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Sammanträdestid Måndagen den 18 maj 2009 kl 18.00 - 

Sammanträdesplats Kommungården
Ärenden:

 69 §  Konstatera laglighet och beslutförhet
 70 §  Protokolljusterare
 71 §  Föredragningslista
 72 §  Ärenden och beslut till kännedom
 73 §  Anhållan om förändring av befattningsbeskrivning
 74 §  Anhållan om befrielse från befattning
 75 §  Anhållan om partiell vårdledighet
 76 §  Anhållan om partiell vårdledighet
 77 §  Anställande av vikarie
 78 §  Anställande av barnträdgårdslärare
 79 §  Anhållan om partiell vårdledighet
 80 §  Anhållan om studieledighet
 81 §  Anställande av familjedagvårdare
 82 §  Assistentbehov
 83 §  Anställande av assistent vid Godby daghem
 84 §  Anställande av assistent vid Godby daghem
 85 §  Anhållan om fritidshemsplats vid Pålsböle daghem
 86 §  Budgetuppföljning

---- 
Konfidentiella ärenden:

 87 §  
Extra ärende
 88 § 

 
----

Enligt uppdrag: Margareta Nordberg, socialchef



FINSTRÖMS 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

§ nr Sammanträdesdatum 18.05.2009 Sida

SOCIALNÄMNDEN 69 - 71 3

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SocN § 69
Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn 
till antalet närvarande.
_ _ _ _ _ _

PROTOKOLLJUSTERARE

SocN § 70
I tur att justera protokollet är Cecilia Johansson och Karl-
Johan Wallin.
_ _ _ _ _ _ 

FÖREDRAGNINGSLISTAN

SocN § 71
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg:
 
Konfidentiellt ärende
88 § Fastställande av arvode för familjevård samt 
godkännande av öppenvårdsåtgärd

_ _ _ _ _ _

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 18.05.2009 Sida

SOCIALNÄMNDEN 72 4

 ÄRENDEN OCH BESLUT TILL KÄNNEDOM

SocN § 72

• Bilaga 1: Redogörelse för socialnämndens interna tillsyn år 2008.
• Bilaga 2: Ålands Landskapsregering, rapport från klient- och 

patientombudsmannen.
• Bilaga 3: Information om vårdbedömningsprogrammet RAVA. 

Konstateras att 2 närvårdare från Rosengård har gått 
introduktionskursen och är berättigade att använda programmet. 

• Bilaga 4: Inspektionsprotokoll dnr: 2009-0091-7, Ålands Miljö- och 
Hälsoskyddsmyndighet.

• Bilaga 5: Kst § 156, Behov av arbetskraft till äldreomsorgen.
• Bilaga 6: Kst § 157, Rätten till barnomsorg, Ålands 

Kommunförbund.

Socialchefens förslag:
Antecknas till kännedom.

Beslut:
Förslaget godkänns.

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på  socialkansliet i Godby

den                  2009



FINSTRÖMS 
KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

§ nr Sammanträdesdatum 18.05.2009 Sida

SOCIALNÄMNDEN 73 5

ANHÅLLAN OM FÖRÄNDRING AV BEFATTNINGSBESKRIVNING

SocN § 73

• Bilaga 7: Anhållan och befattningsbeskrivning.

Solveig Gestberg konstaterar i sin anhållan att byråsekreterarens 
befattningsbeskrivning inte stämmer överens gällande hur arbetet i 
praktiken fördelas mellan socialnämnden och byggnadsnämnden.   
Den faktiska arbetstiden för socialnämnden beräknas vara 60 % och 
för byggnadsnämnden 22,8 %.
För att befattningsbeskrivningen skall motsvara realiteten bör en 
omfördelning av resursen göras mellan nämnderna.

Socialchefens förslag:
Socialnämnden ber byggnadsnämnden om ett utlåtande i detta ärende.

Beslut:
Socialnämnden förordar inför kommunstyrelsen att byråsekreterarens 
arbetsuppgifter fördelas enligt 60 % för socialkansliet och 22,8 % för 
byggnadskansliet. Om ett norråländskt gemensamt byggnadskontor blir 
aktuellt bör socialkansliets personalresurser ses över och behovet av 
en heltidsanställd byråsekreterare utredas.

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 18.05.2009 Sida

SOCIALNÄMNDEN 74 6

ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN BEFATTNING

SocN § 74

• Bilaga 8: Anhållan om befrielse från befattning, Patricia Danielsson

Patricia Danielsson har inkommit med en anhållan om befrielse från sin 
befattning som barnskötare inom barnomsorgen med nuvarande 
placering vid Pålsböle daghem.  Anhållan inkom den 27.04.2009.

