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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kst § 189
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande.
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför.

PROTOKOLLJUSTERARE

Kst § 190
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll.
Beslut:
Kommunstyrelsen utsåg Leena Laaksonen och Rolf Karlsson till 
att justera dagens protokoll.

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kst § 191
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av
brådskande natur.
Beslut:
Kommunstyrelsen  godkände  föredragningslistan  med följande 
tillägg:
- Borgensförbindelse
- Iordningställande av markområde
- Beviljande av fullmakt åt DKCO Advokatbyrå Ab (behandlas 

i samband med § 200)
- Skolnämndens  anhållan  om utökning av  arbetsavtal  inom 

fritidshemsverksamheten  samt  fortsättning  av  ett 
elevassistentavtal

DELGIVNING

Kst § 192
Delgivning av följande handlingar:
- Byggnadskommitténs protokoll nr 9/09
- NÅHD, förbundsfullmäktige protokoll nr 2/2009
-  Ålands  kommunförbund,  förbundsstämmans  protokoll  nr 
1/2009
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet.
Förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på kommungården i Godby

Den 4 juni 2009 Niklas Oriander
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Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER

Kst § 193
Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder
och övriga organ:
Kultur- och fritidsnämnden (4/09) 
Byggnadsnämnden (2/09)
Skolnämnden (4/09) 5/09
Lantbruksnämnden (2/09) 
Socialnämnden (4/09) 
Tekniska nämnden (3/09) 4/09
Räddningsområde Ålands landskommuner (3/09)
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 7/09 och 8/09
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet
Förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

Kst § 194
Enligt  49  §  kommunallagen  för  landskapet  Ålands  skall 
kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattas 
av kommunfullmäktige.  Kommunfullmäktige  höll  sammanträde 
den 7.5.2009. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen  konstaterar  att  besluten  tillkommit  i  laga 
ordning och antecknar i övrigt protokollet till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes
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BOKSLUT 2008

Kst § 177/13.5.2009
Upptas till behandling kommunens bokslut för år 2008.

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  beslutar  godkänna  bokslutet  för  år  2008 
samt underteckna handlingarna, bilaga A-§ 177/09 kst. 
Handlingarna överlämnas till revisorerna för slutrevision.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
--------

Kst § 195
Revisorerna  överlämnade  revisionsberättelse  efter  utförd 
revision. Revisorerna förordar att bokslutet godkänns och att de 
redovisningsskyldiga  beviljas  ansvarsfrihet  för  den granskade 
perioden.
Förslag:
Kommunstyrelsen överlämnar bokslutet 1.1.2008-31.12.2008 till 
kommunfullmäktige,  bilaga  A  195/09  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.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes
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BUDGETUPPFÖLJNING PER 30.4.2009

Kst § 196
Budgetuppföljningen per sista april 2009 presenteras, bilaga B 
§ 196/09 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen  antecknar  sig  informationen  till  kännedom 
och  överför  den  som  ett  informationsärende  till 
kommunfullmäktige. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

ÅLANDS INDUSTRIHUS AB:S BOLAGSSTÄMMA

Kst § 197
Aktieägare  i  Ålands  Industrihus  Ab  kallas  till  ordinarie 
bolagsstämma torsdagen den 11 juni 2009 kl. 09.00 i kvarteret i 
TIDEN.
Förslag:
Kommunstyrelsen  beslutar  utse  en  representant  till 
bolagsstämman.
Beslut:
Kommunstyrelsen  utsåg  Rolf  Karlsson  som  kommunens 
representant på bolagsstämman.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Kst § 198
Datainspektionen  har  begärt  in  en  redovisning  över  hur 
kommunen  hanterar  personuppgifter  i  samband  med  att 
föreningar ansöker om kulturbidrag. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen besvarar datainspektionen enligt bilaga C § 
198/09 kst.
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes
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GEMENSAM HEMSIDA

