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  Utfärdat den  Sida 
 SOCIALNÄMNDEN 9.12.2010 2 



Sammanträdestid OBS! Tisdagen den 14 december 2010 kl 18.00 -  
 

Sammanträdesplats Socialkansliet 
Ärenden: 
 
  § 223  Konstatera laglighet och beslutförhet 
  § 224  Protokolljusterare 
  § 225  Föredragningslista 
  § 226  Beslut och ärenden till kännedom 
  § 227  Byråsekreterarens arbetstider 
  § 228  Förslag på tillfällig arbetsmodell för socialkansliet 
  § 229  Utlåtande gällande lagförslag om utkomststöd 
  § 230  Trygghetslarm för socialkansliet och Rosengård 
  § 231  Anhållan om daghemsplats 
  § 232  Anhållan om nedsatt arbetstid 
  § 233  Arbetsplaner för kommunens daghem 
  § 234  Hemställningsmotion, hemvårdsstöd 
  § 235  Utökning arbetstid – köksbiträde 
  § 236  Anhållan om ökat anslag för sysselsättningsverksamhet för år 2011 
  § 237  Avtal om köp av eftervård 
  § 238  Avtal om lyfthjälp till äldreomsorgen 
  § 239  Förlängd anställning som äldreomsorgsledare 
  § 240  Anhållan om förlängd tjänstledighet från tjänsten som socialarbetare 
  § 241  Indexjustering av närståendestödet 
  § 242  Klassificering av kommunens äldreboenden 
  § 243  Renoveringsbehov vid Rosengård och Linneagården 
--- 
Konfidentiella ärenden:  
  § 244  Anställning 
  § 245  Förlängning av arbetsavtal 
  § 246  Godkännande av öppenvård 
  § 247  Tillkännagivande av tjänstemannabeslut 
  § 248  Anhållan om fortsatt anställning 
  § 249  Anhållan om utkomststöd 
Extra ärende, konfidentiellt: 
  § 250  Anhållan om stödperson 
--- 

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                  2010  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 223 - 225  3 
     

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SocN § 223 
Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn 
till antalet närvarande. 
_ _ _ _ _ _ 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

SocN § 224 
I tur att justera protokollet är Sören Karlsson och Ove 
Smeds. 
_ _ _ _ _ _  
 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SocN § 225 
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg: 
Extra ärende, konfidentiellt: 
§ 250 Anhållan om stödperson 
 
_ _ _ _ _ _ 
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   den                  2010  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 226  4 
     

BESLUT OCH ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 
 
SocN § 226 

 
• Bilaga 1: Ålands landskapsregering. Beslut 194 S10. Rätt till 

socialvård i brådskande fall. 
• Bilaga 2: Kfm § 56, Godkännande av barnskyddsplan för 

Finströms kommun. 
• Bilaga 3: Kfm § 55, Fastställande av instruktion och avtal för 

samarbete inom barnskyddet. 
• Bilaga 4: Kst § 336, Godkännande av anställning som 

närvårdare. 
• Bilaga 5: Kst § 337, Godkännande av tillsättandet av vikarie, 

äldreomsorgen. 
• Bilaga 6: Kst § 231, Godkännande av tillfällig anställning inom 

äldreomsorgen. 
• Bilaga 7: Kst § 227, Godkännande av att tillsätta befattning inom 

barnomsorgen. 
• Bilaga 8: Kst § 239, Begäran om utlåtande över höjning av 

hemvårdsstöd. 
• Bilaga 9: Kst § 395, Referensgrupp utsedd för att utarbeta 

riktlinjer för uthyrning av de kommunala hyreslägenheterna. 
• Bilaga 10: Enligt överenskommelse med vik. kommundirektören 

har en socialarbetartjänst lediganslagits att sökas i Finströms 
kommun. 

 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden antecknar sig beslut och ärenden till kännedom.  
 
Beslut: 
Socialnämnden antecknar sig beslut och ärenden till kännedom.  
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 SOCIALNÄMNDEN 227  5 
 

BYRÅSEKRETERARENS ARBETSTIDER  
 

SocN § 115 /31.5.2010 
 

Byråsekreteraren har anhållit om förändrade arbetstider. Nu är 
arbetstiden måndagar – torsdagar kl. 8.30 – kl. 15.00 samt fredagar kl. 
8.30 – kl. 14.00. Byråsekreteraren önskar att arbetstiden skall bli 
måndagar – torsdagar kl. 8.15 – 16.00. 
Under ett personalmöte diskuterades denna angelägenhet och den 
övriga personalen är positiv till förändringen. 
 
