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Intygar Margareta Nordberg, sekreterare  

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den                         2010  
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Organ 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  Utfärdat den  Sida 
 SOCIALNÄMNDEN 11.11.2010 2 

Sammanträdestid Måndagen den 15 november 2010 kl 18.00 – 20.30. 
 

Sammanträdesplats Socialkansliet 
Ärenden: 
 
  § 192  Konstatera laglighet och beslutförhet 
  § 193  Protokolljusterare 
  § 194  Föredragningslista 
  § 195  Anhållan om tjänstledighet och anställning 
  § 196  Anställning av närvårdare i tillsvidare befattning 
  § 197  Anställning av närvårdare, 78,4% av heltid, moderskapsvikariat 
  § 198  Dagverksamhet vid Rosengård 
  § 199  Ansökan om barnomsorg 30 timmar/vecka 
  §  200  Behov av extra resurs 
  §  201  Barnomsorgsplatser våren 2011 
  §  202  Assistentbehov 
  §  203  Utvärdering av prövotid 
  §  204  Ärende till kännedom 
  §  205  Information och tidsbundet principbeslut om ny omsorgsbyråavgift samt om ny serviceform inom  
Ålands omsorgsförbund 
 §  206  Anhållan om tjänstledighet 
 §  207  Anhållan om att få lediganslå ett vikariat som socialarbetare 
 §  208  Godkännande av nytt förslag till avtal om köp av tjänster för fältarbetare 
 §  209  Tilläggsbudget 2010 
 §  210  Utvärdering av sociala sektorn 
--- 
Konfidentiella ärenden:                 Extra ärenden: 
§  211  Anhållan                               § 220 Anställning av närvårdare, vikariat för tjänstledighet 
§  212  Anhållan                               § 221 Nyckeltal för Rosengård 
§  213  Anhållan                               § 222 Anhållan om befrielse från tjänst 
§  214  Anhållan                               ---- 
§  215  Anhållan 
§  216  Fortsatt sysselsättning 
§  217  Anhållan 
§  218  Anhållan 
§  219  Beslut t.k. 
---- 

Enligt uppdrag: Margareta Nordberg, socialchef 
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  § nr Sammanträdesdatum 15.11.2010  Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2010  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 192 - 194  3 
     

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SocN § 192 
Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn 
till antalet närvarande. 
_ _ _ _ _ _ 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

SocN § 193 
I tur att justera protokollet är Sören Karlsson och Agneta 
Hansson. 
_ _ _ _ _ _  
 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SocN § 194 
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg: 
Extra ärenden: 
§ 220 Anställning av närvårdare, vikariat för tjänstledighet 
§ 221 Nyckeltal för Rosengård 
§ 222 Anhållan om befrielse från tjänst 
_ _ _ _ _ _ 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2010  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 195  4 
     

ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET OCH ANSTÄLLNING 
 
SocN § 195 

 
• Bilaga 1: Ansökan om tjänstledigt 

Lena Thyrén, 290762-066F, anhåller om tjänstledighet utan lön från sin 
befattning som närvårdare med omfattningen 78,4 % av heltid under 
tiden 08.11.2010-31.05.2011. Orsaken till anhållan är en anhållan om 
att få arbeta som vikarie för en befattning som närvårdare med 
omfattningen 67 % av heltid i nattarbete under motsvarande tid. 
Terese Yttring som innehar den tillsvidare befattningen som närvårdare 
med omfattningen 67 % av heltid i nattarbete är tjänstledig för annat 
arbete till den 31.05.2010 har vikarierats av Åsa Willford som på egen 
begäran har beviljats befrielse från sin befattning från den 05.11.2010. 
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner att Lena Thyrén beviljas 
tjänstledighet från sin befattning som närvårdare med omfattningen 
78,4 % av heltid från den 08.11.2010-31.05.2011 för att under 
motsvarande tid vikariera som närvårdare med omfattningen 67 % av 
heltid i nattarbete.  
 
Socialchefens förslag: 

  Förslaget omfattas. 
 
