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  Utfärdat den  Sida 
 SOCIALNÄMNDEN 19.11.2015 2 

Sammanträdestid Tisdagen den 24 november 2015 kl 18.00 -  

Sammanträdesplats Kommungården 
 
Ärenden: 
 
  §  95  Konstatera laglighet och beslutförhet 
  §  96  Protokolljusterare 
  §  97  Föredragningslista 
  §  98  Delgivning av tjänstemannabeslut  
  §  99  Anhållan om verksamhetsbidrag 
  § 100 Synpunkter gällande förslag till personalprogram 
  § 101 Samarbetsavtal med Sunds och Saltviks kommuner inom individ- och familjeomsorg 
  § 102 Fastställande av principer för utkomststöd och förebyggande utkomststöd i Finströms                     
            Kommun 
 § 103 Budgetuppföljning per september 2015 
 § 104 Godkännande av omarbetade kriterier för närståendevård 
 § 105 Godkännande av verksamhetsföreskrifter för handikappservicen i Finström 
 § 106 Anställning av lokalvårdare till äldreomsorgen 
 § 107 Delgivningar 
------ 
 
Konfidentiella ärenden: 
§ 108 Omfattning av ersättning för personlig assistans 
§ 109 RÄTTELSEYRKAN/Ansökan om ersättning 
------ 
 
Extra ärenden: 
§ 110 Anhållan om läroavtalsutbildning 

Enligt uppdrag: Paulina Eklund, socialchef 
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  § nr Sammanträdesdatum 24.11.2015 Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den 1.12.2015  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 95 - 97  3 
     

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SocN § 95 
Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn 
till antalet närvarande. 
_ _ _ _ _ _ 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

SocN § 96 
I tur att justera protokollet är NN och NN. 
Till protokolljusterare valdes Maj-Gun Lignell och Åke 
Mattsson. Protokollet justeras på Kommungården den 
26.11.2015 kl. 18.30. 
_ _ _ _ _ _  
 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SocN § 97 
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg: 
§ 110 Anhållan om läroavtalsutbildning 
_ _ _ _ _ _ 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den 1.12.2015  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 98  4 
 
 DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT 
 
 SocN § 98 
 
  Personalbeslut, förvaltning §§ 53-64 

Faderskap   § 10-12 
Vårdnad och umgänge  §§ 36-42 
Underhåll   §§ 24-25 
Utkomststöd  §§ U-MB 2150097-2150155 
   §§ U-PE 2150022 
Förebyggande utkomststöd  § § U-MB2150019-2150024 
 
Barnskydd   §§ BS-MB 2150014-2150017 
   §§ BS-PE 2150025-2150034 
Missbrukarvård och föreb. Åtg. § -  
 
Handikappservice och specialomsorg §§ H-BD 2150001-2150008 
Omsorg   §§ 24-32 
Äldreomsorg  §§ 59-66 
Hemservice, personal  §§ 198-231 
Hemservice, klienter  §§ 18-20 
 
Barnomsorg, personalbeslut §§ 122 - 128 
Barnomsorg, placering  §§ 50 - 51 
Godby daghem, personalbeslut §§ 113 - 149 
Emkarby daghem, personalbeslut § - 
Pålsböle daghem, personalbeslut §§ 61 - 82 
 
Barnomsorg, avgiftsbeslut  §§ 151 - 168 
Hemvårdsstöd  §§ 43 – 48 
Hemvårdsstöd enl ny lag §  HS 1/15 
Moderskapsunderstöd  §§ 19 - 22 
 
Tjänstemannabesluten finns till påseende vid sammanträdet. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden antecknar tjänstemannabesluten till kännedom. 
 
Beslut: 
Socialnämnden antecknade tjänstemannabesluten till kännedom. 



 FINSTRÖMS 
KOMMUN 
 
Organ 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  § nr Sammanträdesdatum 24.11.2015 Sida 
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Kommun-
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   den 1.12.2015  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 99  5 
 

ANHÅLLAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 
 
SocN § 99 

• Bilaga 1: Bidragsansökan  
 

Ålands neurologiska förening r.f. har idag 211 medlemmar från alla 
åländska kommuner. 