Socialchefens förslag: 
Föreslås att byråsekreteraren under en provperiod fr.o.m. den 1.9.2010 
t.o.m. den 31.12.2010 arbetar måndagar till torsdagar kl. 8.15 – kl. 
16.00. En utvärdering av hur den nya arbetstiden görs vid årsskiftet. 

 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
 
------ 

 
UTVÄRDERING AV BYRÅSEKRETERARENS ARBETSTIDER 

 
SocN § 227 

 
I enlighet med tidigare beslut skall en utvärdering av byråsekreterarens 
arbetstider göras vid årsskiftet. 
Konstateras att byråsekreteraren och den övriga personalen 
anser, att arbetstiden måndagar till torsdagar kl. 8.15 – kl. 
16.00.fungerar bra, varför detta upplägg kan fortsätta. 
 
Socialchefens förslag: 
Byråsekreterarens arbetstider blir måndagar till torsdagar kl. 8.15 – kl. 
16.00. 
 
Beslut: 
Byråsekreterarens arbetstider blir måndagar till torsdagar kl. 8.15 – kl. 
16.00. 
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 SOCIALNÄMNDEN 228  6 
 

FÖRSLAG PÅTILLFÄLLIG ARBETSMODELL FÖR SOCIALKANSLIET 
 
SocN § 228 

 
Från och med den 20.12.2010 är situationen på socialkansliet sådan 
att socialchefen ensam skall täcka 260 % arbete, nämligen vara 
socialchef 100 %, vara barnatillsyningsman och socialarbetare för bl.a. 
utkomststöd och missbrukarvård 100 % och socialarbetare för 
handikapp och specialomsorg 60 %. 
En socialarbetartjänst är lediganslagen att sökas men tills den 
befattningen är besatt behövs en arbetsmodell som fungerar så att 
verksamheten kan hållas flytande. 
Arbetsmodell: 

• Britt Branér flyttar huvudsakligen till socialkansliet den 
20.12.2010 och vid sidan av det administrativa arbetet som 
äldreomsorgsledare tar hon hand om handikappservice och 
specialomsorg. För detta ges en lönekompensation om 200 euro 
per månad. 

• Förutsättningen för detta är att Rosengård kan få extra timmar 
för ansvarig närvårdare c. 12 timmar per vecka. 

• Margareta Nordberg tar hand om utkomststödet och 
missbrukarvården vid sidan av de uppgifter som hör till 
socialchefen.  För detta ges en lönekompensation om 200 euro 
per månad.   

• Solveig Gestberg går upp i arbetstid från 80 % till 100 %. 
Solveig Gestberg tar hand om underlag för kontering, för 
närståendestöd för gamla och unga och för 
stödpersonsverksamheten och andra kamerala uppgifter. 

De extra lönekostnaderna hålls inom given ram och utgår vid 
anställandet av socialarbetaren. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden godkänner arbetsmodellen och de extra 
lönekostnaderna med givet villkor. 
Arbetsfördelningen omfördelas vid tillsättandet av 
socialarbetartjänsten och lönekompensationerna utgår. 
 
Beslut: 
Ärendet ges för beslut till tjänstemännen i samråd med vik. 
kommundirektör. 
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 SOCIALNÄMNDEN 229  7 
 

UTLÅTANDE GÄLLANDE LAGFÖRSLAG OM UTKOMSTSTÖD 
 
SocN § 229 

 
• Bilaga 11: Ålands landskapsregering, Remiss 46L10 
• Bilaga 12: Ålands landskapsregering, Protokoll 42, 26.10.2010 
• Bilaga 13: Kst § 387, utlåtande gällande utkomststöd 

 
Finströms kommun ges en möjlighet att yttra sig om ändringen i av 
lagstiftningen om utkomstskydd före den 21 januari 2011. 
Förslaget är att: 

• Utkomststödets grunddel höjs till finsk nivå + ett påslag för att 
kompensera för 10 % högre åländska livsmedelskostnader 
(förhöjning med 39 euro/månad från 399 euro till 438 euro ), 
totalt en årlig kostnad om ca.136 000 för kommunerna. 

• Eventuell utvärdering av stödnivån vart fjärde år utreds i enlighet 
med sata – kommitténs förslag. 

• Ändring i upplägget av utkomststöd så att landskapslagen följer 
rikslagens uppdelning i grundläggande, kompletterande och 
förebyggande stöd. 

• Rikslagens bestämmelser om behandling av 
utkomststödsärenden intas 

• Uppdatering av lagen språkmässigt och beträffande 
laghänvisningar. 