Patricia är för närvarande tjänstledig och en vikarie är tillsatt tom 
31.07.2009.

Inför hösten 2009 är samtliga platser inom barnomsorgen besatta vilket 
innebär att behov av nyanställning finns om Patricia beviljas befrielse 
från befattningen som barnskötare.

Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att Patricia Danielsson beviljas befrielse från befattningen 
som barnskötare inom barnomsorgen per den 28.05.2009. Vidare 
föreslås att socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen om rätt att 
tillsätta befattningen fr o m den 03.08.2009.

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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SOCIALNÄMNDEN 75 7

ANHÅLLAN OM PARTIELL VÅRDLEDIGHET

SocN § 75
• Bilaga 9: Anhållan om partiell vårdledighet, Gunilla Blomqvist

Gunilla Blomqvist anhåller om partiell vårdledighet för tiden 01.09.09-
31.05.2010. Gunilla arbetar som barnträdgårdslärare vid Godby daghem 
och önskar jobba 80 % av heltid i form av en ledig dag per vecka under 
ovan nämnda tid. Orsaken till önskemålet om partiell vårdledighet är att 
hennes son börjar i andra klass i skolan fr o m hösten 2010.

I arbetsavtalslagen 4 kap 4 § stadgas bl a följande om partiell 
vårdledighet:
”En arbetstagare som har varit anställd hos samma arbetsgivare 
sammanlagt minst sex månader under de senaste 12 månaderna kan få 
partiell vårdledighet för att vårda sitt eller något annat barn som varaktigt 
bor i hans eller hennes hushåll till utgången av det andra läsåret för 
barnets grundläggande utbildning.”
”Arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om partiell vårdledighet och de 
detaljerade arrangemangen på det sätt som de önskar. Arbetsgivaren 
kan vägra att avtala om ledighet eller att ge ledighet, endast om 
ledigheten åsamkar arbetsplatsens produktions- eller serviceverksamhet 
allvarliga olägenheter som inte kan undvikas med skäliga 
arbetsarrangemang.”
Vid daghemmet kommer det att vara full beläggning fr o m hösten, vilket 
innebär att om Gunilla beviljas partiell vårdledighet finns det behov av att 
tillsätta en vikarie för hennes lediga dag. Den vikarierande 
kommundirektören har godkänt tillsättande av vikarie för ändamålet.

Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att Gunilla Blomqvist beviljas partiell vårdledighet för tiden 
01.09.2009-31.05.2010 om 20 %  av heltid under förutsättning att vikarie 
tillsätts.

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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SOCIALNÄMNDEN 76 8

ANHÅLLAN OM PARTIELL VÅRDLEDIGHET

SocN § 76

• Bilaga 10: Anhållan om partiell vårdledighet, Maria Pellas

Maria Pellas anhåller om partiell vårdledighet för tiden 01.09-31.12.2009. 
Maria arbetar som barnträdgårdslärare vid Godby daghem och önskar 
jobba 80 % av heltid i form av en ledig dag per vecka under ovan nämnda 
tid. Maria har en dotter som börjar i första klass fr o m hösten.

I arbetsavtalslagen 4 kap 4 § stadgas bl a följande om partiell vårdledighet:
”En arbetstagare som har varit anställd hos samma arbetsgivare 
sammanlagt minst sex månader under de senaste 12 månaderna kan få 
partiell vårdledighet för att vårda sitt eller något annat barn som varaktigt 
bor i hans eller hennes hushåll till utgången av det andra läsåret för 
barnets grundläggande utbildning.”
”Arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om partiell vårdledighet och de 
detaljerade arrangemangen på det sätt som de önskar. Arbetsgivaren kan 
vägra att avtala om ledighet eller att ge ledighet, endast om ledigheten 
åsamkar arbetsplatsens produktions- eller serviceverksamhet allvarliga 
olägenheter som inte kan undvikas med skäliga arbetsarrangemang.”

Vid daghemmet kommer det att vara full beläggning fr o m hösten, vilket 
innebär att om Maria beviljas partiell vårdledighet finns det behov av att 
tillsätta en vikarie för hennes lediga dag. Den vikarierande 
kommundirektören har godkänt tillsättande av vikarie för ändamålet.

Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att Maria Pellas beviljas oavlönad partiell vårdledighet för tiden 
01.09-31.12.2009 om 20 %  av heltid under förutsättning att vikarie tillsätts.