  Beslut: 
  Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 196  5 
     

ANSTÄLLNING AV NÄRVÅRDARE I TILLSVIDARE BEFATTNING 
 
SocN § 196 

 
• Bilaga 2: Sökande till närvårdare, heltid, i 

tillsvidareanställningsförhållande 

En heltids befattning som närvårdare i tillsvidare 
anställningsförhållande har varit lediganslaget att sökas senast den 
05.11.2010. Kommunstyrelsen godkände vid sitt möte den 
27.10.2010, § 336 godkänt att befattningen tillsätts och 13 personer 
har sökt befattningen. Ansvariga vårdaren och äldreomsorgsledaren 
har intervjuat 4 sökande. 
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden anställer Karin Wahlqvist som 
närvårdare, heltid, i tillsvidareanställning från den 01.01.2011, med 
grundlön 2 098,41 euro/månad och anställningsvillkor i enlighet 
med AKTA-avtalet. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 197  6 
     

ANSTÄLLNING AV NÄRVÅRDARE, 78,4 % AV HELTID, 
MODERSKAPSVIKARIAT 
 
SocN § 197 

 
• Bilaga 3: Sökande till närvårdare, 78,4 % av heltid, 

moderskapsvikariat 

En deltids befattning som närvårdare med omfattningen 78,4 % av 
heltid har varit lediganslaget att sökas senast den 05.11.2010. 
Kommunstyrelsen godkände vid sitt möte den 27.10.2010, § 337 att 
befattningen tillsätts och 12 personer har sökt befattningen. 
Ansvariga vårdaren och äldreomsorgsledaren har intervjuat 4 
sökande. 
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden anställer Margareta Stenius-Arfwedson 
som närvårdare med omfattningen 78,4 % av heltid som 
moderskapsvikariat från den 29.11.2010-12.10.2011, med grundlön 
2 098,41 euro/månad för heltid och anställningsvillkor i enlighet med 
AKTA-avtalet. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 198  7 
     

DAGVERKSAMHET VID ROSENGÅRD 
 

SocN § 62/29.3.2010 
 

• Bilaga 19: Kostnad för utökad personal för dagverksamheten. 
• Bilaga 20: Kostnad för material. 

 
Det finns inskrivet i Finströms kommuns åtgärdsprogram till Ålands 
landskapsregering att kommunen har för avsikt att starta upp 
dagverksamhet för äldre i Rosengård.  
Dagverksamheten föreslås att starta med en försöksperiod omfattande 
07.04-19.12.2010,och med en utvärdering av försöksprojektet i slutet 
av perioden. Omfattningen föreslås vara 3 dagar/vecka, kl. 09.00-15.00 
och omfattar i huvudsak personer bosatta utanför kommunens 
äldreboenden på fm och även för boende inom kommunens 
äldreboenden på em.  
Dagverksamheten startar under försöksperioden med befintlig 
personal, men med en utökning av arbetstid för en tillfälligt anställd 
närvårdare från 78,4 % till 100 %. Kostnaden för personal blir således 
skillnaden mellan 78,4 % upp till 100 %, d v s 21,6 %, ca 5 750,00 euro 
för perioden 01.04-31.12.2010.  
Kökspersonalen tillhandahåller frukost, lunch och eftermiddagskaffe till 
befintliga kostnader. 
Medel för dagverksamheten, 21.998,00 finns upptaget i budgeten för år 
2010 under konto 240 20 4330. Av dessa medel har under perioden 
jan-mars 2010 använts ca 3 600,00 för dagverksamhet för personer 
med demenssjukdom vid Folkhälsans Allaktivitetshus.  
Kostnaden för material för att starta dagverksamhet för äldre i 
Rosengård uppskattas till 1500,00 euro, varav 408,00 euro är för 
prenumeration av dagstidningarna.  
Den totala kostnaden för dagverksamhet för äldre under perioden 
01.04-31.12.2010 uppskattas således till ca 7250,00 euro. 
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden till högst en uppskattad kostnad 
omfattande 7 250,00 godkänner en försöksperiod med dagverksamhet 
för äldre i Rosengårds hobbyrum, 3 dagar/vecka under tidsperioden 
07.04-19.12.2010 och med en utvärdering av projektet i slutet av 
perioden.  Medel tas från konto 240 40 4330.  
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 SOCIALNÄMNDEN 198  8 
     