 
Eftersom socialnämnden inte har inplanerat möte före den 21.1.2011 
föreslås att utlåtandet delegeras till tjänstemännen. Socialnämndens 
ledamöter har möjlighet att ge sina synpunkter via mail före den 
31.12.2010. Materialet hittas på nätet eller finns tillgängligt på 
socialkansliet i Finström. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden godkänner delegeringen. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner delegeringen 
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 SOCIALNÄMNDEN 230  8 
 

TRYGGHETSLARM FÖR SOCIALKANSLIET OCH ROSENGÅRD 
 

FORTS.  
 

INKÖP AV LARMSYSTEM TILL ROSENGÅRD OCH SOCIALKANSLIET 
 
 SocN § 50/24.3.2010 
 

• Bilaga 7: Offert för larmsystem 
• Bilaga 8: Offert för nattlig väktarrond. 

 
Under ett par års tid har säkerheten för personalen inom den sociala 
sektorn diskuterats. Under sommaren 2009 infördes speciella regler 
under några sommarveckor för att skapa en tryggare arbetsmiljö. 
Control Risk Åland Ab har erbjudit sina tjänster i form av ett mycket 
lätthanterligt larmsystem som man också kan använda under 
hembesök. Larmsystemet har nu prövats av personalen på Rosengård 
och socialkansliet under några veckors tid. 
Samtidigt har Rosengårds nattpersonal fått pröva på att en nattlig 
väktare kommit för att kontrollera trygghetsaspekten. 
Efter en diskussion med personalen på Rosengård och på 
socialkansliet framgår att larmsystemet känns bra och tryggt. Det har 
känts bra för personalen att få en säkerhetskontroll nattetid, men man 
prioriterar larmsystemet som ju också kan användas då. 
Månadskostnaden för larmsystemet är 50 euro per månad per larm. 
Vid utryckning debiteras 42 euro per påbörjad timme. 
Kostnaden för tiden 1.4.2010 - 31.12.2010 är sammanlagt 900 euro för 
grundavgiften. 
Speciella medel för larmsystem finns inte budgeterat men kunde under 
år 2010 tas från Övriga tjänster: socialförvaltningen och Övriga tjänster: 
hemservicen. 
 
Förslag: 
Socialnämnden förordar att larmsystem från Control Risk Åland Ab 
köps in och används ett på Rosengård och ett på socialkansliet under 
tiden 1.4.2010 – 31.12.2010. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 

  ---- 
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 SOCIALNÄMNDEN 230  9 
 

Forts. § 230 
 
TRYGGHETSLARM FÖR SOCIALKANSLIET OCH ROSENGÅRD 
 
SocN § 230 
 

Bilaga 14: Offert, Control Risk 
 
Under året som gått har det visat sig vara bra med både 
trygghetslarmet och möjligheten till att kunna anlita väktarstöd vid 
speciella hembesök och vid situationer som tillfälligt känts otrygga. 
Efter en diskussion med Johan Larsson från Control Risk står det klart 
att de även för år 2011 erbjuder oss sina tjänster. 
Priset för trygghetslarmet är 660 euro per år för respektive enhet. 
Vid utryckning debiteras 42 euro per påbörjad timme exkl. moms. 
Vid förbeställd väktare debiteras 32,50 euro per timme exkl. moms. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden godkänner förslaget och ett avtal kan skrivas att gälla 
för år 2011. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget och ett avtal kan skrivas att gälla 
för år 2011. 
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 SOCIALNÄMNDEN 231  10 
 

ANHÅLLAN OM DAGHEMSPLATS 
 
SocN § 231 

 
• Bilaga 15:  Anhållan Linda-Mari Strömberg 

Linda-Mari Strömbergs son, 4 år gammal, nyttjar barnomsorg vid 
Godby daghem, Ekebo. Linda-Mari ämnar flytta tillsammans med sin 
son till Jomala och vara bosatta där fr o m mars 2011. Linda-Mari 
anhåller om att sonen får fortsätta sin barnomsorg vid Godby daghem 
tom den 31.05.2011 trots att familjen är bosatt i annan kommun. 
I barnomsorgslagen för landskapet Åland stadgas följande i 3 §: 
”Kommunen skall ordna barnomsorg för de barn som har sin hemort i 
kommunen enligt lagen om hemkommun.” 
 