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



FINSTRÖMS 
KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

§ nr Sammanträdesdatum 18.05.2009 Sida

SOCIALNÄMNDEN 77 9

ANSTÄLLANDE AV VIKARIE

SocN § 77

Under förutsättning att Maria Pellas och Gunilla Blomqvist beviljas 
partiell vårdledighet finns behov av att tillsätta vikarie för att täcka upp 
deras frånvaro fr o m september 2009. Vidare finns behov av 
anställning av vikarie för en dag per vecka då daghemsföreståndaren 
har kanslitid.

Behov av vikarie tre dagar per vecka har även funnits under 
innevarande verksamhetsår och Inga-May Nikula, barnskötare, 
fungerar som vikarie. Inga-May är villig att fortsätta vikariera vid 
daghemmet.

Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att Inga-May Nikula anställs som vikarierande barnskötare vid 
Godby daghem om 60 %  av heltid omfattande tre arbetsdagar per 
vecka för tiden 01.09-31.12.2009. Lön och övriga anställningsvillkor 
som tidigare.

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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SOCIALNÄMNDEN 78 10

ANSTÄLLANDE AV BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE

SocN § 78

• Bilaga 11: Sammanställning av ansökningar

Kommunstyrelsen har godkänt tillsättande av en befattning som 
barnträdgårdslärare inom barnomsorgen fr o m den 01.06.2009 tills vidare.

Befattningen har varit lediganslagen och följande personer har anmält 
intresse inom utsatt ansökningstid:

Anthell Carola, Eckerö, Närvårdare
Balthasar Marie-Louise, Mariehamn, Pedagogiekandidatexamen
Berndtsson Erica, Geta, Lärarexamen
Donner Lina, Finström, Lärarexamen
Erlund Erica, Mariehamn, Förskollärare
Johnsson Monika, Mariehamn
Karlsson Anna, Sund, Lärarstudier
Lindman Johanna, Mariehamn, Lärarexamen
Mörn Ramona, Finström, Förskollärare
Nyholm Eva-Maria, Saltvik, Socionom YH

Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att Ramona Mörn anställs som barnträdgårdslärare inom 
kommunens barnomsorg fr om den 01.06.2009 tills vidare, den 
uppgiftsbaserade grundlönen utgör 2.249,06 euro/månad. Övriga löne- 
och anställningsvillkor enligt gällande avtal. I andra förslagsrum anställs 
Erica Berndtsson.

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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SOCIALNÄMNDEN 79 11

ANHÅLLAN OM PARTIELL VÅRDLEDIGHET

SocN § 79
• Bilaga 12: Anhållan om partiell vårdledighet, Ramona Mörn

Under förutsättning att Ramona Mörn anställs som barnträdgårdslärare 
inom kommunens barnomsorg fr o m 01.06.2009 anhåller hon om 
partiell vårdledighet för tiden 01.06.2009-31.05.2010, Ramona önskar 
jobba 84,3 % av heltid. Orsaken till önskemålet om partiell vårdledighet 
är att hennes son börjar i skolan from hösten 2008.

I arbetsavtalslagen 4 kap 4 § stadgas bl a följande om partiell 
vårdledighet:
”En arbetstagare som har varit anställd hos samma arbetsgivare 
sammanlagt minst sex månader under de senaste 12 månaderna kan 
få partiell vårdledighet för att vårda sitt eller något annat barn som 
varaktigt bor i hans eller hennes hushåll till utgången av det andra 
läsåret för barnets grundläggande utbildning.”
”Arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om partiell vårdledighet och 
de detaljerade arrangemangen på det sätt som de önskar. 
Arbetsgivaren kan vägra att avtala om ledighet eller att ge ledighet, 
endast om ledigheten åsamkar arbetsplatsens produktions- eller 
serviceverksamhet allvarliga olägenheter som inte kan undvikas med 
skäliga arbetsarrangemang.”

För att verksamheten vid daghemmet ska fungera tillfredsställande 
under Ramonas eventuella partiella tjänstledighet är det nödvändigt att 
anställa en vikarie för de sex timmar per vecka som Ramona är ledig. 
Inom daghemmet är Marina Blomqvist anställd som vikarie på 50 %  av 
heltid och hon är villig att vikariera under Ramonas ledighet. Under 
verksamhetsår 2009-2010 har samma arrangemang funnits och 
daghemspersonalen bedömer att det har varit välfungerande.

Vikarierande kommundirektören har godkänt anställande av vikarie för 
ändamålet.

Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att Ramona Mörn beviljas oavlönad partiell tjänstledighet om 
6 h/v för tiden 01.06.2009-31.05.2010.

