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  Utfärdat den  Sida 
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Sammanträdestid Måndagen den 18 april 2011 kl 18.00   
 

Sammanträdesplats Socialkansliet 
Ärenden: 
 
  § 43  Konstatera laglighet och beslutförhet 
  § 44  Protokolljusterare 
  § 45  Föredragningslista 
  § 46  Verksamhetsberättelserna 2010 
  § 47  Ansökan, Summer in 2011 
  § 48  Ärenden och beslut till kännedom 
  § 49  Omdisponering av medel 
  § 50  Anhållan om nedsatt arbetstid 
  § 51  Anhållan om nedsatt arbetstid 
  § 52  Tillsättande av vikarie, Pålsböle daghem 
  § 53  Platssituationen inom barnomsorgen 
  § 54  Anställande av barnträdgårdslärare 
  § 55  Ekonomisk rapport till kännedom 
  § 56  Anhållan om uppsägning  
  § 57  Anhållan om tjänstledigt alternativt uppsägning 
  § 58 Anhållan om att få tillsätta befattningar, äldreomsorgen 
  § 59  Ansökan om språktillägg 
  § 60  Anställandet av föreståndare till äldreomsorgen 
  
Konfidentiella ärenden:  
  § 61  Anhållan  
  § 62  Godkännande av kostnader  
  § 63  Konfidentiella ärenden till kännedom. 
 
Extra ärenden: 
  § 64  Anställning av närvårdare till äldreomsorgen 
  § 65  Anhållan om att få inrätta befattning som köksbiträde, Rosengård 
  § 66  Lönekompensation för Britt Branér 
 
  
 
 
  

Enligt uppdrag: Margareta Nordberg, socialchef 
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 SOCIALNÄMNDEN 43-45  3 
     

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SocN § 43 
Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn 
till antalet närvarande. 
_ _ _ _ _ _ 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

SocN § 44 
I tur att justera protokollet är Agneta Hansson och Sören 
Karlsson   
_ _ _ _ _ _  
 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SocN § 45 
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg. 
 

     § 64  Anställning av närvårdare till äldreomsorgen 
   § 65  Anhållan om att få inrätta befattning som köksbiträde,                                                                 
     § 66  Lönekompensation för Britt Branér 
 

 
_ _ _ _ _ _ 
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 SOCIALNÄMNDEN 46  4 
     

  
VERKSAMHETSBERÄTTELSEN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN OCH 

 BARNOMSORGEN I FINSTRÖMS KOMMUN ÅR 2010 
 
 SocN § 46 
 

• Bilaga 1: Verksamhetsberättelsen för socialförvaltningen 
år 2010. 

• Bilaga 2: Verksamhetsberättelsen för barnomsorgen år 
2010. 

• Bilaga 3: Redogörelse över socialnämndens interna tillsyn 
  

Vissa nyckeltal presenteras på mötet. 
  
Förslag: 
Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelserna för 
socialförvaltningen och barnomsorgen år 2010.  
Ärendet överförs till kommunstyrelsen.  
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget och ärendet överförs till 
kommunstyrelsen. 
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 SOCIALNÄMNDEN 47  5 
 
 . 

 ANSÖKAN OM BIDRAG TILL SUMMER IN 2011 
 
 SocN § 47 
 

• Bilaga 4: Ansökan via vik ungdomschef och ledande fältare 
 

Vilket framgår av ansökan önskar arrangörerna att socialnämnden i 
Finströms kommun sponsorerar projektet Summer in 2011. 
Budgeterade medel finns inte för detta ändamål varför avslag föreslås. 
 
Socialchefens förslag: 
Budgeterade medel finns inte för detta ändamål varför avslag föreslås. 
 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 48  6 
 

ÄRENDEN OCH BESLUT TILL KÄNNEDOM OCH FÖR BILAGA 9 BESLUT OM 
DELEGERING TILL TJÄNSTEMÄN. 

