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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  Utfärdat den  Sida 
 SOCIALNÄMNDEN 09.12.2009 2 

Sammanträdestid Måndagen den 14 december 2009 kl 18.00 – 20.30 
 

Sammanträdesplats Kommungården 
Ärenden: 
 
  § 193  Konstatera laglighet och beslutförhet 
  § 194  Protokolljusterare 
  § 195   Föredragningslista 
  § 196  Anhållan om förkortad arbetstid 
  § 197  Fortsatt anställning av köksbiträde, Rosengård 
  § 198  Indexjustering av närståendestödet 
  § 199  Tilläggsbudget för vård på åldringshem 
  § 200  Anställande av husmor 
  § 201  Assistentbehov, Godby daghem 
  § 202  Fastställande av måltidsrast för kökspersonalen 
  § 203  Justering av arbetstid, köksbiträde 
  § 204  Justering av arbetstid, köksbiträde 
  § 205  Skyddskläder för personalen i centralköket 
  § 206  Utlåtande begäran angående utkast till kommunalt samarbete inom barnskydd 
  § 207  Ärenden och beslut till kännedom   
  
----- 

 
 

Konfidentiella ärenden:  
  § 208   
  § 209   
  § 210   
  § 211   
  § 212   
  § 213   
 
---- 
Extra ärende 
§  214 Godkännande av handledning 
 

Enligt uppdrag: Monica Higson, vik. Socialchef 
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  § nr Sammanträdesdatum 14.12.2009  Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2009  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 193 - 195  3 
     

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SocN § 193 
Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn 
till antalet närvarande. 
_ _ _ _ _ _ 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

SocN § 194 
I tur att justera protokollet är Jenny Björklund och Agneta 
Hansson. Protokollet justeras efter sammanträdet. 
_ _ _ _ _ _  
 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SocN § 195 
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg: 
§ 214 Godkännande av handledning 
 
_ _ _ _ _ _ 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2009  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 196  4 
     

ANHÅLLAN OM FÖRKORTAD ARBETSTID 
 
SocN § 203/8.12.2008 

 
Bilaga 18: Anhållan 
 
Camilla Nybjörk har en tillsvidare befattning som närvårdare, heltid i 
periodarbete. Hon har inkommit med en önskan om att gå ner i 
arbetstid till 78,4 % av heltid, snarast möjligt. Camilla har under tiden 
01.10.2007-13.10.2008 arbetat med en förkortad arbetstid om 21,6 %.  
 
Camilla arbetar heltid i periodarbete 13.10-18.01.2009. Detta har visat 
sig svårt att schemalägga enligt de behov verksamheten ställer. Camilla 
vill inte arbeta 12 h arbetspass, utan endast ha korta dagar. 
Arbetsgivaren kan inte begära att den anställde arbetar 12 h mot 
dennes vilja. Det har visat sig omöjligt att schemalägga endast korta 
dagar när arbetstagaren arbetar heltid i periodarbete. Därför behöver 
hemservicens schemaläggning en lösning tills nästa period, eftersom 
schemat bör följa AKTA. Eftersom Camilla inte vill arbeta heltid och har 
kommit med en begäran om förkortad arbetstid, så är detta en 
fungerande lösning. 
 
Hemserviceledarens förslag:  

Föreslås att Camilla Nybjörk beviljas förkortad arbetstid om 21,6 %, 

eftersom hennes begäran kan uppfyllas i enlighet med 

schemaläggningen. Föreslår också att denna förkortade arbetstid 

beviljas för ett år, alltså 19.01.09-13.01.10. 

 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Förslaget godkänns. 
 
----- 
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Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2009  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 196  5 
     

 Forts. § 196 
 
ANHÅLLAN OM FÖRKORTAD ARBETSTID 
 
SocN § 196 

 
 Bilaga 1: Anhållan 

 
Camilla Nybjörk anhåller om att få arbeta 89 % av heltid från den 
14.01.09.Camilla Nybjörk är anställd på en heltids tillsvidare 
närvårdarbefattning, men har beviljats förkortad arbetstid omfattande 
78,4 % under tiden 19.01.09-13.01.2010. 
 
Socialarbetarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner Camilla Nybjörks anhållan om 
att från den 14.01.2010 arbeta 89 % av heltid. Beslutet gäller från den 
14.01.2010-16.01.2011. 
 
Vik. socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 
 
____________________ 
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 SOCIALNÄMNDEN 197  6 
     

FORTSATT ANSTÄLLNING AV KÖKSBITRÄDE, ROSENGÅRD 
 
 SocN § 170/17.11.2008 
 

 Bilaga 7: Ansökan om förlängning av arbetsavtal 
 
Befattningen som köksbiträde vid Rosengård är tidsbunden och den 
nuvarande anställningen varar tom 31.12.2008. Josefin Sporre innehar 
anställningen som köksbiträde tom 31.12.08 och hon har inkommit med 
en anhållan om en förlängd anställning. Behovet av ett köksbiträde 78,4 
% av heltid kvarstår fortsättningsvis. Kommunstyrelsen har den 
05.11.2008 godkänt anställning under år 2009  förutsatt att medel 
beviljas i budgeten. 
 
Hemserviceledarens förslag: 
Josefin Sporre innehar den formella kompetensen för anställningen och 
hon har dessutom utfört ett bra arbete under hennes anställningstid. 
Föreslås därför att Josefin Sporre anställs som köksbiträde 78,4 % av 
heltid vid Rosengård för tiden 01.01-31.12.2009. Detta förutsätter att 
medel beviljas i 2009 års budget. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Förslaget godkänns. 
 
----- 
 

FORTSATT ANSTÄLLNING AV KÖKSBITRÄDE, ROSENGÅRD 
 
 SocN § 197 

 
Josefin Sporre är anställd för tiden 01.01-31.12.2009 som köksbiträde 
vid Rosengård. Anställningen är tidsbunden och omfattar 78,4 % av 
heltid. Kommunstyrelsen har den 02.12.2009, § 389, beviljat att 
förlänga den tidsbundna befattningen som köksbiträde vid Rosengård 
från den 01.01.2010 till den 31.12.2010. Orsaken till att befattningen 
kvarstår som tidsbunden trots att behovet av befattningen finns är att  
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   den                  2009  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 197  7 
     

Forts. § 197 
 
kommunstyrelsen i samma paragraf ger socialnämnden i uppdrag att 
utreda köksfunktionen på Rosengård.  
 
Socialarbetarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden förlänger Josefin Sporres anställning som 
köksbiträde vid Rosengård, omfattande 78,4 %, från den 01.01.2010 till 
den 31.12.2010 och med samma lön som tidigare.  
 
Vik. socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 
 
_______________________ 
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   den                  2009  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 198  8 
     

INDEXJUSTERING AV NÄRSTÅENDESTÖDET 
 
SocN § 198 
 

 Bilaga 2: Vårdarvoden inom närståendevården år 2010, Social- och 
Hälsovårdsministeriet. 

 
Finströms kommun betalar ut arvode för närståendevård i tre olika 
vårdklasser. För år 2009 var dessa 337,50, 476,50 och 724,50 
euro/månad. Stöd för närståendevård regleras i lag och enligt 6 § ska 
stödbeloppen indexjusteras varje kalenderår med den lönekoefficient 
som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). 
Den lönekoefficient som fastställts för år 2010 innebär att vårdarvodena 
höjs med 3,27 % jämfört med år 2009. 
För Finströms kommun resulterar indexjusteringen i att beloppen som 
utbetalas för närståendevård för år 2010 är 348,50, 492,00 och 748,20 
euro/månad. 
 
Socialarbetarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner närståendevårdens arvoden för år 
2010 till 348,50, 492,00 och 748,20 euro/månad. 
 
