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Sammanträdestid Måndagen den 1 mars 2010 kl 18.00 – 20.30. 
 

Sammanträdesplats OBS! Godby nya daghem 

Beslutande  
 x Torbjörn Björkman, ordförande 
-  Sören Karlsson, viceordf.  
 x Jenny Björklund 
-  Petra Jalava 
 x Cecilia Johansson 
 x  Agneta Hansson 
 x  Karl-Johan Wallin 

 
-  Margareta Mattsson 
x  Mats Langels 
-  Lars-Åke Mattsson 
-  Ove Smeds 
-  Leena Laaksonen 
-  Inger Lindblom-Mattsson 
-  Monica Sundberg  

Föredragande  x  Nordberg, Margareta, socialchef 

Övriga närvarande  - Höglund, Roger, kommunstyrelsens ordförande 
- Karlsson, Rolf, kommunstyrelsens representant 
- Oriander, Niklas, vik. kommundirektör 
x Higson, Monica, socialarbetare 
- Sjöstrand, Ingela, barnomsorgsledare 
- Roxbäck, Sofie, socialarbetare 
- Branér, Britt, äldreomsorgsledare 

Paragrafer §§ 20 - 38 

Underskrifter Ordförande Sekreterare 

   

 Torbjörn Björkman Margareta Nordberg 

Protokolljustering Godby den 3 mars 2010 på socialkansliet 

   

 Jenny Björklund Cecilia Johansson 

Protokollet framlagt till 
påseende 

Godby den 4 mars  2010  

   

Intygar Margareta Nordberg, sekreterare  

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den                         2010  

   

Underskrift Solveig Gestberg, byråsekreterare  
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Organ 
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  Utfärdat den  Sida 
 SOCIALNÄMNDEN 24.02.2010 2 

Sammanträdestid Måndagen den 1 mars 2010 kl 18.00 – 20.30. 
 

Sammanträdesplats Godby nya daghem 

Ärenden: 
 

  § 20  Konstatera laglighet och beslutförhet 

  § 21  Protokolljusterare 

  § 22  Föredragningslista  

  § 23  Förändring av dispositionsplan för år 2010 

  § 24  Förslag på ett individuellt lönepåslag för barnomsorgsledaren 

  § 25  Godkännande av socialchefens semester våren 2010 

  § 26  Utlåtande begäran om angående utkast till kommunalt samarbete inom barnskydd 

  § 27  Ärenden och beslut till kännedom 

  § 28  Utlåtande över anhållan om sysselsättningsstöd 

 

Extra ärenden: 

 

  § 36  Godkännande av uppsägning 

  § 37  Godkännande av tillsättande av tillsvidare närvårdarebefattning 

  § 38  Anställande av daghemsföreståndare 

 

---- 

 

 

Konfidentiella ärenden:  
  § 29  Anhållan 

  § 30  Anhållan 

  § 31  Beslut och anmälan 

  § 32  Utlåtande 

  § 33  Fortsatt placering 

  § 34  Barnskydd 

  § 35  Ansökan 

---- 

 

 

 

Enligt uppdrag: Margareta Nordberg, socialchef 
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 SOCIALNÄMNDEN 20 - 22  3 

     

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SocN § 20 
Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn 
till antalet närvarande. 
_ _ _ _ _ _ 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

SocN § 21 
I tur att justera protokollet är Jenny Björklund och Cecilia 
Johansson. 
_ _ _ _ _ _  

 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SocN § 22 
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg: 

   Extra ärenden: 

 

     § 36  Godkännande av uppsägning 

§ 37  Godkännande av tillsättande av tillsvidare 

närvårdarebefattning 

     § 38  Anställande av daghemsföreståndare 

 

 
_ _ _ _ _ _ 
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 SOCIALNÄMNDEN 23  4 