Vid Godby daghem är samtliga platser tillsatta från årsskiftet samt finns 
ett barn i kö till daghemmet. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden ger avslag på Linda-Mari Strömbergs 
anhållan om barnomsorg till sin son vid Godby daghem om barnets 
hemort inte är Finström. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 FINSTRÖMS 
KOMMUN 
 
Organ 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  § nr Sammanträdesdatum 14.12.2010  Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2010  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 232  11 
 

ANHÅLLAN OM NEDSATT ARBETSTID 
 
SocN § 232 

 
• Bilaga 16:  Anhållan Linda Sundblom 

Linda Sundblom har inkommit med en anhållan om nedsatt arbetstid, 
hon är anställd som barnskötare med nuvarande placering vid Lindebo, 
Godby daghem. Linda önskar jobba 60 % av heltid under perioden 
01.01-31.05.2011 och avser att arbeta tre dagar per vecka. 
Linda har förslag på vikarie. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att Linda Sundblom beviljas nedsatt arbetstid till 60 % av 
heltid under perioden 01.01-31.05.2011 i  form av två lediga 
dagar/arbetsvecka. 
 
Socialchefens förslag: 

 Förslaget omfattas. 
 
 Beslut: 

Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 233  12 
 

ARBETSPLANER FÖR KOMMUNENS DAGHEM 
 
SocN § 233 

 
Årligen uppgör daghemmen arbetsplaner för sin verksamhet utgående 
från landskapsregeringens riktlinjer.  Bl a följande områden upptas i 
arbetsplanerna: 

- God omvårdnad 
- Barnens lek 
- Pedagogisk verksamhet/lärandet på daghem 
- Samarbete med hemmet 
- Allsidig utveckling 
- Barn med särskilda behov i daghemmet 
- Förundervisning 

Barnomsorgsledarens förslag: 
Socialnämnden antecknar sig ovanstående information till kännedom. 
Arbetsplanerna för verksamhetsår 2010-2011 finns till påseende vid 
socialnämndens sammanträde och är i övrigt tillgängliga för påseende 
vid socialkansliet och daghemmen. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 FINSTRÖMS 
KOMMUN 
 
Organ 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  § nr Sammanträdesdatum 14.12.2010  Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2010  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 234  13 
 

HEMSTÄLLNINGSMOTION, HEMVÅRDSSTÖD 
 
SocN § 234 

 
• Bilaga 17:  Hemställningsmotion 
• Bilaga 18:  Ekonomisk utredning över alternativ 

Kommunstyrelsen har begärt ett utlåtande av socialnämnden över en 
hemställningsmotion angående höjning av kommunens hemvårdsstöd. 
I motionen motiveras en höjning av kommunens hemvårdsstöd med att 
stödet för vård av barn under tre år nästan har varit oförändrat det 
senaste årtiondet samtidigt som löneutvecklingen under samma period 
uppges ha varit god och levnadskostnaderna har höjts.  
Hemvårdsstödet regleras i landskapslagen om stöd för vård av barn i 
hemmet, nedanstående summor är i nivå med gällande lagstiftning. Det 
är möjligt för en enskild kommun att göra egna förändringar i 
stödsystemet så länge dessa inte försämrar den grundnivå som anges i 
lagen. 
Grunddel erhålls efter föräldrapenningperiodens slut för ett barn under 
tre år som inte nyttjar kommunal barnomsorg. 
Syskonförhöjning erhålls då det finns under sjuåriga syskon till det barn 
som är under tre år om syskonet inte nyttjar heltidsplats inom den 
kommunala barnomsorgen. 
Full tilläggsdel erhålls om familjens sammanlagda skattepliktiga 
inkomster per månad ej överstiger 777 €. Överstiger de skattepliktiga 
inkomsterna 2.597 €/månad utbetalas ingen tilläggsdel. 
Partiellt stöd utbetalas om vårdnadshavare till barn under tre år eller 
skolbarn i årskurs ett och två arbetar högst 30 h/v. Stödet utbetalas inte 
om grunddel utbetalas eller om barnet nyttjar kommunens 
fritidshemsverksamhet. 
För närvarande är hemvårdsstödets belopp följande: 
- grunddel 390 €/månad 
- syskonförhöjning, 20 % av grunddelen, 78 €/månad  
- partiellt stöd, 25 % av grunddelen, 97,50€/månad 
- tilläggsdel, högst 70 % av grunddelen, max 273 €/månad 
 
 Barnomsorgsledarens förslag: 
I landskapets budget för år 2011 ingår som ett mål att lagen om stöd 
för vård av barn i hemmet skall revideras. Ett av de revideringsbehov 
som föreslås genomföras är en förhöjning av hemvårdsstödet i enlighet 
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 SOCIALNÄMNDEN 234  14 
 
Forts. § 234 
med indexhöjningen för konsumentprisindex 2001-2009. Med 
hänvisning till detta föreslås att socialnämnden förordar inför 
kommunstyrelsen att fortsättningsvis följa den gällande lagstiftningen i 
väntan på beslut från landskapsregeringen i ärendet. 
 
