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FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL

Utfärdat den 8.10.2009 Nr 
KOMMUNSTYRELSEN 15/09

Sammanträdestid Onsdag 14.10.2009 kl. 17.00

Sammanträdesplats Kommungården, sammanträdesrummet

302 § Konstatera laglighet och beslutförhet
303 § Protokolljusterare 
304 § Föredragningslistan
305 § Delgivning
306 § Protokoll från nämnder
307 § Budget 2010 samt ekonomiplan för åren 2011-2012
308 § Fastighetsskötartjänst 
309 § Planering och projektering - Källbo skola 
310 § Kommunstyrelserepresentant – byggnadsnämnden 
311 § Besvärsanvisning 
312 § Nästa sammanträde 
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kst § 302
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande.
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför.

PROTOKOLLJUSTERARE

Kst § 303
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll.
Beslut:
Kommunstyrelsen  utsåg  Carola  Wikström-Nordberg  och  Per 
Lycke till att justera dagens protokoll.

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kst § 304
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av
brådskande natur.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan utan tillägg. 

DELGIVNING

Kst § 305
Delgivning av följande handlingar:
- Byggnadskommittén för Godby daghem protokoll nr. 17/2009
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet.
Förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER

Kst § 306
Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder
och övriga organ:
Kultur- och fritidsnämnden (5/09)
Byggnadsnämnden (8/09) 9/09
Skolnämnden (10/09) 11/09
Lantbruksnämnden (3/09) 
Socialnämnden (8/09) 9/09
Tekniska nämnden (6/09) 7/09
Räddningsområde Ålands landskommuner (4/09)
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Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 14/09
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet
Förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

BUDGET 2010 SAMT EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2011-2012

Kst § 307
Upptas till  diskussion budgeten för 2010 samt ekonomiplanen 
för åren 2011-2012. Ansvariga för kultur- och fritidsnämndens, 
tekniska nämndens, byggnadsnämndens samt socialnämndens 
budgetar har bjudits in, bilaga A § 307/09.
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

FASTIGHETSSKÖTARTJÄNST 

Kst § 65/11.2.2009

Tekniska  nämnden  har  för  avsikt  att  tillsätta  en 
fastighetsskötartjänst då den ordinarie tjänsteinnehavaren sagt 
upp sig. 

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. 

Kommuningenjören har inkommit  med ett  utlåtande i  ärendet 
beträffande konsekvenserna av att tjänsten inte tillsätts, bilaga 
kst § 68/09. 

Inklusive  avtalsmässiga  löneförhöjningar  skulle  kommunens 
kostnad för en nyanställd fastighetsskötartjänsten uppgå till ca. 
27.000  euro/ år.

Förslag: 
Mot bakgrund av kommunens ekonomiska situation medger inte 
kommunstyrelsen att tjänsten tillsätts under år 2009. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 

TN § 63/1.9.2009
Tekniska  nämnden  har  haft  en  fastighetsskötartjänst  vakant 
2009. 
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Förslag till beslut:
Tekniska  nämnden  beslutar  föreslå  för  kommunstyrelsen  att 
tjänsten  tillsätts  från  årsskiftet.  Tekniska  nämnden  behöver 
omgående  starta  rekryteringen  för  att  vara  fulltaliga  vid 
årsskiftet.  

BESLUT:  
Enligt förslag
-----------

Kst § 281/10.9.2009
Förslag:
Kommunstyrelsen  återremitterar  ärendet  och  ber  tekniska 
nämnden inkomma med en redogörelse för konsekvenserna av 
att fastighetsskötartjänsten har varit obesatt under år 2009. 
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

TN § 81/29.9.2009
Förslag till beslut:
Det här året har det gått bra med en fastighetsskötare mindre, 
mycket tack vare att det inte varit så många stora incidenter. 
När daghemmet blir färdigt innebär det mycket arbete för 
fastighetsskötarna, vilket får negativa följder om man är 
underbemannade. Totalt sett är det det förebyggande 
underhållet som blir lidande
Beslut:
Tekniska nämnden vidhåller tidigare beslut.
----------------

Kst § 308
Tekniska  nämnden  anhåller  om  att  få  tillsätta  en  vakant  
fastighetsskötartjänst och har framhållit att man klarat sig med 
den  befintliga  personalstyrkan  men  att  det  förebyggande  
underhållet blir lidande. 
Förslag:
Med hänvisning  till  det  svaga  ekonomiska  läget  i  kommunen 
beslutar  kommunstyrelsen  att  fastighetsskötartjänsten  inte 
tillsätts. 
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet. 