Forts. § 62/29.3.2010 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
-------- 
 

DAGVERKSAMHET VID ROSENGÅRD 
 
SocN § 198 

 
• Bilaga 4: Dagverksamhet vid Rosengård 

Socialnämnden har vid sitt möte den 29 mars 2010 godkänt att 
dagverksamhet startar i Rosengård under en försöksperiod omfattande 
07.04-19.12.2010, med en utvärdering i slutet av perioden.  
Verksamheten har pågått under den avsedda perioden, med ett 
uppehåll under sommaren veckorna 26-31. Dagverksamheten leds av 
Marianne Norberg som med sin senaste anställning är anställd från 
den 20.09-31.12.2010 enbart för att vara ansvarig och ledare för 
verksamheten.  I första skedet flyttades de klienter som var beviljade 
dagverksamhet vid Folkhälsans allaktivitetshus över till kommunens 
egen verksamhet och det har informerats om dagverksamheten i 
kommunbladet och på kommunens hemsida. Det tar dock tid att bygga 
upp ett innehåll och en struktur av en helt ny verksamhet och det finns 
ett behov av att informera mera om att verksamheten finns samt att 
strukturera upp innehållet så att det blir tydligare och lättare att ge 
information om vad verksamheten består av. 
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
För att ytterligare ge tid att utforma dagverksamheten föreslås att 
socialnämnden godkänner en förlängning av försöksperioden från 
20.12.2010-26.06.2011. Föreslås att Marianne Norbergs anställning 
som ansvarig för verksamheten förlängs under motsvarande tid och 
med samma lön och anställningsvillkor som tidigare. 
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 SOCIALNÄMNDEN 198  9 
     

Forts. § 198 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 

 
  Beslut: 
  Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 199  10 
     

ANSÖKAN OM BARNOMSORG 30 TIMMAR/VECKA 
 
SocN § 199 

 
• Bilaga 5: Ansökan, Susann och Mark Cosgrove 
• Bilaga 6: Kommunens barnomsorgstaxa 

En ansökan har inkommit från Susann och Mark Cosgrove. Deras 
dotter är i barnomsorg vid Pålsböle daghem och de önskar nyttja 
barnomsorgen 30 h/vecka.  
 
I kommunens nuvarande barnomsorgstaxa finns följande alternativ: 
- halvtidsvård: max 25 h/v, avgiften utgör 65 % av heltidsavgift 
- barnomsorg 4 dgr/v: avgiften utgör 80 % av heltidsavgift 
- heltidsvård 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås inför socialnämnden avslag på familjens Cosgroves anhållan 
om barnomsorg 30 h/v till reducerad avgift då detta inte omfattas av 
kommunens barnomsorgstaxa. Om familjen önskar en vårdplats 
omfattande mer än 25 h/v ges detta i enlighet med kommunens 
system. Vidare föreslås att en översyn av barnomsorgstaxan görs inför 
verksamhetsår höst 2011-vår 2012 som omfattar en utredning huruvida 
kommunen bör införa ytterligare nivåer av barnomsorgsavgiften. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 200  11 
 

BEHOV AV EXTRA RESURS 
 
SocN § 200 

 
Familjedagvårdare Eva-Mari Berglund har en barngrupp om tre 
heltidsbarn. Från årsskiftet utökas barngruppen att omfatta fyra 
heltidsbarn.  
Barnomsorgsledaren har bedömt barngruppen vara extra krävande och 
en extra resurs har tillfälligt varit anställd hos Eva-Mari för att hon ska 
kunna tillgodose barnens behov. Utfallet av anställningen har varit 
positiv. 
Specialbarnträdgårdslärare Gunilla Säll har tillsammans med 
barnomsorgsledaren varit på besök till Eva-Mari för att göra en 
bedömning av barngruppen och handleda Eva-Mari. 
Specialbarnträdgårdsläraren styrker behov av extra resurs. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att en tillfällig resurs anställs hos familjedagvårdare Eva-Mari 
Berglund för tiden november 2010 – juni 2011 under förutsättning att 
barngruppens sammansättning består. Vidare föreslås att 
anställningsrätten delegeras till barnomsorgsledaren, lön och övriga 
anställningsvillkor som tidigare. Medel för anställningen finansieras 
inom ramen för barnomsorgens budget. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 FINSTRÖMS 
KOMMUN 
 
