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Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i  
Godby den 5 juni 2013. 
 
Protokollet är framlagt till påseende i förbundskansliet i Godby den 17 juni 2013. 
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§ 34 Mötets laglighet och beslutförhet 
SN § 34 Enligt Finströms kommuns förvaltningsstadga § 53 håller varje organ sina sam- 
10.6.2013 manträden vid de tidpunkter och på de platser som de beslutar.  Enligt § 54 i för-

valtningsstadgan, skall i kallelsen anges tidpunkt och plats för sammanträdet, 
samt vilka ärenden som skall behandlas. Kallelsen distribueras på det sätt som 
organet beslutar till ledamöter, ersättare och övriga personer som har närvarorätt 
eller närvaroplikt.  
Enligt 23 § mom. 2 i kommunallag för landskapet Åland är en nämnd, en kommitté  
och en direktion beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande (i skol-
nämndens fall 4 medlemmar).  

 
På förbundskansliets anslagstavla har onsdagen den 5.6.2013 kungjorts att skol-
nämnden sammanträder måndagen den 10.6.2013 på kommungården kl.16.15 
och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende måndagen den 
17.6.2013.  

 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i skolnämn-
den samt åt kommunstyrelsens ordförande och representant onsdagen den 
5.6.2013. Samma dag har möteskallelsen skickats åt ersättarna i skolnämnden.  

 
Beslut: Ordförande konstaterade mötet vara lagenligt sammankallat och till anta-
let ledamöter beslutfört. 
------------- 

 
§ 35 Val av två protokolljusterare 
SN § 35 Enligt Finströms kommuns förvaltningsstadga § 65 skall protokollet justeras av 
10.6.2013 två för varje gång särskilt utsedda ledamöter. Protokollet justeras på det sätt som 

organet beslutar. Protokolljusteringen kan ske enligt turordning. Sker protokoll-
justeringen i turordning är Miina Fagerlund och Kristoffer Gottberg i tur att justera. 

 
Beslut: Miina Fagerlund och Kristoffer Gottberg valdes till protokolljusterare. 
------------- 

 
§ 36 Godkännande av föredragningslistan 
SN § 36  
10.6.2013 Beslut: Föredragningslistan kompletterades med § 45 Anhållan om assistent.   

 ------------- 
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§ 37 FÖRVALTNINGSÄRENDE Handlingsplan för att stärka ledningsfunktionen vid Källbo 
skola 
SN § 37   
10.6.2013 Skolnämnden beslöt vid sitt senaste möte den 22.4.2013, § 31, att ge skoldirektören i 

uppdrag att till nästa möte utarbeta en handlingsplan för att stärka ledningsfunktionen 
vid Källbo skola.  

 
 Skoldirektören har kontaktat Carola Lindholm – Gerlin för handledning till personalen vid 

Källbo skola. Carola är vd vid konsultföretaget Ab Carolin Oy som erbjuder tjänster för 
att öka individers och gruppers arbetseffektivitet och välmående på arbetsplatsen. De 
erbjuder också tjänster för organisationer ifråga om stöd för ett gott och strukturerat le-
darskap. Carola har haft ett inledande möte med föreståndaren och vice föreståndaren. 
Tillsammans har de utarbetat en plan för handledning av kollegiet inför höstterminen 
2013. 

 
 Skoldirektören har tillsammans med föreståndaren och vice föreståndaren gått igenom 

vilka organisatoriska förändringar som är nödvändiga för att stärka ledningsfunktionen 
vid Källbo skola. Fr.o.m. 01.08.2013 bör ledningsgruppens sammanträden schemaläg-
gas. De medlemmar förutom föreståndaren som ingår i ledningsgruppen bör få ett skilt 
arvode för detta. Vice föreståndaren bör förutom ett arvode för vice förståndarskapet få 
inräknat 2 vt handledning i sin undervisningsskyldighet. Ovan nämnda förändringar be-
skrivs i bifogad bilaga.  

 
 Kostnaderna för handledning beräknas bli max 3600 € för höstterminen och därtill 

kommer resekostnader. De organisatoriska åtgärderna belastar budgeten 2013 med 
3550 €. Medel för detta tas ur befintlig budget. 

 
 SD:s förslag: Skolnämnden godkänner de åtgärder som beskrivs i den bifogade hand-

lingsplanen. 
 

 Beslut: Enligt förslag. 
 ______________ 

 Bilaga nr 1/5/10.6.2013 
 ____________ 
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§ 38 FÖRVALTNINGSÄRENDE Utlåtande om 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.  
 
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 
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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. 
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. 
-----------------  
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Kst § 330/4.12.2012 
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 
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av Köksgruppens rapport om matbespisningen i Finström. Sammanfattningsvis kan sä-
gas att föreningen befarar en försämring för eleverna om de blir av med nuvarande per-
sonal i köket. Skrivelsen från Hem och Skola bifogas. 

