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  Utfärdat den  Sida 
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Sammanträdestid Tisdagen den 7 maj 2013 kl 18.00 – 21.40. 

Sammanträdesplats Socialkansliet 

Ärenden: 

 

  § 44  Konstatera laglighet och beslutförhet 

  § 45  Protokolljusterare 

  § 46  Föredragningslista 

  § 47  Beslut till kännedom 

  § 48  Anhållan om nedsatt arbetstid  

  § 49  Anhållan om nedsatt arbetstid  

  § 50  Anhållan om nedsatt arbetstid  

  § 51  Anhållan om nedsatt arbetstid 

  § 52  Köksbiträde, utökning av arbetstid 

  § 53  Assistentbehov inom barnomsorgen, verksamhetsår 2013-2014 

  § 54  Platssituationen inom barnomsorgen 

  § 55  Säkerhetsplan för barnomsorgen 

  § 56  Verksamhets och ekonomiplan för Finströms kommun 2014-2016 

 

 

Konfidentiella ärenden: 

 

  § 57   

  § 58   

  § 59   

 

 

Enligt uppdrag: Margareta Nordberg, socialchef 
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 SOCIALNÄMNDEN 44 -46   3 

     

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SocN § 44 
Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn 
till antalet närvarande. 
_ _ _ _ _ _ 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

SocN § 45 
I tur att justera protokollet är Sören Karlsson och Helena 
Lundberg. 
_ _ _ _ _ _  
 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SocN § 46 
Föredragningslistan fastställdes oförändrad: 
 
_ _ _ _ _ _ 
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 SOCIALNÄMNDEN 47  4 

     
BESLUT TILL KÄMNNEDOM 
 

SocN § 47 
   
 

Bilaga 14: Kst § 80, Dagverksamheten vid Rosengård 
 

Socialchefens förslag: 
Socialnämnden antecknar beslutet till kännedom. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden antecknar beslutet till kännedom. 
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 SOCIALNÄMNDEN 48  5 

 
ANHÅLLAN OM NEDSATT ARBETSTID 
 

 SocN § 48 
 

Bilaga 1: Anhållan, Ramona Mörn 
Bilaga 2: Skrivelse, daghemsföreståndaren 

 
Ramona Mörn, barnträdgårdslärare vid Pålsböle daghem anhåller om 
fortsatt nedsatt arbetstid. Ramona önskar arbeta 81,7 % av heltid 
under tiden 01.06.2013-31.05.2014. 
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 81,7 % av heltid för tiden 01.06.2013-
31.05.2014 under förutsättning att vikarie för resterande andel av heltid 
får anställas. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 49  6 

 
ANHÅLLAN OM NEDSATT ARBETSTID 
 

SocN § 49  
Bilaga 3: Anhållan, Linda Sundblom 

 
Linda Sundblom är anställd heltid vid Godby daghem. Linda har 
inkommit med en anhållan om fortsatt nedsatt arbetstid för perioden 
01.08-31.10.2013 så att hennes arbetstid omfattar 60 % av heltid under 
perioden. 
Under förutsättning att en vikarie anställs för 40 % av heltid omfattar 
personalen vid den aktuella avdelningen samt daghemsföreståndaren 
arrangemanget. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att Linda Sundblom beviljas nedsatt arbetstid så att hennes 
anställning omfattar 60 % av heltid för perioden 01.08-31.10.2013. 
Vidare föreslås att socialnämnden godkänner anställande av vikarie 
omfattande 40 % av heltid för perioden. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 50  7 

 
ANHÅLLAN OM NEDSATT ARBETSTID 
 

SocN § 50  
 

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 01.08.2013-31.07.2014. 
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 01.08.2013-
31.07.2014 under förutsättning att vikarie för resterande 50 % av heltid 
får anställas. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 51  8 

 
ANHÅLLAN OM NEDSATT ARBETSTID 

 

SocN § 51  
 
 

Bilaga 6: Anhållan om nedsatt arbetstid, Maria Pellas 
 

Maria Pellas, barnträdgårdslärare vid Godby daghem, har inkommit 
med en anhållan om nedsatt arbetstid för tiden 01.07.2013-31.07.2014. 
Maria anhåller om att arbeta 90% av heltid. Med hänvisning till 
barnantalet vid Godby daghem inkommande verksamhetsår krävs en 
vikarie omfattande 10% av heltid om anhållan beviljas. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att Maria Pellas beviljas nedsatt arbetstid så att hennes 
arbetstid och lön utgör 90 % av heltid för tiden 01.07.2013-31.07.2014 
under förutsättning att en vikarie får anställas för nämnda tid samt att 
vikarie finns att tillgå. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 52  9 

 
KÖKSBITRÄDE, UTÖKNING AV ARBETSTID 

 

