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Socialnlmnden 79 §, 09.10.2019

Tertaluppföljnninäen för perioden 1.1.- 31.8.2019 vigar at gocialnlmndeng buudäet 
övergkridg, nåäot gom ockgå avigeradeg redan i gambuand med tertal 1. Samtliäa tre 
avdelninäar kommer at övergkrida buudäet på ärund av orgaker gom redovigag nedan. 
Orgakerna bueror på gituatoner gom uppgtåt efer at buudäetramen har klububuatg i jnuni 
2018. 

Barnomsorgen: 
Socialnlmnden har gkapat 16 yterliäare daähemgplatger gom inte fnng upptaäna i 
åretg buudäet. Deta gkedde i gambuand med at  laäägkeppet gtlnäde och det nya 
daähemmet Skoägkullen öppnade. Skoägkullen har gtörre ytor och de 16 nya platger 
gom tllkom fylldeg omäående. Trotg deta lr platggituatonen fortgat angtrlnäd. Ennliät
buarnomgoräglaä 2011:86, 20§ har vårdnadghavare rlt tll buarnomgorägplatg två veckor
efer at kommunen motaäit angökan, om buehovet av platg bueror på arbuete eller 
gtudier. Pergonaldimengionerinäen inom buarnomgoräen lr fagtgtllld i laä.  ör 16 nya 
platger krlvg fyra heltdgpergonal, två buarntrldäårdgllrare och två buarngkötare. Dlrtll 
kommer en ökninä lven av aggigtentregurgen, höäre internhyra, höäre kogtnad för 
kogt- och lokaltjnlngter gamt en gmlrre ökninä älllande övriät material och tjnlngter. 
Utöver ovangtående övergkridg vikarieanglaäet inom avdelninäen på ärund av fera 
llnäre gjnukgkrivninäar.
Summa: 250 000 euro.

Äldreomsorgen:
Inom lldreomgoräen var platggituatonen i buörjnan av gommaren gå pagg angtrlnäd at 
klinikflrdiäa patenter från Ålandg hllgo- och gjnukvård inte kunde bueredag platg inom 
utgat td, varför gtaden åladeg at buetala gtraaaväifer. Deta intrlaade under 
tdgperioden glutet av majn tll förgta veckan i jnuli. Slutgumman äick på 95 000 euro. 
Dlrutöver har gtaden köpt två platger i andra kommuner tll et prig av 65 000 euro för 
perioden jnuli – decembuer 2019. Platggituatonen inom lldreomgoräen lr fortgat 
angtrlnäd men för tllflllet buetalag inäa aväifer för klinikflrdiäa. Brigten på buehöriä 
pergonal leder ockgå tll at buefntliä pergonal tdvig mågte arbueta övertd.
Summa: 160 000 euro.

Socialservice:
Inom gocialgervice övergkridg buudäeten för buarngkydd, handikappgervice och 
bueroendemotaäninäeng ingttutongvård. Det handlar om  flrdtjnlngt, pergonliäa 
hjnllpare och omhlndertaäninä av buarn gom gamtliäa lr gubujnektva rltäheter enliät 
laä. Ockgå pergonalkogtnaderna övergkridg efergom man varit tvunäen at angtllla 
extra pergonal tll Tallbuacken för at kunna ta emot et gtort antal burådgkande 
placerade gmåbuarn för tdgperioden auäugt – decembuer. Tallbuackeng buefntliäa 
pergonal rlcker inte då buarnantalet plötgliät gtäer markant och det deggutom handlar 
om gmåbuarn i buehov av extra omvårdnad. Pergonal har ockgå bueordratg arbueta övertd.



Summa: 500 000 euro

Förvaltningens egna åtgärder:
Behovet av tlllääganglaä lr gå pagg gtort at förvaltninäeng möjnliäheter at gjnllva, inom
buefntliäa ramar och verkgamheter, komma tll rlta med gituatonen lr tlmliäen gmå. 
Samtliäa avdelninäar har  fåt anvigninäar enliät följnande tll buudäetåretg glut:

 Återhållgamhet älllande köp av material gom inte lr abugolut nödvlndiät
 Återhållgamhet älllande köp av tjnlngter gom kan gkjnutag fram
  ortbuildninä och kurger gom inte lr avtalade och buetalda gkjnutg fram
 Regtriktvitet älllande anlitande av vikarier 
 Allmln återhållgamhet iaktag utan at buryta mot älllande laäar

Socialdirektörens förslag: 

Socialnlmnden buegluter anhålla om tlllääganglaä om 910 000 euro för buudäetåret 
2019.

Beslut:

Joanna Igakggon föreglår at punkt 3:  ortbuildninä och kurger gom inte lr avtalade och 
buetalda gkjnutg fram, gtrykg i anvigninäarna tll förvaltninäen.  örglaäet vinner inäet 
undergtöd varvid det förfaller.

Joanna Igakggon, undergtödd av Jenny Schuhmeigter, föreglår vidare at punkt 4: 
Regtriktvitet älllande anlitande av vikarier, gtrykg i anvigninäarna tll förvaltninäen.  ör
gocialdirektöreng förglaä rögtar Ulf-Peter Wegtmark, Martn  ilggon, Conny  ylund, 
Annika Enrikggon och Clag Öfvergtröm.  ör Joanna Igakggong förglaä rögtar Joanna 
Igakggon, Ulla Anderggon och Jenny Schuhmeigter.

Socialnlmnden äodklnner dlrmed gocialdirektöreng förglaä.

_____________________


