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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 

PROTOKOLL       

  Sammanträdesdatum Nr  
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 16.6.2011 3/11 

Sammanträdestid Torsdag 16.6.2011, kl. 19.00 
 

 Kommungården i Godby, sammanträdesrummet 
Beslutande  

x Mattsson, Lars-Åke 
x Danielsson, Sven-Anders 
- Eriksson Viveka 
x Karlsson, Sören 
- Rögård, Christian 
- Johns Elof 
- Lindström, Dick 
x Mattsson, Thomas  
- Jalava, Petra 
x Erland, Olof 
- Andersson, Leif 
- Pastoor, Frederik 
- Mattsson, Margareta 
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x Björkman, Torbjörn  
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x Gestberg, Solveig 
 

 
x Rögård, Inga-Lill 
x Rögård, Lars 
x Wikström-Nordberg Carola 
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Övriga närvarande x Höglund Roger, kst ordförande 
x Oriander, Niklas vik kom.dir.   
x Josefsson, Boel, ekonomichef 
x Lindblom, Regina 
 

x Branér, Britt 
x Lundberg, Kie 

Paragrafer §§  24 - 32 
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  Utfärdat den 9.6.2011 Sida 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 16.6.2011 2 

Sammanträdestid Torsdag 16.6.2011, kl. 19.00 
 

Sammanträdesplats Kommungården i Godby, sammanträdesrummet 
 
Ärenden: 
 
24 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
25 § Protokolljusterare 
26 § Föredragningslistan  
27 § Revidering av Finströms kommuns skolstadga  
28 § Bokslut 2010  
29 § Finström - Vision 2030 
30 § Arbetsgrupp för äldreomsorgen 
31 § Inrättande av befattning – köksbiträde till Rosengård 
32 § Besvärsanvisning  
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kfm § 24 
Förrätta namnupprop, konstatera sammanträdets lagliga 
sammankallande samt beslutförhet med hänsyn till antalet 
närvarande. 
Beslut: 
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat samt 
i övrigt beslutfört. 
 
 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kfm § 25 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Att justera dagens protokoll utsågs Thomas Mattsson och 
Solveig Gestberg. 
 
 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN  

Kfm § 26 Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut:  
Kommunfullmäktige godkände föredragningslistan utan tillägg. 
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REVIDERING AV FINSTRÖMS KOMMUNS SKOLSTADGA  

Skn § 127/15.12.2010   
   Bilaga 4 Fastställd skolstadga 

 
Enligt grundskolelagen skall kommunfullmäktige anta en 
skolstadga för grundskolan. Enligt grundskoleförordningen skall 
i skolstadgan finnas bestämmelser om: 
- indelningen i skoldistrikt och skolornas placering 
- intagning av elever 
- ordnandet av skolskjuts och inkvartering 
- uppgifter för skolnämnden och de tjänstemän 
   som är underställda nämnden 
- främmande språk som är valfria 
- rutiner för elevernas val av valfria läroämnen 
-vilka frågor som skolnämnden skall inhämta elevrådets           
yttrande över 
 
Gemensamt för landskapets skolor utarbetas för närvarande ett 
förslag till skrivning i skolstadgorna angående hemundervisning. 
 
SD:s Förslag:  
Skolnämnden ger skoldirektören och skolans föreståndare i 
uppdrag att inom januari utarbeta ett förslag till reviderad 
skolstadga för Finströms kommun. 
 
Beslut: 
Skolnämnden godkände förslaget. 
_ _ _ _ _ _ _ 
 

Skn § 4/16.02.2011    
Vi presenterar revideringen så långt vi kommit på 
sammanträdet. Ta med bilaga 4 från senaste sammanträde om 
ni har den kvar. 
 
Sd:s Förslag:  
Skolnämnden antecknar det pågående arbetet med 
revideringen av skolstadgan för kännedom och påpekar 
följande inför det fortsatta arbetet: 
- utökad delegation gällande avtalsenliga ledigheter 
- sändningar av handlingar digitalt 
- kontrollera i lagen hur ersättare i nämnden skall tillsättas 
 
Beslut: 
Skolnämnden godkände förslaget. 
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_ _ _ _ _ _ 
 

Skn § 15/06.04.2011 
Bilaga 1  Förslag till skolstadga  
 
Sd:s Förslag:  
Skolnämnden omfattar förslaget till skolstadga och översänder 
förslaget till kommunstyrelsen för godkännande. 
 
