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Sammanträdesdatum Nr 
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Sammanträdestid Måndagen den 17 augusti 2009 kl 18.00 – 18.45.

Kommungården
Beslutande

x Torbjörn Björkman, ordförande
x  Sören Karlsson, viceordf. 
x  Jenny Björklund
x  Petra Jalava
-  Cecilia Johansson
x  Agneta Hansson
-  Karl-Johan Wallin

-  Margareta Mattsson
-  Mats Langels
-  Lars-Åke Mattsson
-  Ove Smeds
-  Leena Laaksonen
-  Inger Lindblom-Mattsson
x  Monica Sundberg 

Föredragande x  Nordberg, Margareta, socialchef

Övriga närvarande - Höglund, Roger, kommunstyrelsens ordförande
- Wikström-Nordberg, Carola, kommunstyrelsens representant
- Oriander, Niklas, vik. kommundirektör
- Higson, Monica, socialarbetare
x Sjöstrand,Ingela, barnomsorgsledare, §§ 123-124,126,129
- Branér, Britt, socialarbetare

Paragrafer §§ 119  - 129

Underskrifter Ordförande Sekreterare

Torbjörn Björkman Margareta Nordberg

Protokolljustering Godby den 20.8.   2009 på socialkansliet

Monica Sundberg Sören Karlsson

Protokollet framlagt till 
påseende

Godby den  2009

Intygar Margareta Nordberg, sekreterare

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den                         2009

Underskrift



FINSTRÖMS KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utfärdat den Sida
SOCIALNÄMNDEN 12.08.2009 2

Sammanträdestid Måndagen den 17 augusti 2009 kl 18.00 – 18.45. 

Sammanträdesplats Kommungården
Ärenden:

  § 119  Konstatera laglighet och beslutförhet
  § 120  Protokolljusterare
  § 121  Föredragningslista
  § 122  Indexjustering av närståendestödet
  § 123  Information om förhindrandet av smitta under influensaepidemin
  § 124  Uppsägning av arbetsavtal
  § 125  Projekt Barnskyddsjour
  § 126  Ekonomisk rapport

---- 

Konfidentiella ärenden:
  § 127  
  § 128  

     Extra ärende:
 § 129 Uppsägning av arbetsavtal.
 
----

Enligt uppdrag: Margareta Nordberg, socialchef
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§ nr Sammanträdesdatum 17.08.2009 Sida

SOCIALNÄMNDEN 119-121 3

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SocN § 119
Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn 
till antalet närvarande.
_ _ _ _ _ _

PROTOKOLLJUSTERARE

SocN § 120
I tur att justera protokollet är Monica Sundberg och Sören 
Karlsson.
_ _ _ _ _ _ 

FÖREDRAGNINGSLISTAN

SocN § 121
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg:
Extra Ärende
§ 129 Uppsägning av arbetsavtal
_ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på  socialkansliet i Godby

den                  2009
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§ nr Sammanträdesdatum 17.08.2009 Sida

SOCIALNÄMNDEN 122 4

 INDEXJUSTERING AV NÄRSTÅENDESTÖDET

SocN § 122

• Bilaga 1: Vårdarvoden inom närståendevården år 2009, Social- och 
Hälsovårdsministeriet.

• Bilaga 2: Vårdarvoden för närståendevård år 2009, 
Kommunförbundet.

Finströms kommun betalar ut arvode för närståendevård i tre olika 
vårdklasser. För år 2008 var dessa 318,00, 449,00 och 683,00 
euro/månad. Stöd för närståendevård regleras i lag och enligt 6 § ska 
stödbeloppen indexjusteras varje kalenderår. Indexjusteringen för år 
2009 gällande från den 01.01.2009 för stöden för närståendevård 
omfattar 6,05 %. Detta leder till att de belopp som betalas för stöd för 
närståendevård inkl. indexjustering för år 2009 blir 337,50, 476,50 och 
724,50 euro/månad. 

Socialarbetarens förslag:
Föreslås att socialnämnden antecknar sig de nya beloppen efter 
indexjustering gällande från 01.01.2009 för stöd för närståendevård till 
kännedom. De nya beloppen är 337,50, 476,50 och 724,50 euro/månad. 

Socialchefens förslag:
Förslaget omfattas.

Beslut:
Förslaget godkänns.