 
 SocN § 48 
 

 
• Bilaga 5: Folkhälsans Dagverksamhet, skrivelse om politisk vilja 

att hålla kvar verksamheten i Mariehamn. 
• Bilaga 6: Folkhälsans familjerådgivning, rapport om 2010 års 

verksamhet samt information om kostnad. 
• Bilaga 7: Ålands landskapsregering, klient och 

patientombudsmannens rapport. 
• Bilaga 8: Kst § 87, sommartider och semesterstängt för 

kommunens kansli samt socialkansliet. 
• Bilaga 9: Kst § 96, kommunstyrelsen begär utlåtande om ny 

landskapslag om hälso – och sjukvård. 
• Bilaga 10: Kommunförbundet, ändringar i lagen om 

hemkommun och socialvårdslagen 
• Bilaga 11: Redogörelse över händelseförloppet på socialkansliet 

den 5.4.2011 
 

Socialchefens förslag: 
Socialnämnden antecknar sig ärenden och beslut till kännedom och 
beslutar om att uppgiften runt punkt 9 delegeras till tjänstemännen. 
 
Beslut: 
Socialnämnden antecknar sig ärenden och beslut till kännedom och 
beslutar om att uppgiften runt punkt 9 delegeras till tjänstemännen. 
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 SOCIALNÄMNDEN 49  7 
 
 OMDISPONERING AV MEDEL 
 
 SocN 49 
 

• Bilaga 12: Kst § 32 
 

Kommunstyrelsen har överfört ärende SocN § 236/14.12.2010 tillbaks 
till socialnämnden eftersom socialnämnden självständigt kan fatta 
beslut angående omdisponering av medel inom ram. 
Konstateras att enskilda individer, som via sysselsättningsstöd från 
ams samt via sysselsättningsanställning från kommunens håll, erhåller 
en inkomst, innebär att man inte som enskild individ blir beroende av 
utkomststöd. 
Anställningarna är tidsbundna för året och väl underbyggda och 
planerade främst via ams och stöd i arbete – gruppen i samarbete med 
individen och socialarbetarna. 
 
Socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner omdisponeringen av 15 180 
euro från utkomststödet till sysselsättningsverksamhet. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 50  8 
 
  

ANHÅLLAN OM NEDSATT ARBETSTID 
 
SocN § 50 
 

• Bilaga 13: Anhållan, Annika Trygg-Jansson 
• Bilaga 14: Skrivelse, daghemsföreståndaren 

Annika Trygg-Jansson, familjedagvårdare/barnskötare, med nuvarande placering 
vid Pålsböle daghem anhåller om fortsatt nedsatt arbetstid. Annika önskar arbeta 
60 % av heltid vilket skulle innebära tre dagar per vecka under tiden 01.08.2011-
31.07.2012. 

 
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 60 % av heltid för tiden 01.08.2011-31.07.2012 under 
förutsättning att vikarie under nämnda tid anställs. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 51  9 
 
  

ANHÅLLAN OM NEDSATT ARBETSTID 
 
SocN § 51  
 

• Bilaga 15: Anhållan, Ramona Mörn 
• Bilaga 16: Skrivelse, daghemsföreståndaren 

Ramona Mörn, barnträdgårdslärare, med nuvarande placering vid Pålsböle daghem 
anhåller om fortsatt nedsatt arbetstid. Ramona önskar arbeta 84,31 % av heltid under 
tiden 01.06.2011-31.05.2012. 
Föreståndaren samt personalen vid daghemmet är positiva till anhållan under 
förutsättning att en vikarie tillsätts. Ramona Mörn har under de senaste tre 
verksamhetsåren varit partiellt vårdledig och arbetat 84,31 % under denna tid och 
Marina Blomqvist har varit anställd som vikarie och arrangemanget har varit 
välfungerande. 

 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att Ramona Mörn beviljas nedsatt arbetstid för perioden 01.06.2011-
31.05.2012, under förutsättning att en vikarie tillsätts. Arbetstiden samt lönen för ovan 
nämnda period utgör 84,31 % av heltid. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 52  10 
  

TILLSÄTTANDE AV VIKARIE, PÅLSBÖLE DAGHEM 
 
SocN § 52 
 

Under förutsättning att Ramona Mörn och Annika Trygg-Jansson 
beviljas nedsatta arbetstider finns behov av att anställa en vikarie vid 
daghemmet. Marina Blomqvist vikarierar för närvarande vid 
daghemmet. 

