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Sammanträdesplats OBS! Socialkansliet 

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

 
-  Margareta Mattsson 
-  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 
- Higson, Monica, socialarbetare 
x Sjöstrand, Ingela, barnomsorgsledare, §§ 108 - 126 
- Roxbäck, Sofie, socialarbetare 
- Branér, Britt, äldreomsorgsledare 

Paragrafer §§ 108 - 136 

Underskrifter Ordförande Sekreterare 

   

 Torbjörn Björkman Margareta Nordberg 

Protokolljustering Godby den 2 juni 2010 på socialkansliet kl. 8.00. 

   

 Agneta Hansson Cecilia Johansson 

Protokollet framlagt till 
påseende 

Godby den 3 juni 2010  

   

Intygar Monica Higson, sekreterare  

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den                         2010  

   

Underskrift Solveig Gestberg, byråsekreterare  
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  Utfärdat den  Sida 
 SOCIALNÄMNDEN 26.05.2010 2 

Sammanträdestid Måndagen den 31 maj 2010 kl 18.00 – 20.00. 
 

Sammanträdesplats OBS! Socialkansliet 

Ärenden: 
 

  § 108  Konstatera laglighet och beslutförhet 

  § 109  Protokolljusterare 

  § 110  Föredragningslista 

  § 111  Anhållan om vårdledighet 

  § 112  Anställande av bespisningschef 

  § 113  Anställande av assistenter 

  § 114  Barnomsorgen sommaren 2010 

  § 115  Byråsekreterarens arbetstider 

  § 116  Ekonomisk rapport 

  § 117  Godkännande av arbetsbeskrivningar 

  § 118  Godkännande av sommarsemester 

  § 119  Information om gemensamt socialnämndsmöte för norra Åland 11.5.2010 

  § 120  Socialkansliets öppethållningstider sommaren 2010 

  § 121  Höjd kostnad för besök inom missbrukarvården 2010 

  § 122  Anhållan om befrielse från befattning 

  § 123  Anhållan om tjänstledighet 

  § 124  Anhållan om att få tillsätta närvårdare till hemservicen 

  § 125  Arbetsgruppen med uppdrag att utreda köksfunktionen vid Rosengård 

  § 126  Ärenden till kännedom 

----- 

Konfidentiella ärenden:  
 § 127  

 § 128  

 § 129   

 § 130  

 § 131  

 § 132  

 § 133  

 § 134  

 § 135  

Extra ärande, Konfidentiellt ärende: § 136  

----- 

Enligt uppdrag: Margareta Nordberg, socialchef 
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 SOCIALNÄMNDEN 108 - 110  3 

     

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SocN § 108 
Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn 
till antalet närvarande. 
_ _ _ _ _ _ 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

SocN § 109 
I tur att justera protokollet är Agneta Hansson och Cecilia 
Johansson. 
_ _ _ _ _ _  
 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SocN § 110 
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg: 

Konfidentiellt ärende: § 136 Godkännande av åtgärd 

inom barnskyddet. 
 
_ _ _ _ _ _ 
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 SOCIALNÄMNDEN 111  4 

     
 ANHÅLLAN OM VÅRDLEDIGHET 
 
SocN § 111 
 

 Bilaga 1: Anhållan om vårdledighet, Niina Engblom 
 

Niina Engblom är anställd som daghemsföreståndare vid Godby 
daghem fr o m den 01.08.2010. Niina har inkommit med en anhållan 
om vårdledighet för tiden 01.08.2010-31.07.2011. Niina har en dotter 
född 23.04.2009. 
En tjänsteinnehavare har rätt att få tjänstledighet för familjeledighet i 
enlighet med 4 kap. i arbetsavtalslagen. I arbetsavtalslagen stadgas bl 
a följande om vårdledighet: 
3 §: ”En arbetstagare har rätt till vårdledighet för att vårda sitt barn eller 
något annat barn, som varaktigt bor i hans eller hennes hushåll till dess 
barnet fyller tre år” 
3 a §: ” Vårdledighet skall anmälas till arbetsgivaren senast två 
månader före den planerade ledighetens början.” 
Niina har inte inlett sin tjänsteutövning vid daghemmet innan den 
önskade vårdledigheten infaller. Tjänsteinnehavarens rättigheter och 
skyldigheter inträder däremot först när tjänsteutövningen inleds, dvs. 
tjänsteinnehavaren börjar sköta de uppgifter som hör till tjänsten. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås avslag på anhållan om vårdledighet för Niina Engblom med 
hänvisning till att hon inte har inlett sin tjänsteutövning vid daghemmet 
innan den önskade vårdledigheten infaller. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden ger avslag på Niina Engbloms anhållan om 
vårdledighet. 
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 SOCIALNÄMNDEN 112  5 

