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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
SocN § 164
Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn
till antalet närvarande.
______

PROTOKOLLJUSTERARE
SocN § 165
I tur att justera protokollet är Jenny Björklund och Cecilia
Johansson. Protokollet justeras vid sammanträdet.
______

FÖREDRAGNINGSLISTAN
SocN § 166
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
______

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

på socialkansliet i Godby
den

2009

Utdragets riktighet bestyrkes
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UPPDRAG ATT SÄNKA SOCIALVÅRDENS OCH BARNOMSORGENS ANSLAG
INFÖR ÅR 2010
SocN § 167
Kommunstyrelsen önskar enligt Kst § följande förändringar i givet
budgetförslag:
Socialnämnden får i uppdrag att sänka socialvårdens anslag till
angiven ram, d.v.s. med 25 425 euro (exkl. kst övriga ändringar).
Sänkningen ska inte beröra anslaget vård på åldringshem.
Anslaget vård på åldringshem budgeteras enligt kommunens 12 platser
på De Gamlas Hem i enlighet med deras uppgivna kostnader per
vårddygn. Detta innebär att anslaget höjs med 51 070 euro. Ytterligare
binds anslaget så att ev. outnyttjat anslag inte kan omdisponeras av
nämnden och användas för andra ändamål.
Anslaget för inventarier har halverats och utbildningsanslaget har
ändrats till 0,75 % av lönesumman ( exkl. lönebikostnader), totalt har
ramen sänkts med 4 977 euro.
Den interna hyran har justerats enligt tekniska nämndens budget,
ramen har sänkts med 6 368 euro.
Socialnämnden får i uppdrag att sänka barnomsorgens anslag till given
ram (exkl. kst övriga ändringar) d.v.s. 14 709 euro.
Anslagen för inventarierna och utbildning har sänkts lika som för
socialvården. Totalt har ramen sänkts med 11 252 euro.
Den interna hyran har justerats enligt tekniska nämndens budget,
ramen har höjts med 16 857 euro.
Interna inkomster och utgifter rörande matservice från centralköket har
justerats i förhållande till interna överföringar och inkomster, anslaget
har sänkts med 5 557 euro.
Följande sänkningar av anslag föreslås för socialvården:
Sysselsättningsverksamhet för handikappade: 6.110,00 euro 40 30 2040e, 43 30 – 4070e.
Specialomsorgen: 10.000,00 euro. 43 23 - 10.000e.
Hemservice: 300,00 euro. 44 70 - 300e.
Linnéagården: 100,00 euro. 44 70-100e.
Rosengård: 1000,00 euro. 45 30 – 200e, 44 00-500e,45 10-200e, 43
80-100e.
Barnskydd: 2915,00 euro. 44 20 – 1500e, 31 12 - 1415e.
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Forts. § 167
Utkomststödet: 5000,00 euro. 47 20 – 5000e.
euro

Totalt - 25.452,00

Under förutsättning att anslag för öppnande av gruppfamiljedaghem
kvarstår föreslås följande sänkningar av anslag inom barnomsorgen:
Familjedagvård för barn
4030 Löner övriga
4100 KomPL-premier
4150 Socialskavg
4160 Arbetslöshförs
4170 Olycksfallsförs
Totalt:

- 11.802 e
- 1.889 e
451 e
295 e
83 e
- 14.709 e

Förslag:
Socialnämnden godkänner sänkningarna av anslagen gällande
socialvården, sammanlagt – 25.542,00 euro och gällande
barnomsorgen, sammanlagt – 14.709,00 euro och ärendet överförs till
kommunstyrelsen.
Beslut:
Ärendet återremitteras till kansliet och behandlas på nytt på
socialnämndens sammanträde den 9 november.
______________________
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ANHÅLLAN OM TILLÄGGSBUDGET ÅR 2009, SOCIALFÖRVALTNINGEN
SocN § 161/5.10.2009
•