Kst § 199
Vid  presidiemötet  i  Geta  diskuterades  möjligheten  att 
kommunerna  på  norra  Åland  skulle  marknadsföra  sig 
gemensamt  via  en  gemensam  hemsida  på  visitaland.com 
främst i  turistiskt  hänseende. Sunds kommunstyrelse kommer 
nu  med  ett  förslag  om  att  en  arbetsgrupp  tillsätts,  med  en 
representant från varje kommun och att denna arbetsgrupp får i 
uppdrag att diskutera det här vidare. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen  beslutar  utse  en  representant  till 
arbetsgruppen.
Beslut: 
Kommunstyrelsen  utsåg  Fredrika  Sundberg  till  kommunens 
representant  för  arbetsgruppen  och  önskar  delges 
mellanrapporter  över  arbetsgruppens  framsteg  med  jämna 
mellanrum. 

BYGGNADSFIRMA HANS MATTSSON AB

Kst § 200
Ordförande Roger  Höglund  anmälde jäv.  Styrelsen beslöt  att 
jävsgrund  förelåg  och  Höglund  avlägsnade  sig  under 
ärendebehandlingarna §§ 200-201. 
Byggnadsfirma  Hans  Mattsson  Ab  har  inlämnat  en 
stämningsansökan  med  anledning  av  upphandlingen  av 
byggandet  av  Godby  nya  daghem.  Ålands  Tingsrätt  ha 
inkommit med en begäran om skriftligt svaromål av kommunen. 
DKCO Advokatbyrå Ab har utarbetat  ett  förslag till  svaromål, 
bilaga D § 200/09 kst.
Förslag:
Kommunstyrelsen  beslutar  besvara  stämningsansökan  enligt 
bifogade bilaga D § 200/09 kst. 
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes
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BEVILJANDE AV FULLMAKT ÅT DKCO ADVOKATBYRÅ AB

Kst § 201
DKCO Advokatbyrå  Ab  har  anlitats  för  juridisk  konsultation  i 
ärendet  rörande stämningsansökan från Byggnadsfirma Hans 
Mattson Ab. Kommunen bör befullmäktiga DKCO Advokatbyrå 
Ab för att den skall kunna företräda kommunen i ärendet.

Förslag:
Kommunstyrelsen  beslutar  bevilja  DKCO  Advokatbyrå  Ab 
fullmakt att företräda kommunen i ärendet.  
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

GLESBYGDSSTÖD FÖR KOLLEKTIVTRAFIK

Kst § 127/8.4.2009
Under  perioden  för  sommarbusstidtabellen  har  inte  Finströms 
anslutningstrafik på linje 6. Kommunen har möjlighet att ansöka 
om glesbygdsstöd för kollektivtrafik hos landskapsregeringen för 
anordnandet av anslutningstrafiken. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen  beslutar  tillskriva  landskapsregeringen  i 
ärendet i enlighet med bilaga kst § 127/09. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
--------

Kst § 160/28.4.2009
Under  sommartidtabellen  är  det  ca  50  vardagar  som  blir 
aktuella  för  anslutningstrafiken  på  linje  6.  Enligt  statistik  från 
Williams buss utnyttjar idag ca 5-6 personer 7.10-turen mellan 
Pålsböle-Gölby  och  16.50-turen  mellan  Gölby-Pålsböle.  Av 
dessa utgör ca 2-3 personer skolelever. Turen från Pålsböle kl. 
8.10 har idag inga passagerare.  Kostnaden per tur  beräknas 
ligga runt 40 euro. Totalkostnaden för två turer per dag blir då 
runt 4 000 euro. Landskapsregeringen kan bevilja 80 procent i 
bidrag, varmed kommunens andel blir  cirka 800 euro. Denna 
anslutningstrafik på linje 6 har inte funnits sedan flera år tillbaka 
under sommartrafiken. 
Kommunen  har  inte  budgeterat  medel  för  detta  i  2009-års 
budget.
Förslag:
På grund av kommunens ekonomiska läge är det inte motiverat 
att utöka kommunens service med anslutningstrafik på linje 6. 
Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  inför  fullmäktige  att 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på kommungården i Godby

