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget med tillägget att projektet föreslås 
få en prövotid fram till oktobermånad 2012 då en utvärdering görs. 
Ärendet överförs till kommunstyrelsen. 
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 SOCIALNÄMNDEN 47  11 
 

TILLKÄNNAGIVANDE AV TJÄNSTEMANNABESLUT GÄLLANDE 
SOCIALARBETARVIKARIAT 
 

 SocN § 47 
o Bilaga 4: Tjänstemannabeslut § 17, 27.3.2012 

 
Av fyra sökande, kallades två personer till anställningsintervju, enligt 
SocN § 28, 5.3.2012. Arbetsgruppen var enhällig i sitt beslut att utse 
Agneta Finckenberg – Eriksson till socialarbetarvikarie för tiden 
16.4.2012 – 31.12.2012.  
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden antecknar sig tjänstemannabeslutet till kännedom. 
 
Beslut: 
Socialnämnden antecknar sig tjänstemannabeslutet till kännedom. 
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 SOCIALNÄMNDEN 48  12 
 

ÄRENDEN OCH BESLUT TILL KÄNNEDOM 
 
SocN § 48 

 
o Bilaga 5: Sunds kommun, Kst § 62, Kfg § 31, Avgiften för 

familjearbete fastställd för köp av tjänst. 
o Bilaga 6: Mariehamns stad, Slutreglering av fältarbete och 

Alkohol – och drogmottagning. 
o Bilaga 7: Kst § 36, Begäran om revidering av sektorplan. 
o Bilaga 8: Kst § 16, Kfm § 18, Godkännande av omdisponering 

av medel – socialförvaltningen. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden antecknar sig beslut och ärenden till kännedom. 
 
Beslut: 
Socialnämnden antecknar sig beslut och ärenden till kännedom. 
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 SOCIALNÄMNDEN 49  13 
 

GODKÄNNANDE AV SOCIALCHEFENS SEMESTER 
 
SocN § 49 

 
Socialchefen har fem semesterdagar och fem semesterpremiedagar att 
ta ut före aprilmånadens utgång. Socialchefens begäran är att ta ut 
denna semester vecka 17 och 18. Under denna period vikarieras 
socialchefen av socialarbetare Louise Enkvist. 
 
Förslag från socialnämndens ordförande: 
Socialchefen beviljas semesterdagar och semesterpremiedagar enligt 
begäran. 
 
Beslut: 
Socialchefen beviljas semesterdagar och semesterpremiedagar enligt 
begäran. 
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 SOCIALNÄMNDEN 50  14 
 
Konfidentiellt ärende 
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