
   FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Nr 
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Sammanträdestid Måndagen den 29 juni 2009 kl 17.00 – 18.10.

Kommungården
Beslutande

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

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

Föredragande x  Nordberg, Margareta, socialchef

Övriga närvarande - Höglund, Roger, kommunstyrelsens ordförande
x Wikström-Nordberg, Carola, kommunstyrelsens representant
- Oriander, Niklas, vik. kommundirektör
- Higson, Monica, socialarbetare
x Sjöstrand, Ingela, barnomsorgsledare
- Branér, Britt, socialarbetare

Paragrafer §§ 104  - 118

Underskrifter Ordförande Sekreterare

Torbjörn Björkman Margareta Nordberg

Protokolljustering Godby den 29.6   2009 efter sammanträdet

Jenny Björklund Mats Langels

Protokollet framlagt till 
påseende

Godby den  2009

Intygar Margareta Nordberg, sekreterare

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den                         2009

Underskrift



FINSTRÖMS KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utfärdat den Sida
SOCIALNÄMNDEN 24.06.2009 2

Sammanträdestid Måndagen den 29 juni 2009 kl 17.00 - 

Sammanträdesplats Kommungården
Ärenden:

  104 §  Konstatera laglighet och beslutförhet
  105 §  Protokolljusterare
  106 §  Föredragningslista
  107 § Tillsättandet av närvårdarbefattninge78,4% av heltid
  108 § Tillsättandet av närvårdarbefattninge78,4% av heltid
  109 § Godkännande av komplettering av äldreomsorgsplanen från 6.8.2008
  110 § Behov av strukturella förändringar inom äldreomsorgen
  111 § Platssituationen inom barnomsorgen inför hösten 2009
  112 § Pensionsbeslut
  113 § Anhållan om uppsägning
  114 § Anhållan om tjänstledighet
  115 § Matförsörjningen inom barnomsorgen inför hösten 2009-06-24
  116 § Anhållan om uppsägning
 

  Konfidentiella ärenden:
  117 § 
  118 § 

 
 
----

Enligt uppdrag: Margareta Nordberg, socialchef
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§ nr Sammanträdesdatum 29.06.2009 Sida

SOCIALNÄMNDEN 104-106 3

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

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

PROTOKOLLJUSTERARE

SocN § 
I tur att justera protokollet är Jenny Björklund och Mats 
Langels.
_ _ _ _ _ _ 

FÖREDRAGNINGSLISTAN

SocN § 
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.

_ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på  socialkansliet i Godby

den                  2009
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SOCIALNÄMNDEN 107 4

TILLSÄTTANDET AV NÄRVÅRDARBEFATTNING, 78,4% AV HELTID.

SocN § 107 

• Bilaga 1: Sammanställning av ansökningar

Kommunstyrelsen har godkänt tillsättandet av en tillsvidare befattning som närvårdare, 
78,4% av heltid, periodarbete inom hemservice och äldreomsorg i Finströms kommun. 
Befattningen har varit lediganslagen och följande personer har anmält intresse inom utsatt 
ansökningstid.

Erica Blomvall, Mariehamn närvårdare
Anna-Lena Hagström, Godby undersköterska
Alexandra Isaksson, Saltvik  närvårdare
Jonna Nordlund, Jomala närvårdare
Marianne Norberg, Godby barnskötare
Heidi Virtanen, Godby närvårdare

Grundlönen är 2008,87 euro per månad, heltid och anställningen påbörjas 1.9.2009 eller 
enligt överenskommelse.

Förslag:
Föreslås att Heidi Virtanen erhåller en tillsvidare befattning som närvårdare , 78,4 % av 
heltid, periodarbete inom hemservice och äldreomsorg.
Som andra förslag föreslås Erica Blomvall.

Beslut:
Förslaget godkänns.

SOCIALNÄMNDEN 108 5
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TILLSÄTTANDET AV NÄRVÅRDARBEFATTNING, 78,4% AV HELTID.

SocN § 108

• Bilaga 2: Sammanställning av ansökningar

Kommunstyrelsen har godkänt tillsättandet av en tillsvidare befattning som närvårdare, 
78,4% av heltid, periodarbete inom hemservice och äldreomsorg i Finströms kommun. I 
annonsen framkom att ett lokalt avtal finns för denna befattning som ger 12 timmars 
arbetsdag. 
Befattningen har varit lediganslagen och följande personer har anmält intresse inom utsatt 
ansökningstid.  

Sanne Björling, Geta  snart närvårdarexamen
Erica Blomvall, Mariehamn närvårdare
Hedvig Eriksson, Godby saknar utbildning
Anna-Lena Hagström, Godby undersköterska
Alexandra Isaksson, Saltvik närvårdare
Jonna Nordlund, Jomala närvårdare
Marianne Norberg, Godby barnskötare
Jenny Stara, Geta barnskötare

 

Grundlönen är 2008,87 euro per månad, heltid och anställningen påbörjas 1.9.2009 eller 
enligt överenskommelse.