Den 4 juni 2009 Niklas Oriander

- 8 -



kommunen inte utökar busstrafiken under sommarperioden 6.6-
19.8.2009 på linje 6. 
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
--------

Kfm § 25/7.5.2009
Beslut:
Kommunfullmäktige  beslöt  att  kommunen  tillhandahåller 
busstrafik  på  linje  6  under  perioden  6.6-19.8.2009  under 
förutsättning att landskapsregeringen beviljar glesbygdsstöd för 
trafiken.  Kommunstyrelsen  får  omdisponera  medel  för 
ändamålet.
--------

Kst § 202
Ålands landskapsregering har beslutat reservera medel för 
understöd till Finströms kommun för upprätthållande av 
kollektivtrafik i glesbygderna under år 2009 enligt de trafiklinjer 
som upprätthålls inom kommunen. Antalet turer är begränsade 
till 10 turer per vecka eller 104 trafikdagar under året. 
Understödet är 80 % av de godkända nettoutgifterna dock 
högst 4 320,00 euro.

Anbud har begärts in på två turer per dag med trafik måndag till 
fredag under perioden 6.6-19.8.2009 för rutten Godby centrum-
Pålsböle-Svartsmara-Gölby-Godby centrum på morgonen och 
andra vägen på kvällen. Ett (1) anbud har inkommit från Ämnäs 
Taxi med priset 33,33 euro per tur exkl. moms. Totalkostnaden 
beräknas således bli 3 466,32 euro och glesbygdsstödet på 
80 % 2 773,05 euro. Kommunens nettokostnad beräknas bli 
693,26 euro. 
Förslag:
Kommunstyrelsen antar anbudet från Ämnäs Taxi om 33,33 
euro per tur. Kostnaden om 693 euro belastar den allmänna 
förvaltningen.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE

Kst § 203
Länsstyrelsen  anhåller  om utlåtande  över  ansökan  från  UBV 
Servicekompaniet Ab (Lemland) gällande detaljhandelstillstånd 
för  alkoholdrycker  som  tillverkas  genom  jäsning  och  som 
innehåller högst 4,7 vol. % etylalkohol. Bolaget har planerat att 
överta livsmedelsförsäljningen 27.5.2009 under namnet Godby 
Service i Godby.
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar förorda ansökan. 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes
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Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
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SIMON BJÖRKLUND, UNDANTAG FRÅN BYGGNADS- OCH ÅTGÄRDSFÖRBUD

Kst § 204
Simon  Björklund  anhåller  om  undantag  från  byggnads-  och 
åtgärdsförbud  för  uppförande  av  en  lagerhall  på  fastigheten 
Björklundsgläntan 2:46 i Godby by.
Förslag:
Kommunstyrelsen  beslutar  begära  utlåtande  från 
byggnadsnämnden och områdesarkitektkontoret.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

HEMSTÄLLNINGSMOTION

Kst § 189/14.5.2008 
Lars-Åke Mattsson har inlämnat en hemställningsmotion.  I en 
av landskapsregeringen beställd utredning från 2001 gällande 
huvudväg  2  på  avsnittet  Ingby-Gölby  konstateras  att 
huvudvägen  har  hög  geometrisk  standard  men  att 
anslutningarna till vägen är oreglerade och öppna. Avsnittet har 
relativt  hög  olycksfrekvens,  dels  en  hel  del  djurolyckor  men 
också många olyckor i vägens anslutningar.
Utredningen beaktar en helhetslösning för hela vägavsnittet. 

Sommaren 2004 åtgärdades  Andersbölekorsningen  i  enlighet 
med utredningens förslag. 

