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 KOMMUNSTYRELSEN 2.4.2014 6/14 
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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 
 

PROTOKOLL               

  Utfärdat den 27.3.2014 Nr  
 KOMMUNSTYRELSEN  6/14 
Sammanträdestid Onsdagen 2.4.2014  kl. 17.00 

Sammanträdesplats Kommunstyrelsen, sammanträdesrummet 
 
 
58 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
59 § Protokolljusterare  
60 § Föredragningslistan 
61 § Delgivningar 
62 § Protokoll från nämnder 
63 § Utlåtande över ansökan om jordförvärv 
64 § Utse ordinarie ledamot i kultur- och fritidsnämnden 
65 § Fastställande av målsättningar – detaljplanering Grelsby  
66 § Utse representanter till bolagsstämmor 2014 
67 § Inbjudan till vårmöte – Ålands Brand och Räddningsförbund Rf.  
68 § Kommunkansliets öppethållningstider under 2014 
69 § Anhållan om semester  
70 § Inrättande av klasslärartjänst – Källbo skola  
71 § Mattvätten i Godby   
72 § Förfrågan till de norråländska kommunerna  
73 § Lån – Finströms kommunaltekniska Ab 
74 § Utredning av kommunens köksfunktioner 
75 § Anhållan om detaljplaneändring – Kyrkvägen  
76 § Konditionsgranskning – södra längan 
77 § Besvärsanvisning 
78 § Nästa sammanträde  
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 58 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 59 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Regina Lindblom och Torbjörn 
Björkman till att justera dagens protokoll. 

 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 60 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan.  
 

DELGIVNINGAR 

Kst § 61 
Delgivning av följande handlingar: 

• Statens Ämbetsverk på Åland, Ansökan om 
utmärkelsetecken, 27.3.2014 

Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER 

 
Kst § 62 

Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (1/14)  
Byggnadsnämnden (3/14)  
Skolnämnden (1/14)  
Lantbruksnämnden (2/13)  
Socialnämnden (2/14)  
Tekniska nämnden (1/14)  
Räddningsområde Ålands landskommuner (2/14)  
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 5/14 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

 
 

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 

 
Kst § 63 

Landskapsregeringen begär kommunens utlåtande över Una 
Gibertes ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom 
(ÅLR 2014/2053). 
 
Enligt förvaltningsstadgans 48 § så är det kommunstyrelsen 
som avger utlåtande över ansökningar om rätt att förvärva och 
besitta fast egendom i landskapet Åland. 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen har inget att anföra i ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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UTSE ORDINARIE LEDAMOT I KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Kst § 54/19.3.2014 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige en ordinarie 
ledamot till kultur- och fritidsnämnden. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet. 
---------------  

Kst § 64 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att inför kommunfullmäktige föreslå 
Anders Kanborg som ordinarie ledamot i kultur- och 
fritidsnämnden.  
 
 

FASTSTÄLLANDE AV MÅLSÄTTNINGAR – DETALJPLANERING GRELSBY 

Kst § 65 
Tomas Sundberg anhåller om fastställande av målsättningar för 
detaljplanering av fastigheten 3:1 i Grelsby by. Vidare anhåller 
han om att arkitekt Tiina Holmberg godkänns som planläggare, 
bilaga A § 65/14 kst. 
För området finns en fastställd delgeneralplan som för tillfället 
revideras även till delar som inte berör den aktuella fastigheten. 
Eftersom processen med ändring av delgeneralplanen kan bli 
tidskrävande och för att möjliggöra Sundbergs planerade 
åtgärder på fastigheten är det motiverat med att påbörja 
detaljplaneringsprocessen innan beslut om delgeneralplanen 
har fattats och vunnit laga kraft.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
detaljplanering av fastigheten 3:1 Grelsby som ett undantag 
från fastställd delgeneralplan samt fastställer målsättningarna i 
enlighet med bilaga. Vidare godkänner kommunstyrelsen Tiina 
Holmberg som planläggare.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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UTSE REPRESENTANTER TILL STÄMMOR 2014 