 
Socialchefens förslag: 

  Förslaget omfattas. 
 
  Beslut: 

Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 235  15 
 

UTÖKNING AV ARBETSTID – KÖKSBITRÄDE 
 
SocN § 235 

 
Fr o m augusti 2010 inryms alla kommunens skolbarn i åk 1-6 i Källbo 
skola. Med anledning av detta har arbetsbelastningen ökat vid köket i 
skolan och det har uppstått ett behov av utökning av arbetstid. 
Under vårterminen då elevernas antal i skolan var lägre var 
bemanningen densamma i köket som idag, två köksbiträden med 
anställningar motsvarande 100 % samt 78,4 % av heltid. 
Verksamheten vid köket har fungerat under höstterminen med hjälp av 
en extra timresurs 5 h/vecka som hjälper till med lunchdisken samt har 
köksbiträdet med anställning om 78,4 % av heltid arbetat övertid. 
I budgeten för centralköket finns upptaget medel för totalt 4,96 
befattningar. Personalstyrkan ser ut enligt följande: 
1 bespisningschef vid centralköket 
1 kock vid daghemmet 
1 köksbiträde vid daghemmet 
1 köksbiträde vid Källbo skola 
0,784 köksbiträde med huvudsaklig placering vid Källbo skola 
4,784 totalt 
Om man lägger till den extra timresursen motsvarar detta 13 % av en 
heltidsbefattning och då uppgår den totala köksresursen att omfatta 
4,914 befattningar totalt. För att verksamheten ska löpa 
tillfredsställande önskar kökspersonalen att resursen vid Källbo skola 
utökas med 1,5 h/vecka vilket motsvarar 4 % av heltid och den totala 
köksresursen skulle då omfatta 4,954 befattningar på heltid. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner en utökning omfattande 1,5 
h/vecka för köksbiträde Eva Nordblom under tiden 01.01-30.06.2011, 
lön utgår i enlighet med hennes ordinarie lön. En ny behovsbedömning 
görs efter vårterminen. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 236  16 
 

ANHÅLLAN OM ÖKAT ANSLAG FÖR SYSSELSÄTTNINGSVERKSAMHET FÖR 
ÅR 2011 
 
SocN § 236 

 
Anslag för sysselsättningsverksamhet för handikappade är föreslaget 
till ett belopp om 18 620 euro för inkommande år 2011. Anslaget är 
tänkt för sysselsättningsverksamhet på Fixtjänst för två personer, dvs 
14 300 euro. Därutöver finns ett anslag 2 x flitpeng på 4 320 för . Det 
anslag som var upptaget i årets budget, 2010, på 4 040 euro t.ex för 
anställning med sysselsättningsstöd från ams är helt borttaget i nästa 
års budget. Detta får konsekvensen att påbörjad 
sysselsättningsverksamhet inte kan fortgå. Verksamheten är 
lagstadgad enligt socialvårdslagen § 27 d och e. Under 
budgetbehandlingen flyttades 16 810 euro av det föreslagna anslaget 
över till utkomststödet. 
På grund av det stora behovet av att kunna fortsätta påbörjade 
anställningar påverkas kostnadskalkylen för år 2011 enligt följande:  

 
Klienter Typ av sysselsättning  Beräknad nettokostn. Beslut  
Person 1 Fixtjänst/ avgift  6 600 / år  beslut finns  
Person 2 Sysselsättningsstöd från ams 6 720 / år  till soc.n 14.12.10 
Person 3 Sysselsättningsstöd från ams 9 690 / år  till soc.n 14.12.10 
Person 4 Pectus/flitpeng   672  / år  beslut finns 
 Fixtjänst, resterande anslag 7 700 / år 
 Flitpeng, resterande anslag  ( 3 648 / år)  
 Ev. behov    2 400 / år 
 Totalt   33 782  

Det förslag till budgetanslag som idag föreligger är 18 620 euro och då 
ovanstående behov leder till en total kostnad om 33 800, blir behovet 
av en utökning av anslaget med 15 180 euro.  
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att en överföring av 
budgetanslag om 15 180 görs från utkomststödet till 
sysselsättningsverksamhet för år 2011 föra att möta behovet av 
sysselsättningsverksamhet i enlighet med socialvårdslagstiftningen. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 237  17 
 

