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Sammanträdestid Måndagen den 21 december 2009 kl 16.15 – 16.45 
OBS! TID OCH PLATS! 

Sammanträdesplats Socialkansliet 
Ärenden: 
 
  § 215  Konstatera laglighet och beslutförhet 
  § 216  Protokolljusterare 
  § 217   Föredragningslista 
  § 218  Tillsättande av tjänst som socialarbetare, 60% av heltid 
  § 219  Tillsättande av tjänst som äldreomsorgsledare 
  § 220  Anhållan om tjänstledighet från tjänsten som socialarbetare 
  § 221  Godkännande av handledning 
  § 222  Anhållan om handledning för äldreomsorgens personal 
  § 223  Anställande av köksbiträde 
   
----- 

 
 

Konfidentiella ärenden:  
   
 
---- 
 
 
 

Enligt uppdrag: Monica Higson, vik. socialchef 
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  § nr Sammanträdesdatum  21.12.2009  Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2009  

     
 

 SOCIALNÄMNDEN 215 - 217  3 
     

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SocN § 215 
Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn 
till antalet närvarande. 
_ _ _ _ _ _ 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

SocN § 216 
I tur att justera protokollet är Sören Karlsson och Agneta 
Hansson. Protokollet justeras efter sammanträdet.  
_ _ _ _ _ _  
 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SocN § 217 
Föredragningslistan fastställdes oförändrad. 
 
_ _ _ _ _ _ 
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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 218  4 
     

 
TILLSÄTTANDE AV TJÄNST SOM SOCIALARBETARE, 60 % AV HELTID 
 
SocN § 218 

 
 Bilaga 1a-c: inkomna ansökningar 

 
Tjänsten som socialarbetare på 60 % av heltid har varit utannonserad. 
Inom utsatt ansökningstid har inkommit följande ansökningar: 
Cynthia L. Kemp Eriksson  f. 30.06.1969,  Godby 
Sofie Roxbäck  f. 12.07.1977, Hammarland 
 
Sökandena har kallats till intervju. 
 
Vik. socialchefens förslag: 
Förelås att Sofie Roxbäck utses till socialarbetare på socialkansliet i 
Finström och Geta för ett år till och med 03.01.2011. 
Uppgiftsbaserad grundlön är 60 % av 2 699,55 €/månad med  
5 % behörighetsavdrag, övriga anställningsvillkor enligt gällande avtal. 

 
 Beslut: 

 Förslaget godkänns. 
 
 
 ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 FINSTRÖMS 
KOMMUN 
 
Organ 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  § nr Sammanträdesdatum  21.12.2009  Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 
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 SOCIALNÄMNDEN 219  5 
     

 
TILLSÄTTANDE AV TJÄNSTEN SOM ÄLDREOMSORGSLEDARE 
 
SocN § 219 
 

 Bilaga 2: inkommen ansökan 
 
Den av fullmäktige den 10.12.2009 nyinrättade tjänsten som 
äldreomsorgsledare har varit lediganslagen på kommunens 
anslagstavla. Inom utsatt tid har tjänsten sökts av pol.mag. Britt Branér 
Tjänsten tillsätts för ett år. 
 
Vik. socialchefens förslag: 
Socialnämnden utser Britt Branér till äldreomsorgsledare för tiden 
04.01.2010 -03.01.2011. Lönen föreslås bli densamma som nuvarande 
lön som socialarbetare samt övriga anställningsvillkor i enlighet med 
AKTA och godkänd tjänstebeskrivning.  
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
 
 
 
____________________ 
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 SOCIALNÄMNDEN 220  6 
     

 
ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET FRÅN TJÄNSTEN SOM 
SOCIALARBETARE 
 
SocN § 220 
 

 Bilaga 3: Ansökan om tjänstledighet, 15.12.2009 
 
Socialarbetare Britt Branér anhåller om tjänstledighet från sin tjänst 
som socialarbetare på socialkansliet i Finström och Geta. Anhållan 
gäller för den tid som hon är anställd som äldreomsorgsledare. 
 