Organ 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  § nr Sammanträdesdatum 15.11.2010  Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2010  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 201  12 
 

BARNOMSORGSPLATSER VÅREN 2011 
 
SocN § 201 

 
Fördelningen av platserna inom barnomsorgen inför våren 2011 är 
genomförd. Inför våren 2011 har ett flertal barnomsorgsansökningar 
återtagits pga olika orsaker vilket har medfört att de befintliga platserna 
inom barnomsorgen räcker till för att tillgodose behovet av platser inom 
barnomsorgen. 
 
Efter fördelningen av platserna inför våren 2011 är platssituationen 
inom kommunens barnomsorg följande: 
det finns inga lediga platser inom familjedagvården, Godby och 
Pålsböle daghem, vid Emkarby daghem finns en ledig plats. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att det planerade gruppfamiljedaghemmet inte startas upp i 
januari 2011. Vidare föreslås inför socialnämnden att om behov av 
barnomsorgsplatser uppstår utökas i första hand småbarnsavdelningen 
Lindebo vid Godby daghem. Inför verksamhetsår höst 2011 - vår 2012 
utreds behov av utökning av barnomsorgsplatser i kommunen. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 202  13 
 

ASSISTENTBEHOV 
 
SocN § 202 

 
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. 
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 SOCIALNÄMNDEN 203  14 
 

UTVÄRDERING AV PRÖVOTID 
 
SocN § 203 

 
Tiia-Maria Pihlakoski är anställd som bespisningschef vid kommunens 
centralkök. Tjänsteutövningen inleddes den 14.06.2010 och inleddes 
med en sex månaders prövotid vilken löper ut den 13.12.2010. 
 
Under prövotiden har inga omständigheter uppkommit som skulle 
motivera att häva tjänsteförhållandet. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att bespisningschef Tiia-Maria Pihlakoskis tjänsteförhållande 
fortgår. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 204  15 
 

ÄRENDE TILL KÄNNEDOM 
 

 SocN § 204 
 

• Bilaga 7: Tjänstemannabeslut, 265/2010; Uppsägning 

Förslag: 
Socialnämnden antecknar sig ärendet till kännedom. 
 
Beslut: 
Socialnämnden antecknar sig ärendet till kännedom. 
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 SOCIALNÄMNDEN 205  16 
 

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

 
• 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 205  17 
 
Forts. § 205 
 
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. 
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 SOCIALNÄMNDEN 206  18 
 

 ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET 
 
 SocN § 206 

 
• Bilaga 9: Anhållan, Monica Higson. 

Monica Higson anhåller om att få tjänstledighet från sin tjänst som 
socialarbetare under tiden 1.1.2011 till 31.12.2011. Anledningen till 
anhållan är att Monica Higson fått en ny tjänst med sex månaders 
prövotid. Monica menar att det vore värdefullt för henne att få pröva på 
ett annat arbete innan slutligt beslut tas. 
Finströms kommun har ingen policy för beviljande av tjänstledighet. 
Man kan dock konstatera att Monica Higson betjänat kommunen på ett 
mycket förtjänstfullt sätt under sammanlagt 12 år, varför ett års 
tjänstledighet skulle vara befogat. 
 
Förslag: 
Socialnämnden beviljar Monica Higson tjänstledighet under tiden 
1.1.2011 till 31.12.2011. 
 