PLANERING OCH PROJEKTERING - KÄLLBO SKOLA

Skn § 133/5.10.2009
Inför  höstterminen  2010  skall  samtliga  elever  i  åk  1-6  i 
kommunen  erhålla  sin  skolgång  i  Källbo  skola.  Då  beslutet 
fattades om en skola i kommunen beslöts samtidigt att:

1 Källbo  skola  skall  byggas  ut  norrut  så  att  
nuvarande bildsal blir ett fullstort klassrum

2 I  samband  med  utbyggnaden  erhålles  även  ett  
grupprum i anslutande korridor

3 Vikväggen mellan syslöjdsalen och angränsande  
grupprum blir stationär

4 Den fasta väggen norrut i ovannämnda 
angränsande  grupprum  rivs  för  att  erhålla  ett  
fullstort klassrum.

5 I  samband  med  väggflyttandet  erhålles  ett  
grupprum i en del av anslutande korridor
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6 I fritidshemsdelen byggs en fast vägg så att en del 
av  fritidshemmet  fungerar  som  klassrum  under  
skoldagen

Ovanstående arbeten bör planeras in och genomföras så att de 
om-  och  tillbyggda  utrymmena  är  klara  inför  skolstart  hösten 
2010.
Enligt kommuningenjör Thomas Idman kan en del av arbetena 
3,4  och  5  utföras  i  kommunens  egen  regi  utan  särskild 
projektering medan 1,2 och 6 skall planeras och projekteras.

Sd:s Förslag:
Skolnämnden anhåller om att en kommitté tillsätts som bereder 
arbetet så att det är klart definierat vilka delar som görs i egen 
regi och vilka delar som skall planeras, projekteras och bjudas 
ut.
Beslut:
Skolnämnden  godkände  förslaget  och  föreslår  vidare  att 
ordförande  Sven-Anders  Danielsson  och  föreståndare  Cecilia 
Johansson utses till medlemmar i kommittén.
----------------------

Kst § 309
Förslag:
Kommunstyrelsen utser kommitté vars uppdrag är att utarbeta 
en övergripande plan för ombyggnaden av Källbo skola, samt att 
besluta om planerings-,  projekterings- och upphandlingsbehov 
för arbetets genomförande.  
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt tillfråga och utse följande personer till 
byggnadskommittén:
Sven-Anders Danielsson, ordförande
Cecilia Johansson, sekreterare 
Thomas Idman
Leena Laaksonen
Leif Andersson
Vidare  beslöt  kommunstyrelsen  att  arbetsgruppen  har  rätt  att 
kalla  sakkunniga  till  sammanträden  och  att  tidsgränsen  för 
arbetet är 15.12.2009. 

TVÅ KÖK/CENTRALKÖK 

Kst § 105/26.3.2008
Kommunfullmäktige  har  inte  tagit  ställning  till  om kommunen 
ska ha tillredningskök i både Källbo skola och nya daghemmet 
eller om det ska bli ett centralkök i nya daghemmet.

Vid  presentationen  i  fullmäktige  behöver  kommunstyrelsen 
presentera:
Allmänt kommunens ekonomi
Ärendets bakgrund
Dagens portionskostnader
Driftskostnadsinbesparingen med ett centralkök 
Skrivelse från kökspersonalen med deras ställningstagande och 
motivering
Erfarenheter från studiebesöken
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upplägget.
Beslut:
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Kommunstyrelsen godkände förslaget.
----------

Kst § 140/9.4.2008
1. Ärendets bakgrund
2. Allmänt kommunens ekonomi
3. Trafiklösningen
4. Skrivelse från kökspersonalen
5. Dagens portionskostnader
6. Driftskostnadsinbesparing
7. Erfarenhet från studiebesök/dagens utkörningar
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upplägget.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

------------

Kfm § 30/15.4.2008
Beslut:
Det  redogjordes  för  kommunstyrelsens  förslag  om  att  ett 
tillredningskök  byggs  i  daghemmet  så  att  430  portioner  kan 
tillagas där för kommunens alla daghem och skolor. 
Tillbyggnadsmöjligheter för köket skall finnas. 