 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att Marina Blomqvist anställs som vikarierande barnskötare 
vid Pålsböle daghem. Anställningen omfattar 57,7 % av heltid och 
anställningstiden är 01.06.2011-31.05.2012. Lön och övriga 
anställningsvillkor som tidigare. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 53  11 
    

PLATSSITUATIONEN INOM BARNOMSORGEN 
 
SocN § 53 
 

• Bilaga 17: Placeringsalternativ 

Under veckorna 9-10 (28.02-13.03.2011) hölls en samlad ansökningsperiod för 
platserna inom barnomsorgen gällande verksamhetsår 2011-2012. 
Sammanlagt har 34 ansökningar inkommit under ansökningsperioden samt därefter 
ytterligare 6 stycken tom den 13.04.2011. Ansökningarna är fördelade enligt 
följande: 
Emkarby daghem     3st 
Pålsböle daghem  14 st 
Godby daghem  22 st 
Familjedagvården   1 st 
Totalt:               40 st ansökningar 
Utöver ovanstående ansökningar har en ansökan inkommit som gäller barnomsorg 
fr o m januari 2012. 
De lediga platserna inom barnomsorgen inför hösten är fördelade enligt följande: 
Emkarby daghem 13 st 
Pålsböle daghem   7 st 
Godby daghem 19 st 
Familjedagvården   0 st 
Totalt:  39 lediga platser 
Under ett flertal år har platsantalet vid Pålsböle daghem varit utökat från 37 till 39 
platser, detta har kunnat göras med hänvisning till att antalet barn under 3 år är 
färre än beräknat vid småbarnsavdelningen och barn över 3 år kräver en mindre 
personaltäthet än barn under 3 år. För närvarande är en familjedagvårdare anställd.  
Trots att man godkänner denna utökning inför verksamhetsår 2011-2012 behövs en 
utökning av platsantalet inom barnomsorgen genomföras för att alla barn ska kunna 
erbjudas en barnomsorgsplats. Kommunen är även i behov av att ha lediga platser 
inför kommande verksamhetsår emedan det ännu kan inkomma ansökningar samt 
kan behov uppstå av olika orsaker under året. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
 
Föreslås inför socialnämnden att ett gruppfamiljedaghem omfattande åtta platser 
för barn under tre år inleds i augusti år 2011 vid f.d. Lindebo daghems lokaler vid  
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SOCIALNÄMNDEN 53  12 
 
Forts. § 53 
 
Lövvägen i Godby. Vidare föreslås att socialnämnden överför lokalbehovet till 
kommunstyrelsen pga att ett ärende angående utredning om lämpliga lokaler i 
kommunen för gruppfamiljedaghem är aktuellt, om lokalerna vid Lövvägen inte 
frigörs finns behov av annan lämplig lokal för gruppfamiljedaghemmets verksamhet. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner att barnomsorgsledaren vid behov vidtar föreslagna 
åtgärder. 
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 SOCIALNÄMNDEN 54  13 
 
  
ANSTÄLLANDE AV BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE 
 
SocN § 54 
 

Tjänsten som daghemsföreståndare vid Godby daghem fr o m januari 2010 har 
varit utlyst ett flertal gånger. Intresset för tjänsten har varit sparsamt och man har 
inte kunnat fullfölja anställandet av daghemsföreståndare. Vid daghemmet har Bodil 
Sjölund fungerat som tillfällig daghemsföreståndare under denna tid.  
Det är aktuellt att utannonsera tjänsten för att besättas från och med inkommande 
verksamhetsårs start. Vid småbarnsavdelningen finns en vakant befattning som 
barnträdgårdslärare/daghemsföreståndare. Förslagsvis placeras en nyanställd 
daghemsföreståndare vid avdelningen fr o m juli 2011. För att tillgodose 
daghemsföreståndarens behov av administrativ arbetstid behöver en ersättare för 
denna anställas. I budgeten för år 2011 finns upptaget medel omfattande 
anställande av barnskötare 40 % av heltid för ändamålet. För att få en mer 
välfungerande helhetslösning vid den aktuella avdelningen och daghemmet 
framförs alternativet att anställa en barnträdgårdslärare omfattande 50 % av heltid 
tom 31.12.2011.  
Inför budgetår 2012 utreds behovet av avlastning ytterligare med målsättning att 
hitta en välfungerande lösning för daghemmet. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
 