Beslut: 
Skolnämnden återremitterade ärendet. 
_ _ _ _ _ _ 
 

Skn § 30/27.4.2011    
   Bilaga 1  Förslag till skolstadga  

 
Sd:s Förslag:  
Skolnämnden omfattar förslaget till skolstadga och översänder 
förslaget till kommunstyrelsen för godkännande. 
 
Beslut: 
Skolnämnden godkände förslaget. 
_ _ _ _ _ _ _ 
 

Kst § 134/11.5.2011 
Förslag till reviderad skolstadga, bilaga E § 134/11 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
den reviderade skolstadgan.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------------------  

Kfm § 27 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
den reviderade skolstadgan, bilaga A § 27/11 kfm.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
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BOKSLUT 2010 

Kst § 128/11.5.2011 
Upptas till behandling kommunens bokslut för år 2010. 
 
I enlighet med kommunallagen § 68 är kommunens 
räkenskapsperiod ett kalenderår. Styrelsen skall göra upp ett 
bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till 
fullmäktige före utgången av juni månad året efter 
räkenskapsperioden. I bokslutet skall ingå en resultaträkning, 
en balansräkning och bilagor till dem samt en översikt över 
budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. 
 
Bokslutet skall undertecknas av styrelseledamöterna och 
kommundirektören. 
 
I enlighet med kommunallagen § 70 skall styrelsen, när 
verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med 
anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att 
balansera ekonomin. 
 
Efter slutförd slutrevision kommer revisorerna att överlämna sin 
revisionsberättelse. Därefter kan styrelsen överlämna bokslutet 
till kommunfullmäktige. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner bokslutet för år 2010 samt 
undertecknar handlingarna, bilaga C § 128/11 kst.  
Kommunstyrelsen föreslår vidare att räkenskapsårets överskott 
om 1 022 196,60€ förs till det fria egna kapitalet. Handlingarna 
överlämnas till revisorerna för slutrevision. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. Vidare gav 
kommunstyrelsen socialnämnden i uppdrag att utreda hur 
avgiften för alkohol- och drogmottagningen i Mariehamns stad, 
är uppbyggd. 
-------------------  

Kst § 144/8.6.2011 
Förslag: 
Revisorerna överlämnade revisionsberättelse samt protokoll 
och PM med åtgärdsförslag, efter utförd revision. Revisorerna 
förordar att bokslutet godkänns och att de redovisningsskyldiga 
beviljas ansvarsfrihet för den granskade perioden. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen överlämnar bokslutet 1.1.2010–31.12.2010 
till kommunfullmäktige, bilaga A § 144/11 kst. Kommunstyrelsen 
föreslår inför kommunfullmäktige att bokslutet fastställs i 
uppgjord form samt att de redovisningsskyldiga beviljas 
ansvarsfrihet. Kommunstyrelsen föreslår också att 
räkenskapsårets överskott förs mot det fria egna kapitalet. 
Vidare rekommenderar kommunstyrelsen att ekonomikansliet 
verkställer givna rekommendationer. 
Beslut: 



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

Kommungården i Godby  

   16 juni 2011 Niklas Oriander 

     
- 7 - 

Kommunstyrelsen godkände förslaget. Vidare påpekade 
kommunstyrelsen vikten av en fortsatt ekonomisk 
återhållsamhet.  
 
-------------------  

Kfm § 28 
   Förslag: 

Kommunfullmäktige fastställer bokslutet 2011 i uppgjord form, 
bilaga B § 28/11 kfm. De redovisningsskyldiga beviljas 
ansvarsfrihet och räkenskapsårets överskott förs mot det fria 
egna kapitalet. 
Beslut:  
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. Vidare 
godkände fullmäktige kommunstyrelsens beslut Kst § 377 av 
den 1.12.2010, angående budgetändring för daghemsbygget. 
 