Vik. socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 
 
__________________ 
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 SOCIALNÄMNDEN 199  9 
     

TILLÄGGSBUDGET FÖR VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM 
 
SocN § 199 

 
Bilaga 3: Tilläggsbudget för vård på åldringshem, 220 10 
Bilaga 4: DGH – Jämförelse budgeterat mot utfall 
 
Kontot för vård på åldringshem, 220 10, har överskridits under år 2009 i 
förhållande till budgeterade medel. Överskridningen avser vård på De 
Gamlas Hem och den beror till största del på att antalet vårddygn har 
varit fler än förväntat.  I förhållande till budgeterade medel i relation till 
antal budgeterade vårddygn har också kostnaden/vårddygn varit för 
lågt budgeterad. Den slutgiltiga kostnaden per vårddygn fastställs i 
bokslutet för Kommunalförbundet för De Gamlas Hem, men kommunen 
faktureras i slutet av året med en utjämningsfaktura som baseras på 
beläggningen av platserna på De Gamlas Hem under året.  Den 
tilläggsbudget som behövs för att täcka det underskott som finns för 
Vård på åldringshem är 105.000 euro för år 2009. 
 
Socialarbetarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen om en 
tilläggsbudget omfattande 105.000 euro för vård på åldringshem för år 
2009. 
 
Vik. socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Förslaget godkänns med tillägget att en kontinuerlig lägesrapport om 
äldreomsorgen i kommunen tillkännages nämnden. 
 
 
____________________ 
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 SOCIALNÄMNDEN 200  10 
     

ANSTÄLLANDE AV HUSMOR 
 
SocN § 200 

 
 Bilaga 5: Sammanställning av ansökningarna 

 

En tjänst som husmor i centralköket vid kommunens nya daghem i Godby 
har varit lediganslagen och tio ansökningar har inkommit inom utsatt tid. 
Tre personer har kallats på intervju. 

 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att Christina Gustavsson anställs till tjänsten som husmor för 
tiden 04.01- 03.10.2010 med en prövotid om fyra månader, under 
förutsättning att anställningen fortgår efter prövotidens slut övergår 
anställningen till att bli ordinarie fr o m den 04.10.2010. Den 
uppgiftsbaserade grundlönen utgör 2.125 euro per månad. Övriga 
anställningsvillkor enligt gällande avtal. 
Christina Gustavsson ombeds inlämna läkarintyg inför anställningen. 
 
Vik. socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Beslutas i enlighet med förslag. 
 
 
_______________________ 
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 SOCIALNÄMNDEN 201  11 
     

ASSISTENTBEHOV, GODBY DAGHEM 
 
SocN § 201 

 
I budgeten för år 2010 finns medel upptagna för assistenter vid Godby 
daghem omfattande en heltidsbefattning och en befattning på 52,3 % 
av heltid. 
Under hösten 2009 har ett oväntat behov av assistent uppstått. För 
detta ändamål har medel omfördelats inom barnomsorgen och en 
assistent har anställts på 78,4 % av heltid för tiden november-
december 2009. 
En av målsättningen vid anställningen av ovan nämnda assistent var 
att införa arbetsrutiner och metoder i den aktuella barngruppen som 
skulle göra den mer välfungerande och förhoppningen var att behovet 
av assistent skulle minska. Specialbarnträdgårdsläraren har aktivt 
arbetat med handledning av personalen samt arbetar hon regelbundet 
enskilt med ett flertal barn vid den aktuella avdelningen. Man kan 
konstatera att belastningen i den aktuella barngruppen inte har minskat 
varför ett assistentbehov kvarstår. 
I dagsläget är assistentresurserna vid daghemmet följande: 
Apelsinstugan, assistent tre hela dagar per vecka 
Blåbärsstugan, assistent fem dagar per vecka omfattande 78,4 % av 
heltid 
Smultronstugan, assistent tre hela dagar per vecka 
Muntlig redogörelse över assistentbehovet vid daghemmet ges vid 
sammanträdet. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen om 
ytterligare 10.336 euro till 2010 års budget för anställande av en 
gruppassistent till Godby daghem omfattande 78,4 % av heltid för tiden 
01.01-30.06.2010. 
 