Föreslås att socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen om rätt att tillsätta en 
befattning som barnträdgårdslärare omfattande 50 % av heltid till Godby daghem 
tom 31.12.2011, vidare föreslås att den del av anställningen som överstiger 
budgeterade medel finansieras genom en överföring av medel från 20520 
Gruppfamiljedaghem, där medel för verksamhet är upptaget för hela år 2011 men 
ingen verksamhet inleds under våren 2011. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 55  14 
 
 EKONOMISK RAPPORT PER 28.2.2011 TILL KÄNNEDOM 
 
 SocN § 55 
 

• Bilaga 18: Ekonomisk rapport, alla kostnadsslag, barnomsorgen, 
socialvården och äldreomsorgen 

Bruksgraden för barnomsorgens första två månader utgör 13,69 % av 
budgeterat anslag. I huvudsak är orsaken till att budgeterade medel inte har 
nyttjats till fullo följande: 
- Vissa utgifter faktureras i efterskott. 
- Daghemmen har ännu inte nyttjat t. ex. anslag för inventarier.  
- Inkomsterna överskriver budgeterade summor, detta jämnar ut sig i 
viss mån under året då i princip samtliga barn har juli månad avgiftsfri 
samt har föräldrarna möjlighet att erhålla två månaders avgiftsfrihet 
under sommaren under förutsättning att barnet har åtta veckors 
sammanhängande ledighet under perioden juni-augusti. 
 
Bruksgraden för socialvårdens första månader utgör 15,3 % av 
budgeterat anslag. Bruksgraden kunde vara 16,67 %. 
 
Budgetgraden för äldreomsorgens första månader utgör 15,1 % av 
budgeterat anslag. 
 
Gällande socialvården och äldreomsorgen ligger samtliga konton ännu 
i fas varför det är mycket svårt att ge en analys av läget efter två 
månader. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden antecknar sig rapporten till kännedom och den ges 
också till kommunstyrelsen. 
 
Beslut: 
Socialnämnden antecknar sig rapporten till kännedom och den ges 
också till kommunstyrelsen. 
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 SOCIALNÄMNDEN 56  15 
 

ANHÅLLAN OM UPPSÄGNING 
 
SocN § 56 
 
 

• Bilaga 19: Anhållan om uppsägning av tjänst. 

Anna Nordberg som är anställd närvårdare, heltid, inom hemservicen 
anhåller om uppsägning räknat från den 31.03.2011. Uppsägningstiden 
är två veckor. 
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner Anna Nordbergs anhållan om 
avsked gällande från den 15.04.2011. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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SOCIALNÄMNDEN 57   16 
 
 ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGT ALTERNATIVT UPPSÄGNING 
 
   

SocN § 123/31.5.2010 ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET 
 
 

• Bilaga 21: Anhållan 

Terese Yttring har varit anställd som närvårdare inom hemservicen i 
Finström sedan 17.04.2001 och anhåller om tjänstledighet från den 
01.07.2010-31.05.2011. Ansökan om tjänstledighet motiveras av att 
Terese har utbildat sig till merkonom och nu fått ett vikariat som 
innefattar merkantila uppgifter.  
Åsa Willford som är behörig närvårdare och även tidigare har arbetat 
som tillfällig närvårdare vid Rosengård har tillfrågats och accepterat 
anställning som vikarie för Terese under tiden 01.08.2010-31.05.2011.  
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden beviljas Terese Yttring tjänstledighet från 
sin befattning som närvårdare med omfattningen 67 % av heltid under 
tiden 01.07.2010-31.05.2011 och att Åsa Willford anställs som vikarie 
under tiden 01.08.2010-31.05.2011. Lön och anställning enligt AKTA-
avtalet. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 

 
 
 
 

ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET ALTERNATIVT UPPSÄGNING 
 

SocN 57 
 
 
 



 FINSTRÖMS 
KOMMUN 
 
Organ 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  § nr Sammanträdesdatum 18.04.2011  Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2011  

     
 