Kst § 66 
Under våren 2014 håller Ålands vatten Ab, Norra Ålands 
avloppsvatten, Ålands Idrottscenter Ab, FAB Bärvägen 10-11 
och Mariehamns energi bolagsstämmor där kommunen har 
möjlighet att delta. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen utser representanter till bolagsstämmorna. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att utse representanter till 
bolagsstämmorna enligt följande: 
 
  Ordinarie 
Ålands Vatten Ab  Roger Höglund  Torbjörn Björkman 

Ersättare 

Norra Ålands avloppsvatten Niklas Oriander Fredrik Molinder 
Mariehamns Energi Rolf Karlsson Niklas Oriander 
Ålands Idrottscenter  Regina Lindblom Rolf Karlsson 
FAB Bärvägen 10-11 Niklas Oriander Roger Höglund  
  
 
 

INBJUDAN TILL VÅRMÖTE – ÅLANDS BRAND OCH RÄDDNINGSFÖRBUND RF 

Kst § 67 
Ålands Brand och Räddningsförbund arrangerar vårmöte den 
25 april i Hammarland. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen utser representant till vårmötet. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslöt att utse Per Lindblom till kommunens 
representant på vårmötet. 
 
 

KOMMUNKANSLIETS ÖPPETHÅLLNINGSTIDER ÅR 2014 

Kst § 68 
Kommunkansliets ordinarie öppethållningstider är vardagar 
mellan kl. 8.15 och 16.00. Under sommarmånaderna dvs. från 
1.6. – 31.8. har under senare år tillämpats ändrade öppettider 
som är mellan kl. 8.15 och 15.00. De ändrade 
öppethållningstiderna påverkar inte den normala arbetstiden 
som fortsättningsvis är mellan 8.15 och 16.00. 
I likhet med tidigare år föreslås att håller semesterstängt under 
veckorna 29 och 30. Genom detta effektiveras 
sommarsemestrarna då frånvaroperioden blir kortare.  
Vidare föreslås att kommunkansliet håller stängt fredagen 2.5 
och fredagen 30.5. På nyårsafton föreslås kommunkansliet 
stänga kl. 12.00 samt hålla stängt fredag 2.1 samt måndag 5.1 i 
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samband med trettondagshelgen. Personalen ges då möjlighet 
att ta ut semester, kompledigt eller tjänstledighet utan lön. 
Allmänheten informeras om kansliets öppethållningstider under 
2014 samt nyår och trettondagshelgen genom information på 
anslagstavlan, hemsidan samt på kansliets dörrar. 
Jourverksamheterna fungerar normalt och allmänheten 
informeras om vart man kan vända sig vid brådskande ärenden. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen fastställer kommunkansliets 
öppethållningstider år 2014, nyår och trettondagshelgen 2015 i 
enlighet med beredningen ovan. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
Regina Lindblom reserverade sig mot beslutet. Den skriftliga 
motiveringen bifogas detta protokoll.   
 
 
 

ANHÅLLAN OM SEMESTER  

Kst § 69 
Kommundirektören har 15 outnyttjade semesterdagar för 
perioden 2012-2013 och anhåller om semester för tiden 25.4–
2.5. samt om att de resterande semesterdagarna flyttas till 
innevarande semesterperiod. Vidare anhåller 
kommundirektören om sommarsemester under perioden16.7. – 
22.8.2014. Ekonomichefen vikarierar kommundirektören under 
semesterperioden.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen tar ställning till anhållan.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände anhållan. 
Jäv:  
Kommundirektören anmälde jäv och deltog inte i ärendets 
behandling. 
 
 

INRÄTTANDE AV KLASSLÄRARTJÄNST – KÄLLBO SKOLA 

SN § 10/3.2.2014   
En tjänst som timlärare i huvudsyssla med 
undervisningsskyldighet i gymnastik vid Källbo skola har varit 
tillsatt i tre år. Ett bestående behov av en timlärare i 
huvudsyssla finns även framöver. Skolnämnden bör därför 
anhålla hos kommunstyrelsen att en tjänst som timlärare i 
huvudsyssla inrättas. Budgetmedel för tjänsten finns upptaget i 
budgeten 2014. 
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SD:s förslag: Skolnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om 
att inrätta en tjänst som timlärare i huvudsyssla vid Källbo skola 
fr.o.m. den 01.08.2014. 
 