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 79 12

Forts. § 79

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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SOCIALNÄMNDEN 80 13

ANHÅLLAN OM STUDIELEDIGHET

SocN § 80
• Bilaga 13: Anhållan om studieledighet, Barbro Andersén

Barbro Andersén, barnskötare vid Lindebo daghem, har inkommit med 
en anhållan om studieledighet en dag per vecka under perioden 
01.09.2009-31.12.2009. Barbro studerar vid Ålands Handelsläroverk 
vid vuxenavdelningen till merkonom. Studierna bedrivs som 
flerformsstudier.

I landskapslagen om studieledighet (1983:57) stadgas följande:
”Arbetstagare som i en eller flera perioder under sammanlagt ett år har 
varit anställd i huvudsyssla hos samma arbetsgivare har rätt till 
sammanlagt högst två års studieledighet som omfattar fem år. 
Studieledighet kan beviljas för deltagande i utbildning som är 
underkastad offentlig tillsyn.”

Barbro är sedan tidigare socialnämndsbeslut (§59/2008) beviljad 
oavlönad studieledighet omfattande 20 % av heltid för tiden 
01.09.2008-31.05.2009. 

Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att Barbro Andersén beviljas oavlönad studieledighet 
omfattande 20 %  av heltid för tiden 01.09.2009-31.12.2009. Vidare 
föreslås att studieledigheten tas ut i form av lediga fredagar och att om 
behov av vikarie uppstår under Barbros ledighet ges 
daghemsföreståndaren rätt att anställa vikarie.

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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SOCIALNÄMNDEN 81 14

ANSTÄLLANDE AV FAMILJEDAGVÅRDARE

SocN § 81

Med hänvisning till antalet barn inom barnomsorgen finns behov av 
anställande av en familjedagvårdare inför verksamhetsår 2009-2010.

För närvarande är två familjedagvårdare anställda, varav den ena 
anställningen är tidsbunden tom den 30.06.2009. Denna befattning 
innehas av Sandra Husell och hon är villig att fortsätta arbeta som 
familjedagvårdare under inkommande verksamhetsår.

Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att Sandra Husell anställs som familjedagvårdare i 
arbetsavtalsförhållande för tiden 17.08.2009-30.06.2010, under 
förutsättning att medel beviljas i 2010 års budget. Lön och övriga 
anställningsvillkor i enlighet med nuvarande anställning och gällande 
avtal.

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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SOCIALNÄMNDEN 82 15

ASSISTENTBEHOV

SocN § 82

I budgeten för år 2009 finns medel för totalt 2,7187 befattningar som 
assistenter. En heltidsbefattning är placerad vid Pålsböle daghem för 
inkommande verksamhetsår enligt tidigare beslut. Kommunstyrelsen 
behandlar vid sitt sammanträde den 13 maj godkännande av 
tillsättande av övriga assistentresurser.

Under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner tillsättandet bör 
dessa fördelas enligt största behov vid de olika daghemmen i 
kommunen.

Behov av assistentresurser finns vid Emkarby daghem samt vid två 
avdelningar, Apelsin- och Smultronstugan, vid Godby daghem. 
Barnomsorgsledaren redogör muntligt för behovet vid socialnämndens 
sammanträde.

Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att en befattning omfattande 53 %  av heltid tillsätts vid 
Emkarby daghem samt en befattning omfattande 100 %  av heltid samt 
en om 7 timmar per vecka tillsätts vid Godby daghem under 
förutsättning att medel beviljas i 2010 års budget. 

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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SOCIALNÄMNDEN 83 16

ANSTÄLLANDE AV ASSISTENT VID GODBY DAGHEM

SocN § 83

Under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner tillsättande av en 
assistentresurs omfattande 100 %  av heltid vid Godby daghem finns 
behov av att tillsätta denna.

Pernilla Fricker har under ett flertal år fungerat som assistent vid 
daghemmet och är villig att fortsätta.

Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att Pernilla Fricker anställs som assistent i 
arbetsavtalsförhållande vid Godby daghem omfattande heltid för tiden 
01.08.2009-31.07.2010, under förutsättning att medel beviljas i 2010 
års budget. Vidare föreslås att Pernilla fördelar sin arbetstid mellan 
avdelningarna Apelsin- och Smultronstugan enligt överenskommelse 
inom daghemmet. Den uppgiftsbaserade grundlönen utgör 1.776,88 
euro/månad. Övriga anställningsvillkor enligt gällande avtal.

Socialchefens förslag:
Förslaget omfattas.

Beslut:
Förslaget godkänns.

