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Sammanträdesplats  Godby daghem 
Beslutande  

x  Karlsson Rolf, ordförande 
x  Mattsson Åke, viceordf.  
x  Björklund Börje 
x  Lignell Maj-Gunn 
x  Lundberg Helena 
x  Rosenström Nora 
x  Sundberg Monica 

 
-  Karlsson Sören 
-  Grönlund Johanna 
-  Grüssner Björn 
-  Lindblom-Mattsson Inger 
-  Eriksson Martina 
-  Westerberg Ylva 
-   Pastoor Fredrik 

Föredragande x  Margareta Nordberg, socialchef 

Övriga närvarande  -  Höglund Roger, kommunstyrelsens ordförande 
-  Lycke Per, kommunstyrelsens representant 
-  Oriander Niklas, vik. kommundirektör 
x  Sjöstrand Ingela, barnomsorgsledare §§ 51-63 
-  Enkvist Louise, socialarbetare 
-  Finckenberg-Eriksson, Agneta, socialarbetare 

Paragrafer §§ 51 - 65 

Underskrifter Ordförande Sekreterare 

   

 Rolf Karlsson Margareta Nordberg 

Protokolljustering Godby den 10.5.2012 på socialkansliet 

   

 Monica Sundberg Åke Mattsson 

Protokollet framlagt till 
påseende 

Godby den 16.5.2012  

   

Intygar Margareta Nordberg, sekreterare  

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den                           

   

Underskrift Solveig Gestberg, byråsekreterare  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  Utfärdat den  Sida 
 SOCIALNÄMNDEN 03.05.2012 2 

Sammanträdestid Tisdagen den 8 maj 2012 kl 18.00 – 19.15 

Sammanträdesplats Godby daghem 
Ärenden: 
 
  § 51  Konstatera laglighet och beslutförhet 
  § 52  Protokolljusterare 
  § 53  Föredragningslista 
  § 54  Delgivning av tjänstemannabeslut 
  § 55  Ekonomisk rapport 
  § 56  Godkännande av konteringsrätt för vikarierande socialarbetare 
  § 57  Socialchefens anhållan om sommarsemester 
  § 58  Platssituationen inom barnomsorgen 
  § 59  Anhållan om nedsatt arbetstid 
  § 60  Anhållan om nedsatt arbetstid 
  § 61  Anhållan om nedsatt arbetstid 
  § 62  Assistentbehov 
  § 63  Anhållan om nedsatt arbetstid  
 ----- 
 
Konfidentiellt ärende: 
 
 § 64  Anhållan  
----- 
  
Extra ärende konfidentiellt: 
 
§ 65  Anhållan 
----- 
 
 

Enligt uppdrag: Margareta Nordberg, socialchef 
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fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2012  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 51 - 53  3 
     

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SocN § 51 
Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn 
till antalet närvarande. 
_ _ _ _ _ _ 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

SocN § 52 
I tur att justera protokollet är Monica Sundberg och Åke 
Mattsson. 
_ _ _ _ _ _  
 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SocN § 53 
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg: 
Extra ärende, konfidentiellt 
§ 65 Anhållan 
 
_ _ _ _ _ _ 
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 SOCIALNÄMNDEN 54  4 
     

  DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT 
 
 SocN § 54 
 
  Socialchefen 
  Personalbeslut §§ 22 – 25/12 
  Förebyggande barnskydd §§ 5 – 6/12 
 
  Byråsekreteraren 
  Barnomsorgsavgifter §§ 148-151/12 
  Moderskapsunderstöd §§ 13 – 16/12 
  Hemvårdsstöd §§ 75 – 77/12 
 
  Socialarbetaren 
  Utkomststöd §§ 100 – 131/12 
  Förebyggade utkomststöd §§ 4 – 6/12 
   
  Socialarbetaren 
   
  Barnomsorgsledaren 
  Personal §§ 27 – 45/12 
  Barnomsorg §§ 7 – 39/12 
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 SOCIALNÄMNDEN 55  5 
 

EKONOMISK RAPPORT 
 
SocN § 55 

 
• Bilaga 1: Socialvården per 31.3.2012 
• Bilaga 2: Äldreomsorgen per 31.3.2012 
• Bilaga 3: Barnomsorgen per 31.3.2012 

 
Efter årets första kvartal bör brukningsgraden vara 25 % av den totala 
budgeten. 
Brukningsgraden för socialvården är 28,5 %, för äldreomsorgen 26,5 % 
och för barnomsorgen 23,03 %. I detta skede är det svårt att förutspå 
det fortsatta behovet av budgetmedel för verksamheterna, varför en 
noggrannare analys ges efter två kvartal. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden antecknar sig den ekonomiska rapporten till 
kännedom. 
 