SocN § 52  
 

Eva Nordblom är anställd som köksbiträde vid centralköket och arbetar 
för närvarande vid köket i Källbo skola. Evas anställning har utökats 
tidsbundet i omgångar under perioden januari 2011 tom juni 2013 för 
att tillgodose behovet av köksresurser i skolan, under höstterminen 
2010 fanns konstant övertidsarbete vilket var en av grunderna för 
utökandet av anställningen. Hennes ordinarie arbetstid omfattar 78,4% 
av heltid. ( 30h/vecka ) 
Kommunstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att utreda 
köksfunktionen i kommunen med syfte att optimera verksamheten. 
Arbetsgruppen har inkommit med rapport och ärendet kommer att 
behandlas i skol- och socialnämnderna samt kommunstyrelsen. I 
avvaktan på beslut och en eventuell omorganisering finns behov att 
tillgodose personalstyrkan för köksverksamheten. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att Eva Nordbloms anställning som köksbiträde vid 
centralköket utökas så att den omfattar 82,4 % av heltid, vilket utgör 
31,5 h/v, för perioden juli – december 2013. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 53  10 

 
ASSISTENTBEHOV INOM BARNOMSORGEN, VERKSAMHETSÅR 2013-2014 

 

SocN § 53  
 

För närvarande är sex personer anställda som assistenter inom 
barnomsorgen vilket motsvarar 4,97 heltidsanställningar. 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 
nätverksmöte vid BUP. 
Inför verksamhetsår 2013-2014 bedöms assistentbehovet vara: 
Pålsböle daghem en assistent, heltid 
Godby daghem två assistenter, heltid 
  en assistent, 47,05 % av heltid 
Emkarby daghem en assistent, 78,4 % av heltid 
Totalt  4,25 heltidsanställningar 
I budgeten för hösten 2013 finns medel för 4,25 heltidsanställningar. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner anställande av assistenter 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 omfattas. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 54  11 

 
PLATSSITUATIONEN INOM BARNOMSORGEN 

 

SocN § 54 
 
Under veckorna 9-10 hölls en samlad ansökningsperiod för platserna 
inom barnomsorgen gällande verksamhetsår 2013-2014. Sammanlagt 
har 41 ansökningar inkommit gällande barnomsorg från hösten 2013. 
Ansökningarna är fördelade enligt följande: 
Emkarby daghem    4 st 
Pålsböle daghem 10 st 
Godby daghem 22 st 
Trollebo    3 st 
Familjedagvården    2 st 
Totalt:  41 st 
Utöver ovanstående ansökningar har två stycken ansökningar 
inkommit som gäller barnomsorg fr o m januari 2014 samt en ansökan 
som träder i kraft då föräldrarna erhåller arbete. 
Inför inkommande verksamhetsår finns tio lediga platser inom 
barnomsorgen. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden antecknar sig ovanstående information till 
kännedom. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Socialnämndens beslut: 
Föreslås att socialnämnden antecknar sig ovanstående information till 
kännedom. 
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 SOCIALNÄMNDEN 55  12 

 
SÄKERHETSPLAN FÖR BARNOMSORGEN 

 

SocN § 55 
 

Bilaga  7: Säkerhetsplan 
Bilaga  8: Checklista 
Bilaga  9: Riskanalys 
Bilaga 10: Avvikelserapport 
 

Landskapsregeringen har uppmanat kommunerna att sammanställa en 
säkerhetsplan för barnomsorgen. Avsikten med detta är att säkerhetsplanen ska 
fungera som en hjälp i den praktiska vardagen, både för det förebyggande 
säkerhetsarbetet med identifiering av säkerhetsrisker samt ge praktisk vägledning 
vid olyckor och andra akuta händelser som hotar barnens säkerhet. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner säkerhetsplanen med tillhörande bilagor för 
barnomsorgen i Finström. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden godkänner säkerhetsplanen med tillhörande bilagor och beslutar att 
planen skall utvärderas efter årsskiftet. 
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 SOCIALNÄMNDEN 56  13 

 
VERKSAMHETS OCH EKONOMIPLAN FÖR FINSTRÖMS KOMMUN 2014 -2016 

 

SocN § 56 
 

Bilaga 11: Verksamhets och ekonomiplan för socialvården, 
Finströms kommun 
Bilaga 12: Verksamhets och ekonomiplan för 
äldreomsorgen, Finströms kommun 
Bilaga 13: Verksamhets och ekonomiplan för 
barnomsorgen, Finströms kommun 

 
På begäran av kommunstyrelsen i Finström har verksamhets och 
ekonomiplaner för socialnämndens tre verksamhetsområden 
iordningsställts. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden godkänner förslagen och ärendet överförs till 
kommunstyrelsen 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden har diskuterat verksamhets och ekonomiplanerna och 
godkänner förslagen som diskussionsunderlag inför budgetseminariet 

 