Bilaga 13: Ekonomisk rapport per 31.8.2009

Sammanlagt har 69,75 % av den totala budgeten använts per 31.8.2009.
Detta innebär ett minus på c. 90.000,00 euro om samma kostnadsmässiga
behov finns för resten av året. Procentsiffran borde vara 66,67.
På kontonivå framgår att socialförvaltningen 20 110 har använt 73,71 % av
budgeterade medel. Vissa lönekostnader som hör till Rosengård är
emellertid ännu inte överflyttade. Summan kan komma att bli c.10.000,00
euro. Kontot beräknas hålla ramen.
Kontona för Hemservice, Linnéagården och Rosengård är även efter
överföring av lönekostnaderna strax under ram då fyra månader av året
återstår.
Kontot 21 210 Barnskyddet: På grund av lagstadgade löneförhöjningar för
familjehem och lagstadgade åtaganden som tillkommit under budgetåret
behövs ett tillskott på 10.000,00 euro.
Kontot 24 510 Missbrukarvården: För att kunna tillgodose behovet av vård
och behandling för beroendeproblematik behövs ett tillskott på 7.000,00
euro.
Kontot 29 010 Övrig Socialvård – utkomststöd: Behovet av utkomststöd
har ökat främst beroende på ett ökat antal hjälpbehövande och behovet av
tillskott uppgår till 18.000,00 euro.
Kontot 22 010 Vård på åldringshem: 74.000,00 euro behövs för att
garantera institutionsvården. 15 vårdplatser behövs idag på De Gamlas
Hem.
Från kontot 23 010 Sysselsättningsverksamhet för handikappade föreslås
att 4.428,00 euro överförs till kontot 24 030 Närståendestöd som därmed
beräknas hålla ramen. Från samma konto d.v.s. 23 010 föreslås även att
2.500,00 euro överförs till konto 22 510 Anstaltstjänster för handikappade
som även då beräknas hålla ramen.
Kontot 24 040 Handikappservice behöver ett tillskott på 26.000,00 euro.
Tillskottet behövs p.g.a. ökat behov av färdtjänst samt personliga hjälpare.
Kontot 24 050 Specialomsorg behöver ett tillskott på 21.700,00 euro.
20.000,00 euro behövs för att garantera vården inom Ålands
Omsorgsförbund samt 1.700,00 euro för avlastning inom D.U.V.
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Forts. § 161/5.10.2009
Socialchefens förslag:
Socialnämnden godkänner de interna överföringarna och tilläggsbudgeten
för år 2009 och överför ärendet till kommunstyrelsen.
Beslut:
Ärendet återremitteras. Socialnämnden behandlar ärendet på nytt tisdagen
den 27 oktober kl. 18.00.
-----------ANHÅLLAN OM TILLÄGGSBUDGET ÅR 2009, SOCIALFÖRVALTNINGEN
SocN § 168
•
•
•

Bilaga 1: Ekonomisk rapport per 30.9.2009, socialvården
Bilaga 2: Ekonomisk rapport per 30.9.2009, barnomsorgen
Bilaga 3: Finströms kommun, budgetuppföljning

Sammanlagt har 78,27 % av den totala budgeten använts per 30.9.2009
för socialvården. Procentsiffran borde vara 75 %.
Kontona har granskats noggrant och det visar sig att beräkningarna
gjorda per 31.8.2009 kan justeras.
Gällande utkomststödet visar det ytterligare en ökning
Beräknat behov av tilläggsanslag om 25.000,00 euro för tiden oktoberdecember.
Merkostnaden för utkomststödet är en följd av att nya hushåll har
tillkommit under de senaste månaderna. Emellertid har under hösten
också ett antal klienter inom utkomststödet avslutats, då de glädjande
nog antingen har fått arbete eller är i sysselsättningsbefrämjande åtgärd.
En orsak till ökningen av utkomststödstagare tycks vara svårigheter för
ungdomar att få arbete.
Totala antalet hushåll under året är 46 hushåll, i medeltal 28-34 hushåll
per månad. Nettokostnaden per månad är ca 9.800 euro. Kvar att
använda finns 4.000 euro.
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Forts. § 168
Kontot 21 210 Barnskyddet: På grund av lagstadgade löneförhöjningar för
familjehem och lagstadgade åtaganden som tillkommit under budgetåret
behövs ett tillskott på 10.000,00 euro.
Kontot 24 510 Missbrukarvården: För att kunna tillgodose behovet av vård
och behandling för beroendeproblematik behövs ett tillskott på 7.000,00
euro.
Kontot 22 010 Vård på åldringshem: 66.000,00 euro behövs för att
garantera institutionsvården. 15 vårdplatser behövs idag på De Gamlas
Hem.
Från kontot 23 010 Sysselsättningsverksamhet för handikappade föreslås
att 7.000,00 euro överförs från 43 30 till kontot 24 030 Närståendestöd
som därmed beräknas hålla ramen. Från samma konto d.v.s. 23 010
föreslås även att 3.500,00 euro överförs från 40 30 till konto 22 510
Anstaltstjänster för handikappade som även då beräknas hålla ramen.
Kontot 24 040 Handikappservice behöver ett tillskott på 26.000,00 euro.
Tillskottet behövs p.g.a. ökat behov av färdtjänst samt personliga hjälpare.
Kontot 24 050 Specialomsorg behöver ett tillskott på 21.500,00 euro.
behövs för att garantera vården inom Ålands Omsorgsförbund samt
1.700,00 euro för avlastning inom D.U.V. Totalt 23.200,00 euro.
De nya beräkningarna kräver en tilläggsbudget om 157.200,00 euro.
Barnomsorgen har nyttjat 1.174.115 euro på nettonivå för perioden januari
– september. Detta utgör 65,85 % av det totala anslaget för år 2009. Om
utgifter som dras i slutet av året såsom periodiserade löner och interna
serviceavgifter beaktas uppskattas 1.228.317 euro eller 68,89 % av
anslaget ha nyttjats för perioden. Om man utöver ovan nämnda utgifter
uppskattar de medel som förväntas åtgå under år 2009 inom
barnomsorgen beräknas att ca 100.000 euro ej utnyttjas.
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Forts. § 168
Förslag:
Socialnämnden godkänner tilläggsbudgeten om 157.200,00 euro och
ärendet överförs till kommunstyrelsen
Beslut:
Enligt förslag. Socialnämnden konstaterar vidare att man inom
barnomsorgen uppskattar att ca 100.000 euro inte kommer att utnyttjas
under året.
Inbegärs klarare underlag för vilken service som är lagstadgad inom
socialvården och vilken service som baseras på en prövning.
_____________________
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ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRESTÅNDARUPPGIFTER
SocN § 169
•