     
ANSTÄLLANDE AV BESPISNINGSCHEF 
 
SocN § 112 

 

 Bilaga 2: Sammanställning av ansökningar 

Den vakanta tjänsten som bespisningschef har varit lediganslagen och 
ansökningstiden utgick den 24.05.2010.  
 
Anställningsintervjuer har hållits med Tiia-Maria Pihlakoski samt Lotta 
Bäckasbacka. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att Tiia-Maria Pihlakoski anställs som bespisningschef i ordinarie 
tjänsteförhållande, anställningen inleds snarast möjligt. Den 
uppgiftsbaserade grundlönen utgör 2.139,88 €/månad, övriga 
anställningsvillkor enligt gällande avtal. En prövotid omfattande sex 
månader tillämpas räknat från den dag då tjänsteutövningen inleds. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Föreslås att Tiia-Maria Pihlakoski anställs som bespisningschef i ordinarie 
tjänsteförhållande, anställningen inleds snarast möjligt. Den 
uppgiftsbaserade grundlönen utgör 2.139,88 €/månad, övriga 
anställningsvillkor enligt gällande avtal. En prövotid omfattande sex 
månader tillämpas räknat från den dag då tjänsteutövningen inleds. 
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 SOCIALNÄMNDEN 113  6 

 
ANSTÄLLANDE AV ASSISTENTER 
 
SocN § 113 

 
Två tidsbundna befattningar till den 31.7.2011 som assistenter har varit 
lediganslagna och ansökningstiden varade tom den 26.05.2010. 
Befattningarna är 52,3 % av heltid och är placerade vid Emkarby och 
Godby daghem.  
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att anställningsrätten för de tidsbundna befattningarna som 
assistenter delegeras till barnomsorgsledaren och socialchefen. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 114  7 

 
BARNOMSORGEN SOMMAREN 2010 
 
SocN § 43/29.3.2010 

 
Med anledning av att barnantalet är lågt inom barnomsorgen under 
sommarmånaderna har endast ett daghem i Finström haft öppet under 
juli månad under ett flertal år. Sommaren 2009 hölls samtliga daghem 
stängda under två veckor. Dessa arrangemang har minskat behovet av 
att anställa semestervikarier inom barnomsorgen. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att endast Pålsböle daghem håller öppet v. 26-28 (28.06-
18.07.2010) samt att samtliga daghem inom kommunen håller stängt 
under veckorna 29-30 (19-31.07.2010). 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
------- 
 

BARNOMSORGEN SOMMAREN 2010 
 

 SocN § 114 
 

Anmälningar om behov av barnomsorg har inkommit under perioden 
19-31.07.2010 har inkommit för totalt 5 barn. Pga olika omständigheter 
har inte föräldrarna möjlighet att ordna vården för barnen under 
nämnda tidsperiod. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att Pålsböle daghem håller öppet 19-31.07.2010 för de barn 
som är i behov av barnomsorg.  
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: Socialnämnden godkänner förslaget. 

 



 FINSTRÖMS 
KOMMUN 
 
Organ 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  § nr Sammanträdesdatum 31.05.2010  Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2010  

     

 

 SOCIALNÄMNDEN 115  8 

 
 BYRÅSEKRETERARENS ARBETSTIDER 
 
 SocN § 115  
 

Byråsekreteraren har anhållit om förändrade arbetstider. Nu är 
arbetstiden måndagar – torsdagar kl. 8.30 – kl. 15.00 samt fredagar kl. 
8.30 – kl. 14.00. Byråsekreteraren önskar att arbetstiden skall bli 
måndagar – torsdagar kl. 8.30 – 16.00. 
Under ett personalmöte diskuterades denna angelägenhet och den 
övriga personalen är positiv till förändringen. 
 