Vik. socialchefens förslag: 
Socialnämnden beviljar Britt Branér tjänstledighet från sin tjänst som 
socialarbetare för tiden 04.01.2010-03.01.2011. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 
 
________________ 
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 SOCIALNÄMNDEN 221  7 
     

 
GODKÄNNANDE AV HANDLEDNING  
 
SocN § 214/14.12.2009 

 
 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. 
 
___________________ 

 
 
GODKÄNNANDE AV HANDLEDNING 
 
SocN § 221 

Då socialnämndens beslut att inte anlita Gunnel Nordlund-White för 
lönesamtal skulle innebära en stor arbetsbörda för den nya 
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 SOCIALNÄMNDEN 221  8 
     

Forts. § 221 
äldreomsorgsledaren, tas ärendet till ny prövning. Ordföranden har  
kontaktats och gett sitt medgivande till den nya behandlingen av 
ärendet. 

 
Motiveringen till att lönesamtalen utförs av utomstående person är det 
rådande läget på Rosengård, behovet att hinna utföra andra uppgifter i 
den nya tjänsten samt det extra arbete som det innebär att introducera 
ny personal till socialkansliet samtidigt. 
 
Vik. socialchefens förslag: 
Socialnämnden tar ärendet till ny prövning. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner att Gunnel Nordlund-White håller 
lönesamtal, max. 20 timmar under tiden 4-17.01.2010 för den 
individuella lönesättningen med hemservicens personal. 
 
 
_____________ 
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 SOCIALNÄMNDEN 222  9 
     

 
ANHÅLLAN OM HANDLEDNING FÖR ÄLDREOMSORGENS PERSONAL 
 
SocN § 222 
 

Hemservicens personal har under år 2009 haft handledning som har 
fokuserat på organisatoriska och administrativa problemlösningar. 
Detta har varit konstruktivt då hemserviceledaren/föreståndaren av 
olika orsaker har saknats på Rosengård under en stor del av året. Den 
omstrukturering av hela socialkansliets verksamhet som varit aktuell 
sedan juni 2009 börjar få en lösning och det kommer i början på år 
2010 att anställas en äldreomsorgsledare som ska ta tag i det 
organisatoriska och administrativa i äldreomsorgens verksamhet.  Det 
finns dock behov av handledning kring vård och etik i hemservicens 
arbete och det skulle vara angeläget att snabbt få handledning kring 
dessa frågor.  Christina Sjöblom är utbildad inom handledning och har 
tillsammans med vik. socialchefen, ansvariga vårdaren vid Rosengård 
samt socialarbetaren diskuterat ett upplägg kring vissa frågeställningar. 
Handledningen skulle till en början omfatta 5 tillfällen och samtliga som 
arbetar med äldreomsorgen skulle delta. Christina Sjöblom tar 124 
euro plus socialskyddsavgifter och reseersättning/sittning och 
utbetalningen sker som ett arvode. 
 
Socialarbetarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner att äldreomsorgen får anlita 
Christina Sjöblom för handledning vid 5 tillfällen under våren 2010 till 
en kostnad av 620,00 euro plus socialskyddsavgift och reseersättning.  
 
Vik. Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 

 Enligt förslag. 
 
 
 
 __________________ 
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 SOCIALNÄMNDEN 223  10 
     

 
ANSTÄLLANDE AV KÖKSBITRÄDE 
 
SocN § 223 
 

Under vårterminen finns behov av att anställa ett köksbiträde om 78,4 
% av heltid till kommunens centralkök, detta behov är i enlighet med 
den uppgjorda planeringen för köket vilken är godkänd av 
kommunfullmäktige. 
Vid Källbo skolas kök är Tony Johansson anställd som vikarierande 
köksbiträde om 78,4 % av heltid tom 31.12.2009 och han är villig att 
fortsätta sin anställning under vårterminen. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att Tony Johansson anställs som köksbiträde om 78,4 % av 
heltid vid kommunens centralkök för tiden 01.01-08.06.2010. 
Uppgiftsbaserad grundlön är 78,4 % av 1.792,27 €/månad, övriga 
anställningsvillkor enligt gällande avtal. 
 
Vik.socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
 
 
_______________ 


