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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
SocN § 130
Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn
till antalet närvarande.
______

PROTOKOLLJUSTERARE
SocN § 131
I tur att justera protokollet är Agneta Hansson och LarsÅke Mattsson.
______

FÖREDRAGNINGSLISTAN
SocN § 132
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg:
Extra ärenden:
Konfidentiella:
§ 140
§ 141
§ 142
§ 143 Anhållan om tilläggsanslag
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UTLÅTANDE ÖVER FÖRSLAG TILL LAG OM SÄRSKILT SOCIALVÅRDSSTÖD
SocN § 133
•
•
•

Bilaga 1: ÅLR, utkast 22.6.2009, särskilt socialvårdsstöd
Bilaga 2: Ål. Kommunförbund, utlåtande över förslaget
Bilaga 3: Socialförvaltningen, förslag till utlåtande

Landskapsregeringen inbegär kommunens utlåtande över det förslag till
framställning om särskilt socialvårdsstöd. Avsikten är att de föreslagna
lagarna skall träda i kraft så snart som möjligt vid lämpligt halvårsskifte.
Syftet med det nya stödet är att livssituationen skall kunna underlättas för
personer med endast en liten inkomst i form av pension för över 65-åriga
eller för personer med förtidspension. Landskapsregeringen anser, att för
dessa personer redan relativt små stöd torde kunna förbättra personens
livssituation i positiv riktning.
Den föreslagna lagstiftningen bygger på utkomststödslagen och innebär
vissa ändringar i den. Stödet är tänkt att utbetalas regelbundet en gång i
månaden, finansieras av landskapsregeringen och administreras av
kommunens socialkansli.
Socialchefens förslag:
Socialnämnden godkänner föreliggande förslag till utlåtande och överför
ärendet till kommunstyrelsen för godkännande.
Beslut:
Socialnämnden godkänner utlåtandet och ärendet överförs till
kommunstyrelsen.
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NY BARNOMSORGSLAGSTIFTNING
SocN § 134
•

Bilaga 4: Ny barnomsorgslag, Ålands landskapsregering
En ny barnomsorgslagstiftning föreslås ersätta nuvarande
barnomsorgslag och –förordning. Förslaget bygger på nuvarande
bestämmelser men innebär även vissa förändringar, nedan beskrivs
några av förändringarna samt eventuella konsekvenser av dessa.
•

För de barn som har skoluppskov får ingen avgift uppbäras för det
sista året inom barnomsorgen. Detta innebär ingen förändring för
Finströms kommun då detta tillämpas enligt nuvarande
barnomsorgstaxa i kommunen.

•

Kommunerna får en större frihet att reglera avgiftstaxan, avgifterna
styrs dock bl a genom enl maxavgift och vid vilken inkomstgräns som
avgift ej får uppbäras. I och med att maxavgiften är något lägre än
nuvarande maxavgift innebär förslaget troligtvis en något minskad
täckningsgrad av utgifterna.

•

Enligt förslaget försvinner rätten till barnomsorg för barn under tre år
om föräldrarna ej förvärvsarbetar eller studerar. Plats ska dock
beviljas om särskilda skäl föreligger. Enligt nuvarande
barnomsorgslagstiftning har alla som önskar rätt till barnomsorg vilket
inte heller begränsas gällande omfattningen av denna. I och med
ändringsförslaget kan en minskad efterfrågan på barnomsorgsplatser
uppstå vilket underlättar platssituationen i kommunen.

•

Vidare innebär förslaget att barn som har fyllt tre år har rätt till
halvtidsomsorg oberoende av om föräldrarna förvärvsarbetar eller ej.