Socialchefens förslag: 
Föreslås att byråsekreteraren under en provperiod fr.o.m. den 1.9.2010 
t.o.m. den 31.12.2010 arbetar måndagar till torsdagar kl. 8.15 – kl. 
16.00. En utvärdering av hur den nya arbetstiden görs vid årsskiftet. 

 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 116  9 

 
 EKONOMISK RAPPORT 
 
 SocN § 116 
 

 Bilaga 3: Socialförvaltningens ekonomiska rapport 

 Bilaga 4: Information gällande utkomststödet 

 Bilaga 5: Barnomsorgens ekonomiska rapport 
 
Efter fyra månader är bruksgraden för socialförvaltningen 37,78 %, 
vilket innebär att 1.147.892,90 euro av budgeten är förverkad. 33,33 % 
av budgeten på 3.038.305,00 euro skulle innebära  beloppet 
1.011.755,50 euro. Skillnaden är 136.137,40 euro. 
Kostnadsstället Socialförvaltningen håller bruksgraden. 
Anstalts – och familjevård, bruksgraden är 70,01 %. Ett ärende är 
anhängiggjort vid Ålands Förvaltningsdomstol vilket kan minska 
bruksgraden. 
Annan barn och familjevård, bruksgraden är bara 19,79 %, men 
kostnader för t.ex. fältar -  verksamheten finns ännu inte med. 
Vård på åldringshem 
61,51 % av budgeterade medel för De Gamlas Hem har förverkats. 
Budgeterade medel tillåter en månadskostnad  på 59.827,08 euro. Med 
de extraplatser som kommunen behöver har månadskostnaden för fyra 
månader blivit 110.390,35 euro.  För platser köpta på Gullåsen är 
bruksgraden efter tre månader 10,87 % (aprilmånadens räkning ej 
ännu bokförd ). Den totala bruksgraden för kontot är 47,17 %. 
Kontot Sysselsättningsverksamhet för handikappade, Kontot 
förbrukat genom tidigare socialnämndsbeslut för bl.a. arbetsplatser på 
FIX - tjänst. 
Handikappservice, bruksgraden är 64,28 %. 
Färdtjänsten är för lågt budgeterad. Behovet av stödpersoner och 
personliga assistenter ökar. 
Missbrukarvården. 
Bruksgraden är idag så låg som 15,79 %. Socialnämnden för en 
diskussion med missbrukarvården i Mariehamn om besöksavgiften 
som är 143 euro per besök och ersättning för öppenvården har hittills 
inte utgått från kommunen.  Drygt hälften av budgeterade medel går åt 
för januari – mars vid betalning. 
Utkomststödets bruksgrad är 47,65 %. Det finns en möjlighet att 
behovet av utkomststöd minskar över sommaren, närmast p.g.a. att el 
och värmekostnader är högre under vintermånaderna. Någon  
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 SOCIALNÄMNDEN 116  10 

 
Forts. § 116 
 
utkomststödstagare har även kunnat få sommararbete. Nyinflyttning 
bör dock beaktas. 
Gällande Barnomsorgens ekonomiska rapport är bruksgraden 28,92 
%. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden antecknar den ekonomiska rapporten till kännedom 
samt get ärendet vidare till kommunstyrelsen. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 117  11 

 
 GODKÄNNANDE AV ARBETSBESKRIVNINGAR 
 
 SocN § 117 

  
Följande arbetsbeskrivningar är klara att godkännas. 
Arbetsbeskrivningarna har diskuterats med samtlig personal. 
 

 Bilaga 6: Byråsekreteraren 

 Bilaga 7: Ansvariga närvårdaren 

 Bilaga 8: Närvårdaren/Hemvårdaren 

 Bilaga 9: Hemhjälparen 

 Bilaga 10: Kocken 

 Bilaga 11: Köksbiträdet 

 Bilaga 12: Lokalvårdaren 

 Bilaga 13: Barnträdgårdsläraren 

 Bilaga 14: Daghemsföreståndaren 

 Bilaga 15: Familjedagvårdaren 

 Bilaga 16: Närvårdaren med inriktning barn och 
ungdom/Barnskötare 

 Bilaga 17: Daghemsbiträde inom barnomsorgen 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden godkänner arbetsbeskrivningarna. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner arbetsbeskrivningarna. 
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 SOCIALNÄMNDEN 118  12 

 
GODKÄNNANDE AV SOMMARSEMESTER OCH OMVANDLING AV 
SEMESTERPREMIE TILL LEDIG TID FÖR SOCIALCHEFEN 
 
SocN § 118 

 
Socialchefens semesterförmån är 38 dagar. Omvandling av 
semesterpremie till ledig tid önskas för 4 månader, vilket motsvarar 5 
lediga dagar.  
Sommarsemestern skulle tas under tiden 28.6.2010 – 25.7.2010, d.v.s. 
20 semesterdagar på sommaren. 
 