Beslut: Enligt förslag. 
-----------------  
 

SN § 20/17.3.2014  
Enligt grundskolelagens 33 § kan endast lärartjänster som 
lektor, klasslärare, specialklasslärare och speciallärare inrättas i 
den mån skolans elevantal och läroämnen förutsätter detta. I 
grundskolelagens 34 § kan timlärare anställas för de timmar 
vilka det inte är ändamålsenligt att inrätta lärartjänster. 
Timlärare är tillfälliga tjänstemän. Enligt 37 § kan en timlärare 
anställas på viss tid eller tillsvidare. 
 
För att komma runt problematiken kring timlärare så borde 
skolnämnden ändra sitt beslut från den 3.2.2014 och istället 
föreslå att en klasslärartjänst inrättas. På det viset behöver inte 
heller nuvarande klasslärare beviljas avsked och sedan 
anställas på nytt som timlärare i huvudsyssla tillsvidare. 
Behovet av en klasslärartjänst är bestående. 
 
SD:s förslag: Skolnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om 
att inrätta en tjänst som klasslärare i huvudsyssla vid Källbo 
skola fr.o.m. den 1.8.2014. 
 
Beslut: Enligt förslag. 
-------------------  

Kst § 70 
Kommundirektörens förslag: 
Med hänvisning till det av skolnämndens ovan behandlade 
ärendet föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
inrättar en tjänst som klasslärare i huvudsyssla vid Källbo skola. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

MATTVÄTTEN I GODBY 

Kst § 273/17.10.2012 
Kommunstyrelsen i Saltvik efterhör om möjligheten att mot 
ersättning låta Saltviks kommuninvånare använda mattvätten i 
Godby, bilaga G § 273/12 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att utreda 
frågan.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
--------------  

TN § 82/27.11.2012 
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Kommunstyrelsen har gett tekniska nämnden i uppdrag att 
utreda frågan om Saltviks kommuninvånare kan använda 
mattvätten i Godby. 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden förordar att Saltviks kommun kan ta del av 
mattvätten på följande villkor:  
Kostnaderna för mattvätten, som bl.a. består av vatten, avlopp, 
underhåll, borttransport av avfall och avskrivningar, fördelas 
årligen mellan kommunerna enligt befolkningsmängd i 
respektive kommun den 1 januari. Avtalet kan träda i kraft 
1.1.2013.  
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag 
--------------  

Kst § 329/4.12.2012 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att ingå ett avtal med Saltviks 
kommun angående Mattvätten i Godby, med de villkor som 
tekniska nämnden ställer.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att ge tekniska nämnden i uppdrag att 
utreda en utbyggnad av anläggningen för att klara av det ökade 
nyttjandet.  
------------------  

TN § 18/18.3.2014 
Kommunstyrelsen har den 4.12.2012 gett tekniska nämnden i 
uppdrag att utreda en utbyggnad av mattvätten för att klara det 
ökade nyttjandet. 
Förslag: 
I avtalet med Saltvik skall omnämnas att vid behov av 
utbyggnad delas investeringen enligt befolkningsmängd med 
Saltvik. 
Beslut: 
Enligt förslag. 
----------------------  

Kst § 71 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att ingå ett avtal med Saltviks 
kommun angående mattvätten i Godby i enlighet med avtal, 
bilaga B § 71/14 kst. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet. 
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FÖRFRÅGAN TILL DE NORRÅLÄNDSKA KOMMUNERNA 