Bilaga 4: Anhållan, Sjölund Bodil.

Bodil Sjölund är anställd som daghemsföreståndare vid Godby daghem
och har inkommit med en ansökan om befrielse från
föreståndaruppgifterna för att istället arbeta som barnträdgårdslärare
vid daghemmet.
Inom barnomsorgen finns en vakant befattning som
barnträdgårdslärare. Denna befattning har kommunstyrelsen godkänt
att socialnämnden tillsätter.
Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att Bodil Sjölund beviljas befrielse från tjänsten som
daghemsföreståndare för att tillträda som barnträdgårdslärare inom
barnomsorgen fr o m den 01.01.2010 – tills vidare. Lön utgår enligt den
uppgiftsbaserade lönen för barnträdgårdslärare. Vidare föreslås att
socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen om rätt att tillsätta
tjänsten som daghemsföreståndare vid Godby daghem fr o m den
04.01.2010.
Socialchefens förslag:
Förslaget omfattas
Socialnämndens beslut:
Enligt förslag.

____________________
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ANHÅLLAN OM PARTIELL VÅRDLEDIGHET
SocN § 170

•

Bilaga 5: Anhållan, Pellas Maria

Maria Pellas är anställd som barnträdgårdslärare vid Godby daghem
och har inkommit med en ansökan om partiell vårdledighet. Maria
önskar jobba 80 % av heltid under perioden 01.01-30.06.2010.
Orsaken till önskemålet om partiell vårdledighet är att hennes dotter
går i årskurs ett.
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 Maria Pellas eventuella tjänstledighet är det nödvändigt att
anställa en vikarie omfattande 20 % av heltid.
Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att Maria Pellas beviljas oavlönad partiell tjänstledighet om 20
% av heltid för tiden 01.01-30.06.2010 under förutsättning att vikarie
anställs för nämnda tid.
Socialchefens förslag:
Förslaget omfattas.
Socialnämndens beslut:
Enligt förslag.
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CENTRALKÖKET
SocN § 171

•
•
•
•

Bilaga 6: Redogörelse över personalfördelning.
Bilaga 7: Tjänstebeskrivning, husmor
Bilaga 8: Befattningsbeskrivning, kock
Bilaga 9: Befattningsbeskrivning, köksbiträde