Socialnämndens ordförande ger förslag: 
Sommarsemestern samt omvandlingen av semesterpremiedagar till 
ledig tid beviljas enligt önskemål. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 119  13 

 
INFORMATION OM GEMENSAMT SOCIALNÄMNDSMÖTE FÖR NORRA 
ÅLAND 11.5.2010 
 
SocN § 119 

 

 Bilaga 18: Protokoll från mötet. 
 
Fas 1: Diskussion om samarbete kring den s.k. tredje socialarbetare. 
Behovet av en samarbetslösning finns i alla norråländska kommuner. 
Fas 2: Ur protokollet framgår att en planeringsgrupp utsågs för att ta 
fram ett förslag för gemensam familjearbetare. Från Finström skulle 
socialchefen samt socialnämndens ordförande ingå i gruppen - 
kommundirektören skulle även tillfrågas. Förslaget om 
planeringsgruppens sammansättning fattades på basen av att detta blir 
en budgetfråga samt att bl.a. huvudmannaskapet skall diskuteras. 
Frågan är av sådan natur att den bör förankras på samtliga nivåer. 
Första planeringsmötet är utsatt till den 7 juni kl.15.00 på 
kommunkansliet i Sund. 
Fas 3: Diskussion om bl.a. samlokalisering. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden antecknar sig informationen till kännedom samt 
bekräftar planeringsgruppens medlemmar. Ärendet ges också för 
kännedom till kommunstyrelsen. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget och utser viceordförande Sören 
Karlsson till Torbjörn Björkmans suppleant i arbetsgruppen. 
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 SOCIALNÄMNDEN 120  14 

 
 SOCIALKANSLIETS ÖPPETHÅLLNINGSTIDER SOMMAREN 2010 
 
 SocN § 120 
 

Under tiden 14.6.2010 – 15.8.2010 bör socialkansliets 
öppethållningstider vara kl. 9.00 – kl. 14.00  
med lunch - stängt kl. 11.00 – kl. 11.45. 
Behovet av kortare öppethållningstider beror på semesterperioderna 
för kansliets personal samt på det faktum att två av personalen arbetar 
deltid. 
Postlåda och dörrklocka finns tillgängligt. 
Annonsering sker via kommunens informationstidning samt genom 
meddelande på anslag. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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 SOCIALNÄMNDEN 121  15 

 
HÖJD KOSTNAD FÖR BESÖK INOM MISSBRUKARVÅRDEN 2010 
 
SocN § 80/3.5.2010 

 

 Bilaga 6: Avtal om köp av tjänster inom missbrukarvården 

 Bilaga 7: Faktura 

 Bilaga 8 a: M:hamns stad, ersättningen för missbrukarvården 

 Bilaga 8 b: Statistik för Finström 

Då fakturan för kommunens köp av tjänster inom missbrukarvården inkom 
för januari och februari månader, uppmärksammades av socialkansliet att 
kostnaden per besök har stigit till 143,00 euro. Motsvarande kostnad senaste 
år var 115,00 euro. Ökningen från senaste år är 24 %.  
Slutregleringen av kostnaden för 2009 har därefter inkommit och innebär att 
kostnaden per besök för år 2009 är 124,12. 
  
Enligt det förnyade avtalet, daterat 06.03.2009, står det, att ”köparen i god tid 
skall höras innan verksamhetsförändringar eller andra väsentliga 
förändringar planeras som påverkar kostnaderna med en ökning om 7 %. 
Sådana väsentliga händelser är t.ex personalförändringar och förändrad 
efterfrågan på missbrukarvårdens tjänster.” 
Kommunernas socialsekreterare var kallade till ett informationsmöte på 
socialkansliet i Mariehamn den 21 april gällande köptjänster och denna fråga 
togs då upp.  Beslöts då att missbrukarvården sänder ett brev i vilket 
klargörs orsaken till den ökade kostnaden.   
 