 
Föreningens målsättning är att aktivera personer med 
funktionsnedsättning, att skapa gemenskap samt att ge information och 
stöd. 
 
Föreningen håller medlemsträffar samt ordnar träningstillfällen och 
andra tillställningar. De har också startat ett projekt gällande assistent-
hundar där medlemmar erbjuds möjlighet att ansöka om assistenthund 
som ett handikapphjälpmedel. 
 
Föreningen anhåller om medel för sin verksamhet. 
 
Socialchefens förslag:  
Ärendet bordläggs med motiveringen att budgeten för 2016 inte ännu 
är fastslagen, ärendet behandlas på nytt då budgeten är fastslagen. 
 
Beslut: 
Socialnämnden beslöt enhälligt enligt förslag. 
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 SOCIALNÄMNDEN 100  6 
 
 SYNPUNKTER GÄLLANDE FÖRSLAG TILL PERSONALPROGRAM 
 
 SocN § 100 

• Bilaga 2: Finströms kommun, personalprogram 

• Bilaga 3: Socialnämndens förslag till synpunkter 

Kommunstyrelsen har den 4.11.2015 (248 §) inbegärt socialnämndens 
synpunkter gällande förslag till personalprogram. Synpunkterna skall 
vara Kommunstyrelsen tillhanda senast den 1.12.2015. 
Socialnämnden har tidigare (SocN 26.02.2013 § 28) inkommit med 
synpunkter på personalprogram för Finströms kommun, dessa punkter 
har därmed inte påpekats ånyo. 
Alla kommuner ska upprätta handlingsplaner gällande missbruk (skulle 
ha lämnas in till Ålands landskapsregering senast 31.05.2015). 
Kommunerna har också uppmanats att utforma policyn. Detta i enlighet 
med Ålands handlingsprogram mot riskbruk och missbruk 2013-2016, 
alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (Ålands landskapsregering). 
Finströms kommun saknar ovanstående handlingsplan(er). 
 
Landskapsregeringen ordnade den 6.10.2015 en utbildningsdag om 
våld i nära relationer, personal vid socialkansliet deltog. Det betonades 
att berörda myndigheter behöver uppdatera sina strategier, 
handlingsplaner och rutiner kring våld i nära relationer då detta är ett 
mycket utbrett problem i hela samhället. Våld i nära relationer bör 
också synliggöras i ordinarie styrdokument, t.ex. i budgeten hur man 
arbetar med detta. Detta betyder att dels socialnämnden borde lyfta 
problemet i sina egna styrdokument (budget, ev utarbeta 
handlingsplan), men också att kommunen som arbetsgivare har ett 
ansvar och behov av klara rutiner/handlingsplaner om någon i 
personalen blir utsatt. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden beslutar godkänna förslag till synpunkter gällande 
personalprogram för Finströms kommun enligt bilaga och översänder 
det till Kommunstyrelsen. 
Socialnämnden uppmanar Kommunstyrelsen att inleda arbetet med att 
ta fram en handlingsplan för missbruk men också huruvida en  
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 SOCIALNÄMNDEN 100  7 
 
Forts. § 100 
 
handlingsplan för våld i nära relationer skall utarbetas inom kommunen 
alternativt föras in i personalprogrammet.  
 
Beslut: 
Socialnämnden beslöt enhälligt enligt förslag. 
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 SOCIALNÄMNDEN 101  8 
 

SAMARBETSAVTAL MED SUNDS OCH SALTVIKS KOMMUNER INOM 
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 
 
SocN § 101 

 
Tjänstemännen på socialkansliet har under det senaste året noterat att 
det finns behov av samarbetsavtal med de andra norråländska 
socialkansliernas tjänstemän. Detta speciellt inom barnskyddsarbete 
(kräver två behöriga socialarbetare för beslutsfattande) samt i 
jävsituationen, bl.a. i samband med vårdnadsutredningar. 
 