 
 
 

FINSTRÖM -  VISION 2030 

Kst § 41/10.2.2010 
Förslag: 
Kommunstyrelsen tillfrågar och utser en arbetsgrupp men 
uppgift att utarbeta tänkbara framtidsscenarion i kommunen 
beträffande befolkning, åldersstruktur, planerade 
bostadsområden, skatteunderlag och vilka behov av 
samhällelig service så som äldrevård, skola, daghem det 
kommer att förutsätta på 5, 10, 15 och 20 års sikt. 
Arbetsgruppen har rätt att kalla sakkunniga till sammanträden 
och arbetet bör vara färdigställt före utgången av april 2010.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet. 
------------------- 

Kst § 79/4.3.2011  
Förslag: 
Kommunstyrelsen tillfrågar och utser arbetsgruppen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt tillfråga och utse följande personer till 
arbetsgruppen: 
Regina Lindblom – ordförande  
Inger Rosenberg-Mattsson – sekreterare/sammankallare 
Boel Josefsson 
Thomas Mattsson  
samt beviljade närvaro- och samt åt Roger Höglund och Niklas 
Oriander. Vidare beslöt kommunstyrelsen att arbetsgruppen har 
rätt att kalla sakkunniga till sammanträden och att tidsgränsen 
för arbetet är 31.5.2010.  
-------------------  

Kst § 25/2.2.2011 
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Arbetsgruppen presenterar dokumentet ”Vision 2030”, bilaga B 
§ 25/11 kst. Dokumentet bör ses som en utgångspunkt för 
vidare arbete och är ett ”levande dokument” som kontinuerligt 
uppdateras. Vidare är syftet med dokumentet att användas vid 
budgetering, uppgörande av ekonomiplaner samt att även i 
övrigt fungera som stöd för beslutsfattning i kommunen.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen konstaterar att arbetsgruppen har slutfört sitt 
arbete enligt uppdrag.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
------------------  

Kst § 47/2.3.2011 
 
Förslag: 
Kommunstyrelsen begär utlåtanden från nämnderna angående 
dokumentet som helhet och över de respektive 
förvaltningsområden som behandlas i dokumentet. Vidare 
besluter kommunstyrelsen att ett allmänt informationstillfälle, 
där arbetsgruppen presenterar dokumentet för 
kommuninvånare och övriga intresserade, anordnas under 
våren 2011. Vidare tillfrågar och utser kommunstyrelsen en 
arbetsgrupp med uppgift att i samråd med fastighetsägare, 
affärsmän och planläggare vidareutveckla planerna för Godby 
centrum. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget och beslöt att tillfråga 
och utse följande personer till arbetsgrupp för vidareutveckling 
av planer för Godby centrum: Dick Lindström, Regina Lindblom 
(ordförande och sammankallare), Inger Rosenberg-Mattsson 
och Niklas Oriander samt beviljade närvaro- och yttranderätt åt 
Roger Höglund. Arbetsgruppen har rätt att kalla sakkunniga till 
sammanträden.  
---------------  

Skn. § 33/27.4.2011 
Bilaga 2 Vision 2030 
 
Kommunstyrelsen inbegär utlåtanden från nämnderna 
angående dokumentet som helhet och över respektive 
förvaltningsområden som behandlas i dokumentet. 
 
Sd:s Förslag:  
Skolnämnden omfattar dokumentet Finström Vision 2030. 
Beslut: 
Skolnämnden godkände förslaget och framhåller att följande 
åtgärder i Vision 2030 skall prioriteras: 
- En trafiklösning för busstrafiken till och från Källbo skola 

behövs snarast, om möjligt inför höstterminen 2011 
- Befolkningsprognosen för Finströms kommun visar att 

elevantalet kommer att öka. Detta medför att planeringen av 
Källbo skolas tillbyggnad bör påbörjas 2012. 

---------------  
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TN § 36/12.5.2011 
Kommunstyrelsen har begärt ett utlåtande angående Tekniska 
nämndens del i dokumentet Vision 2030, Bilaga C § 36/11 TN. 
Förslag: 
Tekniska nämnden godkänner sin del av dokumentet Vision 
2030. 
Beslut: 
Tekniska nämnden antecknar dokumentet Vision 203 för 
kännedom. Nämnden föreslår att ett seminarium anordnas i 
syfte att diskutera de delar i planen som rör tekniska nämnden. 
Seminariet skulle vara gemensamt med byggnadsnämnden, 
tekniska nämnden, Finströms kommunaltekniska och anordnas 
av arbetsgruppen för vidareutveckling av planen för Godby 
centrum. 
-------------------  

SocN § 86/23.5.2011 
 
Personalgruppen på socialkansliet har gått igenom texten och 
funnit att följande synpunkter bör framläggas: 
 
• Nu - situationen beskrivs mera än visionen. 
 