Vik. socialchefens förslag: 
Socialnämnden begär en motsvarande specifikation av 
hemkommunsersättning för budget 2010, som sänts ut för bokslut 2009. 
 
Beslut: 
Socialnämnden anser att den inte fått svar på sina fråga, vilken orsaken är 
till att besökskostnaden stigit till 143,00 euro för år 2010. Socialnämnden 
begär en motsvarande specifikation av hemkommunsersättning för budget 
2010, som sänts ut för bokslut 2009 och anser vidare att Mariehamns stad 
som säljare inte har hållit sig till avtalet och fakturan förblir tillsvidare obetald. 
Ärendet tillkännages kommunstyrelsen. 
 
----- 



 FINSTRÖMS 
KOMMUN 
 
Organ 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  § nr Sammanträdesdatum 31.05.2010  Sida 
 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på  socialkansliet i Godby  

   den                  2010  

     

 

 SOCIALNÄMNDEN 121  16 

 
 Forts. § 121 
 

HÖJD KOSTNAD FÖR BESÖK INOM MISSBRUKARVÅRDEN 2010 
 
SocN 121 
 

 Bilaga 19: Kostnaden för missbrukarvården 2010 

Socialnämnden har erhållit ett svar från staden. I brevet hänvisas till 

budget för åren 2009 och 2010, som inte har ökat med mer än 2,6 % 

och alltså är inom de gränser som det talas om i avtalet. Vad gäller 

beräknat antal besök i budgeten inför åren 2009 och 2010, har det 

nya datasystemet medfört att antalet besök minskat med 718,5 på 

årsbasis. Enligt brevet är detta förklaringen till den högre avgiften per 

besök. Den inbegärda specifikationen av hemkommunsersättning för 

år 2010 har dock inte inkommit. 

Trots att kostnaden enligt bokslut 2009 stannade på 419 835,90, dvs 

lägre än budgetanslaget om 471 553,08 för år 2009, har 

besökavgiften höjts från beräknade 115,00 euro till 124,12 under år 

2009 till följd av det nya datoriserade beräkningssättet för besöken. 

På basen av en något högre budgetkostnad för år 2010, har även 

besöksavgiften höjts till 143,00 euro för budgetåret 2010.    

En konsekvens av det nya datasystemet, borde vara att antalet besök 

minskar. Under år 2009 ledde det dock inte till en minskning av antal 

besök för vår del och för år 2010 ser besöken inte heller ut att minska. 

I stället har antalet besök ökat med 30 % från år 2008 till 2009. 

I avtalet sägs om ersättningen att ”kostnaderna för missbrukarvården 

fördelas mellan kommunerna enligt självkostnad och nyttjande.” 

Socialarbetarens förslag: 

Socialnämnden antecknar sig informationen till kännedom och 
godkänner höjningen av besöksavgiften. Socialnämnden tillägger att 
budgetanslaget för år 2010 tillåter totalt 218 besök under året för 
Finströms invånare. Missbrukarvården bör beakta antalet tillåtna  
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 SOCIALNÄMNDEN 121  17 

 
 Forts. § 121 
 

besök i planeringen av vården och kontakta socialkansliet i god tid, då 
fulla antalet beviljade besök ser ut att uppnås.  

Socialnämnden önskar även framföra att budgeteringen av 
missbrukarvårdens kostnad blir svår, då avgiften höjs markant under 
året. 

Socialchefens förslag: 

Förslaget omfattas. 