     
 FÖRÄNDRING AV DISPOSITIONSPLAN FÖR ÅR 2010 

 
SocN § 23 

o Bilaga 1: specifikation av lön 
o Bilaga 2: specifikation av lön 

 
På grund av omorganiseringen inom den sociala sektorn har lönerna 
för äldreomsorgsledaren, byråsekreteraren och den tillfälliga 
socialarbetaren justerats i enlighet med bilagorna samt de beslut som 
nu gäller.  
Inbesparingar som gjorts i budgeten år 2010 jämfört med nämndernas 
förslag har granskats av socialkansliets personal och är acceptabla. 
                                           Externa 
Neddragning                     15.000,00 
DGH                               + 51.070,00 
Inventarier                       -   2.172,00 
Utbildning                        -   2.805,00 
Lönejustering                   - 16.160,00 
Inkomst från Geta            +     482,00 
Intern hyra                                            Interna   -  7.046,00 
 
Samlingsrubriken för Annan service för äldre och handikappade delas 
enligt följande förslag: 
 
Annan service för äldre 
Stöd för närståendestöd för äldre                   114.370,00 
Dagverksamhet för dementa                             21.998,00 
                                                           Tot.       136.368,00 
Annan service för handikappade 
Anstaltstjänster för handikappade                     40.400,00 
Sysselsättningsverksamhet för handikappade    6.110,00 
Närståendestöd för yngre                                  73.920,00 
Handikappservice                                              58.155,00 
Specialomsorgen                                             478.917,00 
                                                            Tot.       657.502,00 
 
Enligt fullmäktigebeslut är ramen för socialvårdens budget år 2010 
3 038 305,00 euro. Socialnämndens eget förslag var 3 023 183,00. 
Budgetuppföljning varje månad. 
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 SOCIALNÄMNDEN 23  5 

 
Forts. § 23 
 
Förslag: 
Socialnämnden godkänner förändringarna i dispositionsplanen för år 
2010. 

 
 Beslut: 
 Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 24  6 

 
FÖRSLAG PÅ ETT INDIVIDUELLT LÖNEPÅSLAG FÖR 
BARNOMSORGSLEDAREN 
 
SocN § 24 

 
Till barnomsorgsledarens arbetsuppgifter hör efter årsskiftet att 
ansvara över kommunens nybyggda centralkök, vilket utgör en utökad 
arbetsuppgift och bör premieras genom ett personligt lönepåslag. 
Grundlönen är 2778,37 euro per månad och som personligt lönepåslag 
föreslås 7 % av grundlönen, vilket utgör 194,50 euro per månad. Det 
personliga lönepåslaget betalas ut retroaktivt från och med den 
1.1.2010. 
 
Förslag: 
Barnomsorgsledarens lön justeras med ett personligt lönepåslag om 7 
% av grundlönen, vilket utgör 194,50 euro per månad. Ärendet överförs 
till kommunstyrelsen. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget och ärendet överförs för beslut till 
kommunstyrelsen. 
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 SOCIALNÄMNDEN 25  7 

 
GODKÄNNANDE AV SOCIALCHEFENS SEMESTER VÅREN 2010 
 
SocN § 25 

 
Enligt uppgift från löneräknaren återstår 17 semesterdagar av 38 att tas 
ut inom semester året som avslutas den 30 april år 2010. 
Efter diskussion med övrig personal på socialkansliet föreslås att 
följande strödagar tas som semesterdagar: fredagen den 19 februari, 
fredagen den 26 februari, fredagen den 5 mars, fredagen den 19 mars, 
onsdagen den 31 mars samt torsdagen den1 april. En 
sammanhängande semester tas under tiden 16 april till den 2 maj 
2010. 
 