•Tidsplan saknas eller tas inte in i diskussionen. Planen 
sträcker sig ju fram till 2030. 
 
• Skrivningen på sidan 9 där det står att två problem finns bl.a. 
lag och förordning är inte bra formulerad. 
Konstateras att lag och förordning inte bör ses som ett problem 
utan som en garanti för den enskilda individen och som ett 
rättesnöre för kommunens politiker och tjänstemän. Det är 
säkert sant att enskilda politiker kan uppfatta lag och förordning 
som problem om detta då innebär att ekonomiska aspekter 
kommer i förgrunden. Vad den enskilda kommuninvånaren 
tycker om det är ju en annan fråga.  
Vision är ju då att verkligen satsa på förebyggande arbete inom 
alla delar. 
 
• På samma sida tas kommunens storlek upp. Konstateras att 
Finström är en av de största kommunerna på Åland och skall 
inte jämföras med kommuner som ännu på 90 – talet var s.k. 
ensocialsekreterarkommuner. Finströms kommun har haft 
förmånen att under åratal ha en mycket kunnig personal.  
En vision är att bl.a. bereda t.ex. högskolestuderande möjlighet 
till sommarpraktik för att på så sätt underlätta framtida 
rekrytering och att i alla sammanhang ge en positiv bild av 
kommunen. 
 
• Barnskyddet är just inte alls omnämnt. Information bör ges om 
det samarbetsavtal som kommunen har med Eckerö och 
Hammarland och om det kommande avtalet med Sund, Saltvik 
och Vårdö. 
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Vision är att intresse fortfarande finns för t.ex. gemensam 
familjearbetare och att samarbetsavtalet ytterligare utvecklas till 
att gälla större områden inom barnskyddet för att t.ex. undvika  
jävsfrågor. En arbetsgrupp kunde bildas med de norr – 
åländska kommunerna. 
 
• En allmän vision för samtliga förvaltningar inom kommunen är 
att satsa på fortbildning, skapa förutsättningar för handledning 
och att ytterligare finslipa och att arbeta fram olika styrdokument 
och riktlinjer.  
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden godkänner utlåtandet och ärendet skickas 
vidare till kommunstyrelsen. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
----------------  
 

Kfn § 43/30.5.2011 
Kultur- och fritidschefen och nämndens ordförande har på 
nämndens uppdrag tagit fram förslag till utlåtande. 
Förslag: 
Kultur- och fritidsnämnden framhåller följande med anledning av 
dokumentet Vision 2030: 
- Nämnden efterlyser långsiktighet vad gäller kommunen 

investeringar 
- Kulturens inverkan på kommuninvånarnas trivsel och 

välbefinnande borde framkomma bättre 
- Kultur- och fritidssektorn är i stort behov av mer personal för 

att kunna bibehålla och utveckla verksamheten 
- Ungdomsgården i centrala Godby borde vara en lokal som 

alltid är öppen och fungerar för alla ungdomar på Norra 
Åland 

- Det är viktigt att bibehålla samarbetet kring Medis samt att 
utveckla samarbetet med andra kommuner och 
frivilligorganisationer inom nämndens verksamhetsområden. 

Beslut: 
Förslaget godkändes med påpekandet att det varit svårt att ta 
ställning till visionen eftersom det är oklart hur den ska 
användas och konkretiserats. Nämnden vill medverka när 
visionens mål förverkligas. 
------------------------  

Bn §83/1.6.2011 
Uppta till behandling utlåtande gällande framställningen av 
byggnadsinspektionen i Vision 2030. 
 