SOCIALNÄMNDEN 57   17 
 

 Forts. § 57 
• Bilaga 20: Anhållan om tjänstledighet alternativt uppsägning 

från befattning 

Terese Yttring anhåller om förlängd tjänstledighet p g a annat arbete , alternativt 
uppsägning från sin tillsvidare befattning som närvårdare, 67 % av heltid, med 
arbetsuppgifter nattetid, inom hemservicen. 
Terese Yttring har varit anställd som närvårdare inom hemservicen från den 
17.04.2001 och beviljad tjänstledighet för annat arbete under tiden 01.07.2010-
31.05.2011. 
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden ger avslag på Terese Yttrings anhållan om förlängd 
tjänstledighet för annat arbete och beviljar hennes anhållan om uppsägning från sin 
befattning som närvårdare omfattande 67 % av heltid från den 01.06.2011. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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SOCIALNÄMNDEN 58   18 
 
 

ANHÅLLAN OM ATT FÅ TILLSÄTTA BEFATTNINGAR TILL HEMSERVICEN 
 
SocN § 58 
 
Socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen om att få tillsätta 2 befattningar som 
närvårdare till hemservicen. Båda befattningar är i tillsvidareanställning, den ena 
omfattar 67 % av heltid med arbetsuppgifter på natten och behöver tillsättas från 
den 01.06.2011 och den andra är heltid med arbetsuppgifter dag och kväll och 
behöver tillsättas från den 15.04.2011 eller snarast. Befattningarna behöver 
tillsättas p g a att de anställda på egen begäran har ansökt om uppsägning och 
beviljats uppsägning av socialnämnden. 

 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
 
Föreslås att socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen om att få tillsätta 2 
befattningar i tillsvidare anställning som närvårdare till hemservicen. Den ena 
omfattande 67 % av heltid med arbetsuppgifter på natten från den 01.06.2011 och 
den andra med omfattningen heltid med arbetsuppgifter dag och kväll, från den 
14.04.2011 eller snarast. 

 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget och ärendet överförs till kommunstyrelsen 
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SOCIALNÄMNDEN 59   19 
 

ANSÖKAN OM SPRÅKTILLÄGG 
 
SocN § 59 
 

• Bilaga 21: Ansökan om språktillägg 

Heidi Virtanen som är tillsvidare anställd som närvårdare till hemservicen har 
ansökt om ett språktillägg för sitt arbete vid Rosengård. 
Motiveringen till ansökan är att Heidi har användning av finska i sitt arbete och att 
hon har översatt text från olika kataloger och ringt samtal till Finland vid samband 
med beställningar av arbetskläder.  
I AKTA-avtalet omnämns möjligheten att bevilja språktillägg utöver den 
uppgiftsrelaterade grundlönen i kapitel 2, § 9 och det står att ”en arbetstagare kan 
betalas ett språktillägg om uppgifterna förutsätter att den anställde utöver sitt 
modersmål behärskar det andra inhemska språket”. Arbetet som närvårdare i 
hemservicen förutsätter dock inte finska språkkunskaper och det är därför inte 
skäligt att bevilja ansökan om språktillägg.  
  
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden ger avslag på ansökan om språktillägg med 
motiveringen att arbetsuppgifterna som närvårdare i hemservicen inte förutsätter 
kunskaper i finska. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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SOCIALNÄMNDEN 60   20 
 
 
ANSTÄLLANDE AV FÖRESTÅNDARE TILL ÄLDREOMSORGEN 
 
SocN § 60  
 

En tjänst som föreståndare till äldreomsorgen har varit lediganslagen att sökas 
senast den 18 mars 2011. Inom utsatt tid har 4 sökande anmält intresse.  
Dessa är: 
Jenny Husell, Slutbetyg, Omvårdnadsprogrammet Omvårdnad 
Jana Andersson, Sjukskötare 
Jonna Granberg, Socionom 
Maria Dahlgren, Socionom YH 
Socialnämnden hr den 23 mars 2011, § 35, tillsatt en referensgrupp för att 
handlägga anställningsförfarandet. Referensgruppen har genomfört 
anställningsintervjuer med de tre behöriga sökande, Jana Andersson, Jonna 
Granberg och Maria Dahlgren och på basen av utbildning, arbetserfarenhet samt 
intervjun är gruppen enig om att förorda Jana Andersson som föreståndare till 
äldreomsorgen.  
  