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på  socialkansliet i Godby

den                  2009
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§ nr Sammanträdesdatum 17.08.2009 Sida

SOCIALNÄMNDEN 123 5

INFORMATION OM FÖRHINDRANDET AV SMITTA UNDER 
INFLUENSAEPIDEMIN

SocN § 123

• Bilaga 3; Ålands landskapsregering
• Bilaga 4; Social- och hälsovårdsministeriet
• Bilaga 5; Information från ÅHS´hemsida

Ålands landskapsregering har inkommit med information om förhindrandet 
av smitta under influensaepidemin från social- och hälsovårdsministeriet. 
Influensasituationen har övergått från begränsningsfasen till den s.k. 
lindrings/behandlingsfasen. Målet under lindringsskedet är att förebygga 
spridningen av influensan samt att förhindra att epidemin förorsakar 
allvarliga sjukdomar och komplikationer.

Viruset smittar då man hostar och nyser eller via händer. Vid daghemmen 
och familjedagvården i Finström har man inarbetade rutiner att barnen tvättar 
händerna flera gånger per dag, exempelvis efter utevistelse och innan 
måltid, samt används pappershanddukar för barnen för att undvika smitta. 
För att ytterligare undvika smitta via händer sätts handdesinfektionsmedel 
upp på de toaletter som saknar detta samt i tamburarna.

Personer som smittats kan föra smittan vidare till och med sju dygn efter 
insjuknandet och barn kan vara smittbärare ännu längre.

Föräldrar och personal kan vid behov vända sig till ÅHS´influensatelefon 
samt till ÅHS´hemsida med tillhörande länkar för att inhämta konkret 
information om hur man skyddar sig från smitta och själv inte bidrar till 
smittspridningen.

Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att socialnämnden godkänner ovanstående åtgärder inom 
barnomsorgen för att förhindra smitta under influensaepidemin samt vidare 
föreslås att ett informationsblad utformas utgående från bifogade dokument 
och distribueras till föräldrarna inom barnomsorgen.

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på  socialkansliet i Godby

den                  2009
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SOCIALNÄMNDEN 123 6

Forts. § 123

Socialchefens förslag:
Förslaget omfattas.

Beslut:
Förslaget godkänns.

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på  socialkansliet i Godby

den                  2009
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§ nr Sammanträdesdatum 17.08.2009 Sida

SOCIALNÄMNDEN 124 7

UPPSÄGNING AV ARBETSAVTAL

SocN § 124

• Bilaga 6; Erica Holmberg, anhållan om uppsägning av 
arbetsavtal

• Bilaga 7; SocN § 92/2009 

Erica Holmberg är anställd som assistent omfattande 53 % av heltid vid 
Emkarby daghem för tiden 24.08.2009-30.06.2010. Arbetsavtal har 
uppgjorts. Den 10.08.2009 inkom Erica Holmberg med en anhållan om 
uppsägning av arbetsavtalet.

Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att socialnämnden upphäver Erica Holmbergs arbetsavtal 
som assistent omfattande 53 % av heltid vid Emkarby daghem för tiden 
24.08.2009-30.06.2010. Vidare föreslås att Carina Sjuls anställs till 
befattningen i enlighet med ovanstående anställningsvillkor.

Socialchefens förslag:
Förslaget omfattas.

Beslut:
Förslaget godkänns.

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på  socialkansliet i Godby

den                  2009
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§ nr Sammanträdesdatum 17.08.2009 Sida

SOCIALNÄMNDEN 125 8

PROJEKT BARNSKYDDSJOUR

SocN § 125

• Bilaga 8: Ålands kommunförbund, enkätsvar och förslag till avtal.

Från Ålands kommunförbund inkom till socialnämnden handlingar 
gällande projekt barnskyddsjour. Ålands kommunförbund inbjuder 
samtliga medlemskommuner att underteckna ett avtal om ett 
permanent samarbete fr.o.m.1.1.2010.
Konstateras att den kalkylerade kostnaden för år 2009 för Finströms 
del är 8 069 euro och för hela verksamheten 69 152 euro. Statistiken 
visar att sammanlagt 18 samtal kommit till bakjouren gällande 27 barn 
under en 7 månaders period. De flesta samtalen har kommit under 
helgerna och det har visat sig att i synnerhet vardagsnätterna har varit 
lugna. En diskussion om att man kunde börja jouren förslagsvis kl. 
18.00 på vardagskvällarna kunde tas. Denna 2 timmars paus skulle ge 
socialarbetarna möjlighet till lite vila efter en arbetsdag. 
Enligt projektavtalet ersätter tjänstemannens arbetsgivarkommun lönen 
för utryckningstiden.
Ur statistiken framgår att kostnaden för utryckningstiden under en 6 – 
månaders period 1.10.08 – 31.3.09 för t.ex. Mariehamns stad har varit 
totalt 285 euro medan motsvarande summa för Finström har varit 341 
euro. För t.ex. Jomalas del är kostnaden 236 euro. Ytterligare framgår 
att 1 samtal gällande 1 barn i Finström har stannat vid frontjouren d.v.s. 
Tallbacken medan 1 samtal gällande 2 barn har gått till bakjouren. 
Motsvarande siffror för Mariehamn är 0 barn till frontjouren och 10 
samtal om 13 barn till bakjouren. Ytterligare kan konstateras att 
Finströms kommun haft två aktiva utryckningar fram till dagens datum 
som gällt 1 barn i Mariehamn samt 3 turistbarn i Mariehamn. Ett ärende 
har kunnat skötas per telefon och gällt 1 barn i Mariehamn.
Föreslås att lönen för utryckningstiden ersätts av barnets hemkommun 
för att skapa ett rättvisare ekonomiskt system.