Kst § 72 
Ett norråländskt politikermöte hölls i Finström den 4 mars 2014 
där det beslöts att kommunstyrelserna skulle tillställas en 
förfrågan om intresset för utökade samarbeten de norråländska 
kommunerna emellan. Under politikermötet och tidigare 
presidiemöten har dels positiva erfarenheter av befintliga och 
möjligheten till utökade samarbeten dryftats och har 
huvudsakligen berört socialförvaltning inklusive äldreomsorg 
samt byggnadsinspektion.  
Utgående ifrån de övriga norråländska kommunernas 
ställningstaganden föreslår Finströms kommun att de 
kommuner som ställer sig positiva till att utreda och ingå i 
samarbeten tecknar ett intentionsavtal om detsamma. Vidare 
föreslås att kommunerna utser representanter till en 
referensgrupp som ges uppdrag att bereda förslag till 
samarbetsformer, huvudmanskap, placering och 
kostnadsfördelning. För att hantera samarbetsfrågor effektivt 
föreslås att kommunerna inledningsvis inriktar sig på ett eller 
maximalt två samarbetsprojekt. Det arbetssätt och den färdplan 
som då skapas kan tjäna som modell för framtida 
samarbetsprojekt. 
Härvidlag efterhör kommunstyrelsen i Finström de övriga 
norråländska kommunernas ställningstagande gällande: 
1. Intresset för att utreda och ingå i följande samarbeten på 

norra Åland: 
a. Socialförvaltning inklusive äldreomsorg 
b. Byggnadsinspektion  
c. Övriga 

2. Synpunkter på Finströms kommuns förslag till konkreta 
åtgärder givet att intresse för att utreda och ingå i 
samarbeten finns. 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att rikta förfrågan till de norråländska 
kommunerna i enlighet med beredningen ovan med önskan om 
svar senast vecka 17.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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LÅN – FINSTRÖMS KOMMUNALTEKNISKA AB 

Kst § 73 
Finströms kommunaltekniska Ab behöver ett lån om 150.000 € 
för hanterandet av åtaganden i samband med utbyggnaden av 
avloppsnätverket till Västanträsk och Åttböle. Kommunen har 
god likviditet och har därmed möjlighet att bevilja ett lån åt det 
helägda dotterbolaget. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beviljar ett lån på 5 år, med möjlighet till 
förlängning, om 150.000 € som följer 3 månaders euriborränta. 
Kommundirektören ges i uppdrag att uppgöra och för 
kommunens del underteckna ett skuldbrev. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

 

UTREDNING AV KOMMUNENS KÖKSFUNKTIONER 

Kst § 105/18.4.2012 
Med hänvisning till Kst § 87/4.4.2012, upptas till behandling 
behovet att utreda helheten av kommunens köksfunktion. 
Förslag: 
Kommunstyrelsens utser en arbetsgrupp med uppdrag att 
utreda köksfunktionen i kommunen med syfte att optimera 
verksamheten.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget och beslöt att tillfråga 
och utse Lene-Maj Johansson (ordf.), Tiia-Maria Pihlakoski 
(sekr.), Börje Björklund och Magnus Jansson. Arbetsgruppen 
gavs rätt att kalla in sakkunniga till sina sammanträden. 
Utredningen skall vara slutförd senast 30.6.2012. 
--------------------  

Kst § 272/17.10.2012 
Arbetsgruppen presenterar sin slutrapport, bilaga G § 272/12 
kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och begär in 
skolnämndens och socialnämndens utlåtande över 
slutrapporten. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. Vidare föreslog 
kommunstyrelsen att arbetsgruppen närvarar vid 
nämndmötena. 
--------------  

SN § 46/19.11.2012   
 Kommunstyrelsen i Finström har begärt in skolnämndens 

utlåtande gällande den slutrapport som arbetsgruppen för 
kommunens köksfunktion presenterat.  
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För skolnämndens del är det verksamheten vid Källbo skola 
som berörs. I arbetsgruppens förslag poängteras bl.a. att tiden 
mellan de bägge matlagen bör förlängas, vilket redan har 
åtgärdats. Arbetsgruppen anser att man på det viset kan frigöra 
den städpersonal som kommer in och diskar 1 h/dag. Enligt 
kökspersonalen vid Källbo skola så behövs den extra resursen i 
form av diskhjälp för att hinna fylla på mat och diska de kärl 
som behövs i följande matlag. De anställda i Källbo skolas kök 
är för tillfället 1 köksbiträde på 100 %, 1 köksbiträde på 83,66 % 
samt 1 timme städare som diskar 5 dagar i veckan. Enligt 
rapporten är det 170 barn och 40 anställda som serveras 
dagligen. I dagsläget är antalet barn 197 och antalet anställda 
45.  
 
