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  Sammanträdesdatum Nr  
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Sammanträdestid OBS! Onsdagen den 21 december 2011 kl 18.00 – 19.10. 
 

Sammanträdesplats Socialkansliet 
Beslutande  

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

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

Föredragande x  Margareta Nordberg, socialchef 

Övriga närvarande  - Höglund, Roger, kommunstyrelsens ordförande 
x Karlsson, Rolf, kommunstyrelsens representant, § 193-207 
- Oriander, Niklas, vik. kommundirektör 
- Sjöstrand, Ingela, barnomsorgsledare 
- Branér, Britt, socialarbetare 
- Enkvist, Louise, socialarbetare 
 

Paragrafer §§ 187 - 207 

Underskrifter Ordförande Sekreterare 

   

 Torbjörn Björkman Margareta Nordberg 

Protokolljustering Godby den 21.12.2011 på socialkansliet efter mötet 

   

 Jenny Björklund Sören Karlsson 

Protokollet framlagt till 
påseende 

Godby den 27.12.2011  

   

Intygar Margareta Nordberg, sekreterare  

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den                           

   

Underskrift Margareta Nordberg, socialchef  
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Organ 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  Utfärdat den  Sida 
 SOCIALNÄMNDEN 16.12.2011 2 

Sammanträdestid Onsdagen den 21 december 2011 kl 18.00 – 19.10 

Sammanträdesplats Socialkansliet 
Ärenden: 
 
  § 187 Konstatera laglighet och beslutförhet 
  § 188 Protokolljusterare 
  § 189 Föredragningslista 
  § 190 Delgivning 
  § 191 Anställande av barnträdgårdslärare 
  § 192 Anställning av vikarie 
  § 193 Arbetsplaner 
  § 194 Anhållan om omdisponering av budgetmedel 
  § 195 Lönekompensation för socialchefens vikarie 
  § 196 Redovisning av trivselkontot vid Rosengård 
  § 197 Indexjustering av vårdarvoden inom närståendevården 
  § 198 Hemservicens avgifter för 2012 
  ----- 
Konfidentiella ärenden: 
 § 199 Ansökan  
 § 200 Ansökan  
 § 201 Förlängning av assistenthjälp 
 § 202 Förlängning av anställning 
 § 203 Förlängning av anställning 
 § 204 Anhållan om utkomststöd  
---- 
Extra ärende: 
Konfidentiellt 
§ 205 Anhållan om färdtjänst 
---- 
Extra ärenden: 
§ 206 Rätt att anställa vikarie för moderskapsvikariat 
§ 207 Lediganslående av tjänst 
---- 

Enligt uppdrag: Margareta Nordberg, socialchef 
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  § nr Sammanträdesdatum 21.12.2011  Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2011  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 187 - 189  3 
     

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SocN § 187 
Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn 
till antalet närvarande. 
_ _ _ _ _ _ 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

SocN § 188 
I tur att justera protokollet är Sören Karlsson och Jenny 
Björklund. 
_ _ _ _ _ _  
 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SocN § 189 
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg: 

    Konfidentiellt, extra ärende 
   § 205 Anhållan om färdtjänst utan självrisk 
   Extra ärende 

§ 206 Rätt att anställa vikarie för moderskapsvikariat 
   § 207 Lediganslående av tjänst 

_ _ _ _ _ _ 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2011  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 190  4 
     

  DELGIVNING 
 
 SocN § 190 
 

 
Tjänstemannabeslut: 
 
Byråsekreteraren 31.8. – 15.12.2011  
Hemvårdsstöd §§ 32 – 50 
Barnomsorgsavgifter §§ 52 – 153 
Moderskapsunderstöd §§ 22 - 32  
 
Socialarbetaren 
Utkomststöd §§ 90 – 221 
Förebyggande utkomststöd §§ 1 – 12 
Missbrukarvård §§ 1-4 
 
Socialarbetaren 1.1 – 15.12.2011 
Hemservicens personal §§ 1 – 326 
Omsorg §§ 1 – 11 
Handikappservice §§ 1 – 20 
 
Barnomsorgsledaren  14.6 – 15.12.2011 
Barnomsorg §§ 20 – 62 
Barnomsorgspersonal §§ 65 – 108 
 
Socialchefen 
Vårdnad, boende och umgänge §§ 15 – 28 
Faderskapserkännanden, fastställs av magistraten §§ 13 – 16 
Underhållsavtal §§ 3 – 11 
Barnskyddsåtgärder §§ 14 – 17 
Personalbeslut §§ 57 - 84 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2011  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 191  5 
 

ANSTÄLLANDE AV BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE 
 
SocN § 191 

 
Med anledning av att barngruppen vid småbarnsavdelningen Lindebo 
vid Godby daghem utökas fr o m  januari 2012 finns behov av att utöka 
personalstyrkan. Platsantalet utökas med två stycken till att omfatta 
totalt fjorton småbarnsplatser, enligt barnomsorgslagen krävs en 
personaltäthet som motsvarar en personal per fyra barn. För 
närvarande utgörs personalstyrkan totalt av 2 barnskötare samt 1 
barnträdgårdslärare. För att tillgodose kravet på personaltäthet ska 
personalstyrkan bestå av 3,5 personal. 
 
