
    FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 

 

  Sammanträdesdatum Nr  
 SOCIALNÄMNDEN 24.01.2011  1/11 

Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 18.00 – 19.00 
 

Sammanträdesplats Socialkansliet 
Beslutande  

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

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

Föredragande x  Nordberg, Margareta, socialchef 

Övriga närvarande  - Höglund, Roger, kommunstyrelsens ordförande 
- Karlsson, Rolf, kommunstyrelsens representant 
- Oriander, Niklas, vik. kommundirektör 
x Sjöstrand, Ingela, barnomsorgsledare 
x Branér, Britt, äldreomsorgsledare 
 

Paragrafer §§ 1 - 10 

Underskrifter Ordförande Sekreterare 

   

 Torbjörn Björkman §§ 7-10 
Sören Karlsson §§ 1-6 

Margareta Nordberg 

Protokolljustering Godby den 26 januari 2011 på socialkansliet 

   

 Agneta Hansson Ove Smeds 

Protokollet framlagt till 
påseende 

Godby den 28.1 2011  

   

Intygar Margareta Nordberg, sekreterare  

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den                         2011  

   

Underskrift Solveig Gestberg, byråsekreterare  
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  Utfärdat den  Sida 
 SOCIALNÄMNDEN 19.01.2011 2 

Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 18.00 – 19.00 
 

Sammanträdesplats Socialkansliet 
Ärenden: 
 
  § 1  Konstatera laglighet och beslutförhet 
  § 2  Protokolljusterare 
  § 3  Föredragningslista 
  § 4  Assistentbehov 
  § 5  Anställning av socialarbetare 
  § 6  Beviljande av ny service från Ålands Omsorgsförbund 
  § 7  Ärende till kännedom 
  § 8  Socialnämndens sammanträdestider våren 2011 
 
----- 
 
 
Konfidentiella ärenden:  
  § 9  Till kännedom 
  § 10  Anhållan  
 
 
Under §§ 1 - 6 viceordförande Sören Karlsson som ordförande. 
Under §§ 7 - 10 ordinarie ordförande Torbjörn Björkman 

Enligt uppdrag: Britt Branér, vik socialchef 
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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 1 - 3  3 
     

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SocN § 1 
Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn 
till antalet närvarande. 
_ _ _ _ _ _ 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

SocN § 2 
I tur att justera protokollet är Agneta Hansson och Ove 
Smeds. 
_ _ _ _ _ _  
 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SocN § 3 
Föredragningslistan fastställdes oförändrad: 
 
_ _ _ _ _ _ 
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på  socialkansliet i Godby  

   den                  2011  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 4  4 
     

ASSISTENTBEHOV 
 
SocN § 202/ 15.11.2010 

 
Vid Pålsböle daghem, Gröna avdelningen, upplevs att de personella 
resurserna inte tillgodoser barngruppens behov pga enskilda barns 
specialbehov. För att kunna skapa bättre förutsättning för barngruppen 
och specifika barn önskar man en utökning av personalresursen. Detta 
i första hand till årets slut för att göra en utvärdering om huruvida man 
genom personalutökning kan komma tillrätta med situationen i 
barngruppen eller om specialbehov fortsättningsvis finns. 
 
Den efterfrågade utökningen efter personella resurser omfattar en 
assistent måndagar och fredagar á sex timmar per dag, vilket 
motsvarar en kostnad om ca 1.045 € för löner och lönebikostnader 
fram till årets slut. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner anställande av assistent till 
Pålsböle daghem omfattande 12 h/v tom 31.12.2010. Lön utgår enligt 
31 % av 1.860,39 €/månad. Lönekostnaderna finansieras inom ramen 
för daghemmets budget. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
 
----- 

 
SocN § 4 
 

• Bilaga 1: Intyg, specialbarnträdgårdsläraren 
 
Från och med mitten av november 2010 har personalstyrkan vid Gröna 
avdelningen, Pålsböle daghem, varit utökad med en befattning som 
assistent omfattande 12 h/v. 
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 SOCIALNÄMNDEN 4  5 
 
Forts. § 4 
 
Målsättningen med utökningen av personalresurserna var att kunna 
skapa bättre förutsättning för barngruppen och specifika barn på grund 
av enskilda barns specialbehov. Vid utvärdering av situationen vid 
daghemmet med personalen har framkommit att assistent omfattande 
12 h/v har förbättrat situationen vid avdelningen, men att en utökning 
av arbetstiden för assistentbefattningen är nödvändig för att uppnå 
ovanstående målsättning. 
 
Specialbarnträdgårdslärare Gunilla Säll har besökt Gröna avdelningen 
vid ett flertal tillfällen och hennes bedömning är att barngruppen för 
närvarande kräver en större personaltäthet än tidigare. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen om rätt att 
tillsätta en befattning som assistent omfattande 81,05 % av heltid vid 
Pålsböle daghem, Gröna avdelningen, för tiden februari-juni 2011. Den 
uppgiftsrelaterade grundlönen utgör 81,05 % av 1.856,08 €/månad. 
Lönen finansieras inom ramen för barnomsorgens budget genom 
omfördelning av lönekostnader för gruppfamiljedaghem, vilket är möjligt 
då denna verksamhet inte planeras inledas under våren 2011. 
 