Beslut: 

Socialnämnden godkänner förslaget. 
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ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN BEFATTNING 
 
SocN § 122 
 

 Bilaga 20: Uppsägning 

Heidi Virtanen har anställts som närvårdare, 100 % inom hemservicen i 
Finström från den 26 april 2010 och anhåller om befrielse från sin 
befattning som närvårdare 78,4 % från den 25 april 2010.  
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner Heidi Virtanens anhållan om 
befrielse från sin befattning som närvårdare, 78,4 % inom hemservicen 
från den 25 april 2010. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET 
 
SocN § 123 
 

 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. 
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ANHÅLLAN OM ATT FÅ TILLSÄTTA NÄRVÅRDARE TILL HEMSERVICEN 
 
SocN § 124 
 

En befattning som närvårdare med omfattningen 78,4 % är tillsatt med 
en tillfällig anställning t o m den 29.09.2010. Under förutsättning att 
Rosengård byggs till med boenderum för äldre kommer verksamheten 
att genomgå vissa förändringar. En sådan förändring skulle kunna vara 
att Linneagårdens stödboende, med omfattningen 4 boenderum, 
integreras med den övriga verksamheten för äldre. Det innebär i så fall 
även förändringar för personalgruppen. I väntan på ett beslut om hur 
verksamheten för äldre ska utvecklas i Finström skulle socialnämnden 
fortsättningsvis kunna tillsätta befattningen som närvårdare 78,4 % 
med ett visstids avtal med omfattningen 1 år. Föreslås att 
socialnämnden godkänner att äldreomsorgsledaren anställer 
befattningen för 1 år under förutsättning att kommunstyrelsen 
godkänner tillsättandet. 
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner att den befattning med 
omfattningen 78,4 % inom hemservicen som är tillsatt med en tillfällig 
anställning fortsättningsvis förblir en visstids anställning ytterligare 1 år 
räknat från den 30.09.2010. Föreslås att ärendet överförs till 
kommunstyrelsen. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
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ARBETSGRUPPEN MED UPPDRAG ATT UTREDA KÖKSFUNKTIONEN VID 
ROSENGÅRD 
 
SocN § 125 

 
 Bilaga 22: SocN § 14/1.2.2010 

Socialnämnden har på uppdrag av kommunstyrelsen vid sitt möte den 
01.02.2010 utsett en arbetsgrupp med uppdrag att utreda 
köksfunktionen vid Rosengård. Köksgruppen består av 
äldreomsorgsledaren, kocken vid Rosengård, husmor i centralköket 
och socialnämndsledamot Cecilia Johansson. Arbetsgruppens skall 
inkomma med rapport inom maj månad.  
Arbetsgruppen har haft 2 möten, men inför det tredje mötet hade 
husmor i centralköket avslutat sin tjänst och således även utgått ur 
arbetsgruppen. Det finns i princip tre olika sätt att bemöta det. 
Arbetsgruppen kan fortsätta sitt uppdrag trots avsaknaden av husmor, 
socialnämnden kan utse en annan medlem istället för husmor eller 
arbetsgruppen kan invänta att en ny husmor anställs. Arbetsgruppen 
önskar att socialnämnden beslutar om åtgärd samt beviljar förlängd tid 
för att uppgöra en rapport. 
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden tar ställning till medlemmar i arbetsgruppen 
och beviljar arbetsgruppen förlängd tid för att avge rapport. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden beslutar att komplettera arbetsgruppen med Boel 
Josefsson, Niklas Oriander och Sören Karlsson. Den nya 
bespisningschefen ingår inte i arbetsgruppen. En rapport bör ges 
senast 30.8.2010. 
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ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 
 
SocN § 126 

 
 

 Bilaga 23: Protokoll Dnr: 2010-0167-16, Servicehuset 
Rosengård 

 Bilaga 24: Information, Pensionärsförbundens 
intresseorganisation rf 

 Bilaga 25: Kostnader för äldreomsorg april 2010. 
 
Socialchefens förslag: 

Socialnämnden antecknar sig ärendena till kännedom samt ger 

även kommunstyrelsen Bilaga Kostnader för äldreomsorg april 

2010 till kännedom. 

 

Beslut: 

Socialnämnden antecknar sig ärendena till kännedom samt ger 

även kommunstyrelsen Bilaga Kostnader för äldreomsorg april 

2010 till kännedom. 
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Konfidentiellt ärende 
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Konfidentiellt ärende 
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Konfidentiellt ärende 
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Konfidentiellt ärende 
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Konfidentiellt ärende 
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Konfidentiellt ärende 
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Konfidentiellt ärende 
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Konfidentiellt ärende 
 
 
 

SOCIALNÄMNDEN 135  31 

Konfidentiellt ärende 
 
 
 

SOCIALNÄMNDEN 137  32 

Konfidentiellt ärende 
Extra ärende 
------- 