Källbo skolas personal upplever att man har byggt upp en 
fungerande verksamhet i köket som riskerar att slås sönder om 
föreslagna förändringar genomförs. Situationen just nu är bättre 
än vad den var på våren när skolnämnden fick ta del av det 
brev som representanter för Hem och Skola tillställde nämnden.  
 
Mängden hel- och halvfabrikat har minskat och barnen kan nu 
sitta och äta i lugn och ro. 
  
Sd:s Förslag: Skolnämnden föreslår för KST att 
arbetsgruppens förslag till förändringar som berör 
verksamheten i Källbo skola inte förverkligas. 
 
Beslut: Enligt förslag. 
-------------  

SocN § 128/20.11.2012 
 
Under arbetet med förslaget över slutrapporten har all personal 
beretts möjlighet att återigen uttala sig. Den nuvarande 
organisationsmodellen har granskats, och de möjligheter som 
denna ger har lyfts fram. Även det praktiska arbetet har 
granskats. Samtliga punkter i slutrapporten har granskats. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden omfattar förslaget på utlåtandet och ärendet 
överförs till kommunstyrelsen. 
 
Beslut: 
Socialnämnden har diskuterat köksrapporten och utlåtandet 
ytterligare och föreslår för kommunstyrelsen att köksgruppen 
skall fortsätta att utreda: 
1. Kostnaderna för upprustning av Rosengårds kök. 
2. Vilka är konsekvenserna för centralköket om all matlagning 
med tillhörande transport för äldreomsorgens behov flyttas till 
Rosengård. 
3. Vilka är konsekvenserna om all matlagning med tillhörande 
transport sköts från centralköket. 
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4. Vad är för – och nackdelar med dagens koncept också med 
tanke på personalen. 
5. Socialnämnden anser att det optimala är en egen linje för 
äldreomsorgens mat, men frågeställningen är om det är 
ekonomiskt försvarbart, vilket bör utredas. 
-----------------  

Kst § 330/4.12.2013 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ger arbetsgruppen i fortsatt uppdrag att 
utreda de frågor som nämnderna ställt angående kommunens 
köksfunktioner.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
---------------  

Kst § 67/3.4.2013 
Arbetsgruppen har utrett de frågeställningar som nämnderna 
ställt angående köksfunktionerna i kommunen och föreslår bl.a. 
följande: 

• All mat för daghemmen och Källbo skola ska tillredas i 
centralköket. 

• Kommunens kökspersonal ska vara underställd 
centralköket, med bespisningschefen som förman för 
samtliga köksenheter. 

• Rosengårds kök ska framöver tillreda all mat för 
serviceboendet och hemtjänst.  

Fördelarna med ovanstående förslag är bl.a. att inköpen av 
råvaror centreras, att en enhetlig personalgrupp stärker ”vi-
andan” och minskar sårbarheten vid t.ex. sjukfrånvaro och att 
ledarskapet blir tydligare.  
Bilaga, C §67/13 kst.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tillställer arbetsgruppens förslag, protokoll 
och bilagor till skolnämnden och socialnämnden för yttranden.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-----------------  

 
SN § 38/10.6.2013   

Kommunstyrelsen har vid sitt möte den 3 april § 67 behandlat 
utredning om kommunens köksfunktioner. Kst har beslutat sig 
för att ånyo begära in ett yttrande från skolnämnden beträffande 
de förslag arbetsgruppen gett gällande nämndernas tidigare 
synpunkter. För Källbo skolas del har arbetsgruppen framförallt 
förtydligat att all mat skall tillredas i centralköket. Köksgruppen 
presenterar också en rad andra positiva konsekvenser som 
följer om deras förslag genomförs.  
 