Kommundirektören redogjorde för röstningsförfarandet. 
Röstningsförfarandet godkändes.

Elof  Johns  föreslog  understödd  av  Margaretha  Mattsson  att 
kommunen skall  ha  ett  tillredningskök  i  Källbo  skola  och  ett 
tillredningskök i Godby daghem. 

Olof  Erland föreslog understödd av Torbjörn Björkman att  ett 
tillredningskök  byggs  i  daghemmet  så  att  430  portioner  kan 
tillagas  där  för  kommunens  alla  daghem  och  skolor. 
Tillbyggnadsmöjligheter skall  finnas. I planeringen tas särskild 
hänsyn  till  kvalitet  och  anpassning  till  olika  gruppers  behov. 
Kommunfullmäktige beslöt med rösterna 13-4 att omfatta Olof 
Erlands förslag. Omröstningsprotokoll B-§ 30/08 kfm.

Därefter  ställdes  Olof  Erlands  förslag  mot  kommunstyrelsens 
förslag.  Kommunfullmäktige  beslöt  enhälligt  omfatta  Olof 
Erlands förslag.

Fullmäktigeledamot  Margaretha  Mattsson  anförde  reservation 
mot beslutet i enlighet med bilaga C-§ 30/08 kfm.
-----

Kst § 337/ 24.9.2008

Som en del av beredningen av utformningen av köket i det nya 
daghemmet önskar byggnadskommittén för uppförande av det 
nya daghemmet att kommunstyrelsen fattar beslut om till  vilka 
inrättningar mat skall transporteras. Ordföranden för 
byggnadskommittén och kökspersonal deltar i diskussionen. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet.
Beslut:  
Kommunstyrelsen konstaterar att mat skall 
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transporteras till fyra enheter: Pålsböle skola, Pålsböle
daghem, Källbo skola samt Emkarby daghem. Angående vilken 
form av transportkärl som skall användas för mattransporterna
hänskjuter  kommunstyrelsen  denna  fråga  till 
byggnadskommittén  för  planeringen  av  det  nya  daghemmet. 
Kommunstyrelsen  ger  vik.  kommundirektören  i  uppdrag  att 
tillsätta  en  arbetsgrupp  med  uppdrag  att  se  över 
personalfrågorna i och med driftsstarten av det nya daghemmet. 
-------------------------

Kst § 310 
Inför driftsstarten för det nya daghemmet har arbetsgruppen nu 
tagit  fram  förslag  på  fördelning  av  personalresurser  samt 
arbetsbeskrivning för  dessa.  Gruppen föreslår  att  en ny tjänst 
som husmor inrättas och lediganslås samt att mattransporterna 
läggs ut på anbud. Vidare föreslår gruppen att kökspersonalen 
bör lyda under socialnämnden. Avvecklingen av de andra köken 
och fördelningen av personalresurser föreslås ske gradvis så att 
den nya strukturen till fullo är implementerad fr.o.m. juli 2010.
Förslag:
Kommunstyrelsen omfattar arbetsgruppens förslag och föreslår 
inför kommunfullmäktige att den tidigare tjänsten som kock dras 
in  och  att  en  husmorstjänst  inrättas.  Vidare  ger 
kommunstyrelsen  socialnämnden  i  uppdrag  att  genomföra 
strukturförändringsprocessen enligt förslag, bilaga B § 310/09.  
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

KOMMUNSTYRELSEREPRESENTANT – BYGGNADSNÄMNDEN 

Kst § 311
Kommunstyrelsen  saknar  för  närvarande  en  representant  i 
byggnadsnämnden  i.o.m.  att  Anna-Lena  Sjölund  beviljades 
befrielse från sitt kommunstyrelseuppdrag 3.9.2009. 
Förslag:
Kommunstyrelsen utser representant i byggnadsnämnden.
Beslut:
Kommunstyrelsen  utsåg  Leena  Laaksonen  till  representant  i 
byggnadsnämnden.

BESVÄRSANVISNING

Kst § 312
Sammanträdet förklarades avslutat kl. 21.25 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 

NÄSTA SAMMANTRÄDE

Kst § 313
Förslag: 
Nästa sammanträde äger rum enligt kallelse.
Beslut:
Kommunstyrelsen sammanträder nästa gång 20.10 kl. 17.00.
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