Förslag till beslut:  
Byggnadsnämnden tar ställning till texten i dokumentet Vision 
2030 och informerar kommunstyrelsen. 
                                                                                                             
Beslut:  
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Byggnadsnämnden konstaterar att det bör vara en kontinuitet i 
samhällsplaneringen där vikt ska läggas på framtida bostads- 
och företagsetableringar. 
--------------  
 
Vidare konstaterar den gemensamma räddningsnämnden att 
det i stycket ”myndighetsuppgifterna” (sista meningen s.20)bör 
framkomma att det är i samråd med kommunerna som 
Landskapsregeringen skall utarbeta en plan huruvida 
riktlinjerna för hur det kommunala räddningsväsendet skulle 
kunna administreras av en för lanskapet gemensam kommunal 
myndighet (hänvisning. Räddningslag 2006/106 § 8). 
I stycket ”Framtidsbehov” (s.21 alt.1) sägs att man inte 
samarbetar med Mariehamn. Samarbetet med Mariehamn sker 
genom avtal om befälsjour, ingen kommun har direkt avtal 
kommuner emellan om detta samarbete. Det är en lösning för 
samtliga kommuner inom lanskapet som helhet. Från 
Mariehamn utgår även udda enheter som räddningsdykning, 
höjdfordon och kemdykning vilka kan påkallas per automatik 
från landskapets alarmcentral eller begäras direkt av 
jourhavande befäl. Finströms kommun har en specialenhet för 
vattentransport (tankbil) som Mariehamn närhelst kan påkalla. 
Finströms kommun har kommunala grannar runt omkring sig åt 
alla vädersträck och samarbetar i samtliga riktningar både 
genom att erhålla bistånd samt giva bistånd.  

 
Kst § 149/8.6.2011 

Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att nämndernas utlåtanden införs i 
dokumentet. Vidare föreslår kommunstyrelsen att 
kommunfullmäktige omfattar Visionen och konstaterar att Vision 
2030 bör ses som ett levande dokument som vid behov 
revideras årligen och används som stöd vid framtidsplanering 
av kommunen och den kommunala servicen.  
Beslut: 
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att nämndernas utlåtanden beaktas i 
dokumentet. Vidare föreslår kommunstyrelsen att 
kommunfullmäktige omfattar Visionen och konstaterar att Vision 
2030 bör ses som ett levande dokument som vid behov 
revideras årligen och används som stöd vid framtidsplanering i 
kommunen och av den kommunala servicen.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
----------------------  

Kfm § 29 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige omfattar 
dokumentet Vision 2030 inklusive nämndernas utlåtanden, 
bilaga C § 29/11 kfm.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
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ARBETSGRUPP FÖR ÄLDREOMSORGEN 

 Kst § 267/16.9.2009 
Kommunfullmäktige kom under sitt sammanträde 3.9.2009 att 
ge styrelsen i uppdrag att se över äldreomsorgen i kommunen. 
Äldreomsorgsplanen för Finströms kommun påtalar bl.a. ett 
behov av utbyggnad av Rosengård.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar tillsätta en arbetsgrupp som har i 
uppgift att se över hela äldreomsorgen i kommunen, utvecklings 
behov och möjligheter samt kostnadsberäkningar.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt tillfråga och utse följande personer till 
arbetsgruppen: 
 
Torbjörn Björkman – ordförande  
Britt Branér – sekreterare  
Carola Wikström-Nordberg  
Per Lycke  
Kie Lundberg  
Boel Josefsson  
samt beviljade närvaro- och yttranderätt åt Roger Höglund och 
Niklas Oriander. Vidare beslöt kommunstyrelsen att 
arbetsgruppen har rätt att kalla sakkunniga till sammanträden, 
att tidsgränsen för arbetet är 31.1.2010 och att styrelsen önskar 
rapportering med jämna mellanrum.  
----------------  

Kst § 150/8.6.2011 
Arbetsgruppen för äldreomsorgen presenterar sin rapport, 
Bilaga B § 150/11 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att överlämna rapporten till 
kommunfullmäktiges kännedom.  
----------------  

Kfm § 30 
Förslag: 
Kommunfullmäktige antecknar sig äldreomsorgsgruppens 
rapport 2011 till kännedom, bilaga D § 30/11 kfm.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
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INRÄTTANDE AV BEFATTNING - KÖKSBITRÄDE TILL ROSENGÅRD 