Beslut: 
Ärendet utgår. 
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 SOCIALNÄMNDEN 207  19 
 

ANHÅLLAN OM ATT FÅ LEDIGANSLÅ ETT VIKARIAT SOM 
SOCIALARBETARE 
 
SocN § 207 

 
Anhållan om att få lediganslå ett vikariat som socialarbetare 
Under förutsättning att Monica Higson beviljas tjänstledighet under 
tiden 1.1.2011 till 31.12.2011 bör socialnämnden anhålla 
kommunstyrelsen om tillstånd till att lediganslå vikariatet. 
 
Förslag: 
Socialnämnden anhåller kommunstyrelsen om att få lediganslå 
vikariatet. 
 
Beslut: 
Ärendet utgår. 
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 SOCIALNÄMNDEN 208  20 
 

GODKÄNNANDE AV NYTT FÖRSLAG TILL AVTAL OM KÖP AV TJÄNSTER FÖR 
FÄLTARBETARE 
 
SocN § 161/6.9.2010 

• Bilaga 6: Följebrev ang. nytt avtal, 24.06.2010 
• Bilaga 7: Sammanträdesprotokoll, socialnämnden i Mariehamn, 

22.06.2010 
• Bilaga 8: Förslag till nytt avtal 
• Bilaga 9: Nuvarande avtal  
• Bilaga 10: Provräkning av fältarbete med fördelning 50/50 
• Bilaga 11: Kommunernas slutliga kostnader för fältarna 2009 

Socialnämnden i Mariehamn, som är huvudman för det förebyggande 
arbetet på fältet för ungdomar, de s.k., ” fältarna” , har beslutat att 
förnya avtalet med kommunerna om köp av tjänster. I detta syfte har 
det nu gällande avtalet från 1990 sagts upp fr.o.m 30.06.2010. 
Socialnämnden beslöt vidare att det nya avtalet , som träder i kraft då 
alla parter har undertecknat det, gäller fr.o.m 1.1.2011 t.o.m 
31.12.2011. Avsikten är att under denna tid utarbeta ett nytt avtal i 
samråd med referensgruppen. 
De två huvudsakliga förändringarna i det nya avtalet är följande: 

- av de nuvarande 4 fältarbetarna finansieras idag en av övriga 
kommuner och tre av Mariehamn. Enligt det nya avtalet skulle 
andelen av kostnaden för övriga kommuner uppgå till två 
tjänster. Orsaken är främst att behovet av fältarnas arbete under 
de senaste åren ökat i landsbygdskommunerna, vilket föranleder 
en fördelning om 50% /50 % mellan stad och landsbygd. 

- Kostnaden har tidigare beräknats enligt kommunernas 
skatteören och det nya avtalsförslaget utgår från antalet 
ungdomar i åldern 13 – 17 år i kommunen.  

Kostnaden enligt nuvarande beräkningsgrund har varit ca 8.000 euro 
per år. Den nya fördelningsprincipen skulle ge en liknande kostnad, dvs 
ca. 7.790 euro för deltagande i kostnad i en tjänst. Kostnadsökningen 
enligt förslaget, som innebär en årskostnad om 15.619 euro kommer 
sig i stället kommunen skall delta i kostnaden av två fältarbetartjänster. 
Socialarbetaren deltog i samarbetsgruppen inför revideringen av 
avtalet. Den frågeställning som då togs upp var ett ev. deltagande i  
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 SOCIALNÄMNDEN 208  21 
 
Forts. § 161/6.9.2010 
 
kostnader från högstadieskolornas håll, då mycket av fältarnas tid åtgår 
till lektioner i skolor och just detta arbete har ökat.  Även inriktningen av 
fältarbetet i stort diskuterades och med anledning av dessa öppna 
frågeställningar föreslås att det nya avtalet skulle gälla endast för ett år 
framåt, för att under året utarbetas vidare. 
 
Socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner föreliggande förslag till nytt 
avtal om köp av tjänster för fältarbete. 
 