Skoldirektören har tagit del av en skrivelse från Hem och Skola i 
Finström som är riktad till Ingela Sjöstrand, ansvarig tjänsteman 
för centralköket. Hem och skola har fått ta del av Köksgruppens 
rapport om matbespisningen i Finström. Sammanfattningsvis 
kan sägas att föreningen befarar en försämring för eleverna om 
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de blir av med nuvarande personal i köket. Skrivelsen från Hem 
och Skola bifogas. 
 
En skrivelse har också lämnats in från Källbo skolas personal. I 
skrivelsen vill de framföra några åsikter och tankar som de fått 
med anledning av rapporten om matbespisningen i Finström.  
  
Följderna för Källbo skola blir att det från dagens 182,4% och 
13 % diskhjälp endast blir 82,4% köksbiträde kvar och det 
köksbiträdet som är på 100 % kommer över till skolan i 
samband med att maten skall serveras. Frågetecknen inom 
personalen är många. För skolans del riskerar de ändringar 
som är föreslagna att leda till kvalitetsförsämringar. För 
kommunen i sin helhet leder de föreslagna åtgärderna till 
inbesparingar och rationaliseringar. 
 
SD:s förslag: Skolnämnden diskuterar arbetsgruppens förslag 
till förändringar gällande verksamheten i Källbo skola.  
   
Beslut: Skolnämnden motsätter sig arbetsgruppens förslag till 
förändringar gällande verksamheten i Källbo skola. 
Skolnämnden upplever att det skett en försämring i kvaliteten 
på maten sedan centralköket tog över tillverkningen av maten 
och att de föreslagna förändringarna skulle försämra läget 
ytterligare. Konsekvenserna för barnen är desamma som de är 
för pensionärerna vid Rosengård beträffande matlagning och 
trivsel. 
------------------  
 

SocN § 68/18.6.2013 
Ärendet har beretts genom att personalen vid centralköket inkl. 
Källbo skola samt kökspersonal och föreståndare från 
Rosengård har fått uttala sig. En diskussion med två 
representanter från arbetsgruppen har hållits där ytterligare 
frågor belysts. 
 
Arbetsgruppens förslag: 
1. Upprustningskostnaderna för Rosengårds kök 
uppgår enligt muntliga uppgifter till 30,000,00 euro. 
2. Arbetsgruppen föreslår att all mat för daghemmen 
och Källbo skola skall tillredas i centralköket. 
3. Föreslås ytterligare att Rosengårds kök skall 
tillreda all mat för serviceboende och hemtjänst. 
4. Kommunens kökspersonal skall vara underställd 
centralköket, med bespisningschefen som förman för samtliga 
köksenheter. 
Arbetsgruppen menar att bl.a. inköpen av råvaror centreras och 
att en enhetlig arbetsgrupp stärker ”vi – andan” och minskar 
sårbarheten vid t.ex. sjukfrånvaro och att ledarskapet blir 
tydligare. 
 
Arbetssituationen för anställda inom köksfunktionerna påverkas 
enligt följande om man går in för arbetsgruppens förslag: 
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Källbo skola: 1 köksbiträde 78,4 % (nu 82,4 %) arbetar på 
Källbo skola. 
1 köksbiträde 100 % (nu på Källbo skola) flyttas till centralköket, 
men går över till Källbo skola mellan c. kl.10.00 – 14.00. Denna 
persons arbetsuppgifter flyttas i praktiken först upp till 
centralköket och sedan under c. 4 timmar tillbaks till Källbo 
skola. Idag finns 182 % personal (+ 13,07 % diskhjälp) på 
Källbo skola. 
 