Beslut: 
Socialnämnden antecknar sig den ekonomiska rapporten till 
kännedom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 FINSTRÖMS 
KOMMUN 
 
Organ 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  § nr Sammanträdesdatum 08.05.2012  Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2012  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 56  6 
 

GODKÄNNANDE AV KONTERINGSRÄTT FÖR VIKARIERANDE 
SOCIALARBETARE 
 
SocN § 56 

 
Agneta Finckenberg – Eriksson vars ansvarsområden är äldreomsorg, 
handikappservice och specialomsorg bör få konteringsrätt över följande 
konton. 
Alla kostnadsslag inom äldreomsorgen C 205. 
Inom socialvården: 
Handikappservice 24040. 
Anstaltstjänster för handikappade 22510. 
Närståendevård för yngre 24030. 
Specialomsorgen 24050. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden godkänner konteringsrätten enligt förslag. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner konteringsrätten enligt förslag. 
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 SOCIALNÄMNDEN 57  7 
 

SOCIALCHEFENS ANHÅLLAN OM SOMMARSEMESTER 
 
SocN § 57  

 
Socialchefen anhåller om sommarsemester under tiden 30.6. – 
8.7.2012 samt under tiden 21.7. – 12.8.2012. Sammanlagt tjugo 
semesterdagar. Semesterförmånen är 38 dagar. 
Socialchefen önskar även omvandla semesterpremien till ledig tid, 
motsvarande fyra semesterberättigade månader till 5 extra lediga 
dagar. 
 
Förslag från socialnämndens ordförande: 
Socialchefen beviljas sommarsemester samt omvandling av 
semesterpremien till ledig tid enligt anhållan. 
 
 
Beslut: 
Socialchefen beviljas sommarsemester samt omvandling av 
semesterpremien till ledig tid enligt anhållan. 
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 SOCIALNÄMNDEN 58  8 
 

PLATSSITUATIONEN INOM BARNOMSORGEN 
 
SocN § 58 

Under veckorna 9-10 (27.02-11.03.2012) hölls en samlad 
ansökningsperiod för platserna inom barnomsorgen gällande 
verksamhetsår 2012-2013. Samman lagt har 35 ansökningar inkommit 
gällande barnomsorg fr o m hösten 2012. Ansökningarna är fördelade 
enligt följande: 
Emkarby daghem   3 st 
Pålsböle daghem 15 st 
Godby daghem 17 st 
Trollebo    0 st 
Familjedagvården   0 st 
Totalt:  35 st ansökningar 
Utöver ovanstående ansökningar har tre stycken ansökningar inkommit 
som gäller barnomsorg fr o m januari 2013. 
 
Platssituationen ser ut enligt följande då platserna har fördelats inför 
hösten: 
Emkarby daghem 20 st  
Pålsböle daghem 38 st 
Godby daghem 71 st 
Trollebo    5 st 
Familjedagvården 4,5 st (3 st barn under tre år) 
Totalt:  138,5 barn  
 
Pga att behovet av småbarnsplatser är något lägre än innevarande 
verksamhetsår föreslås att platsantalet vid småbarnsavdelningen 
Lindebo vid Godby daghem minskas från nuvarande fjorton till tolv 
platser under inkommande verksamhetsår.   
Inför inkommande verksamhetsår finns 8,5 lediga platser inom 
barnomsorgen. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Socialnämnden antecknar sig ovanstående information till kännedom. 
 
Socialchefens förslag: Förslaget understöds. 
 
Beslut: Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 59  9 
 

ANHÅLLAN OM NEDSATT ARBETSTID 
 
SocN § 59 

 
• Bilaga 4: Anhållan, Annika Trygg-Jansson 
• Bilaga 5: Skrivelse, daghemsföreståndaren 

 
Annika Trygg-Jansson, barnskötare vid Pålsböle daghem, anhåller om 
fortsatt nedsatt arbetstid. Annika önskar arbeta 50 % av heltid för 
perioden 01.08.2012-31.12.2012. 
Annika har under ett flertal år haft förkortad arbetstid och Marina 
Blomqvist har vikarierat henne, personalen vid daghemmet upplever att 
det har fungerat väl. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att Annika Trygg-Jansson beviljas förkortad arbetstid så att 
arbetstiden samt lönen utgör 50 % av heltid för tiden 01.08-31.12.2012 
under förutsättning att vikarie för resterande 50 % av heltid får 
anställas. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget understöds. 
 
Beslut: 
Föreslås att Annika Trygg-Jansson beviljas förkortad arbetstid så att 
arbetstiden samt lönen utgör 50 % av heltid för tiden 01.08-31.12.2012 
under förutsättning att vikarie för resterande 50 % av heltid får 
anställas. 
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 SOCIALNÄMNDEN 60  10 
 

ANHÅLLAN OM NEDSATT ARBETSTID 
 
SocN § 60 

 
• Bilaga 6: Anhållan, Ramona Mörn 
• Bilaga 7: Skrivelse, daghemsföreståndaren 

 
Ramona Mörn, barnträdgårdslärare vid Pålsböle daghem, anhåller om 
fortsatt nedsatt arbetstid. Ramona önskar arbeta 84,31 % av heltid 
under tiden 01.06.2012-31.05.2013. 
Föreståndaren samt personalen vid daghemmet är positiva till anhållan 
under förutsättning att en vikarie tillsätts. Ramona har under ett flertal 
år haft förkortad arbetstid och Marina Blomqvist har vikarierat henne, 
personalen vid daghemmet upplever att det har fungerat väl. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att Ramona Mörn beviljas förkortad arbetstid så att 
arbetstiden samt lönen utgör 84,31 % av heltid för tiden 01.06.2012-
31.05.2013 under förutsättning att vikarie för resterande andel av heltid 
får anställas. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget understöds. 
 