Vid den aktuella avdelningen är Cecilia Lind anställd som 
barnträdgårdslärare omfattande 50 % av heltid, Cecilia är villig att 
utöka sin arbetstid till heltid. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att Cecilia Lind anställs som barnträdgårdslärare på heltid vid 
Godby daghem, Lindebo, för tiden 01.01-31.07.2012. Uppgiftsbaserad 
grundlön och övriga anställningsvillkor som tidigare med förändringen 
att lönen justeras pga utökningen av arbetstid. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 192  6 
 

ANSTÄLLNING AV VIKARIE 
 
SocN § 192 

 
Genom muntlig information från bespisningschefen har framkommit att 
hon inom kort kommer att anhålla om moderskapsledighet. Tidpunkten 
för ledigheten är inte fastslagen ännu men det är klargjort att 
vikariebehov förväntas uppstå från februari 2012. För att påskynda 
processen av anställande av vikarie förelås att rätten att anställa vikarie 
för ändamålet delegeras till tjänstemän. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden delegerar beslutanderätten över 
anställandet av en vikarie för bespisningschefens kommande ledighet 
till socialchefen och barnomsorgsledaren. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 193  7 
 

ARBETSPLANER 
 
SocN § 193 
 

• Bilaga 1: Daghemmens arbetsplaner   

Vid kommunens daghem uppgörs årligen arbetsplaner utgående från 
landskapsregeringens anvisningar. Enligt den nya barnomsorgslagen som 
träder i kraft den 01.01.2012 ska det organ som ansvarar för 
barnomsorgen godkänna daghemmens verksamhetsplaner. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner arbetsplanerna för kommunens 
daghem i enlighet med bilaga 1. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 FINSTRÖMS 
KOMMUN 
 
Organ 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  § nr Sammanträdesdatum 21.12.2011  Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2011  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 194  8 
 

ANHÅLLAN OM OMDISPONERING AV BUDGETMEDEL 
 
SocN § 194 

 
• Bilaga 2: Kalkyl, socialvården 
• Bilaga 3: Kalkyl, äldreomsorgen 
• Bilaga 4: Kalkyl, barnomsorgen 

 
Enligt de ekonomiska kalkyler som uträknats, på basen av känt fakta, 
konstateras, att socialförvaltningen i nuläget inte har behov av att anhålla 
om en tilläggsbudget.  
Däremot bör en överföring av ett överskott om 50 000,00 från 
barnomsorgens konto göras till äldreomsorgen om 17 200,00 euro och till 
socialvården om resterande beloppet 32 800,00 euro. 
Ärendet om ett eventuellt behov av en tilläggsbudget lämnas till 
januarimånad. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden överför 50 000,00 euro, 17 200,00 euro till 
äldreomsorgen och 32 800,00 euro till socialvården, från barnomsorgens 
budget.  
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 195  9 
 

LÖNEKOMPENSATION FÖR SOCIALCHEFENS VIKARIE 
 
SocN § 195 

 
• Bilaga 5: Anhållan, Britt Branér 
• Bilaga 6: SocN § 163, 24.10.2011 
 
Britt Branér anhåller retroaktivt om lönekompensation för den tid hon varit 
vikarierande socialchef under år 2011. Tidpunkterna är 14.3. – 28.3.2011 
samt 20.6.2011 – 17.7.2011. 
Enligt  tidigare beslut skall förordnandet vara längre en två veckor, vilket 
är fallet. Lönekompensationen är skillnaden mellan båda parters 
grundlön. 
 
Socialchefens förslag: 
Lönekompensationen beviljas enligt tidigare beslut. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 196  10 
 

REDOVISNING AV TRIVSELKONTOT VID ROSENGÅRD 
 
SocN § 196 

 
Socialnämnden inrättade vid sitt möte den 23.11.2009 ett trivselkonto 
för försäljning av kondoleanser och kort vars medel ska användas för 
klienternas trivsel.  Ansvariga vårdaren och hemserviceledaren 
beviljades lyfträtt på kontot och socialnämnden beslöt att begränsad 
lyfträtt skulle införas och att kontot skulle redovisas för nämnden två 
gånger per år. 
 
Redovisning trivselkontot 
Användning  Datum Summa 
Musikunderhållning/RG  10.11.2010 - 150,00 euro 
Musikunderhållning/RG  17.11.2011 - 150,00 euro 
Saldo   25.11.2011 2 112,40 euro 
 
Socialarbetarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner de kostnader som har påförts 
trivselkontot för Rosengård. Föreslås att socialnämnden godkänner 
lyfträtt för föreståndaren för Rosengård samt socialarbetaren med 
ansvar över äldreomsorgen. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 197  11 
 

INDEXJUSTERING AV VÅRDARVODEN INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN  
 
SocN § 197 

 
• Bilaga 7: Vårdarvoden inom närståendevården år 2012, social- och 

hälsovårdsministeriet. 