AVTAL OM KÖP AV EFTERVÅRD 
 
SocN § 237  

 
• Bilaga 19: Information om köptjänst, Pixnekliniken 

Pixnekliniken erbjuder kommunerna fortsatt avtal om köp av eftervård 
för de personer som genomgått behandling/kurs hos dem. Eftervården 
består av gruppsamtal här på Åland i missbrukarvårdens lokaler. Man 
träffas i grupper på 6-9 personer. Kostnaden är 37,50 
euro/deltagare/gruppsamtal. 
Under de senaste 10 åren, 1999 – 2009 har 128 personer från Åland 
varit inskrivna vid Pixnekliniken. Finström har under denna period haft 
13 personer på Pixne. Under året som gått har de fått förfrågningar från 
några personer om kommunen ingått avtal om eftervård. 
Kostnaden kan bli högst 375 euro per år för en person. För närvarande 
har socialarbetaren kännedom om två personer som skulle önska delta 
i eftervårdsgrupperna. Kostnaden skulle påföras köptjänster, där ca 
8,000 euro finns budgeterat. 
 
Socialarbetarens förslag: 
Socialnämnden ingår avtal om eftervård med Pixnekliniken för perioden 
1.1.- 31.12.2011. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 238  18 
 

ANHÅLLAN OM LYFTHJÄLP FÖR ÄLDREOMSORGEN TILL FINSTRÖMS FBK 
R.F. 
 
SocN § 159/6.9.2010 

 
• Bilaga 3: Förslag på avtalstext 
• Bilaga 4: Rapport från arbetarskyddsfullmäktige 

 
En muntlig förfrågan om lyfthjälp till äldreomsorgen har ställts, till 
ordförande för Finströms FBK r.f.  Per Lindblom, gällande lyfthjälp till 
äldreomsorgen. 
Lyfthjälpen preciseras närmare i bilagan om förslag till avtalstext. 
Behovet av denna service är nödvändig för äldreomsorgen i Finström, 
vilket även påvisas genom rapport från arbetarskyddsfullmäktige i 
Finström. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden anhåller om lyfthjälp med bifogad avtalstext som grund 
av Finströms FBK r.f. 
 
Beslut: 
Socialnämnden anhåller om lyfthjälp med bifogad avtalstext som grund 
av Finströms FBK r.f., med en utvärdering efter ett år däri behovet och 
även kostnaderna framgår. 
 
----- 

 
AVTAL OM LYFTHJÄLP TILL ÄLDREOMSORGEN  
 
SocN § 238 

• Bilaga 20: Gällande avtal om lyfthjälp 

• Bilaga 21: Protokollsutdrag Finströms FBK 

• Bilaga 22: Offert från Ålands Ömsesidiga, Verksamhetsförsäkring 

• Bilaga 23: Förslag till avtal 
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 SOCIALNÄMNDEN 238  19 
 
Forts. § 238 
 
Finströms kommun har avtal med Godby Taxi gällande köptjänst för 
samarbete vid utryckning till följd av alarm via trygghetstelefon nattetid. 
Omfattningen av lyfthjälp har varit ca 3-4 per år. Det finns behov av att  
se över arrangemanget och förslaget är att Finströms kommun istället 
skulle skriva avtal med Finströms FBK för att få tillgång till lyfthjälp.  
 
Finströms FBK har vid sitt möte den 28 september 2010 behandlat en 
förfrågan om assistans av trygghetstelefoner inom hemservicen. 
Lyfthjälpen gäller främst nattetid då bemanningen är låg och det 
handlar framför allt om lyfthjälp. Styrelsen för Finströms FBK beslöt att 
ingå avtal med Finströms kommun från den 01.01.2011. 
Ett förslag till avtal har utarbetats tillsammans med brandkårens 
styrelseordförande. Det framkom att i det förslag till avtal som 
socialnämnden tidigare har godkänt var ersättningen felaktig och den 
rätta ersättning som brandkåren begär för lyfthjälp är 100 euro per 
påbörjad timme. I avtalsförslaget ingår även ett krav att Finströms 
kommun ska stå för tilläggskostnader som förorsakas av 
kompletterande ansvarförsäkringar. Ålands Ömsesidiga har delgett en 
offert på verksamhetsförsäkring. 
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner föreslaget avtal med Finströms 
FBK gällande assistans med lyfthjälp inom äldreomsorgen i Finström. 
Kostnaden uppgår till 100,00 euro per påbörjad timme till Finströms 
FBK samt 51,00 euro i årspremie för en verksamhetsförsäkring som 
tecknas i Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. Ärendet överförs till 
kommunstyrelsen. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 239  20 
 