Enligt arbetsgruppen skulle 140 % - 150 % personal finnas på 
Rosengård. Idag finns 200 % personal (+ 1 matutkörare c. 40 
%) på Rosengård. 
I Rosengårds kök skall tillräcklig personal finnas för att få ett 
arbetsschema att fungera som följer Akta – avtalet.  
Man för fram ett flexibelt system mellan Centralköket och 
Rosengård men påvisar inte hur det i praktiken kommer att se 
ut för personal och köksfunktion. 
Arbetsgruppen har sagt att man gjort en övergripande 
planering. Detta medför att många frågor förblivit obesvarade 
vilket också framgår i utlåtandena. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden uppfattar, att svar inte getts på alla de frågor 
som socialnämnden önskade få utredda inför fortsatt 
handläggning. Arbetsgruppen har gått in för att all mat skall 
tillagas på Rosengård för serviceboende och hemservice. 
Konkreta uppgifter om hur köksfunktionen skulle skötas på 
Rosengård saknas, eftersom man inte visar, hur ett lagenligt 
arbetsschema ser ut samt vilken personal som skall sköta hela 
köksfunktionen. Eftersom köket på Rosengård skall vara öppet 
alla veckodagar, är det av betydelse att kunna ta ställning till ett 
konkret förslag eftersom det handlar om helgarbete för en del 
av personalen, och i så fall för vilka. 
Gällande Källbo skolas köksfunktion ges ett konkret förslag, 
som man kan ta ställning till, nämligen man visar hur 
personalen skall arbeta. Dock uppstår många frågor runt 
skolans och daghemmens specifika behov och om man beaktat 
dessa. 
Motivering till vilka konsekvenserna skulle bli om all matlagning 
och tillhörande transporter skulle skötas från Centralköket 
saknas, så även om Rosengård skulle bilda en fristående linje.   
Fördelen, med att inköpen centraliseras torde vara av 
ekonomisk karaktär.  
Kontakten mellan bespisningschefen och de olika köken samt 
matleverantörerna, är härvidlag synnerligen viktig och kan 
eventuellt öka bespisningschefens administrativa 
arbetsuppgifter. 
Sårbarheten under längre sjukskrivningar och semesterperioder 
torde minska. 
Om hela köksfunktionen i kommunen, skall ledas av 
bespisningschefen, bör förvaltningsansvaret handhas av 
kommunens centralförvaltning. Motivering: En neutral ledning 
för olika områden, nämligen skola, daghem och äldreomsorg. 
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Socialnämnden hade önskat en mera detaljerad planering för 
att kunna få en bättre bild av arbetsgruppens förslag. Dock har 
arbetsgruppen sagt att man gjort en övergripande planering.  
Socialnämnden önskar att kommunstyrelsen i vidare 
handläggning av ärendet uppmärksammar detaljfrågorna i 
enlighet med utlåtandena. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden godkänner arbetsgruppens förslag med 
tillägget att hela köksfunktionen skall ledas av 
bespisningschefen och förvaltningsansvaret bör handhas av 
centralförvaltningen. 
-----------------  
 

Kst § 172/11.9.2013 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig nämndernas utlåtanden till 
kännedom och ger förvaltningen i uppdrag att i detalj utreda de 
av nämnderna framförda frågeställningarna, innan beslut fattas 
i ärendet. Vidare beviljar kommunstyrelsen arbetsgruppen 
befrielse från sitt uppdrag.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-------------------  

Kst § 74 
Förvaltningen har utarbetat ett förslag angående 
köksfunktionerna i kommunen, som utgår ifrån tidigare 
omstruktureringar, arbetsgruppens förslag samt nämndernas 
utlåtanden. Målsättningen är att optimera köksfunktionerna och 
personalstyrkan utgående ifrån de olika verksamheternas krav, 
gällande avtal och ekonomiska förutsättningar. Konstateras att 
det senaste beslut angående köksfunktionerna i kommunen 
innebar att bemanningen på Rosengårds kök utökade till 2 
heltids kockar och att delar av lunchmaten levereras från 
centralköket under vardagar. Vid den utvärdering som gjorts av 
arrangemanget konstaterades att kockarnas arbetsbörda vid 
Rosengård blivit ansträngande genom att arbetsschemat som 
sträcker sig över årets alla dagar leder till långa arbetsdagar. 
Vidare skiljer sig Rosengårds köksfunktion från de övriga 
kommunala verksamheternas genom att verksamheten pågår 
dygnet runt varje dag, varför en samordning mellan köken i 
praktiken inte är optimal.  
Med beaktande av ovanstående är förvaltningens förslag 
följande: 
Rosengårds kök: Upphandling och tillredning av all mat för 
boenden, personal och hemservice sker i köket. 
Kökspersonalen utökas från dagens 2 kockar med ett 
köksbiträde på 68 % för att få ihop arbetsschemat utgående 
ifrån att köket är verksamt under årets alla dagar. Detta innebär 
en utökad lönekostnad om c. 21.000 € per år. Föreståndaren 
för Rosengård är ansvarig för kökspersonalen och 
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köksfunktionen. Köket måste få en ny ugn och en steamer vilket 
innebär en investering om c. 20.000 €.  
Centralköket:

Kommundirektörens förslag: 

 Upphandling och tillredning av all mat för skola 
och daghem inklusive personal sker i centralköket. 
Bespisningschefen är kökspersonalens förman och ansvarig för 
köksfunktionen. Centralköket underställs den allmänna 
förvaltningen.  

Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att ett köksbiträde 
68 % anställs i ett tillsvidare arbetsavtal från den 1 juni 2014, 
och att lönen för densamma påförs äldreomsorgens budget. 
Kommuningenjörens ges i uppdrag att upphandla och 
ömbesörja installation av nödvändig utrustning till köket. Medel 
tas ur budgeterade medel för grundförbättring av fastigheter. 
Vidare besluter kommunstyrelsen att centralköket underställs 
den allmänna förvaltningen.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

ANHÅLLAN OM DETALJPLANEÄNDRING – KYRKVÄGEN 

Kst § 75 
Kjell Mattsson anhåller om en ändring av detaljplan i kvarter 37 
tomt 1 och 2 i Godby. Genom ändringen slås tomt 1 och 2 ihop, 
bilaga C § 75/14 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen begär utlåtande över förslaget till ändring av 
detaljplanen av tekniska nämnden, byggnadsnämnden samt 
områdesarkitektkontoret.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

 
 

KONDITIONSGRANSKNING – SÖDRA LÄNGAN 

Kst § 76 
Företaget Drytec Oy Ab har utfört en konditionsgranskning av 
södra längan. Resultaten tyder på förhöjda fukt- och 
mögelvärden i delar av byggnaden och saneringskostnaderna 
för att åtgärda skadorna uppskattas till c. 70 % av 
nybyggnadskostnader och förslaget är att överväga rivning eller 
att byggnaden används som lagerutrymme, bilaga D § 76/14 
kst. Konstateras att en sanering inte är aktuell med beaktande 
av kostnadsuppskattningen.  
Kommundirektörens förslag: 
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Kommunstyrelsen besluter att överföra ärendet till tekniska 
nämnden för beslut om fastighetens framtida användning.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

BESVÄRSANVISNING 

 
Kst § 77 

Sammanträdet förklarades avslutat kl.19:33. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
 
 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 78 
Kommundirektörens förslag:  
Nästa sammanträde äger rum enligt kallelse.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 
OCH BESVÄRSANVISNING 

 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträdet  Paragraf 

Kommunstyrelsen i Finström 2 april 2014   §§58-78 
 
 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
58-60 
 
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. 
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbudet: 
 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 
 
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller 
fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna 
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är 
 
Kommunstyrelsen i Finström 
Skolvägen 2 
22410 Godby 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet 
sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått 
del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller 
delgivningsdagen med i besvärstiden. 
 
Rättelseyrkandets innehåll 
 
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den 
som framställer det. 
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BESVÄRSANVISNING 
 
 
 
KOMMUNALBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av 
rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om 
beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom 
kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom 
kommunalbesvär på den grunden att 
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning 
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3) beslutet annars strider mot lag. 
 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31 
221 01 Mariehamn 
 
Paragrafer i protokollet: 
 
Besvärstid är 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar 
efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av 
beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. 
 
 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31 
221 01 Mariehamn 
 
Paragrafer i protokollet:  
 
Besvärsskrift 
 
I besvärsskriften skall uppges 
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
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- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
 
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om 
endast den som fattat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress 
anges. 
 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. 
 
Inlämnande av handlingarna 
 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. 
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget 
ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 
 
Avgift 
 
Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) 
uppbärs en rättegångsavgift på 82 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
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