 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden från den 01.05.2011 anställer Jana Andersson som 
föreståndare till äldreomsorgen med en prövotid omfattande 4 månader. 
Grundlönen utgår från avtalspunkt 04SOS030 med minimilön 2 452,98 euro/månad, 
men den slutliga lönen fastställs av kommunstyrelsen. Övriga anställningsvillkor i 
enlighet med AKTA-avtalet. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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SOCIALNÄMNDEN 61   21 
 

Konfidentiellt ärende 
 
 
SOCIALNÄMNDEN 62   22 

 
Konfidentiellt ärende 
 

 
SOCIALNÄMNDEN 63   23 

 
Konfidentiellt ärende 
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SOCIALNÄMNDEN  64 24 
 
Extra ärende 
 

ANSTÄLLNING AV NÄRVÅRDARE TILL ÄLDREOMSORGEN 
 
SocN § 64 
 

En heltids befattning som närvårdare till äldreomsorgen har varit 
lediganslagen att sökas senast den 18.04.2011. Inom utsatt tid har det 
inkommit 6 sökande. 
Dessa är: 
Maria Kihlström,  Undersköterska, 
Linnea Karlsson,  Närvårdare, 
Anne Österman Kock för storkök, 

Omvårdnadsprogrammet från 
Vårdgymnasium, 
Friskvårdskonsulent, 

Viveca Sjöblom,  Närvårdare, 
Margareta Stenius-Arfwedson Närvårdare, 
Jonna Andersson                               Närvårdare 
 
Socialarbetarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden anställer Margareta Stenius-Arfweson till 
befattningen som närvårdare, heltid, i tillsvidare anställning från den 
09.05.2011. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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SOCIALNÄMNDEN  65 25 
 
Extra ärende 
 

ANHÅLLAN OM ATT INRÄTTA BEFATTNING SOM KÖKSBITRÄDE TILL 
ROSENGÅRD 
 
SocN § 182/18.11.2009 

 
En befattning som köksbiträde vid Rosengård har varit tidsbunden 
sedan 01.01.2008. Den nuvarande anställningen är t o m 31.12.2009. 
Behovet av köksbiträde till Rosengård uppstod i samband med att den 
dagliga verksamheten inom Ålands Omsorgsförbunds regi avslutades 
vid Rosengård och befattningen har varit tidsbunden i väntan på de 
utredningar som gjorts i anslutning till centralköket i nya Godby 
daghem.  Resultatet av utredningen kring centralköket är att 
köksbiträdet i Rosengård  inte berörs av den nya verksamheten. 
Behovet av köksbiträde till Rosengård kvarstår och det finns inte någon 
giltig orsak att bibehålla befattningen som tidsbunden.   
 
Socialarbetarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att den 
tidsbundna befattningen som köksbiträde, 78,4 %, inrättas som en 
tillsvidare befattning till köket i Rosengård från den 01.01.2010 och 
med grundlönen 1 792,47 euro/månad (heltid).   

 
Vik. socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget och föreslår att kommunstyrelsen 
godkänner att befattningen inrättas tillsvidare, eftersom ingen utredning 
av köksfunktionen på Rosengård har initierats. 
 
------------ 

 
ANHÅLLAN OM ATT INRÄTTA BEFATTNING SOM KÖKSBITRÄDE TILL 
ROSENGÅRD 
 
SocN § 184/18.10.2010 
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Forts. § 65 
 
En befattning som köksbiträde vid Rosengård har varit tidsbunden 
sedan 01.01.2008. Den nuvarande anställningen är t o m 31.12.2010. 
Befattningen har hela tiden innehafts av Josefin Sporre som är utbildad  
kock. Kommunstyrelsen har vid sitt möte den 02.12.2009 beslutat att 
förlänga den tidsbundna befattningen som köksbiträde vid Rosengård 
från den 01.01-31.12.2010 med hänvisning till att socialnämnden bör 
utreda köksfunktionen vid Rosengård. 
Socialnämnden tillsatte den 01.02.2010 en arbetsgrupp för ändamålet 
och den 31.05.2010 ändrades arbetsgruppens medlemmar. 
Arbetsgruppen har ännu inte kommit fram till något resultat, men 
behovet av kökspersonal på Rosengård kan oberoende inte bli färre än 
två kökspersonal eftersom bemanningen måste förstärkas på det sättet 
att det bör finnas behörig kökspersonal även på helger och inte endast 
på vardagar som det är i nuläget.  
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att den 
tidsbundna befattningen som köksbiträde, 78,4 %, inrättas som en 
tillsvidare befattning till köket i Rosengård från den 01.01.2011 och 
med grundlönen 1 817,66 euro/månad (heltid).   