TILLSÄTTANDE AV TJÄNSTEN SOM ÄLDREOMSORGSLEDARE 
 
SocN § 219/21.12.2009 
 

• Bilaga 2: inkommen ansökan 
 
Den av fullmäktige den 10.12.2009 nyinrättade tjänsten som 
äldreomsorgsledare har varit lediganslagen på kommunens 
anslagstavla. Inom utsatt tid har tjänsten sökts av pol.mag. Britt Branér 
Tjänsten tillsätts för ett år. 
 
Vik. socialchefens förslag: 
Socialnämnden utser Britt Branér till äldreomsorgsledare för tiden 
04.01.2010 -03.01.2011. Lönen föreslås bli densamma som nuvarande 
lön som socialarbetare samt övriga anställningsvillkor i enlighet med 
AKTA och godkänd tjänstebeskrivning.  
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
----- 

 
FÖRLÄNGD ANSTÄLLNING SOM ÄLDREOMSORGSLEDARE 
 
SocN § 239 

Britt Branér är anställd som äldreomsorgsledare under tiden 
04.01.2010-03.01.2011. Anställningen är knuten till den pågående 
omstruktureringen av socialförvaltningen i kommunen. På grund av att 
utvärderingen av omstruktureringen inte kommer att vara klar till den 
03.01.2011 bör anställningen av Britt Branér som äldreomsorgsledare 
förlängas tills dess att utvärderingsförslaget har godkänts. 
 
Socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner förlängning av tjänsten som 
äldreomsorgsledare och att Britt Branér fortsättningsvis är anställd som 
äldreomsorgsledare tills dess att utvärderingen av omstruktureringen 
av socialkansliet är godkänd och Britt Branér övergår i en annan tjänst 
inom socialförvaltningen. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 240  21 
 
ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET FRÅN TJÄNSTEN SOM 
SOCIALARBETARE 
 
SocN § 220/21.12.2010 
 

• Bilaga 3: Ansökan om tjänstledighet, 15.12.2009 
 
Socialarbetare Britt Branér anhåller om tjänstledighet från sin tjänst 
som socialarbetare på socialkansliet i Finström och Geta. Anhållan 
gäller för den tid som hon är anställd som äldreomsorgsledare. 
 
Vik. socialchefens förslag: 
Socialnämnden beviljar Britt Branér tjänstledighet från sin tjänst som 
socialarbetare för tiden 04.01.2010-03.01.2011. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------ 

 
ANHÅLLAN OM FÖRLÄNGD TJÄNSTLEDIGHET FRÅN TJÄNSTEN SOM 
SOCIALARBETARE 
 
SocN § 240  

• Bilaga 24: Anhållan om förlängd tjänstledighet 

Britt Branér anhåller om förlängd tjänstledighet från sin tjänst som 
socialarbetare vid socialkansliet i Finström. Den nuvarande 
tjänstledigheten omfattar tidsperioden 04.01.2010-03.01.2011 och 
ansökan om förlängning avser tills dess att den pågående 
omstruktureringen av socialförvaltningen är permanentad och  
 
Socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner Britt Branérs anhållan om 
förlängd tjänstledighet från sin tjänst som socialarbetare tills dess att 
omstruktureringen av socialförvaltningen är permanentad och Britt 
Branér ingår en annan ordinarie anställning i samband med det. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 241  22 
 
INDEXJUSTERING AV NÄRSTÅENDESTÖDET 
 
SocN § 241 

 
• Bilaga 25: Social- och hälsovårdsministeriets kommuninfo 

”Vårdarvoden inom närståendevården år 2011.” 

Enligt Lag om stöd för närståendevård, § 6, ska vårdarvodet justeras 
varje kalenderår med den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om 
pension för arbetstagare (395/2006). Social- och hälsovårdsministeriet 
har fastställt lönekoefficienten för år 2011 till 1,253, vilket innebär att 
vårdarvodena höjs med 1,79 % jämfört med år 2010. Från den 
01.01.2011 är vårdarvodets minimibelopp 353,62 euro/månad och det 
lägsta belopp på vårdarvode som betalas ut under en vårdmässigt tung 
övergångsperiod är 707,24 euro/månad.  
I Finström betalas arvodesbeloppen för år 2010 utgående från 3 
vårdklasser och dessa är 348,50, 492,00 och 748,20 euro/månad. 
Utgående från en indexjustering omfattande 1,79 % fastställs de 
arvodesbelopp som betalas för närståendevård från den 01.01.2011 till 
354,70, 500,80 samt 761,60. 
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden fastställer de arvodesbelopp som betalas 
för närståendevård till 354,70, 500,80 och 761,60 euro/månad från den 
01.01.2011. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 242  23 
 