  Beslut: 
  Beslutet bordläggs i väntan på budgetbeslut. 
  ------ 

  
GODKÄNNANDE AV NYTT FÖRSLAG TILL AVTAL OM KÖP AV TJÄNSTER 
FÖR FÄLTARBETE 
 
SocN § 170/20.9.2010 
 

Bilaga 15: Ny skrivelse från Socialnämnden i Mariehamns stad, 9 
september 2010. 
Bilaga 16: Beslut SocN § 161 med bilagor. 
 
Genom en ny skrivelse från Socialnämnden i Mariehamns stad önskar 
man att Finströms kommun före den 31 10.2010 ger en indikation på 
hur kommunen förhåller sig till det nya avtalet. 
 
Förslag: 
Socialnämnden anser att det gamla avtalet bör gälla för år 2011 och att 
man under nämnda år ytterligare utreder vilka samarbetsparter som har 
nytta av fältarverksamheten och hur kostnaderna i så fall skall fördelas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden beslutar inbjuda ledande fältare, representanter för 
fritids – och kulturnämnden och förbundsstyrelsen för NÅHD att 
tillsammans med socialnämnd och tjänstemän diskutera 
fältarverksamheten och kostnadsansvaret. 
------ 
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 Forts. § 208 
 
GODKÄNNANDE AV NYTT FÖRSLAG TILL AVTAL OM KÖP AV TJÄNSTER 
FÖR FÄLTARBETE 
 
SocN § 208 

 
Socialnämnden har tillsammans med representanter från skola och 
fritidssektor fått en uttömmande information av socialvårdschefen och 
ledande fältarbetaren från Mariehamns socialförvaltning. 
 
Förslag: 
Socialnämnden godkänner det nya avtalet för fältarverksamheten. 
Ärendet överförs till kommunstyrelsen.  
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget och ärendet överförs till 
kommunstyrelsen. 
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 SOCIALNÄMNDEN 209  23 
 

 ANSÖKAN OM TILLÄGGSBUDGET ÅR 2010 
 
 SocN § 209 

• Bilaga 10a: Budgetuppföljning barnomsorgen  

• Bilaga 10b: Budgetuppföljning äldreomsorgen, 1. vård på 
åldringshem och 2. övrig äldreomsorg 

• Bilaga 10c: Budgetuppföljning allmän socialvård, 1. social 
förvaltning,2. barnskydd, 3. handikappservice, 4. missbrukarvård 
och 5.utkomststöd  

 
BARNOMSORGEN 
Bruksgraden för barnomsorgen är per den 30.9.2010 67,08 %. 
Av bilagan framgår orsakerna till att 89 500,00 euro finns att 
omdisponeras. 
 
ÄLDREOMSORGEN 
Gällande vård på åldringshem är behovet enligt bilagan en 
tilläggsbudget på 251 000,00 euro. 
Gällande övrig äldreomsorg och hemservice beräknas budgeten hålla. 
 
ALLMÄN SOCIAL SERVICE 
Av bilagorna framgår att 
1.Kontot för social förvaltning beräknas att hålla. 
2.Kontona för barnskyddet beräknas att hålla 
3.Kontona för handikappservice behöver en tilläggsbudget på 
40 100,00 euro 

- 45 000,00 euro handikappservice 
-    1 000,00 euro sysselsättningsverksamhet för handikappade 
-    1 850,00 euro anstaltstjänster för handikappade 

       +         7 750,oo euro närståendestöd för yngre 
     +/-        Specialomsorgen 
Det totala behovet tilläggsbudget för denna sektor är 40 100,00 euro 
4. Kontot för missbrukarvården behöver en tilläggsbudget på 47 100,00 
euro 
5. Kontot för utkomststöd behöver en tilläggsbudget på 18 580,00 euro 
 
Behovet av en tilläggsbudget är totalt 356 780,00 euro fördelat så att 
äldreomsorgens behov är 251 000,00 euro och allmänna sociala  
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Forts. § 209 
 
servicens behov är 105 780,00 euro. Eftersom det är möjligt att 
omdisponera medel kan från barnomsorgens budget flyttas totalt 
89 500,00 euro. 
Det totala behovet av tilläggsbudget skulle då vara 267 000,00 euro.  
 