Beslut: 
Föreslås att Ramona Mörn beviljas förkortad arbetstid så att 
arbetstiden samt lönen utgör 84,31 % av heltid för tiden 01.06.2012-
31.05.2013 under förutsättning att vikarie för resterande andel av heltid 
får anställas. 
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 SOCIALNÄMNDEN 61  11 
 

ANHÅLLAN OM NEDSATT ARBETSTID 
 
SocN § 61 

• Bilaga 8: Anhållan om nedsatt arbetstid, Maria Pellas och Maria 
Brandt 

Maria Pellas, barnträdgårdslärare vid Godby daghem, har inkommit 
med en anhållan om partiell vårdledighet för tiden 01.08.2012-
30.06.2013. Maria anhåller om att arbeta 80 % av heltid genom att 
arbeta varannan vecka 60 % av heltid och varannan vecka heltid. 
Med hänvisning till att Godby daghems samtliga platser är besatta fr o 
m hösten krävs en vikarie omfattande 20 % av heltid om anhållan 
beviljas. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att Maria Pellas beviljas nedsatt arbetstid så att hennes 
arbetstid och lön utgör 80 % av heltid för tiden 01.08.2012-30.06.2013 
under förutsättning att en vikarie får anställas för nämnda tid samt att 
vikarie finns att tillgå. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget understöds. 
 
Beslut: 
Föreslås att Maria Pellas beviljas nedsatt arbetstid så att hennes 
arbetstid och lön utgör 80 % av heltid för tiden 01.08.2012-30.06.2013 
under förutsättning att en vikarie får anställas för nämnda tid samt att 
vikarie finns att tillgå. 
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 SOCIALNÄMNDEN 62  12 
 

ASSISTENTBEHOV 
 

SocN § 62 
 

För närvarande är sex personer anställda som assistenter inom 
barnomsorgen vilket motsvarar 5,046 heltidsbefattningar. En 
genomgång av behovet av assistentresurser inför kommande 
verksamhetsår har gjorts. Bedömningen av behovet av 
assistentresurser har gjorts genom samtal med daghemsföreståndare, 
personal, specialbarnträdgårdslärare samt i något fall genom 
nätverksmöten vid BUP. 
Inför kommande verksamhetsår 2012-2013 bedöms assistentbehovet 
vara: 
Pålsböle daghem en assistent, heltid 
Godby daghem två assistenter, heltid 
  två assistenter, halvtid 
Emkarby daghem en assistent, heltid 
Totalt  5,0 heltidsbefattningar 
 
I budgeten för hösten 2012 finns medel för 5 heltidsbefattningar. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner anställande av 
assistentbefattningar i enlighet med ovanstående behovsbedömning för 
att tillgodose behovet av assistenter inom barnomsorgen under 
inkommande verksamhetsår. Anställningarna finansieras inom ramen 
för barnomsorgens budget. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget understöds. 
 
Beslut: 
Föreslås att socialnämnden godkänner anställande av 
assistentbefattningar i enlighet med ovanstående behovsbedömning för 
att tillgodose behovet av assistenter inom barnomsorgen under 
inkommande verksamhetsår. Anställningarna finansieras inom ramen 
för barnomsorgens budget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 63  13 
 

ANHÅLLAN OM NEDSATT ARBETSTID 
 

SocN § 63 
• Bilaga 9, Anhållan Susann Johansson 

Susann Johansson, barnskötare vid Godby daghem, har inkommit med 
en anhållan om nedsatt arbetstid fr o m den 01.08.2012. Susann 
anhåller om att jobba 47,05 % av heltid, vilket utgör 18 h per vecka. 
Orsaken till anhållan om nedsatt arbetstid är att Susann har beviljats 
delinvalidpension från KEVA. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att Susann Johansson beviljas nedsatt arbetstid så att 
arbetstid och lön utgör 47,05 % av heltid fr o m den 01.08.2012. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget understöds. 
 
Beslut: 
Föreslås att Susann Johansson beviljas nedsatt arbetstid så att 
arbetstid och lön utgör 47,05 % av heltid fr o m den 01.08.2012. 
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 SOCIALNÄMNDEN 64  14 
 
Konfidentiellt ärende 
 
 
 
 
 
 SOCIALNÄMNDEN 65  15 

 
Extra ärende 
 
Konfidentiellt ärende 
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