KLASSIFICERING AV KOMMUNENS ÄLDREBOENDEN 
 
SocN § 242 

 
Finströms kommun har två äldreboenden, Rosengård med 16 
lägenheter och Linneagården med 6 lägenheter och 5 stödboenderum. 
Inför upprättandet av intagningskriterier för beviljande av boendeplats 
till kommunens äldreboenden finns det skäl att klargöra vilken typ av 
boende kommunen har att erbjuda. I samband med inlämnande av 
statistiska uppgifter är det också betydelsefullt att kommunen har en 
tydlig definition av äldreomsorgens boendeplatser. Kriteriet för att ett 
kommunalt serviceboende skall kallas effektiverat serviceboende är att 
det finns personal på plats dygnet runt. Det handlar då om att behovet 
av vård är högre än i ett vanligt serviceboende. Servicehem med 
stödboende har personal från morgon till kväll. 
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden fastställer att Rosengård inrymmande 16 
lägenheter i alla sammanhang klassificeras som effektiverat 
serviceboende och att Linneagårdens 5 stödboendeplatser på 
motsvarande sätt klassificeras som servicehem med 
stödboendeplatser samt att de övriga 6 lägenheterna i Linneagården är 
pensionärslägenheter. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 243  24 
 
RENOVERINGSBEHOV VID ROSENGÅRD OCH LINNEAGÅRDEN 
 
SocN § 243 

 
Det finns ett flertal olika åtgärdsbehov på Linneagården och i 
Rosengård. Hemservicens personal har sammanställt de mest 
uppenbara behoven vilka listas här nedan. Det är tekniska nämnden 
som är ansvarig för fastigheterna och socialnämnden kan delge 
informationen till kommunstyrelsen som i sin tur kan i sin tur delge 
tekniska nämnden ärendet.  
Renoveringsbehov vid Linneagården och Rosengård: 

1. Fönstertaket i vinterträdgården. Det har i flera års tid, främst på 
vintern, runnit vatten in i rummet genom taket där fönstret är. 

2. Carport för att skydda hemservicens bil mot främst snö. Det är 
orimligt tungt att borsta av och skrapa av bilen inför hembesök. 
Bilen används i stort sett dygnet runt. 

3. Ventilation till diskrummet. I samband med diskning blir rummet 
tidvis så syrefattigt att det föreligger svimningsrisk för den 
personal som utför arbetet. 

4. Rengöring av Rosengårds ventilation. 
5. Ytterdörrarna i lilla köket i omsorgsboendet och i 

vinterträdgården är murkna och har delvis ruttnat sönder.  
6. Byte av båda ytterdörrar i Rosengård. 
7. Persiennerna i lilla köket i omsorgsboendet är trasiga. 
8. Saknas helt handlavoar för personalen. 
9. Saknas varmvattenspärr på kranarna.  
10. Rampen vid ingången till Linneagården är hal och utgör därmed 

en stor risk. 
11. Saknas en ramp vid utgången från altandörren i slutet av 

omsorgsboendets korridor. Steget till marken är så högt att det 
inte är möjligt för de boende att använda dörren. 

12. Asfaltering av grusgångarna mellan Rosengård och Godby 
Center. Grusgångarna går inte att använda av de boende p g a 
att de inte är asfalterade för det är inte möjligt att gå i gruset 
med rollator eller rullstol. 

13. Rost vid handfaten i toaletterna, målningsbehov. 
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Forts. § 243 
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden antecknar ärendet till kännedom och 
överför informationen till kommunstyrelsen. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 244  26 
 

Konfidentiellt ärende 
 

 
 SOCIALNÄMNDEN 245  28 

 
Konfidentiellt ärende 

 
 
 SOCIALNÄMNDEN 246  29 

 
Konfidentiellt ärende 
 

 
 SOCIALNÄMNDEN 247  30 

 
Konfidentiellt ärende 

 
 
 SOCIALNÄMNDEN 248  31 

 
Konfidentiellt ärende 

 
 
 SOCIALNÄMNDEN 249  32 

 
Konfidentiellt ärende 

 
 
 

 SOCIALNÄMNDEN 250  33 
 
Extra ärende 
 
Konfidentiellt ärende 
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