Förslag:
Föreslås att Alexandra Isaksson erhåller en tillsvidare befattning som närvårdare , 78,4 % av 
heltid, periodarbete inom hemservice och äldreomsorg med 12 – timmars arbetspass
Som andra förslag föreslås Erica Blomvall.

Beslut:
Socialnämnden godkänner förslaget.

SOCIALNÄMNDEN 109 6
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GODKÄNNANDE AV KOMPLETTERING TILL ÄLDREOMSORGSPLANEN 
GODKÄND DEN 6.8.2008

SocN § 109

• Bilaga 3: Förslag till komplettering av äldreomsorgsplanen

Arbetsgruppen ger sitt förslag till komplettering av äldreomsorgsplanen godkänd den 
6.8.2008 av kommunstyrelsen. Arbetsgruppen anser det angeläget att genom denna 
komplettering påvisa behovet av framför allt utbyggnad av Rosengård.

Förslag:
Socialnämnden godkänner kompletteringen av äldreomsorgsplanen och ärendet överförs till 
kommunstyrelsen.

Beslut:
Socialnämnden godkänner förslaget och ärendet överförs till kommunstyrelsen.

SOCIALNÄMNDEN 110 7
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BEHOV AV STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR INOM ÄLDREOMSORGEN 

Soc.N § 110

• Bilaga 4: Soc,n § 96, återremittering av ärendet.

En strukturell förändring inom äldreomsorgen kommer att påverka även den övriga sociala 
verksamheten i Finström varför det är befogat att titta på helheten.
Målsättningen är att utnyttja personalresurserna för all social verksamhet på ett 
ändamålsenligt sätt.

Socialchefens förslag:
En arbetsgrupp utses med vikarierande kommundirektör Niclas Oriander som ordförande. 
Övriga medlemmar: Per Lycke, Carola Nordberg - Wikström och Sören Karlsson. Torbjörn 
Björkman är suppleant. Arbetsgruppen tar ställning till vilka personer som skall höras och 
om en utomstående konsult behöver tas in. Arbetet bör vara färdigt före utgången av 
september. Ärendet förs till kommunstyrelsens kännedom.

Beslut:
Socialnämnden godkänner förslaget.

 

SOCIALNÄMNDEN 111 8
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PLATSSITUATIONEN INOM BARNOMSORGEN HÖSTEN 2009

SocN § 111

Samtliga ansökningar inför hösten 2009 är fördelade inom barnomsorgen och den ser ut 
enligt följande:

Emkarby daghem 20 barn (21 platser)
Godby daghem 54 barn (54 platser)
Pålsböle daghem 39 barn (39 platser)
Lindebo daghem 12 barn (12 platser)
Familjedagvården                    7 barn  
Totalt                  132 barn

Vid samtliga daghem är alla platser besatta förutom vid Emkarby daghem där det finns en 
ledig plats. Inom familjedagvården finns inte utrymme att placera fler barn för närvarande.

Det nya daghemmet i Godby förväntas vara färdigt till årsskiftet och då utökas platserna 
inom kommunens barnomsorg med 9 st. En ansökan har inkommit som gäller plats fr o m 
november och fyra st har inkommit som gäller platser fr o m årsskiftet. Ytterligare finns ett 
flertal barn i kö då de inte har beviljats plats enligt önskemål och föräldrarna har valt att 
tacka nej till barnomsorg för närvarande men de kvarstår som sökande till önskad enhet.

Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att socialnämnden antecknar sig ovanstående information till kännedom.

Socialchefens förslag:
Förslaget omfattas.

Beslut:
Socialnämnden antecknar sig informationen till kännedom.

SOCIALNÄMNDEN 112 9

PENSIONSBESLUT
Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på  socialkansliet i Godby

den                  2009



FINSTRÖMS 
KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

§ nr Sammanträdesdatum 29.06.2009 Sida

SocN § 112

Bilaga 5: Pensionsbeslut, M. Grunér

Ett pensionsbeslut har inkommit för Marie Grunér. Marie är anställd som 
barnträdgårdslärare inom barnomsorgen i Finströms kommun med placering vid Lindebo 
daghem, utöver barnträdgårdsläraruppgifterna har hon även hand om föreståndaruppgifter 
fram till att Lindebo daghems verksamhet flyttar till det nya daghemmet i Godby. Marie har 
beviljats invalidpension fr o m 01.09.2009 – tillsvidare.

För närvarande är Marie sjukskriven och en vikarie är anställd tom 30.09.2009.

Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att Marie Grunér beviljas befrielse från befattningen som barnträdgårdslärare inom 
Finströms kommun fr o m 01.09.2009. Vidare föreslås att socialnämnden anhåller till 
kommunstyrelsen om rätt att tillsätta en befattning som barnträdgårdslärare fr o m 
0110.2009, till barnträdgårdsläraren hör även föreståndaruppgifter fram till att daghemmets 
verksamhet flyttar till det nya daghemmet i Godby.

Socialchefens förslag:
Förslaget omfattas

Beslut:
Socialnämnden godkänner förslaget.

SOCIALNÄMNDEN 113 19

ANHÅLLAN OM UPPSÄGNING
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SocN § 113

• Bilaga 6: Anhållan om uppsägning, Marja Gäddnäs

Marja Gäddnäs har den 15.06.2009 inkommit med en uppsägning av sin tjänst som kock 
inom Finströms kommun fr o m 01.08.2009. 

Uppsägningstiden är en månad.

För närvarande är Marja tjänstledig och en vikarie är anställd tom 30.09.2009.

Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att Marja Gäddnäs beviljas befrielse från tjänsten som kock fr o m 01.08.2009. 
Vidare föreslås att socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen om rätt att tillsätta en 
befattning som kock fr o m 01.10.2009.

Socialchefens förslag:
Förslaget omfattas

 

Beslut:
Socialnämnden godkänner förslaget.

SOCIALNÄMNDEN 114 20

ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET

SocN § 114
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• Bilaga 7: Anhållan om tjänstledighet
Barbro Andersén har den 24.06.2009 inkommit med en anhållan om tjänstledighet utan lön 
för perioden 10.08.2009-10.08.2010. Barbro är anställd som barnskötar inom barnomsorgen 
med nuvarande placering vid Lindebo daghem.

Med hänvisning till antalet inskrivna barn vid daghemmet fr o m hösten behövs en vikarie 
om Barbro beviljas tjänstledighet. 

Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att Barbro Andersén beviljas tjänstledighet utan lön för tiden 10.08.2009-
10.08.2010 under förutsättning att behörig vikarie anställs. Vidare föreslås att 
anställningsrätten för en eventuell vikarie delegeras till barnomsorgsledaren.

Beslut:
Socialnämnden godkänner förslaget.

SOCIALNÄMNDEN 115 21

MATFÖRSÖRJNING INOM BARNOMSORGEN FR O M HÖSTEN 2009

SocN § 115

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på  socialkansliet i Godby

den                  2009



FINSTRÖMS 
KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

§ nr Sammanträdesdatum 29.06.2009 Sida

• Bilaga 8: Utdrag från skolnämndens sammanträdesprotokoll, § 93/09

Med anledning av att kocken vid Pålsböle skola går i pension har arbetsgruppen för 
personalplanering inför driftsstarten av centralköket i nya daghemmet uppgjort förslag på 
matförsörjning inom skola och barnomsorg fr o m hösten 2009.

Förslaget innebär att Källbo skola tillreder lunchmat till Emkarby och Pålsböle daghem. 
Godby daghem tillreder lunchmat till Lindebo daghem.

Skolnämnden har godkänt ovanstående upplägg. Arbetsgruppen har träffat samtlig 
kökspersonal och alla närvarande samtycker till förslaget. Godby daghems kökspersonal 
anser att de har möjlighet att tillreda lunchmat till Lindebo daghem utan personalutökning.

Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att socialnämnden antecknar sig informationen till kännedom samt godkänner att 
Godby daghem ombesörjer lunchtillredningen till Lindebo daghem.

Socialchefens förslag:
Förslaget omfattas

Beslut:
Socialnämnden godkänner förslaget.

SOCIALNÄMNDEN 116 22

ANHÅLLAN OM UPPSÄGNING

SocN §116

• Bilaga 9: Anhållan om uppsägning, Johanna Björkroth
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Johanna Björkroth har den 18.06.2009 inkommit med en uppsägning av sitt arbetsavtal som 
lokalvårdare inom Finströms kommun fr o m 03.08.2009. Johanna har erhållit arbete som 
barnskötare inom kommunens barnomsorg.

Johanna arbetar som lokalvårdare, 78,4 % av heltid, inom kommunens barnomsorg med 
nuvarande placering vid Pålsböle daghem. Uppsägningstiden är en månad.

Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att Johanna Björkroth beviljas befrielse från befattningen som lokalvårdare fr o m 
den 03.08.2009. Vidare föreslås att socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen om rätt att 
tillsätta befattningen fr o m den 03.08.2009.

Socialchefens förslag:
Förslaget omfattas

Beslut:
Socialnämnden godkänner förslaget.

SOCIALNÄMNDEN 117 23

Konfidentiellt ärende

SOCIALNÄMNDEN 118 23
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Konfidentiellt ärende
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