•

För närvarande är den övre gränsen för halvtidsplats 25 h/v och enligt
förslaget omfattar halvtidsomsorg max 20 h/v. Detta kommer troligen
att innebära att de som erhåller halvtidsomsorg får kortare närvarotid
inom barnomsorgen än barnen har idag men troligtvis blir de färre till
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Forts. § 134
antalet då möjligheten att kombinera halvtidsomsorg med
förvärvsarbete blir svårare. I förlängningen innebär detta att det är
troligt att barn som idag erhåller barnomsorg på halvtid kommer att få
heltidsomsorg istället då gränsen mellan dessa går vid 20 h/v. För
dessa familjer skulle en halvtidsplats om max 25 h/v vara det optimala.
•

Gruppfamiljedaghem upptas som en möjlig form av barnomsorg i
lagstiftningen. Detta möjliggör en verksamhetsform där två
familjedagvårdare jobbar tillsammans utanför hemmet med en
barngrupp om max 8 barn. Under de senaste åren har det varit svårt
att rekrytera familjedagvårdare i hemmet, förslaget innebär en
möjlighet att tillgodose behovet av barnomsorg med små barngrupper
under friare former än vad daghemsverksamhet innebär.

•

Familjedagvårdare får vårda högst sex barn samtidigt, detta gäller
även idag men i det nya förslaget begränsas gruppstorleken ytterligare
genom att barn under tre år föreslås räknas som 1,5 barn. I praktiken
innebär detta att en familjedagvårdare som vårdar enbart barn under
tre år kan ha en barngrupp omfattande högst fyra barn, vilket leder till
en minskning av antalet barnomsorgsplatser i kommunen.
Familjedagvårdarnas lön grundar sig på antalet barn i vård, i
löneavtalet beaktas inte om barnen är över eller under tre år och
därmed innebär den här begränsningen en lönesänkning för de
familjedagvårdare som har vårdat mer än fyra barn samtidigt. Detta
kan leda till att verksamma familjedagvårdare väljer att avsluta sin
anställning och platsantalet i kommunens barnomsorg minskar
ytterligare pga svårigheter till nyrekrytering.

•

Det nya lagförslaget innebär att kommunen skall utreda behov av
specialbarnomsorg på begäran av vårdnadshavare eller personal i
daghemsverksamhet.

•

Formerna för samverkan med barnens vårdnadshavare ska redovisas
i varje gruppfamiljedaghem, daghems och fritidshemsverksamhets
arbetsplan. Vidare föreslås att arbetsplanen ska godkännas av det
organ som ansvarar för barnomsorgen i kommunen.
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Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att socialnämnden informerar kommunstyrelsen om
ovanstående förändringar och konsekvenser som det nya lagförslaget
för barnomsorgen innebär.
Forts. § 134
Socialchefens förslag:
Förslaget omfattas.
Beslut:
Förslaget godkänns.
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ANBUDSBEGÄRAN
SocN § 135
Lunchmaten till Emkarby och Pålsböle daghem samt Pålsböle skola
tillreds vid Källbo skola. För ändamålet bör en upphandling av
mattransporten ske för tiden 1 oktober – 31 december 2009, i
december uppgörs en ny upphandling av mattransporten inför
startandet av kommunens centralkök i det nya daghemmet.
Anbudsbegäran bör uppta följande punkter:
Tidpunkt
Värmeskåpens storlek
Bilens renlighet
Vid avbokning av körning debiteras ingen avgift
Transportlådor och värmeskåp returneras dagligen till Källbo skola.
Maten levereras enligt beställning. Om matutköraren har förhinder
ordnar denne en ersättare för att sköta uppgiften enligt uppgjorda
villkor.
• Priset anges per resa.
•
•
•
•
•
•

Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att barnomsorgsledaren i samråd med ekonomichefen uppgör
en anbudsbegäran för mattransport enligt ovanstående beskrivning samt
att anbudsbegäran skickas till samtliga taxibolag i Finström. Vidare
föreslås att barnomsorgsledaren och socialchefen beslutar om vilket
bolag som anlitas för uppgiften.
Socialchefens förslag:
Förslaget omfattas.
Beslut:
Förslaget godkänns med förändringen att socialnämnden tar ställning till
vilket bolag som anlitas för uppgiften.
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HEMSERVICENS OCH BARNOMSORGENS AVGIFTER
SocN § 136
•
•