Den tyngst trafikerade korsningen i Gölby och Björsby har dock 
ännu inte åtgärdats. I utredningen föreslås att anslutningen till 
väg nr 40 (Gölby-Nägsby) görs så att en väg nr 40 förlängs i 
huvudsak i rakt östlig riktning för en anslutning till huvudväg 2. 
Anslutning  medför  att  nuvarande anslutningar  till  väg nr  40 i 
Björsby och Ämnäs inte längre behövs.
Vid behandlingen av 2008 års budget införde finansutskottet en 
skrivning  att  Nägsbyvägens  anslutning  skulle  bibehållas  och 
befintliga korsningar byggas om. Eftersom anslutningsvägarna i 
högsta  grad berör  Finström anser  Lars-Åke Mattsson att  det 
vore av  högsta  vikt  att  Finströms kommun uppvaktar  Ålands 
landskapsregering i ärendet.
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar begära ett utlåtande från tekniska 
nämnden.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
--------
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TN § 16/24.2.2009
Utlåtande trafiklösning
Kommunstyrelsen begär ett utlåtande över hemställningsmotion 
från  Lars-Åke  Mattsson  gällande  en  säkrare  trafiklösning  vid 
Näfsbyvägens anslutning till Godbyvägen. Se bilaga.
Förslag till beslut:
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen enligt: 
När Näfsbyvägen byggs om förlängs vägen i rak östlig riktning 
och  ansluts  till  Godbyvägen.  Nuvarande  fyrvägs  korsningar 
med  anslutning  till  Ämnäs  och  Björsby  avskaffas. 
Anslutningarna  till  Godbyvägen  blir  säkrare  när  fyrvägs-
korsningarna tas bort.
BESLUT:
Tekniska  nämnden  beslutar  föreslå  för  kommunstyrelsen  att 
vägarna behålls som idag, för att bland annat inte försvåra för 
kollektivtrafiken.
---------

Kst § 124/8.4.2009 
Förslag: 
Kommunstyrelsen  föreslår  inför  fullmäktige  att  kommunens 
inställning är att vägarna behålls som idag, för att bland annat 
inte försvåra för kollektivtrafiken. 
Beslut: 
Årendet  återremitteras  till  tekniska  nämnden  för  att  höra 
kollektivtrafikidkare i ärendet. 
--------

TN § 37/12.5.2009 
Sundqvists och Williams buss har hörts i ärendet, se bilaga. De 
föreslår:
- Bygg grupperingsfiler i de befintliga korsningarna
- Den nya föreslagna anslutningen är onödig
- Andersböle  korsningen  tas  bort  och för  övrigt  är  vägen  i 

dåligt skick.
Förslag till beslut:
Tekniska  nämnden  beslutar  föreslå  för  kommunstyrelsen  att 
vägarna behålls som idag, för att bland annat inte försvåra för 
kollektivtrafiken.
BESLUT:
Enligt förslag. Leif Andersson anmälde avvikande åsikt.
--------

Kst § 205
Förslag:
Kommunstyrelsen  föreslår  inför  kommunfullmäktige  att 
kommunens inställning är att vägarna behålls som idag, för att 
bland  annat  inte  försvåra  för  kollektivtrafiken,  bilaga  E  § 
204/2009 kst. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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HEMSTÄLLNINGSMOTION

Elof  Johns  hemställde  vid  kommunfullmäktiges  sammanträde 
12.6.2008  om  att  kommunfullmäktige  ger  kommunstyrelsen  i 
uppdrag att utreda behovet av att hänga upp vägbeslysning på 
sträckan  Pålsböle  skola  och  Sarlings.  Under  den  mörka 
perioden  av  året  rör  det  sig  mycket  folk  på  den  aktuella 
sträckan och trafiksäkerheten skulle förbättras om kommunen 
hängde upp vägbelysning. Stolpar finns redan på plats. 