Vik socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 5  6 
 

ANSTÄLLNING AV SOCIALARBETARE 
 
SocN § 5 

 
En tjänst som socialarbetare har varit lediganslagen att sökas senast 
den 22.12.2010. Inom utsatt tid har tre personer sökt tjänsten och 
dessa är 
Namn  Utbildning 
Camilla Eriksson Barnskötare 
Sofie Roxbäck Högskolepoäng motsvarande en fil.kand 

examen med bl a kriminologi 
Lousie Enkvist Filosofie magisterexamen i rättsvetenskap, 

Juris Kandidatexamen  
 
Socialarbetartjänsten utannonserades endast såsom lediganslagen på 
deltid med möjlighet  till heltid och behörighetskrav i enlighet med FFS 
804/92. Ingen av de sökande har formell kompetens i förhållande till 
behörighetskraven.  
 
Vik. socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden anställer Louise Enkvist heltid till tjänsten 
som socialarbetare tidsbundet för 1 år i enlighet med Förordning om 
behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården, § 7. 
Anställningen inleds snarast i överenskommelse med den anställde 
med uppgiftsrelaterad lön omfattande 2 750,00 euro/månad och 5 % 
kompetensavdrag samt 4 månaders prövotid. 
 
Socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden anställer Louise Enkvist heltid till tjänsten 
som socialarbetare tidsbundet för 1 år i enlighet med Förordning om 
behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården, § 7. 
Anställningen inleds snarast i överenskommelse med den anställde 
med uppgiftsrelaterad lön omfattande 2 750,00 euro/månad och 5 % 
kompetensavdrag samt 4 månaders prövotid. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 6  7 
 

INFORMATION OCH TIDSBUNDET PRINCIPBESLUT OM NY 
OMSORGSBYRÅAVGIFT SAMT OM NY SERVICEFORM INOM ÅLANDS 
OMSORGSFÖRBUND 
 
SocN § 205/15.11.2010 

 
• Bilaga 8: Uppbärande av omsorgsbyråavgift, Förbundsstyrelsen. 

Under hösten har några fakturor gällande omsorgsbyråavgift ersatts av 
kommunen för två olika klienter. Detta bygger på en information till 
kommunen på ett beslut som togs 25.11.2009 av förbundsstyrelsen där 
en avgift stipulerades till 131,40 euro/omsorgsbyråbesök. För 
omsorgsbyråavgifterna har inte budgeterats för år 2010 eftersom 
budgetförslaget från kommunen bygger på det s.k. maj-brevet från 
Omsorgsförbundet där denna serviceform inte funnits upptagen. 
Eftersom detta är en avgift har ju ingen anhållan heller kommit in till 
kommunen just på detta. 
Ytterligare har några ansökningar från familjer kommit gällande 
psykolog/handlednings/konsultationsbesök inom Omsorgsförbundet. 
Familjer kan få stöd och hjälp med de problem som kan uppstå med ett 
barn med utvecklingsstörning. Muntlig information om denna 
serviceform har getts av socialledare Jan Mattsson. Ett besök hos en 
psykolog kostar 129 euro. Inför varje termin kommer man att göra en 
individuell bedömning av behovet. Denna form av service finns inte 
heller uppräknad i maj – brevet, varför även denna service inte är 
budgeterad varken för 2010 heller för 2011. 
Socialarbetaren kan inte idag beräkna behovet eftersom ett underlag 
saknas och Omsorgsförbundet inte heller har presenterat ett förslag 
eller en arbetsmodell. Konstateras att serviceformerna är så pass nya 
att kommunen inte praktiskt och ekonomiskt har haft en möjlighet att få 
en bild av hur detta skall fungera.  
 
Förslag: 
Ett tidsbundet principbeslut för år 2011 fattas där antalet besök 
begränsas till totalt 30 för år 2011.  
Besöken per familj begränsas till 5 besök per år. Ålands 
Omsorgsförbund ombedes att noggrannare beskriva planeringen och 
behovskriterierna för både omsorgsbyråbesöken och psykologbesöken 
så att detta även kan presenteras som en kalkyl i maj – brevet eller ges 
som separat information inför kommande budgetarbete. 
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 SOCIALNÄMNDEN 6  8 
 
Forts. § 205/15.11.2010 
 
Den beräknade merkostnaden skulle vara c. 3 870 euro om 
beräkningsgrunden är 30 besök * 129 euro. Detta bereder 6 familjer att 
under år 2011 möjligheter att erhålla den nya serviceformen. 
Ärendet förs vidare till kommunstyrelsen eftersom medel inte tagits upp 
i budgeten för år 2011. 
 
Beslut: 
Återremiss. 
 