Bilaga 5: Hemservicesavgifter
Bilaga 6: Barnomsorgstaxa

Kommunstyrelsen inbegär översyn av avgifterna i samband med
budgetförslagen från nämnderna. De avgifter som socialnämnden bör
ta ställning till är hemservicens avgifter och barnomsorgsavgifterna.
Socialarbetarens och barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att socialnämnden tar ställning till de förslag som uppgjorts för
avgifter från den 01.01.2010 och godkänner dem.
Socialchefens förslag:
Förslaget omfattas.
Beslut:
Förslagen till avgifter inom hemservice och barnsomsorg godkänns.
Ärendet förs vidare till kommunstyrelsen.
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ANHÅLLAN OM AVGIFTSFRI BARNOMSORG
SocN § 137
•

Bilaga 7: Anhållan om avgiftsfri barnomsorg

En anhållan om avgiftsfri barnomsorg har inkommit gällande ett barn
som erhåller barnomsorg vid Godby daghem. Barnet äter inte vanlig
mat i den mängd han behöver och därför får han näringslösning
genom sondmatning. Föräldrarna inköper och tar med den
näringslösning som barnet får vid daghemmet. Med anledning av att
barnet inte erhåller mat vid daghemmet som övriga barn utan enbart får
näringslösning som bekostas av föräldrarna har de lämnat in anhållan
om avgiftsfri barnomsorg.
Enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (1992/734),
§ 11, andra punkten kan avgifterna nedsättas eller efterskänkas, om
det är befogat med beaktande av vårdsynpunkt.
Tidigare har läkarintyg inlämnats.
Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås avslag på föräldrarnas anhållan om avgiftsfri barnomsorg.
Vidare föreslås att familjen erhåller reducerad barnomsorgsavgift
motsvarande den kostnad per månad som föräldrarna inköper
näringslösning för till daghemmet. För att erhålla nämnda reducering
bör verifikat som styrker utgiften inlämnas.
Socialchefens förslag:
Förslaget omfattas.
Beslut:
Socialnämnden ger avslag för avgiftsfri barnomsorg.
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BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2010, SOCIALVÅRDEN OCH BARNOMSORGEN
SocN § 138
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilaga 8: Budgetdirektiv
Bilaga 9: Budgettexter
Bilaga 10: Dispositionsplan
Bilaga 11: Ekonomiplan och Investeringsbilaga
Bilaga 12: Budgettexter, barnomsorg
Bilaga 13: Dispositionsplan, barnomsorg
Bilaga 14: Ekonomiplan och Investeringsbilaga, barnomsorg
Bilaga 15: Barnomsorgens löner
Bilaga 16: Fördelning av kostnaderna för centralköket

Kommunstyrelsen inbegär nämndernas budgetförslag senast den 4
september.
Kansliet har uppgjort ett förslag, som för socialvården stannar på
3 069,113,00 euro netto, vilket innebär en ökning med 6,17 %. Den
givna ramen är 3 002,010 euro netto med en ökning på 3,84 %.
Ökningen beror på ett behov av utökad arbetstid för byråsekreteraren
samt ett behov av att kunna anställa en familjearbetare inom
barnskyddet.
Ytterligare behövs ekonomiskt tillskott för åtgärder inom barnskydd
samt för att kunna garantera ekonomiskt utsatta grupper ett lagenligt
stöd.
Förslaget till budget för barnomsorgen uppgår till 1.814.809 euro på
nettonivå. Detta är en sänkning från budgetramen som uppgår till
2.045.919 euro. Orsaken till detta är att de interna inkomsterna har ökat
pga införande av centralkökets verksamhet. De externa utgifterna har
ökat med ca 70.000 euro från 1.911.194 euro till 1.981.446 euro pga att
budgetförslaget omfattar en utökning av assistentresurser och ny
verksamhet i form av gruppfamiljedaghem fr o m augusti 2010.
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Forts. § 138
Förslag:
Socialnämnden godkänner budgetförslagen för barnomsorgen 2010
samt för socialvården 2010 och ärendet förs vidare till
kommunstyrelsen.
Beslut:
Ärendet återremitteras för ny behandling måndagen den14 augusti kl.
18.00 på kommunkansliet. Handlingar i ärendet hämtas av samtliga
ledamöter under fredagseftermiddagen den 11 augusti.
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