Förslag: 
Socialnämnden godkänner tilläggsbudgeten för år 2010 enligt uppgjord 
kalkyl. Medel från barnomsorgen omdisponeras. Ärendet överförs till 
kommunstyrelsen. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget och ärendet överförs till 
kommunstyrelsen 
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 SOCIALNÄMNDEN 210  25 
 

 UTVÄRDERING AV SOCIALA SEKTORN 
 
 SocN § 210 
  

• Bilaga 11: Arbetsgruppens rapport och förslag presenteras. 

  Kommundirektörens förslag: 
  Socialnämnden omfattar arbetsgruppens förslag till omstrukturering. 
   
  Beslut: 
  Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 211  26 
 
Konfidentiellt ärende 
 
 SOCIALNÄMNDEN 212  27 

 
Konfidentiellt ärende 
 
 SOCIALNÄMNDEN 213  28 

 
Konfidentiellt ärende 
  
  SOCIALNÄMNDEN 214  29 

 
Konfidentiellt ärende 
 
 SOCIALNÄMNDEN 215  30 

 
Konfidentiellt ärende 
 
 SOCIALNÄMNDEN 216  31 

 
Konfidentiellt ärende 

 
 SOCIALNÄMNDEN 217  32 

 
Konfidentiellt ärende 
 
 SOCIALNÄMNDEN 218  33 

 
Konfidentiellt ärende 
 
 
 SOCIALNÄMNDEN 219  34 

 
Konfidentiellt ärende 
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 SOCIALNÄMNDEN 220  35 
 
Extra ärende 

 
ANSTÄLLNING AV NÄRVÅRDARE , VIKARIAT FÖR TJÄNSTLEDIGHET 
 
SocN § 220 

 
Under förutsättning att Lena Thyrén som innehar en 
tillsvidarebefattning som närvårdare med omfattningen 78,4 % av heltid 
beviljas tjänstledighet behövs en vikarie. 
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden anställer Viveca Sjöblom som närvårdare 
med omfattningen 78,4 % av heltid som vikarie för tjänstledighet från 
den 22.11.2010-31.05.2011, med grundlön 2 098,41 euro/månad för 
heltid och anställningsvillkor i enlighet med AKTA-avtalet. 
 
Socialchefens förslag: 

  Förslaget omfattas. 
 
  Beslut: 
  Socialnämnden godkänner förslaget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 FINSTRÖMS 
KOMMUN 
 
Organ 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  § nr Sammanträdesdatum 15.11.2010  Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2010  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 221  36 
 
Extra ärende 
 

NYCKELTAL FÖR ROSENGÅRD 
 
SocN § 221 

 
• Bilaga 22: Nyckeltal för Rosengård och De Gamlas Hem 

Kommunstyrelsen har vid sitt möte den 10.11.2010, § 349, i samband 
med budgetbehandlingen för år 2011 begärt att socialnämnden ska 
inkomma med komplettering av nyckeltal för Rosengård. 
Äldreomsorgsledaren har tillsammans med ekonomichefen tagit fram 
nyckeltal för Rosengård för år 2008, 2009 och för år 2010 fram till den 
31.10 samt nyckeltal för De Gamlas Hem för åren 2008 och 2009. 
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner nyckeltalen för Rosengård och 
De Gamlas Hem i enlighet med bilaga 22. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget och ärendet överförs till 
kommunstyrelsen. 
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 SOCIALNÄMNDEN 222  37 
 

Extra ärende 
  
 ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN TJÄNST 
  
 SocN § 222 
  

• Bilaga 23: Anhållan, Monica Higson 

Vilket framgår av anhållan önskar Monica Higson befrielse från tjänsten 
som socialarbetare/barnatillsyningsman per den 31.12.2010. 
Innestående semester, sammanlagt 33 dgr. Tas i mån av möjlighet ut 
under decembermånad och resterande i pengar. 
 
Förslag: 
Socialnämnden beviljar Monica Higson befrielse från tjänsten 
socialarbetare/barnatillsyningsman per 31.12.2010. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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