Socialnämndens ordförandes förslag: 
Ordförande föreslår att socialchefens semesterdagar godkänns enligt 
redovisning och förslag. 
 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 26  8 

 
UTLÅTANDE BEGÄRAN OM ANGÅENDE UTKAST TILL KOMMUNALT 
SAMARBETE INOM BARNSKYDD 
 
SocN § 26 

 

 Bilaga 3: Soc.N § 206, 14.12.2009 

 Bilaga 4: Bilaga 6, Soc.N § 206, 14.12.2009 
 
Kommunstyrelsen inbegär socialnämndens utlåtande över de 
preliminära utkast till avtal och instruktion för samarbete inom 
barnskydd mellan kommunerna Finström, Eckerö, Geta och 
Hammarland. 
Tjänstemännen har granskat utkasten och konstaterar att man i 
protokollet från samarbetsmötet den 24.3.2009 framhöll i punkt 4 att 
samarbetet skulle avgränsas till ett snävt område inom barnskyddet.  
Konstateras att behovet av samarbete berör de paragrafer som handlar 
om den s.k. tredje socialarbetaren vilket redovisas för i Kst 324 
Hammarland första stycket . BS 13 § mom. 1. 
M.a.o. förslaget bör omarbetas att gälla endast detta område. 
 
Förslag: 
Socialnämnden är positiv till ett samarbetsavtal med Hammarlands 
kommun. Avtalet bör dock omarbetas att gälla enbart de uppgifter som 
finns beskrivna i Bsk 13 § mom. 1. Föreslås att tjänstemännen ges 
befogenhet att tillsammans med Hammarlands socialarbetare utarbeta 
ett snävare förslag som direkt kan godkännas av kommunstyrelsen. 
 
Beslut: 
Förslaget godkänns och ärendet överförs till kommunstyrelsen. 
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 SOCIALNÄMNDEN 27  9 

 
ÄRENDEN OCH BESLUT TILL KÄNNEDOM 
 
SocN § 27 

 

 Bilaga 5: Kst § 9, 20.01.2010 
Muntliga förslag kan ges på nämndemötet. 

 Bilaga 6: Kst § 53, Konteringsrätter är beviljade enligt 
socialnämndens önskemål. 

 Bilaga 7: Kst § 52, Förtroenderådet påminner om 
socialnämndernas lagstadgade tystnadsplikt. 

 Bilaga 8: Kst § 45, Styrelsens representanter i nämnderna. 
 

Förslag: 
Ärendena och besluten antecknas till kännedom. 
 
Beslut: 
Ärendena och besluten antecknas till kännedom. 
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 SOCIALNÄMNDEN 28  10 

 
UTLÅTANDE ÖVER ANHÅLLAN OM SYSSELSÄTTNINGSSTÖD 

 
SocN § 28 

 

 Bilaga 9: Kommunstyrelsens protokoll § 8, 20.01.2010 

En skriftlig anhållan om fortsatt arbete på Byggreturen med 
sysselsättningsstöd har inkommit till kommunen.  Dessutom har anhållan 
inkommit muntligen om att få fortsätta tidigare anställning med 
sysselsättningsstöd på Byggreturen. Två personer har varit anställda där 
under år 2009 med en arbetstid om 80 % av heltid. 
Därutöver har förfrågningar om sysselsättning för arbetslösa gjorts från 
andra myndigheter, t.ex stöd i arbete-projektet, arbetsförmedlingen och 
missbrukarvården. I nuläget finns förfrågningar gällande fem personer för 
olika former av sysselsättningar. 
Från AMS håll rekommenderas fortsatt anställning på Byggreturen för de 
två personer som under senaste år har jobbat där och från socialkansliets 
håll stöds även detta. 
Anslaget för år 2010 för sysselsättningsarbete är 22 593 euro brutto och 
14 873 euro netto.  
Att anställa två personer före sex månader med en anställning om 80 % av 
heltid skulle ge en kostnad på ca 20.100 brutto och en ersättning från AMS 
om ca 8 800 euro. Därmed är anslaget för år 2010 förbrukat. 
 
Socialarbetarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden rekommenderar anställning på Byggreturen 
för de två personer som även varit anställda under senaste år, men även 
att de förfrågningar om sysselsättning för andra personer som inkommit 
förs till kommunens ledningsgrupp för diskussion.  
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Förslaget godkänns. 
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 SOCIALNÄMNDEN 29  11 

 
Konfidentiellt ärende 
 
 
 SOCIALNÄMNDEN 30  12 

 
Konfidentiellt ärende 
 
 
 SOCIALNÄMNDEN 31  13 

 
Konfidentiellt ärende 
 
 
 SOCIALNÄMNDEN 32  15 

 
Konfidentiellt ärende 
 
 
 SOCIALNÄMNDEN 33  17 

 
Konfidentiellt ärende 
 
 
 SOCIALNÄMNDEN 34  18 

 
Konfidentiellt ärende 
 
 
 SOCIALNÄMNDEN 35  19 

 
Konfidentiellt ärende 
 
 
 
 
_______________ 
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 SOCIALNÄMNDEN 36  20 

 
Extra ärende 
 

GODKÄNNANDE AV UPPSÄGNING 
 
SocN § 36 

 
Alexandra Isaksson har anhållit om befrielse från sin anställning som 
närvårdare, 78,4 % vid Linneagårdens stödboende från den 23 februari 
2010. Uppsägningstiden är 2 veckor så anställningen upphör den 
10.03.2010.  
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner Alexandra Isakssons 
uppsägning från sin befattning som närvårdare omfattande 78,4 % vid 
Linneagårdens stödboende så att den upphör den 10.03.2010. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Förslaget godkänns. 
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 SOCIALNÄMNDEN 37  21 

 
Extra ärende 
 

GODKÄNNANDE AV TILLSÄTTANDE AV TILLSVIDARE 
NÄRVÅRDAREBEFATTNING 
 
SocN § 37 
 

En befattning som tillsvidare närvårdare omfattande 78,4 % med 
placering vid Linneagårdens stödboende är obesatt p g a uppsägning 
från den 10.03.2010. Befattningen är nödvändig för verksamheten och 
kan inte lämnas obesatt varför socialnämnden bör anhålla till 
kommunstyrelsen om att få tillsätta den som tidigare i tillsvidare 
anställning från den dagen den är obesatt d v s, den 11.03.2010.  
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner att den obesatta befattningen 
som närvårdare omfattande 78,4 % med placering vid Linneagårdens 
stödboende tillsätts snarast men tidigast från den 11.03.2010. Ärendet 
överförs till kommunstyrelsen för godkännande. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Förslaget godkänns och ärendet överförs till kommunstyrelsen. 
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 SOCIALNÄMNDEN 38  23 

 
Extra ärende 
 

ANSTÄLLANDE AV DAGHEMSFÖRESTÅNDARE 
 
SocN § 8/1.2.2010 

 
Tjänsten som daghemsföreståndare vid Godby daghem har varit 
lediganslagen vid två tillfällen. Följande personer har visat intresse för 
tjänsten inom utsatt ansökningstid: 
 Niina Engblom, socionom YH (behörig) 
 Kristian Granberg, lärare åk 4-9 (icke behörig) 
 
Anställningsintervju har hållits måndagen den 1 februari med Niina 
Engblom som uppger att hon kan tillträda tjänsten tidigast fr o m 
augusti 2010. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att den vakanta tjänsten som daghemsföreståndare vid 
Godby daghem lediganslås på nytt. De tidigare inlämnade 
ansökningarna kvarstår. 
 
Socialchefens förslag: 
Godkänns enligt förslag. 
 
 
__________________ 
  

 
ANSTÄLLANDE AV DAGHEMSFÖRESTÅNDARE 
 
SocN § 38 

 
Den vakanta tjänsten som daghemsföreståndare har varit 
lediganslagen på nytt. Inga nya ansökningar har inkommit. 
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 SOCIALNÄMNDEN 38  24 

 
Extra ärende Forts. § 38 
 
 
  Barnomsorgsledarens förslag: 

Föreslås att Niina Engblom anställs ordinarie som 
daghemsföreståndare vid Godby daghem fr o m 02.08.2010 med en 
prövotid tom den 30.11.2010. Före tillträdet skall straffregisterutdrag 
inlämnas. Den uppgiftsrelaterade grundlönen utgör 2.584,72 
euro/månad. Övriga anställningsvillkor enligt gällande avtal. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Socialnämndens beslut: 
Förslaget godkänns. 

 
 