Finströms kommun betalar ut stöd för närståendevård enligt tre 
arvodesnivåer. Dessa justeras årligen med stöd av Lag om stöd för 
närståendevård, § 6. Inför år 2012 omfattar indexjusteringen 3,03 % 
jämfört med vårdarvodena för år 2011.  
Detta skulle innebära att Finströms kommun efter indexjustering år 
2012 betalar stöd för närståendevård utgående från: 
 Vårdklass 1: 365,50 euro/månad. 
Vårdklass 2: 516,00 euro/månad. 
Vårdklass 3: 785,00 euro/månad. 
 
Socialarbetarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden fastställer arvodesbeloppen som betalas år 
2012 för stöd för närståendevård enligt beredning. Ärendet överförs till 
kommunstyrelsen. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 198  12 
 

HEMSERVICENS AVGIFTER ÅR 2012 
 
SocN § 198 

 
• Bilaga 7a: Avgifter 2012 

På basen av Statsrådets förordning om ändring av klientavgifterna 
inom social- och hälsovården, utfärdad i Helsingfors den 17 november 
2011 behöver Finströms kommun justera sina avgifter för hemservice. 
Bifogas ett förslag för avgifter inom hemservicen för år 2012. 
 
Socialarbetarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner det nya förslaget för avgifter 
inom hemservicen enligt bifogad bilaga. Ärendet överförs till 
kommunstyrelsen. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 199  13 
 

Konfidentiellt ärende 
 
 
 SOCIALNÄMNDEN 200  14 

 
Konfidentiellt ärende 
 
 
 SOCIALNÄMNDEN 201  15 

 
Konfidentiellt ärende 
 
 
 SOCIALNÄMNDEN 202  17 

 
Konfidentiellt ärende 
 
 
 SOCIALNÄMNDEN 203  18 

 
Konfidentiellt ärende 
 
 
 
 SOCIALNÄMNDEN 204  19 

 
Konfidentiellt ärende 
 
  
 
 SOCIALNÄMNDEN 205  20 

 
Extra ärende 
 
Konfidentiellt ärende 
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 SOCIALNÄMNDEN 206  21 

 
Extra ärende 

 
 RÄTT ATT ANSTÄLLA VIKARIE FÖR MODERSKAPSVIKARIAT 
 
 SocN § 206 
 

Karin Wahlqvist som är tillsvidare anställd närvårdare inom 
hemservicen har i väntan på formellt besked från FPA muntligen 
informerat om att hon kommer att påbörja sin moderskapsledighet den 
17 februari 2012. 
Då det uppstår ett behov av att påbörja anställning av vikarie skulle det 
vara praktiskt att rätten att anställa delegerades till socialarbetaren med 
ansvar över äldreomsorgen och föreståndaren för Rosengård. 
 
Socialarbetarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden delegerar rätten att anställa 
moderskapsvikarie för Karin Wahlqvist utgående från Karins anhållan 
och beslut från FPA. 

 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 207  22 

 
Extra ärende 

 
LEDIGANSLÅENDE AV TJÄNST 
 
SocN § 207 
 

En socialarbetartjänst 100 % bör lediganslås eftersom ett tidsbundet 
arbetsavtal går ut den 9.2.2012. 
Socialarbetaren skall i huvudsak arbeta med utkomststöd, 
missbrukarvård, sysselsättningsarbete samt barnskydd. 
Grundlönen är i dagsläget 2 783,00 euro per månad. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden lediganslår socialarbetartjänsten snarast. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 FINSTRÖMS 
KOMMUN 
 
Organ 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  § nr Sammanträdesdatum 21.12.2011  Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2011  

     
 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 
§ kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över 
beslutet. 
 
Paragrafer: 187 – 190, 197 – 198, 207 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer:  
 
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda 
beslut. 
 
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet: 
 
 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 
 
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, 
skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. 
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är 
 
Socialnämnden i Finström 
Skolvägen 2 
22 410 Godby 
 
Paragrafer: 191 – 196, 204, 206 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått 
del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En  
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kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I 
vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. 
 
 
Rättelseyrkandets innehåll 
 
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall 
undertecknas av den som framställer det. 
 
 
 
 
B E S V Ä R S A N V I S N I N G 
 

 
KOMMUNALBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ett beslut får överklagas 
genom kommunalbesvär på den grunden att 
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
2) den myndighet som fattas beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3) beslutet annars strider mot lag. 
 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer: 199 – 203, 205 
 
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslut. En part anses fått del av beslutet 
sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. 
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FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer:  
 
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. 
 

 
Besvärsskrift 
 
I besvärsskiften skall uppges 
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslut 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
 
Besvärsskiften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat 
skriften. Om endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, skall också hans 
yrke, boningsort och postadress anges. 
 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt 
bestyrkt kopia. 
 
Inlämnande av handlingarna 
 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. 
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på 
avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer 
fram innan besvärstiden går ut. 
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