Finströms socialkanslis socialchef samt socialarbetare (med 
arbetsområde utkomststöd, barnskydd m.m.) är båda behöriga 
socialarbetare. Om en av dessa tjänstemän är frånvarande pga. t.ex. 
semester eller sjukfrånvaro kan behov av samarbetsavtalet uppstå. 
Behov kan också uppstå om båda tjänstemän varit delaktiga i 
utredningsarbetet.   
 
Sunds och Saltviks kommuner har sedan flera år ett samarbetsavtal för 
individ- och familjeomsorgen. Avtalet är begränsat till semestrar och 
kortare sjukledigheter samt till endast akuta ärenden. Samt att vikariera 
varandra vid s.k. jävssituationer. Jävsreglerna utgör en viktig byggsten 
när det gäller att skapa förtroende bland kommunens invånare för att 
kommunförvaltningen behandlar deras ärenden opartiskt. Det är 
ofrånkomligt att det uppkommer situationer då socialkansliets personal 
hamnar inför ett ärende där objektiviteten kan ifrågasättas. I både 
barnskydds- och vårdnadsutredningar krävs två personal så det är  
inte alltid det kan lösas inom kommunen.  
 

• Garanti för att alltid någon av de ledande tjänstemännen 
(socialsekreterare eller socialchef) är i tjänst 

• Möjliggör köp av tjänster då jäv föreligger.  
 

Finström har sedan tidigare ett avtal om samarbete vad det gäller 
barnskydd med kommunerna Finström, Geta, Sund, Hammarland och 
Eckerö. Detta samarbetsavtal är dock begränsat till enbart 
beslutsfattande som ”tredje part” i barnskyddet, dvs. inte deltagande i 
övrigt arbete såsom t.ex. arbetspar.  
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 SOCIALNÄMNDEN 101  9 
 
Forts. § 101 
 
Socialchefens förslag:  
Att Socialnämnden beslutar att rikta en anhållan om att Finström skulle 
ingå i samarbetsavtal för individ- och familjeomsorgen med Sunds och 
Saltviks kommuner. Anhållan riktas till kommunernas 
socialnämnd/kommunstyrelse. Samarbetsavtalet föreslås vara av 
samma modell som det nu gällande samarbetsavtalet mellan Saltvik 
och Sund, dock med tillägget att avtalet bör gälla endast behöriga 
socialarbetare (för att kunna fatta beslut enligt t.ex. barnskyddslagen). 
Socialnämnden anhåller om svar senast den 31.12.2015.  
 
Beslut: 
Socialnämnden beslöt enhälligt enligt förslag. 
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 SOCIALNÄMNDEN 102  10 
 

FASTSTÄLLANDE AV PRINCIPER FÖR UTKOMSTSTÖD OCH 
FÖREBYGGANDE UTKOMSTSTÖD I FINSTRÖMS KOMMUN 
 
SocN § 102 

• Bilaga 4: Principer för utkomststödet i Finströms kommun 2016 

Bestämmelser om förebyggande utkomststöd finns i 1 § 2 mom. och 13 
§ lagen om utkomststöd. Det förebyggande utkomststödet skall dels 
främja en persons/familjs sociala trygghet, dels främja en 
persons/familjs förmåga att klara sig på egen hand samt förebygga 
utslagning och långvarigt beroende av utkomststöd. Kommunen 
bestämmer kriterier för förebyggande utkomststöd. Nuvarande kriterier 
är fastställda 2012 (SocN 5.3.2012 § 24).  
 