Kfm § 46/12.6.2008

Kommunfullmäktigeledamot Elof Johns inlämnade två stycken 
motioner  vilka  kommunfullmäktige  remitterade  till 
kommunstyrelsen för behandling. 
--------

Kst § 245/25.6.2008

Förslag: 
Kommunstyrelsen  beslutar  remittera  ärendet  till  tekniska 
nämnden för ett utlåtande. 
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
--------

TN § 43/12.5.2009 
En hemställningsmotion har lämnats in där tekniska nämnden 
fått i uppdrag att utreda behovet av belysning mellan Pålsböle 
skola och Sarlings butik.
Förslag till beslut:
Tekniska  nämnden  beslutar  föreslå  för  kommunstyrelsen  att 
man väntar med utbyggnaden av gatubelysning. Ny teknik finns 
men ännu inte riktigt utprovad, tekniken är dyr i inköp men med 
LED-belysning  håller  man  ner  drifts-  och 
underhållskostnaderna.
BESLUT:
Enligt förslag
--------

Kst § 206
Förslag:
Kommunstyrelsens  föreslår  inför  kommunfullmäktige  att  man 
väntar med utbyggnaden av gatubelysningen mellan Pålsböle 
skola  och f.d.  Sarlings  butik  tills  den nya  tekniken,  som ger 
lägre drifts- och underhållskostnader, är bättre utprovad.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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TRAFIKLEDER ÅR 2009

Kst § 207
Kommuningenjören har inlämnat en plan över vilka trafikleder 
som tekniska nämnden planerar att utföra under år 2009, bilaga 
F § 206/2009 kst.
Förslag:
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

BORGENSFÖRBINDELSE

Kfm § 208
Finströms kommunfullmäktige godkände den 9 september 1999 
(§  58)  en  kommunal  borgen  för  ett  lån  om  2  miljoner  mk 
(336 375,85  euro)  till  Finströms  kommunaltekniska.  Lånet 
erhölls  från  Kommunernas  pensionsförsäkring  och  användes 
för utbyggnad av fjärrvärmen i Godby. 

Ovannämnda  borgensförbindelse  preskriberas  inom  den 
allmänna  tioåriga  preskriptionstiden  den  18.10.2009. 
Kommunernas pensionsförsäkring ber kommunen bekräfta att 
borgensförbindelsen  fortfarande  är  i  kraft.  Finströms 
kommunaltekniska  Ab  har  meddelat  att  de  fortsättningsvis 
önskar att kommunen borgar för lånet. Återstående lånetid är 
fram till den 18.10.2019, d.v.s. 10 år.

Förslag:
Kommunstyrelsen  beslutar  meddela  Kommunernas 
Pensionsförsäkring  att  borgensförbindelsen  fortfarande  är  i 
kraft.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

IORDNINGSSTÄLLANDE AV MARKOMRÅDE

Kst § 209
Påsaområdet  (kvarter  6)  i  Godby by är  planerat  för  bostads- 
och radhustomter men området är inte ännu iordningsställt för 
att kunna säljas. Detaljplanen för området är även gammal och 
behöver ses över i förhållande till förslaget till delgeneralplanen.
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar be tekniska nämnden inkomma med 
förslag  till  hur  området  kan iordningsställs  enligt  förslaget  till 
delgeneralplanen inklusive kostnadskalkyl. 
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Beslut: Kommunstyrelsen godkände förslaget.

SKOLNÄMNDENS ANHÅLLAN OM UTÖKNING AV ARBETSAVTAL INOM 
FRITIDSHEMSVERKSAMHETEN SAMT FORTSÄTTNING AV ETT 
ELEVASSISTENTAVTAL

Skoldirektörens tjänstemannabeslut 12-09

Vid skolnämndens sammanträde den 2 juni 2009 behandlades i 
§§ 78 och 86 två separata ansökningar om fritidshemsvård för 
två  elever.  Dessutom  delgavs  nämnden  information  om  att 
antalet ansökningar till ”mornis” för närvarande uppgår till fem.

1. Skolnämnden  behöver  utöka  fritidshemsresursen  med 
ett  arbetsavtal  för  en  närvårdare  med inriktning  barn- 
och ungdom för en elev med särskilda behov i Källbo 
skola åk 4.  Arbetstiden uppgår  till  ca 15 veckotimmar 
(40% av heltid) Ärendet beskrivs utförligare i SKN § 78 
(bilagt) 

2. Innehavaren av ett deltidsarbetsavtal som elevassistent 
övergår  till  andra  uppgifter  från  01.08.2009. 
Assistentbehovet  som  är  av  medicinsk  art  kvarstår. 
Arbetstiden uppgår till ca 55 % av heltid. Placeringen är i 
Pålsböle skola.