SocN § 182/23.11.2009 
 
En befattning som köksbiträde vid Rosengård har varit 
tidsbunden sedan 01.01.2008. Den nuvarande anställningen är 
t o m 31.12.2009. Behovet av köksbiträde till Rosengård 
uppstod i samband med att den dagliga verksamheten inom 
Ålands Omsorgsförbunds regi avslutades vid Rosengård och 
befattningen har varit tidsbunden i väntan på de utredningar 
som gjorts i anslutning till centralköket i nya Godby daghem.  
Resultatet av utredningen kring centralköket är att köksbiträdet i 
Rosengård  inte berörs av den nya verksamheten. Behovet av 
köksbiträde till Rosengård kvarstår och det finns inte någon 
giltig orsak att bibehålla befattningen som tidsbunden.   
 
Socialarbetarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att 
den tidsbundna befattningen som köksbiträde, 78,4 %, inrättas 
som en tillsvidare befattning till köket i Rosengård från den 
01.01.2010 och med grundlönen 1 792,47 euro/månad (heltid).   
 
Vik. socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget och föreslår att 
kommunstyrelsen godkänner att befattningen inrättas tillsvidare, 
eftersom ingen utredning av köksfunktionen på Rosengård har 
initierats. 
---------------- 

Kst § 389/2.12.2009 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beviljar förlängning av den tidsbundna 
befattningen som köksbiträde vid Rosengård fr.o.m. 1.1.2010 t 
o m 31.12.2010 och ger socialnämnden i uppgift att utreda 
köksfunktionen på Rosengård.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
------------------  

SocN § 184/18.10.2010 
  
En befattning som köksbiträde vid Rosengård har varit 
tidsbunden sedan 01.01.2008. Den nuvarande anställningen är 
t o m 31.12.2010. Befattningen har hela tiden innehafts av 
Josefin Sporre som är utbildad kock. Kommunstyrelsen har vid 
sitt möte den 02.12.2009 beslutat att förlänga den tidsbundna 
befattningen som köksbiträde vid Rosengård från den 01.01-
31.12.2010 med hänvisning till att socialnämnden bör utreda 
köksfunktionen vid Rosengård. 
Socialnämnden tillsatte den 01.02.2010 en arbetsgrupp för 
ändamålet och den 31.05.2010 ändrades arbetsgruppens 
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medlemmar. Arbetsgruppen har ännu inte kommit fram till något 
resultat, men behovet av kökspersonal på Rosengård kan 
oberoende inte bli färre än två kökspersonal eftersom 
bemanningen måste förstärkas på det sättet att det bör finnas 
behörig kökspersonal även på helger och inte endast på 
vardagar som det är i nuläget.  
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att 
den tidsbundna befattningen som köksbiträde, 78,4 %, inrättas 
som en tillsvidare befattning till köket i Rosengård från den 
01.01.2011 och med grundlönen 1 817,66 euro/månad (heltid).   
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden beslutar att upplösa arbetsgruppen för 
köksfunktionen och överför ärendet till kommunstyrelsen. I 
väntan på en utredning beslutas att befattningen som 
köksbiträde fortsätter som en tidsbunden befattning under år 
2011. 
-----------------  

Kst § 338/27.10.2010 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beviljar förlängning av det tidsbundna 
arbetsavtalet som köksbiträde vid Rosengård fr.o.m. 1.1.2011 t 
o m 31.12.2011. Vidare diskuterar kommunstyrelsen 
köksfunktionen i Rosengård och besluter om vidare åtgärder. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återemittera ärendet.  
----------------  

Kst § 393/1.12.2010 
Konstateras att den i balanseringsplanen av 2008 initierade 
diskussionen om samordningseffekter mellan centralköket och 
Rosengårds kök ännu inte har konkretiserats.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beviljar förlängning av det tidsbundna 
arbetsavtalet som köksbiträde vid Rosengård fr.o.m. 1.1.2011 
t.o.m. 30.6.2011 med motiveringen att frågan om den totala 
personalresursen för köksfunktionerna i kommunen bör lösas. 
Vidare besluter kommunstyrelsen att tillfråga och utse 
barnomsorgsledaren, äldreomsorgsledaren och 
kommundirektören att utreda samordningsmöjligheterna mellan 
centralköket och köket i Rosengård. Arbetet bör vara slutfört 
senast 30.4.2011.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------------------  