 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden beslutar att upplösa arbetsgruppen för köksfunktionen 
och överför ärendet till kommunstyrelsen. I väntan på en utredning 
beslutas att befattningen som köksbiträde fortsätter som en tidsbunden 
befattning under år 2011. 
 
------- 
 

ANSTÄLLNING AV KÖKSBITRÄDE  
 
SocN § 65 

 
Kommunstyrelsen beslöt vid sitt möte den 2.12.2010, § 393, att tillsätta 
en arbetsgrupp bestående av barnomsorgsledare,  
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Forts. § 65 
 
äldreomsorgsledaren och kommundirektören för att se över den totala 
personalresursen för köksfunktionerna i kommunen. Arbetsgruppen 
ska presentera ett förslag senast den 30.04.2011. Arbetsgruppen 
kommer att redogöra för sin utredning till kommunstyrelsen den 11 maj 
2011 och i förslaget ingår en samordningsfunktion mellan centralköket 
och Rosengårds kök. I väntan på att samordningen ska inledas 
behöver anställningen som tidsbundet köksbiträde för Josefin Sporre 
förlängas. 
 
Socialarbetarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden i väntan på köksgruppens utredning 
förlänger Josefin Sporres anställning som köksbiträde från den 
30.06.2011 till den 30.09.2011. Det finns upptaget budgeterade medel 
för befattningen för hela år 2011. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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SOCIALNÄMNDEN  66 28 
 
Extra ärende 
 

LÖNEKOMPENSATION FÖR BRITT BRANÉR 
 
SocN § 66 

 
Socialkansliets personalsituation har under vinter och våren 2010 – 
2011 varit besvärlig p.g.a. följande faktorer. 
Vik. socialarbetare Sofie Roxbäck slutade på egen begäran sin tjänst 
den 12.10.2010. Hennes ansvarsområden var främst handikappservice 
och specialomsorgen. Under tiden 19.10.2011 – 21.11.2010 arbetade 
Marie Nordqvist med dessa ansvarsområden. Den 17.12.2010 slutade 
socialarbetare/barnatillsyningsman Monica Higson sin tjänst. Monicas 
främsta ansvarsområden var utkomststöd och 
barnatillsyningsmannauppgifterna. 
Den 14.2.2011 anställdes Louise Enqvist som vikarierande 
socialarbetare med utkomststöd som främsta ansvarsområde. 
Inget slutdatum för när den eventuella nya organisationsmodellen 
skulle träda i kraft fanns tillgänglig, varför Britt Branér förordnades den 
17.12.2010 § 52 till att ansvara över handikapp och 
specialomsorgsärenden fram till den 28.2.2011vid sidan av sitt arbete 
som äldreomsorgsledare. Den 15.2.2011 § 8 förlängdes förordnandet 
till den 31.3.2011. Den 8.4.2011 § 19 förlängdes förordnandet 
ytterligare att gälla tills kommunfullmäktiges beslut om godkännandet 
av ombildningen av äldreomsorgsledartjänsten till 100 % 
socialarbetartjänst skulle fattas. 
På grund av rådande osäkerhet gällande för hur lång tid behovet av 
detta förordnande fanns anhålls om en lönekompensation för Britt 
Branér i efterskott. 
Britt Branér har alltså vid sidan av sitt arbete som äldreomsorgsledare 
även haft ansvar över handikappservice och specialomsorg, vilket är 
arbetsdryga och krävande uppgifter. En lönekompensation om 6,1 % 
på totallönen skulle ge ett tillägg om 193,10 euro/månad. 
Lönekompensationen bör löpa fram till att föreståndaren på Rosengård 
har börjat sitt arbete. P.g.a. att personalstyrkan ej varit fulltalig finns 
budgeterade medel. 
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Forts. § 66 
 
Socialchefens förslag: 
Britt Branér beviljas ett lönetillägg om 6,1 % på totallönen fr.o.m. 
1.1.2011 fram till dess att föreståndaren för Rosengård har börjat sitt 
arbete. 
 
Förslag: 
Socialnämnden godkänner förslaget 
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