Vik. socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen om att få anställa en 
gruppassistent till Godby daghem omfattande 78,4 % av heltid för tiden 
01.01-30.06.2010. 
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 SOCIALNÄMNDEN 202  12 
     

FASTSTÄLLANDE AV MÅLTIDSRAST FÖR KÖKSPERSONALEN 
 
SocN § 202 

 
Behov finns att fastställa formen för måltidsrast för kökspersonalen 
som lyder under centralköket från och med januari 2010. 
 
Om måltidsrast stadgas i AKTA, kapitel III § 27: 

‐ ”En tjänsteinnehavare eller arbetstagare vars arbetstid per dygn 
är längre än fem timmar och vars närvaro på arbetsplatsen inte 
är nödvändig för arbetets fortgång skall under arbetsskiftet ges 
en rast (måltidsrast) på minst en halv timme som inte räknas in i 
arbetstiden och under vilken den anställde fritt kan avlägsna sig 
från arbetsplatsen.” 

‐ ”Rasten får inte förläggas omedelbart till början eller slutet av 
arbetsdagen.” 

‐ ”Om ingen rast kan ges på grund av tjänste- eller 
arbetsuppgifternas art, skall den anställde ges möjlighet att inta 
en måltid på arbetsplatsen under arbetstid”. 

Kökspersonalen vid socialnämndens enheter ges i dagsläget en 
måltidsrast omfattande en halv timme per dag vilken inte räknas in i 
arbetstiden. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att kökspersonalen som lyder under centralköket ges en 
daglig måltidsrast omfattande en halv timme, vilken inte räknas in i 
arbetstiden. Undantag för detta ges under vårterminen 2010 för 
köksbiträdet vid Pålsböle skola som intar sin måltid tillsammans med 
skoleleverna och har övervakningsuppdrag för dessa i samband med 
måltiden. 

 
 Vik. socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
_____________________ 
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SOCIALNÄMNDEN 203  13 

     
 

JUSTERING AV ARBETSTID, KÖKSBITRÄDE 
 
SocN § 203 

 
I samband med att omstruktureringen av köksfunktionerna vid 
kommunens daghem och skolor genomförs bör en justering av 
arbetstiden för nedanstående befattning göras. 
 
Katarina Gustafsson är anställd tills vidare som köksbiträde omfattande 
78,4 % av heltid vid Källbo skola. Från och med årsskiftet övergår 
anställningen att lyda under kommunens centralkök och behov finns att 
utöka Katarinas befattning att omfatta heltid, vilket hon är positivt 
inställd till. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att Katarina Gustafssons arbetstid justeras att omfatta heltid 
från och med den 01.01.2010. 
 
Vik. socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 

  Enligt förslag. 
 
 
  ___________________ 
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 SOCIALNÄMNDEN 204  14 
     

JUSTERING AV ARBETSTID, KÖKSBITRÄDE 
 
SocN § 204 

 
I samband med att omstruktureringen av köksfunktionerna vid 
kommunens daghem och skolor genomförs bör en justering av 
arbetstiden för nedanstående befattning göras. 
 
Eva Nordblom är anställd tills vidare som köksbiträde omfattande 52,03 
% av heltid vid Pålsböle skola. Från och med årsskiftet övergår 
anställningen att lyda under kommunens centralkök och behov finns att 
utöka Evas befattning att omfatta 78,4 % av heltid, vilket hon är positivt 
inställd till. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att Eva Nordbloms arbetstid justeras att omfatta 78,4 % av 
heltid från och med den 01.01.2010. 
 
Vik. socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 

 Enligt förslag. 
 