----- 

 
BEVILJANDE AV NY SERVICE FRÅN ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND 
 
SocN § 6 

 
• Bilaga 2: Sammanträdesprotokoll, Ålands Omsorgsförbund 

I enlighet med Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda 
519/77 och 3 § ÅFS 69/1993 utgör Åland ett särskilt 
specialomsorgsdistrikt, vilket förvaltas av Ålands Omsorgsförbund som 
har samtliga kommuner som medlemmar. 
Ålands Omsorgsförbund tillhandahåller service i enlighet med 
lagstiftningen och dessa är  
Daglig verksamhet 
Fritidverksamhet 
Boendeservice, inkl. korttidsboende 
Lägenhetsboende 
Rådgivnings- och omsorgsbyråtjänster 
Specialfritidshem (handläggs av skolnämnden i Finströms kommun) 
Förbundsstyrelsen för Ålands Omsorgsförbund beslöt vid sitt möte den 
16.09.2008, § 80 att börja föra statistik över omsorgsbyråprestationer 
under år 2009 för att använda resultatet för beredning av 2010 års 
resultat.  Vid sitt möte den 11.06.2009 konstaterade Förbundsstyrelsen 
dock att det av olika orsaker inte gått att få statistiska uppgifter för att 
välja ut ett kvartal för bedömning av omsorgsbyråprestationerna, men 
att en avgift omfattande 131,40 euro/besök skulle införas från den 
01.07.2009. Ny ställning till omsorgsbyråavgiften skulle tas inför 2010 
års budgetarbete.  Den 25.11.2009 beslöt Förbundsstyrelsen att för år  



 FINSTRÖMS 
KOMMUN 
 
Organ 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  § nr Sammanträdesdatum 24.01.2011  Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2011  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 6  9 
 
Forts. § 6 
 
2010 följa uträkningen av avgiften för ett omsorgsbyråbesök 
motsvarande 2 h sammanlagd arbetstid med den fastslagna budgeten 
för år 2010 som grund. Verksamheten påbörjades år 2010.  
Kostnadsmässigt har rådgivnings- och omsorgsbyråtjänsterna tidigare 
varit inbakade i de övriga tjänsterna som Ålands Omsorgsförbund 
tillhandahåller och är således inbakad i år 2011 års budget i den övriga 
verksamheten. Det som är nytt är att den typen av tjänster synliggörs 
genom att de statistikförs och faktureras som en skild service. 
Rådgivnings- och omsorgsbyråtjänsterna innebär information och 
lotsning in i Ålands Omsorgsförbunds verksamhet för nya klienter samt 
pedagogisk handledning. Det handlar om att stöda det handikappade 
barnet och dennes familj. Tjänsten utförs av psykolog, socialledare 
eller specialpedagog. 
 
Vik socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner rådgivnings- och 
omsorgsbyråtjänster såsom en service från Ålands Omsorgsförbund 
och som beviljas i enlighet med Lag angående specialomsorger om 
utvecklingsstörda 519/77, § 2, punkt 3 behövlig handledning, 
rehabilitering och funktionell träning. Föreslås att socialnämnden 
fastställer en maxgräns omfattande 3 besök/år/klient för beviljande av 
rådgivnings- och omsorgsbyråtjänster. 
 
Socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner rådgivnings- och 
omsorgsbyråtjänster såsom en service från Ålands Omsorgsförbund 
och som beviljas i enlighet med Lag angående specialomsorger om 
utvecklingsstörda 519/77, § 2, punkt 3 behövlig handledning, 
rehabilitering och funktionell träning. Föreslås att socialnämnden 
fastställer en maxgräns omfattande 3 besök/år/klient för beviljande av 
rådgivnings- och omsorgsbyråtjänster. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 7  10 
 

ÄRENDE TILL KÄNNEDOM 
 

SocN § 7 
 

• Bilaga 3: Avtal gällande lyfthjälp till äldreomsorgen i Finströms 
kommun 

Vik. socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden antecknar sig ärendet till kännedom. 
 
Socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden antecknar sig ärendet till kännedom. 
 
Beslut: 
Föreslås att socialnämnden antecknar sig ärendet till kännedom. 
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 SOCIALNÄMNDEN 8  11 
 
 SOCIALNÄMNDENS SAMMANTRÄDESTIDER VÅREN 2011 
 
 SocN § 8 
 

Förslag: 
 
Torsdagen den 17.2.2011 kl. 18.00. 
Måndagen den 21.3.2011 kl. 18.00. 
Måndagen den 18.4.2011 kl. 18.00. 
Måndagen den 23.5.2011 kl. 18.00. 
Måndagen den 20.6.2011 kl. 18.00. 
 
Vik socialchefens förslag: 
Socialnämnden fastställer föreslagna sammanträdestider för våren 
2011. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden fastställer föreslagna sammanträdestider för våren 
2011. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 9  12 
 
Konfidentiellt ärende 
 
 
 
 SOCIALNÄMNDEN 10  13 

 
Konfidentiellt ärende 
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