Kst § 112/27.4.2011 
Arbetsgruppen, med uppdraget att utreda 
samordningsmöjligheterna mellan centralköket och köket i 
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Rosengård, har slutfört sitt uppdrag och överlämnar sin rapport 
till kommunstyrelsen.  
Arbetsgruppen har studerat olika alternativ till samordning 
mellan köken med följande utgångspunkter: 1) förbättrad 
köksfunktion för äldreomsorgen, 2) minsta möjliga personal- 
och kostnadsökning och 3) att optimera nyttjandet av 
centralköket. En sammanfattning av arbetsgruppens slutsatser 
och rekommendationer: 

• För att optimera köksfunktionen i kommunen 
rekommenderar arbetsgruppen inrättande av en 
befattning som kock i Finströms kommun istället för den 
tillfälligt besatta befattningen som köksbiträde vid 
Rosengård på 78,4%. Detta medför en ökad 
lönekostnad på 7920€/år. 

• Följderna av inrättande av befattningen är att 
Rosengårds kök då kan vara bemannat varje dag under 
året mellan kl. 9 och 18 vilket medför en förbättring i 
förutsättningarna för god kosthållning inom 
äldreomsorgen.  

• Arbetsgruppen rekommenderar vidare att lunchmaten 
för äldreboendena inklusive maten för hemtransport 
tillreds i centralköket under veckodagarna. Maten 
transporteras till Rosengård i värmeskåp, bilaga A § 
114/11 kst. 

Förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar arbetsgruppens förslag och föreslår 
att kommunfullmäktige inrättar en befattning som kock i 
Finströms kommun samt att de övriga rekommendationerna 
verkställs enligt arbetsgruppens förslag. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet.  
------------------  

Kst § 148/6.8.2011 
Arbetsgruppen presenterar vidare upplägg gällande 
samordningsmöjligheter mellan centralköket och Rosengårds 
kök. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände det ursprungliga förslaget och 
föreslår att kommunfullmäktige inrättar en tjänst som kock i 
Finströms kommun.  
-------------  

Kfm § 31 
 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att en befattning 
som kock i Finströms kommun inrättas, i enlighet med bilaga E 
§ 31/11 kfm.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
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BESVÄRSANVISNING 

Kfm § 32 
Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet 
förklarades avslutat kl. 21.08. Besvärsanvisning bifogas 
protokollet.   

 
 
 

FRÅGESTUND 

Under frågestunden diskuterade fullmäktige följande ärenden: 
 

• Skatteinkomster 2010 
• Socialkansliet  
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BESVÄRSANVISNING 

 
 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträd  Paragraf 
Kommunfullmäktige i Finström 16.6.2011   §§ 24-32 
 
Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer; 
24-32 
 
Besvär skall framställas inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. Kommunmedlem anses ha 
fått del av beslutet när protokollet har framlagts till offentligt påseende. 
 
Besvärsmyndighet  Ålands Förvaltningsdomstol 
   Torggatan 16 
   PB 31 
   22 101 MARIEHAMN 
 

KLAGOTID 
Besvärshandlingarna skall vara inlämnade till besvärsmyndigheten före utgången av besvärstiden. Om 
besvärstidens sista dag är helgdag, självstyrelsedag, självständighetsdag, första maj, jul- eller 
midsommarafton eller helgfri lördag, får besvärshandlingarna inlämnas den första vardagen därefter. 
 

INNEHÅLL 
Besvärsskriften skall innehålla 

- besvärandens namn, yrke, boningskommun och postadress 
- det beslut i vilken ändring söks 
- till vilka delar ändring söks och vilka ändringar som påyrkas 
- motiveringar till ändringsyrkandet 

 
UNDERSKRIFT 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av den som anför besvär eller annan person som har 
uppgjort den. Om endast den som har uppgjort besvärsskriften undertecknat den, skall också denna 
persons yrke, boningsort och postadress framgå. 
 
Till besvärsskriften skall bifogas beslutet i vilket ändring söks, i original eller som en officiellt bestyrkt 
kopia. 
 
Med stöd av 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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