Ett tjänstemannautkast har uppgjorts i samarbete med Sund-Vårdö och 
Saltvik med principer för utkomststödet. Offerter begärdes in på 
begravningskostnader för att få gällande prisnivå. De största 
ändringarna jämfört med 2012: 

- Trafikförsäkring/fordonsskatt ersätts enligt en 1 bil/hushåll under 
de första 3 månaderna efter att den första ansökan om 
utkomststöd inkommit. Efter detta kan utgiften endast beaktas 
vid särskilda skäl såsom sjukdom, avsides boende (mer än 5 km 
till närmaste busshållplats) etc. Detta beviljas i nuläget för 
majoriteten av sökande. (Se rubrik kompletterande 
utkomststöd/bilkostnader) 

- De skäliga boendekostnaderna har höjts med cirka 10 % för att 
beakta dagens prisnivå. (Se rubrik skäliga boendekostnader). 

- Kostnader utöver de fastslagna skäliga boendekostnaderna 
beaktas i regel i fyra månader, efter fyra månader dock endast 
till skäligt fastslaget belopp. Detta gällde tidigare i 6 månader. 
(Se rubrik skäliga boendekostnader). 

- Kostnader för tandvård (som inte är akut) kräver att sökande 
varit klient inom utkomststödet de senaste 6 månaderna. 

- De förebyggande principerna har utökats för att bättre uppnå 
lagens syfte. 

 
Observera att grunddelarna i dokumentet är 2015 års nivå, 
indexjusteringen för 2016 har ännu inte kommit. Dokumentet kommer 
att uppdateras med grunddelarna för 2016. 
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 SOCIALNÄMNDEN 102  11 
 
Forts. § 102 
 
Kostnadsmässigt görs bedömningen att inga större inbesparingar eller 
kostnader kommer att följa på de nya principerna. Utkomststödet i 
kommunen är till största delen beroende av hur många klienter/familjer 
som beviljas stöd.  
Principerna för utkomststöd kommer att publiceras på kommunens 
hemsida. 
Principerna följer lagstiftningen om utkomststöd.  
 
Socialchefens förslag:  
Socialnämnden fastställer principerna för utkomststöd och 
förebyggande utkomststöd enligt bilaga. Principerna träder i kraft 
01.01.2016. 
 
Beslut: 
Socialnämnden beslöt enhälligt enligt förslag. 
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 SOCIALNÄMNDEN 103  12 
 
 BUDGETUPPFÖLJNING PER SEPTEMBER 2015 
 
 SocN § 103 
 

• Bilaga 5: Budgetuppföljning kostnadsställe socialvården 

• Bilaga 6: Budgetuppföljning kostnadsställe äldreomsorgen 

• Bilaga 7: Budgetuppföljning kostnadsställe barnomsorgen 

Budgetuppföljningen gäller för perioden 1.1-30.9.2015. Totalt sett följer 
socialnämnden det budgeterade anslaget för 2015.  
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden antecknar budgetuppföljningen enligt bilaga till 
kännedom. 
 
Beslut: 
Socialnämnden antecknade informationen till kännedom. 
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 SOCIALNÄMNDEN 104  13 
 
 GODKÄNNANDE AV OMARBETADE KRITERIER FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD 
 
 SocN § 104 

• Bilaga 8: information om stöd för närståendevård i Finström 

Kommunstyrelsens paragraf 40/2014. 
 
Socialarbetaren med ansvar över äldreomsorgen har uppgjort förslag 
till nya kriterier för beviljande av närståendestöd på grund av att de 
tidigare kriterierna var skilda för äldre och yngre. Detta är 
åldersdiskriminerande så kriterierna bör vara lika för alla. 
Närståendestödets arvodesbelopp har i enlighet med lagstiftningen 
indexjusterats inför år 2014. 
Socialnämnden har vid sitt möte den 11.02.2014, § 12, behandlat de 
omarbetade kriterierna för närståendestöd och beslutat att anteckna 
dem till kännedom och överföra ärendet till kommunstyrelsen för 
fastställelse.  
Kommunstyrelsen har vid sitt möte den 05.03.2014, § 40, behandlat de 
omarbetade kriterierna för närståendestöd och beslutat att 
återremittera ärendet till socialnämnden med hänvisning till att 
fastställande av kriterierna ingår i nämndens befogenheter. 
Socialnämnden har behandlat ärendet igen den 8.4.2015 § 23 och 
beslutat att ärendet skall överföras till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 26.8.2015 § 154 gett 
socialnämnden i uppdrag att se över kriterierna med målsättningen att 
en uppdaterad version slutligen skall fastställas för ikraftträdande 
1.1.2016. En uppdaterad version har bifogats sammanträdeskallelsen. 
 
