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  Sammanträdesdatum Nr  
 SOCIALNÄMNDEN 06.05.2014 04/14 

Sammanträdestid Tisdagen den 6 maj 2014 kl 18.00 – 18.35 
 

Sammanträdesplats Sammanträdesrummet, Kommungården 
Beslutande  

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

 
-  Karlsson Sören 
-  Grönlund Johanna 
-  Grüssner Björn 
-  Lindblom-Mattsson Inger 
x  Donobauer Björn 
-  Westerberg Ylva 
-  Pastoor Fredrik 

Föredragande x Margareta Nordberg, socialchef 

Övriga närvarande  -  Höglund Roger, kommunstyrelsens ordförande 
x  Lycke Per, kommunstyrelsens representant 
-  Oriander Niklas, kommundirektör 
-  Sjöstrand Ingela, barnomsorgsledare 
-  Danielsson Britt, socialarbetare 
 

Paragrafer §§ 40 - 49 

Underskrifter Ordförande Sekreterare 

   

 Rolf Karlsson Margareta Nordberg 

Protokolljustering Godby den 8.5. 2014 på socialkansliet 

   

 Nora Rosenström Björn Donobauer 

Protokollet framlagt till 
påseende 

Godby den 14 5. 2014  

   

Intygar Margareta Nordberg, sekreterare  

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den                      2014                   

   

Underskrift Solveig Gestberg, byråsekreterare  
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  Utfärdat den  Sida 
 SOCIALNÄMNDEN 30.04.2014 2 

Sammanträdestid Tisdagen den 6 maj kl 18.00 – 18.35 

Sammanträdesplats Sammanträdesrummet, Kommungården 
Ärenden: 
 
  §  40  Konstatera laglighet och beslutförhet 
  §  41  Protokolljusterare 
  §  42  Föredragningslista 
  §  43 Tjänstemannabeslut 
  §  44  Anställande av assistenter 
  §  45  Anställande av barnträdgårdslärare 50% av heltid 
  §  46  Uppsägning av arbetsavtal 
  §  47  Ekonomisk rapport 
  §  48  Anhållan, socialchefens sommarsemester 
 ------- 
 
Konfidentiellt ärende: 
  §  49  Rättelseyrkande  
 ------- 

Enligt uppdrag: Margareta Nordberg, socialchef 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2014  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 40 - 42  3 
     

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SocN § 40 
Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn 
till antalet närvarande. 
_ _ _ _ _ _ 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

SocN § 41 
I tur att justera protokollet är Nora Rosenström och Björn 
Donobauer. 
_ _ _ _ _ _  
 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SocN § 42 
Föredragningslistan fastställdes oförändrad. 
_ _ _ _ _ _ 
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 SOCIALNÄMNDEN 43  4 
     

 
DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT 
 
SocN § 43 
 

  Socialchefen 
  Personalbeslut §§ 19 - 21 

Underhåll § 4 
Vårdnads- och underhållsavtal § 14 
Barnskydd – 
Faderskap – 
Utkomststöd §§ 108 - 131 
Förebyggande utkomststöd §§ 12 – 15 
 
Socialarbetaren 
Omsorg § 11 
Handikapp och specialomsorg § 10 
Äldreomsorg §§ 12 - 14 
Hemservice / personal §§ 73 - 90 
Hemservice / klienter §§ 10 - 11 
 
Barnomsorgsledaren 
Personalbeslut §§ 32 - 50 
Beviljad barnomsorg §§ 6 - 28 
 
Byråsekreteraren 
Moderskapsunderstöd §§ 12 - 15 
Hemvårdsstöd §§ 9 - 15 
Barnomsorgsavgifter §§ 6 - 7 
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 SOCIALNÄMNDEN 44  5 
 

ANSTÄLLANDE AV ASSISTENTER 
 
SocN § 44 

 
Inom barnomsorgen är för närvarande två assistenter anställda på 
tidsbestämda arbetsavtal och behovet av assistenterna fortsätter 
inkommande verksamhetsår 2014-2015. 
Den ena assistenten är anställd sedan 01.03.2010 och den andra 
assistenten sedan 12.09.2011.  Anställningarna har gjorts för ett 
verksamhetsår i taget med motiveringen att behovsprövning görs inför 
följande verksamhetsår. Deras innevarande anställningar fortgår t.o.m. 
31.07.2014, och omfattar heltid respektive 47,05 % av heltid. 
Enligt arbetsavtalslagen 1 kap § 3 gäller följande: arbetsavtal gäller tills 
vidare om det inte av grundad anledning har ingåtts för viss tid. Ett 
arbetsavtal som på initiativ av arbetsgivaren utan grundad anledning 
har ingåtts för viss tid ska anses gälla tills vidare. Det är inte tillåtet att 
upprepat använda arbetsavtal för viss tid när antalet visstidsavtal eller 
den sammanlagda avtalstiden eller den helhet som avtalen bildar visar 
att arbetsgivarens behov av arbetskraft är permanent. 
Med hänvisning till att det har funnits ett kontinuerligt behov av dessa 
anställningar inom kommunens barnomsorg under ovan nämnda tid 
samt att behovet fortskrider kan man konstatera att det inte finns 
grundad anledning att framledes återigen ingå arbetsavtal på viss tid 
för assistenterna. Behovsprövning av personalstyrkan inom 
barnomsorgen ses alltid över inför nytt verksamhetsår varvid åtgärder 
tas om behovet av anställningar minskar oberoende av om dessa är på 
viss tid eller tills vidare. 
 
Socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden inför kommunstyrelsen förordar att ovan 
nämnda anställningar övergår till anställningar tillsvidare fr.o.m. den 
01.08.2014.  
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden beslutar om att förorda, inför kommunstyrelsen, att 
ovan nämnda anställningar övergår till anställningar tillsvidare fr.o.m. 
den 01.08.2014.  
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 SOCIALNÄMNDEN 45  6 
 

ANSTÄLLANDE AV BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE 50% AV HELTID 
 
SocN § 45 

• Bilaga 1: Lista över sökanden 

Med anledning av att daghemsföreståndaren vid Godby daghem har 
frigjorts från fast arbete i barngrupp fr o m våren 2014 har en 
anställning som barnträdgårdslärare omfattande 50 % av heltid 
lediganslagits. 
Inom utsatt ansökningstid inkom sju ansökningar, varav en av de 
sökande bedöms vara behörig till anställningen.  
 
Socialchefens förslag: 
Med hänvisning till få behöriga sökande föreslås att anställningen 
utannonseras på nytt i ett senare skede. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden beslutar att på nytt lediganslå 
barnträdgårdslärartjänsten 50 % av heltid i ett senare skede, med 
beaktande av att vikariesituationen inför sommaren är betryggad. 
Tidigare sökanden beaktas. 
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 SOCIALNÄMNDEN 46  5 
 

UPPSÄGNING AV ARBETSAVTAL 
 
SocN § 46 

• Bilaga 2: Uppsägning, Katarina Gustafsson 

Katarina Gustafsson har den 25.04.2014 inkommit med en uppsägning 
från sin anställning som köksbiträde vid kommunens centralkök. 
Katarina Gustafsson är för närvarande tjänstledig utan lön för perioden 
29.07.2013-31.05.2014. 
 
Socialchefens förslag: 
Föreslås att Katarina Gustafsson beviljas uppsägning från sin 
anställning som köksbiträde vid kommunens centralkök per den 
25.05.2014. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden beviljar Katarina Gustafsson uppsägning från 
anställningen som köksbiträde vid kommunens centralkök per den 
25.05.2014. 
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 SOCIALNÄMNDEN 47  8 
 

EKONOMISK RAPPORT 
 
SocN § 47 

• Bilaga 3: Barnomsorgen 

• Bilaga 4: Äldreomsorgen 

• Bilaga 5: Socialvården 

Efter årets första kvartal har 22,73 % av budgeterade medel för 
barnomsorgen förbrukats, 23,4 % av äldreomsorgens och 28,1 % av 
socialvårdens budgeterade medel. 
Både barnomsorgen och äldreomsorgen håller sig inom ram, vilket inte 
är fallet gällande socialvården. Framförallt de enskilda kontona: 
21210 Anstaltsvård och familjevård inom barnskyddet och  
24040 Handikappservice går över ram. 
Dessa konton beräknas gå över ytterligare p.g.a. lagstadgad 
verksamhet. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden antecknar sig den ekonomiska rapporten till kännedom 
och ges även till kommunstyrelsen som ett tillkännagivande. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden antecknar sig den ekonomiska rapporten till kännedom 
och ges även till kommunstyrelsen som ett tillkännagivande. 
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 SOCIALNÄMNDEN 48  9 
 

ANHÅLLAN, SOCIALCHEFENS SOMMARSEMESTER 
 
SocN § 48 

 
Socialchefens semesterförmån är 38 dagar. Önskad semestertid är 
16.6.2014 – 29.6.2014 och 11.8.2014 – 24.8.2014. 
Övertid motsvarande 1 arbetsvecka finns dokumenterad den 
31.3.2014. 
Semesterdagarnas åtgång blir sålunda 14 av 38, samt ledig tid 
motsvarande 1 vecka för övertid. 
Under semestern och den lediga tiden föreslås Britt Danielsson 
vikariera socialchefen. 
 
Socialnämndens ordförandes förslag: 
Beviljas enligt anhållan. 
 
Socialnämndens beslut: 
Beviljas enligt anhållan. 
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 SOCIALNÄMNDEN 49  10 
 
Konfidentiellt ärende 
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