 
 ____________________ 
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 SOCIALNÄMNDEN 205  15 
     

SKYDDSKLÄDER FÖR PERSONALEN I CENTRALKÖKET 
 
SocN § 205 

 
Kommunala sektorns avtal om skyddskläder ingår i KAD:s cirkulär 
18/2002. I cirkuläret definieras skyddskläder som en skyddsdräkt eller 
annat motsvarande plagg som en tjänsteinnehavare/arbetstagare 
använder för att skydda sina egna kläder. Strumpor, skor och 
ytterplagg är i allmänhet inte sådana skyddskläder som avses i avtalet. 
Som bilaga till avtalet finns en förteckning över de 
tjänsteinnehavare/arbetstagare som kommunen skall förse med 
skyddskläder, i denna förteckning upptas köksbiträde, kock och 
husmor, vilket innebär att samtlig personal i centralköket omfattas av 
avtalet om skyddskläder. 
Vid socialnämndens enheter tillämpas för närvarande olika system för 
ombesörjande av skyddskläder för kökspersonalen. Vid Rosengård 
tillhandahålls skyddskläder som är i Finströms kommuns ägo och får 
inhandlas för max 100 €/kökspersonal/år. Vid Godby daghem ges 
ersättning i form av att en naturaförmån om 85 €/kökspersonal/år 
utbetalas och personalen köper fritt kläder som blir i deras egen ägo. 
Naturaförmånens storlek minskas procentuellt om en kökspersonal inte 
är anställd i heltid. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att skyddskläder för kökspersonalen vid kommunens 
centralkök ombesörjs genom att kläder inhandlas till kommunens ägo 
för max 100 €/personal/år. Skyddskläderna tvättas vid det nya 
daghemmet i Godby. Skodon tillhandahålls inte av arbetsgivaren. 

   
Vik. socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 
_______________________ 
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 SOCIALNÄMNDEN 206  16 
     

UTLÅTANDE BEGÄRAN ANGÅENDE UTKAST TILL KOMMUNALT 
SAMARBETE INOM BARNSKYDD 
 
SocN § 206 
 

 Bilaga 6: Begäran, Hammarlands kommun, 10.11.2009 

Kommunstyrelsen i Finström har begärt socialnämndens utlåtande över de 
preliminära utkast till avtal  och instruktion för samarbete inom barnskydd 
mellan kommunerna Finström, Eckerö, Geta och Hammarland. 
Kommunstyrelsen i Hammarland ser fram emot att utlåtandena inlämnas 
senast den 31.12.2009. 
Socialkansliet konstaterar att den ordinarie socialchefen är sjukskriven till 
och med 31.01.2010. Personalsituationen på kansliet är därför ansträngd 
och medger inga nya åtaganden. Dessutom pågår för närvarande en 
omorganisation av socialförvaltningen, varför arbetet med detta förslås 
vänta. 
 
Vik. socialchefens förslag: 
Föreslås att de begärda utlåtandena ges först när den egna 
omorganisationen är klar och då den ordinarie socialchefen är i tjänst.  
 
Beslut: 
Enligt förslag: 
 
_____________________ 
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 SOCIALNÄMNDEN 207  17 
     

ÄRENDEN OCH BESLUT TILL KÄNNEDOM 
 
SocN § 207 
 

 Bilaga 7: Geta kommun, kst-protokoll, 23.11.2009 
 Bilaga 8 : Kfge-protokoll 
 Bilaga 9: Kst-protokoll 
 Bilaga 10; Inbjudan till samrådsmöte, GHS 
 Bilaga 11; Omsorgsförbundets protokoll 
 Bilaga 12: Utlåtande från handikappförbundet 
 Bilaga 13: Information från Folkhälsan 

 Bilaga 14: Protokoll från ÅMHM; Inspektion av serviceboende 

 Bilaga 15: Brev från ÅMHM; Rosengård servicehus, kök 

Geta kommun har behandlat omorganisationen inom socialförvaltningen och 
ställer sig positiv till denna. 
 