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes
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fullmäktige
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den                  2009
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SOCIALNÄMNDEN 84 17

ANSTÄLLANDE AV ASSISTENT VID GODBY DAGHEM

SocN § 84

Under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner tillsättande av en 
assistentresurs omfattande 7 timmar per vecka vid Godby daghem 
finns behov av att tillsätta denna.

Inga-May Nikula, barnskötare, är intresserad av befattningen.

Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att Inga-May Nikula anställs som assistent i 
arbetsavtalsförhållande omfattande 7 timmar per vecka för tiden 
01.08.2009-31.07.2010, under förutsättning att medel beviljas i 2010 
års budget. Lön enligt den uppgiftsbaserade grundlönen 1.846,00 euro/
månad. Övriga anställningsvillkor enligt gällande avtal. 

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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SOCIALNÄMNDEN 85 18

ANHÅLLAN OM FRITIDSHEMSPLATS VID PÅLSBÖLE DAGHEM

SocN § 85
• Bilaga 14: Anhållan om fritidshemsplats vid Pålsböle daghem

En familj har inlämnat en ansökan om fritidshemsplats för sin son, 
f.år 2002, vid Pålsböle daghem  fr o m augusti 2009.

Barnet har gått vid Pålsböle daghem sedan år 2004 och börjar vid 
Träningsundervisningen i Jomala till hösten.  Föräldrarna tycker att 
det skulle vara viktigt för sonen att fortsätta vid Pålsböle daghem, de 
anser att han ges möjlighet att utvecklas vidare om han får ha sin 
fritidshemsverksamhet vid daghemmet.

Barnomsorgsledaren deltog vid senaste nätverksmöte som hölls 
kring pojken.  Vid mötet deltog olika professioner som jobbar med 
honom bl a specialbarnträdgårdslärare, fysioterapeut, talterapeut och 
ergoterapeut. Samtliga uttryckte önskemål om att pojken ges 
fritidshemsverksamhet vid Pålsböle daghem, de anser att det skulle 
vara den form som har mest att erbjuda honom och att hans fortsatta 
utveckling skulle gynnas av ett sådant arrangemang.

I Finström tillhandahålls fritidshemsverksamhet av skolnämnden.

Vid daghemmet är samtliga platser tillsatta fr o m hösten. Inom 
daghemmets ordinarie personalstyrka finns inte resurs att frigöras för 
en eventuell fritidshemsverksamhet för pojken.

Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att föräldrarnas anhållan om en fritidshemsplats vid 
Pålsböle daghem under inkommande läsår beviljas under 
förutsättning att skolnämnden tillsätter en assistent för ändamålet. 
För att ett dylikt arrangemang ska fungera är det viktigt att 
skolnämnden tillsätter vikarie vid eventuell frånvaro för assistenten 
samt att om eleven ges möjlighet att vara heltid vid daghemmet 
under skollov bör även assistenten arbeta under hela hans 
närvarotid.

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes
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Forts. § 85

Socialchefens förslag:
Förslaget omfattas.

Beslut:
Förslaget godkänns.

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
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Kommun-
fullmäktige
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SOCIALNÄMNDEN 86 20

BUDGETUPPFÖLJNING

SocN § 86

• Bilaga 15: Budgetuppföljning, socialvården, första kvartalet.
• Bilaga 16: Budgetuppföljning, barnomsorgen, första kvartalet.
• Bilaga 17: Budgetuppföljning, sammanfattning.
• Bilaga 18: Budgetuppföljning på kontonivå, omsorg och handikapp

Efter det första kvartalet visar budgetuppföljningen på en nettokostnad 
på 25,11 % för socialvården.

I budgeten är anslaget för barnskydd uppdelat på två konton 21 210 
och 21710. I budgetuppföljningen har alla kostnader gått från samma 
konto, vilket ger en för hög nyttjandegrad (80,62%). Nyttjandegraden är 
37,3 %, då båda konton sammanräknas. Läget inom barnskyddet idag, 
ser dock ut att kunna leda till kostnader utöver budget.
Anslaget för utkomststöd har överskridits med 9.700 euro.

Totalt har barnomsorgen nyttjat 21,03 % eller 375.028 euro av det 
totala anslaget under perioden januari-mars. Om man beaktar utgifter 
som dras som en totalsumma i slutet av året, såsom till exempel 
kostnader för interna servicetjänster och periodiserade löner, uppgår 
nyttjandegraden till 22,07 % eller 393.532 euro. 

Socialchefens förslag:
Budgetuppföljningen antecknas till kännedom

Beslut:
Förslaget godkänns.

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes
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Konfidentiellt ärende

SocN § 87

________

SOCIALNÄMNDEN 88 22

Extra ärende

Konfidentiellt ärende

SocN § 88

________
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