 
 En skrivelse har också lämnats in från Källbo skolas personal. I skrivelsen vill de fram-

föra några åsikter och tankar som de fått med anledning av rapporten om matbespis-
ningen 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 rational-
iseringar. 

 
 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 kvali-
teten 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. 

 ____________________ 
 Bilaga nr 2a/5/10.6.2013 
 Bilaga nr 2b/5/10.6.2013 
 Bilaga nr 2c/5/10.6.2013 

____________________ 
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§ 39 FÖRVALTNINGSÄRENDE Fastställande av uppsamlingsplatser för skolskjutsarna 
SN § 39   
10.6.2013 Enligt § 30 i Finströms kommuns skolstadga skall uppsamlingsställen för skolskjutsarna  

fastställas av skolnämnden. Det bör göras innan anbuden begärs in för skolskjutsarna. I 
anbudshandlingarna finns det två på- och avstigningsplatser markerade med gult som 
avviker från tidigare praxis och som kan leda till prejudicerande beslut. Från tidigare så 
har praxis varit att busshållplatserna fungerar som uppsamlingsplats för bussarna och på 
de sträckor som taxibilar trafikerar så undviker man att låta eleverna korsa vägen.  
 
För att kunna hänvisa till likabehandlingsprincipen bör de uppsamlingsplatser som är 
markerade med gult omförhandlas så att de motsvarar av skolnämnden tidigare tilläm-
pade principer för uppsamlingsplatser.   
 
SD:s förslag: Uppsamlingsplatserna fastställs enligt den lista över på- och avstignings-
platser som bifogas. 

   
 Beslut: Enligt förslag. 
 ____________________ 
 Bilaga nr 3/5/10.6.2013 

____________________ 
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§ 40 FÖRVALTNINGSÄRENDE Elevskjutsar läsåret 2013-2014 - Antagande av anbud 
SN § 40   
10.6.2013 Elevskjutsarna läsåret 2013-2014 har varit utannonserade. Upphandlingen avslutades 

den 06.05.2013 kl. 15.00. Inom utsatt tid inkom anbud från Viking Line buss, Williams 
buss, Smedens taxi, Ämnäs taxi, Boris Boman och V.I.P. CAB. Samtliga bolag utom 
V.I.P. CAB uppfyller skallkraven i anbudshandlingarna. V.I.P. CAB har erbjudits möjlighet 
att komplettera handlingarna och lovat att komplettera med erforderliga bevis till mötet. 
Rutt 11 saknar anbud. 

 
 
 SD:s förslag: Skolnämnden antar de anbud som finns i det färgade fältet i bilagan, an-

bud på skolskjutsar Finströms elever 2013-2014. Skolföreståndaren ges i uppdrag att 
förhandla med anbudsgivarna för att hitta en lösning på den rutt som saknar anbud. 
Skolföreståndaren ansvarar för att avtal skrivs med anbudsgivarna efter att läsåret in-
letts.  

 
 Beslut: Enligt förslag. 
 ___________________ 
 Bilaga nr 4/5/10.6.2013 
 ___________________ 
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§ 41 FÖRVALTNINGSÄRENDE Överföring till specialklass (konfidentiellt ärende) 
SN § 41 
10.6.2013  
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§ 42 FÖRVALTNINGSÄRENDE Överföring till anpassad lärokurs (konfidentiellt ärende) 
SN § 42 
10.6.2013  
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§ 43 FÖRVALTNINGSÄRENDE Överföring till anpassad lärokurs (konfidentiellt ärende) 
SN § 43 
10.6.2013  
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§ 44 FÖRVALTNINGSÄRENDE Överföring till specialklass (konfidentiellt ärende) 
SN § 44 
10.6.2013  
 
  



FINSTRÖMS KOMMUN                              SKOLNÄMNDEN                         PROTOKOLL    NR 5/10.6.2013 
 

15 

 

 

Signaturer                    Protokolljusterare                 Protokolljusterare               Utdragets riktighet bestyrkes 
 
 
                                    Miina Fagerlund                Kristoffer Gottberg Marianne Söderlund                                  

§ 45 FÖRVALTNINGSÄRENDE Anhållan om assistent (konfidentiellt ärende) 
SN § 45 
10.6.2013  
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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 be 
slutet. 
 
Paragrafer: 34-38 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt  
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 39-45 
 
Enligt 15 § Förv. processL / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda be 
slut. 
 
Paragrafer och grunden 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, skyldig 
het eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.     
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas: 
 
Skolnämnden i Finström 
Skolvägen 4 
22410 Godby 
 
Paragrafer: 39-45 
 
       

                 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. 

 
Rättelseyrkandes innehåll 
 
Av rättelseyrkande skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet  skall underteck- 
nas av den som framställt det. 
 

 
 

 