Inför driftsstarten för det nya daghemmet har en arbetsgrupp haft i
uppdrag att se över personalresurserna inför startandet av centralköket
för kommunens barnomsorg och skola.
Arbetsgruppens förslag har godkänts av kommunstyrelsen § 310/2009
och omfattar bl a följande:
• Fördelning av personalresurser enligt bilaga. Bilagan beskriver
fördelning av personalresurser i flera steg i och med att Pålsböle
skola är verksam under våren 2010 och fr o m hösten 2010 upphör
skolans verksamhet. Den nya tjänsten som husmor ska fastställas
av kommunfullmäktige.
• Centralköket och dess personal lyder under socialnämnden.
Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att socialnämnden:
- godkänner personalfördelningen i enlighet med bilaga 6
- inför kommunstyrelsen förordar att tjänsten som husmor samt
tjänstebeskrivningen för denna godkänns, vidare föreslås att
tjänsten lediganslås under förutsättning att kommunfullmäktige
godkänner tillsättandet av tjänsten
- godkänner befattningsbeskrivningarna för befattningarna som kock
och köksbiträde
Socialchefens förslag:
Förslaget omfattas.
Socialnämndens beslut:
Enligt förslag
__________________________
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BEHOV AV STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR INOM ÄLDREOMSORGEN
Soc.N § 110/29.6.2009
•

Bilaga 4: Soc,n § 96, återremittering av ärendet.

En strukturell förändring inom äldreomsorgen kommer att påverka även
den övriga sociala verksamheten i Finström varför det är befogat att
titta på helheten.
Målsättningen är att utnyttja personalresurserna för all social
verksamhet på ett ändamålsenligt sätt.
Socialchefens förslag:
En arbetsgrupp utses med vikarierande kommundirektör Niclas
Oriander som ordförande. Övriga medlemmar: Per Lycke, Carola
Nordberg - Wikström och Sören Karlsson. Torbjörn Björkman är
suppleant. Arbetsgruppen tar ställning till vilka personer som skall
höras och om en utomstående konsult behöver tas in. Arbetet bör vara
färdigt före utgången av september. Ärendet förs till kommunstyrelsens
kännedom.
Beslut:
Socialnämnden godkänner förslaget.
-----------------------BEHOV AV STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR INOM ÄLDREOMSORGEN
SocN § 172
•
•

Bilaga 10: Organisationsschema för socialkansliet
Bilaga 11: Tjänstebeskrivning för äldreomsorgsledare

Arbetsgruppen har analyserat helheten av den sociala verksamheten
och framarbetat ett förslag till omstrukturering av organisationen och
tjänster. Syftet med omstruktureringen är att effektivera arbetet som
helhet och att tydliggöra tjänsterna inom den sociala verksamheten.
Utgångsläget är att omstruktureringen påverkar den nuvarande
budgetramen möjligast lite.
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Forts. § 172
Arbetsgruppens förslag till omstrukturering är:
1. att utöka byråsekreterartjänsten från nuvarande 41,7 % till 80 % och
ändra tjänsten till att enbart omfatta socialkansliet
2. att dra in den nuvarande hemserviceledar/föreståndartjänsten och
inrätta en äldreomsorgsledartjänst med helhetsansvar för
äldreomsorgen i Finström och Geta, bilaga 10.
3. att minska den nuvarande 85 % socialarbetartjänsten till 60 % för att
kompensera för den utökade byråsekreterartjänsten.
Kostnadsökningen blir dock c. 1000 € på årsnivå.
Dessa förändringar påverkar byggnadskansliet och samarbetsavtalet
med Geta. Samtliga tjänstebeskrivningar bör uppdateras i den mån de
påverkas av omstruktureringen. Vidare föreslår arbetsgruppen att
socialarbetare Britt Branér förflyttas från sin nuvarande tjänst till
äldreomsorgsledartjänsten efter att tjänsten inrättats och en
socialarbetare har rekryterats till den föreslagna deltidstjänsten.
Ordförandes förslag:
Socialnämnden omfattar arbetsgruppens förslag till omstrukturering och
anhåller till kommunstyrelsen om att:
1. utöka byråsekreterartjänsten från nuvarande 41,7 % till 80 % och att
omdisponera tjänsten till att enbart omfatta socialkansliet
2. dra in den nuvarande hemserviceledar/föreståndartjänsten och
inrätta en äldreomsorgsledartjänst med helhetsansvar för
äldresomsorgen i Finström och Geta
3. minska den nuvarande 85 % socialarbetartjänsten till 60 % för att
kompensera för den utökade byråsekreterartjänsten.
Kostnadsökningen blir dock c. 1000 € på årsnivå.
Socialnämndens beslut:
Socialnämnden godkänner förslaget. Den nya organisationen
utvärderas om ett år.
___________________
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