Kfge-protokoll, § 60, beslöts att återremittera socialnämndens anhållan om 
tilläggsanslag. 
 
Kst-protokoll,  § 362, bifaller anhållan om att få tillsätta tjänsten som 
daghemsföreståndare.  
 
INBJUDAN till samrådsmöte 26.11.2009 i GHS. Socialarbetaren deltog i 
mötet som gällde utfallet av undersökningen ” Hälsa i skolan 2009”. 
 
UPPBÄRANDE AV OMSORGSBYRÅVERKSAMHET 
Enligt protokoll från förbundsstyrelsens sammanträden 16.9.2008, 26.8.2008 
och 11.6.2009 har omsorgsförbundet beslutat att statistikföra 
omsorgsbyråprestationer under ett kvartal för att få ett underlag för 
beredning av 2010 års budget. Man har för avsikt att införa en 
omsorgsbyråavgift om 131,40 euro/besöksgång.    
 
UTLÅTANDE angående platsbristen inom Ålands Omsorgsförbunds 
gruppboenden. I skrivelsen betonas vikten av att behovet av 
gruppboendeplatser tillgodoses och tillgången till avlastning i form av plast 
på korttidsboende tryggas. 
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 SOCIALNÄMNDEN 207  18 
     

 Forts. § 207 
 

GRUPPHEMMET LINDEN, ett resurserat serviceboende för personer 
med demenssjukdom i Folkhälsan. Information om dygnskostnader. 
 
Vik. socialchefens förslag: 
Socialnämnden antecknar sig ärendet till kännedom. 
 
Beslut: 

  Socialnämnden antecknar sig ärendet till kännedom. 
 
 
  ___________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 FINSTRÖMS 
KOMMUN 
 
Organ 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  § nr Sammanträdesdatum 14.12.2009  Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2009  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 208  19 
     

Konfidentiellt ärende  
 
 SOCIALNÄMNDEN 209  20 
     

Konfidentiellt ärende 
 
 
 

SOCIALNÄMNDEN 210  21 

     
Konfidentiellt ärende 
 
 SOCIALNÄMNDEN 211  22 
     

Konfidentiellt ärende 
 
 SOCIALNÄMNDEN 212  23 
     

Konfidentiellt ärende 
 
 SOCIALNÄMNDEN 213  24 
     

Konfidentiellt ärende 
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 SOCIALNÄMNDEN 214  25 
 
Extra ärende

    

 
GODKÄNNANDE AV HANDLEDNING  
 
SocN § 214 

 
 Bilaga 24: faktura, G. Nordlund-White 

 
Då tjänsten som hemserviceledaren har varit vakant under större delen 
av året, har en handledare kallats in för personalen.  Gunnel Nordlund-
White har träffat personalen både enskilt och under personalmöten 
sedan våren 2009.  För tiden 17.9-15.12 har inlämnats en faktura för 
790,00 euro samt reseersättning. 
I och med att omorganisationen blir klar och äldreomsorgsledartjänsten 
blir besatt, kan konstateras att behovet av extern handledning och stöd 
till personalen inte föreligger just nu. 
En uppgift som är tidskrävande och bör genomföras är lönesamtal för 
den individuella lönesättningen. Vid senaste personalmöte på 
Rosengård överenskoms att Gunnel Nordlund-White  har dessa samtal 
med personalen under de två första veckorna i januari. Därefter 
avslutas hennes uppdrag inom hemservicen i Finström. 
 
Vik. socialchefens förslag: 
Föreslås att kostnaderna för given handledning godkänns och att 
personalsamtalen hålls tillsammans med Gunnel Nordlund-White. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner kostnaderna för given handledning till 
hemservicepersonalen. Därefter avslutas Gunnel Nordlund- Whites 
uppdrag inom hemservicen i Finström. 
 
 
___________________ 

 
 
 