Socialchefens förslag: 
Föreslås att Socialnämnden godkänner de omarbetade kriterierna för 
beviljande av närståendestöd enligt bilaga och överför dem till 
kommunstyrelsen för vidare behandling. 
 
Beslut: 
Socialnämnden beslöt enhälligt enligt förslag. 
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 SOCIALNÄMNDEN 105  14 
 

GODKÄNNANDE AV VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR 
HANDIKAPPSERVICEN I FINSTRÖM 
 
SocN § 105 

• Bilaga 9: Verksamhetsföreskrifter för handikappservicen i Finströms 
kommun 

Kommunstyrelsens paragraf 39/2014. 
Socialarbetaren med ansvar över äldreomsorgen har utarbetat förslag till 
verksamhetsföreskrifter för handikappservicen i Finström.  
Verksamhetsföreskrifterna är riktgivande för kommunens handläggning av 
handikappservicen och ska finnas tillgängliga för att förvaltningen ska bli mer 
brukarvänlig och öppen samt finnas som ett stöd för såväl tjänstemän som 
politiker.  

Verksamhetsföreskrifterna baseras på lagstiftning och beviljande av 
stöd i enlighet med Lag och Förordning om service och stöd på grund 
av handikapp föregås alltid av en individuell behovsbedömning. 
Socialnämnden har vid sitt sammanträde den 11.02.2014, § 11, 
behandlat verksamhetsföreskrifterna för handikappservice och beslutat 
att anteckna dem till kännedom och överföra ärendet till 
kommunstyrelsen för fastställelse.  
Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 05.03.2014, § 39, 
behandlat verksamhetsföreskrifterna och beslutat att återremittera 
ärendet till socialnämnden med hänvisning till att fastställande av 
verksamhetsföreskrifterna ingår i nämndens befogenheter. 
Socialnämnden har den 8.4.2014 § 24 behandlat ärendet på nytt och 
återigen överfört dem till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 26.8.2015 § 153 gett 
Socialnämnden i uppdrag att se över verksamhetsföreskrifterna med 
målsättningen att en uppdaterad version skall slutligen fastställas för 
ikraftträdande 01.01.2016. En uppdaterad version har bifogats 
sammanträdeskallelsen. 
 
Socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner socialarbetarens förslag till 
verksamhetsföreskrifter för handikappservicen i Finströms kommun 
enligt bilaga och överför dem till kommunstyrelsen för vidare 
behandling.  
 
Beslut: Socialnämnden beslöt enhälligt enligt förslag. 
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 SOCIALNÄMNDEN 106  15 
 
 ANSTÄLLNING AV LOKALVÅRDARE TILL ÄLDREOMSORGEN 
 
 SocN § 106 

• Bilaga 10: Sammanställning av samtliga sökande  

En tillsvidare anställning som lokalvårdare till äldreomsorgen, med 
omfattningen 78,4 % av heltid, har varit lediganslagen att sökas senast 
den 20 november 2015. Omfattningen kan utökas till heltid under 
förutsättning att kommunfullmäktige godkänner medel i budgeten för år 
2016. Totalt inkom 19 ansökningar. 
I första hand föreslås att Matilda Nyman som tillsvidare anställd 
lokalvårdare till äldreomsorgen från den 01.01.2016 med omfattningen 
78,4 % av heltid, som kan utökas till heltid under förutsättning att 
kommunfullmäktige beviljar medel, med grundlön 1 926,80 euro per 
månad för heltid.  
I andra hand föreslås Maria Söderlund. 
 
Socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden anställer Matilda Nyman som lokalvårdare 
till äldreomsorgen från den 01.01.2016 med omfattningen 78,4 % av 
heltid som kan utökas till heltid under förutsättning att 
kommunfullmäktige beviljar medel. Anställningen är tillsvidare med 
grundlön 1 926,80 euro per månad för heltid. 
 
Beslut: 
Socialnämnden beslöt enhälligt enligt förslag 
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 SOCIALNÄMNDEN 107  16 
 

DELGIVNINGAR 
 
SocN § 107 
 

Kommunstyrelsen 
• 4.11.2015 § 248 Personalprogram för Finströms kommun 

Norra Ålands högstadiedistrikt 
• Handlingsmodell vid skolfrånvaro för Norra Ålands högstadiedistrikts 

grundskolor åk 1-9 
 
Ålands landskapsregering 

• 13.10.2015 Information angående socialvården ÅLR 2015/2605 
• 12.11.2015 Medel för utvecklingsarbete i barnskyddet 
• 17.11.2015 Inbjudan till informations- och diskussionsmöte 

 
Högskolan på Åland 

• 7.10.2015 Äldreomsorg på distans –Jomala kommun ny huvudman 
fr.o.m. 01.01.16 

 
Rädda barnen 

• Informations- diskussionstillfälle om adoptionsfrågor, 20.1.2016 kl 14-
16.00* 
 

Ålands hälso- och sjukvård 
• BUP-mottagningen bjuder in till informationstillfälle om 

familjerådgivningsprogrammet Strongest families, 24.11.2015 kl 12-
13.45* 

 
Ålands omsorgsförbund k.f. 

• 6.11.2015 Yttrande om ÅOFs budgetförslag 2016 
 
*En eller flera av socialkansliets personal deltar. 
Delgivningarna finns till påseende vid sammanträdet. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden antecknar delgivningarna till kännedom. 
 
Beslut: 
Socialnämnden antecknade delgivningarna till kännedom. 
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 SOCIALNÄMNDEN 108  17 
 
Konfidentiellt ärende 
 
 SocN § 108 
 
 
 SOCIALNÄMNDEN 109  20 

 
Konfidentiellt ärende  
 

SocN § 109 
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 SOCIALNÄMNDEN 110  25 
 
 ANHÅLLAN OM LÄROAVTALSUTBILDNING 
 

SocN § 110 
 

• Bilaga 16: Anhållan, Jessica Finnbäck 
 

Jessica Finnbäck har inkommit med en anhållan om att få ingå 
läroavtal till barnledare under vårterminen 2016. 

 
Jessica är för närvarande anställd som vikarierande ansvarig 
familjedagvårdare vid gruppfamiljedaghemmet Trollebo. Under 
perioden 04.01 – 27.05.2016 är Jessica anställd som vikarierande 
familjedagvårdare vid Trollebo och det är den tidsperioden anhållan 
avser. 

 
Utgift för läroavtalsutbildningen är 10 % av uppgiftsbaserad grundlön 
för den ansvariga familjedagvårdaren som fungerar som handledare 
under utbildningstiden. Dessa kostnader täcks av att ordinarie personal 
inte innehar fullt inarbetad semester till sommaren varvid de antingen 
arbetar under sommaren och behovet av att bekosta sommarpersonal 
minskar eller tar ut tjänstledighet utan lön.  

 
Övriga konsekvenser för verksamheten är att Jessica kommer att delta 
i närstudiedagar. 

 
 

Socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden beviljar Jessica Finnbäck att ingå 
läroavtalsutbildning under perioden 04.01 – 27.05.2016 samt att rätten 
att teckna avtal för utbildningen delegeras till barnomsorgsledaren. 
Ledigheten för närvarodagarna tas ut som kompledighet, semester 
eller tjänstledighet utan lön. 
 
Beslut: 
Socialnämnden beslöt enhälligt enligt förslag. 
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