Förslag:
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att föreliggande avtal 
inte godkänns i nuvarande form, utan med den ändringen att barnets 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på  socialkansliet i Godby

den                  2009
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SOCIALNÄMNDEN 125 9

Forts. § 125

hemkommun ersätter kostnaden för utryckningstiden för ett rättvisare 
ekonomiskt system.

Beslut:
Förslaget godkänns och förs till kommunstyrelsen.

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på  socialkansliet i Godby

den                  2009
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§ nr Sammanträdesdatum 17.08.2009 Sida

SOCIALNÄMNDEN 126 10

EKONOMISK RAPPORT

SocN § 126

• Bilaga 9: Budgetuppföljning, socialvård 30.6.09
• Bilaga 10: Budgetuppföljning, barnomsorg 30.6.09
• Bilaga 11: Budgetuppföljning, sammanfattning

Budgetuppföljningen för perioden januari – juni visar på en nettokostnad för 
socialvården på 51,53 % och för barnomsorgen en nettokostnad på 43, 21 
%.
Några kommentarer till budgetuppföljningen:
Anslaget för utkomststöd har nyttjats till 69,06 % netto. Ifall behovet av 
utkomststöd fortgår på samma nivå, kommer anslaget att överskridas med 
ca 47.000 euro. På grund av rådande ekonomiska läge, finns det därutöver 
risk för en ökning av antalet utkomststödstagare. Under det första halvåret 
har sammanlagt 46 hushåll erhållit utkomststöd. 
Det höga nyttjandetalet för barnskyddet (21 710) beror av:

- kostnaderna för fältarna gäller hela årskostnaden
- kostnaden för underhållsstödet gäller hela årskostnaden
- utbetalning av underhållsbidrag görs inte längre
- inkomster från underhållsbidrag som budgeterats till 20.000 inkommer 

inte som tidigare regelbundet pga överföring till FPA
- kostnader för Folkhälsan är ev. bokförs på två ställen, även på 21 210

Gällande kontona för Hemservice, Rosengård och Linnéastugan torde 
budgeten totalt sett hålla.
Barnomsorgen har nyttjat 770.488,85 euro eller 45,24 % av 2009 års anslag. 
Vissa av utgifterna inom barnomsorgen, såsom de interna kostnaderna för 
servicetjänster, dras i slutet av året. Om man fördelar dessa utgifter 
månadsvis ser utfallet för barnomsorgen ut enligt följande: 806.624 euro eller 
45,24 % av anslaget.

Förslag:
Socialnämnden antecknar sig den ekonomiska rapporten till kännedom. 
Kommunstyrelsen får den ekonomiska rapporten till kännedom.

Beslut:
Förslaget godkänns.

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes
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fullmäktige
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Konfidentiellt ärende

SOCIALNÄMNDEN 128 12

Konfidentiellt ärende

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes
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fullmäktige

på  socialkansliet i Godby
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SOCIALNÄMNDEN 129 13

           Extra ärende

UPPSÄGNING AV ARBETSAVTAL

Soc.N § 129

• Bilaga 15; Sandra Husell, anhållan om uppsägning av arbetsavtal

Sandra Husell är anställd som familjedagvårdare för tiden 17.08.2009-30.06.2010. 
Arbetsavtal har uppgjorts. Den 17.08.2009 inkom Sandra Husell med en anhållan 
om uppsägning av arbetsavtalet.

Ett barn var beviljat barnomsorg hos Sandra Husell fr o m den 17.08.2009. Det 
aktuella barnet har beviljats barnomsorgsplats hos Siv Hykkyrä där platser har 
frigjorts pga annulering av behov av barnomsorg.

Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att socialnämnden upphäver Sandra Husells arbetsavtal som 
familjedagvårdare för tiden 17.08.2009-30.06.2010.

Socialchefens förslag:
Förslaget omfattas.

Beslut:
Förslaget godkänns.

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på  socialkansliet i Godby

den                  2009
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