3. Skolnämnden behöver utöka fritidshemsresursen för en 
elev som inleder sin skolgång i träningsundervisningen 
höstterminen  2009.  Habiliteringsteamet  kring  eleven 
rekommenderar  en  fritidshemsplats  första  läsåret  i 
Pålsböle  daghem.  Arbetstiden  uppgår  till  ca  45 % av 
heltid. Ärendet beskrivs utförligare i SKN § 86 (bilagt). 2) 
och 3) kan kombineras som ett heltidsarbetsavtal som 
assistent  med  förmiddagen  förlagd  till  Pålsböle  skola 
och eftermiddagen förlagd till Pålsböle daghem.

4. Skolnämnden  behöver  utöka  fritidshemsresursen  vid 
fritidshemmet i Källbo skola med ca 1,5 timmar per dag 
(20 % av heltid) för att  möjliggöra ”mornisverksamhet” 
för fem anmälda elever. Detta kan arrangeras om en av 
skolans  assistenter  utökar  sin  dagliga  arbetstid  före 
skolstart.

Beslut:
Skoldirektören  anhåller  på  uppdrag  av  skolnämnden  om  att 
ovannämnda  arbetsavtal  1-4  får  tillsättas  från  höstterminen 
2009. Detta innebär en sammanlagd utökning av arbetsavtalen 
som  närvårdare  med  inriktning  barn-  och  ungdom  inom 
fritidsverksamheten med 105 %.
Anslag för utökningen finns inte upptaget i  budgeten. I första 
hand  försöker  skolnämnden  få  utökningen  att  rymmas  inom 
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budgetens  ram.  Om  detta  är  omöjligt  kommer  nämnden  att 
äska om tilläggsmedel under hösten. 
_ _ _ _ _ _

Kst § 210
I  enlighet  med  budgeten  för  år  2009  skall  fortsättningsvis 
verkställighetsföreskrifter  i  anslutning  till  2002  års  budget 
tillämpas.  Föreskrifterna  innebär  att  anställningsstopp  råder  i 
kommunen,  vilket  innebär  att  en  tjänst  inte  tillsätts  om 
verksamheten  kan  läggas  ned  eller  arbetsuppgifterna 
omfördelas  på  annan  personal.  Det  kan  konstateras  att 
arbetsuppgifterna inte kan skötas av befintlig personal och att 
kommunen  har  ett  ansvar  för  elever  med  särskilda  behov. 
Vidare  har  kommunen  beslutat  att  tillhandahålla 
”mornisverksamhet” om fem eller fler elever ansöker om plats. 
Den  sammanlagda  utökningen  av  arbetsavtalen  på  105  % 
under fem månader, innebär en kostnad på c. 12.600 € vilket 
skolnämnden i första hand försöker rymma inom sin budgetram.
Förslag:
Kommunstyrelsen  ger  skolnämnden  rätt  att  anställa  tillfällig 
personal  för  höstterminen  2009  enligt  skoldirektörens 
tjänstemannabeslut  12-09  och  överför  ärendet  till 
kommunfullmäktige för kännedom. 
Beslut:
Kommunstyrelsen  godkände  förslaget  givet  att  medlen  hittas 
inom skolnämndens befintliga budget. 

BESVÄRSANVISNING

Kst § 211
Sammanträdet förklarades avslutat kl. 19.46        . 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 

NÄSTA SAMMANTRÄDE

Kst § 212
Förslag:
Nästa sammanträde äger rum enligt kallelse.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på kommungården i Godby

Den 4 juni 2009 Niklas Oriander

- 16 -


	Protokolljusterarnas signatur
	FINSTRÖMS KOMMUN
	PROTOKOLL
	KOMMUNSTYRELSEN
	Sammanträdestid

	FINSTRÖMS KOMMUN
	PROTOKOLL
	KOMMUNSTYRELSEN
	Sammanträdestid
	Sammanträdesplats



