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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 
 

PROTOKOLL      

  Utfärdat den 11.12.2009 Nr 
 KOMMUNSTYRELSEN  23/09
Sammanträdestid Onsdag 16.12.2009 kl. 17.00

Sammanträdesplats Källbo skola
 
406 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
407 § Protokolljusterare  
408 § Föredragningslistan 
409 § Delgivning 
410 § Protokoll från nämnder 
411 § Gemensam hemsida  
412 § Iordningställande av markområde  
413 § Befolkningsskyddet 
414 § Planering och projektering – Källbo skola  
415 § Kommunfullmäktiges sammanträde 
416 § Förlängning av arbetsavtal – lokalvårdare 
417 § Kriterier för föreningsbidrag och kulturbidrag 
418 § Kostförmån och avgiftsbelagda måltider 2010 
419 § Förlängning av arbetsavtal – elevassistent  
420 § Båthamnen vid färjsundet 
421 § Lönetillägg för socialarbetare   
422 § Besvärsanvisning  
423 § Nästa sammanträde  
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 406 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 407 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Knut Grüssner och Leena Laaksonen 
till att justera dagens protokoll. 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 408 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan med följande 
tillägg: 

- Förlängning av arbetsavtal – elevassistent  
- Båthamnen vid färjsundet 
- Lönetillägg för socialarbetare   

 

DELGIVNING 

Kst § 409 
Delgivning av följande handlingar: 
- Byggnadskommittén för daghemsbygget, protokoll nr.22,23 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER 

Kst § 410 
Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (8/09) 
Byggnadsnämnden (10/9) 
Skolnämnden (12/09) 
Lantbruksnämnden (3/09)                                                                                
Socialnämnden (13/09) 
Tekniska nämnden (8/09) 9/09 
Räddningsområde Ålands landskommuner (6/09) 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 21/09, 22/09 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

GEMENSAM HEMSIDA  

Kst § 199/3.6.2009 
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.  
--------------- 

Kst § 411 
Arbetsgruppen har utrett möjligheten att gemensamt 
marknadsföra de norråländska kommunerna Saltvik, Finström, 
Sund och Geta på visitaland.com. Visitaland.com lanseras i ny 
skepnad efter årsskiftet och de så kallade 
företagspresentationerna kommer att få bättre synlighet. Det 
finns två olika paket att välja bland. Det första kostar 500 
euro/år och innefattar en sida där bl.a. en stor bild, text, 
kontaktuppgifter och möjlighet att länka vidare till den egna 
hemsidan finns. Det andra paketet ger därtill möjlighet till tre 
undersidor samt ett bildspel med upp till 15 bilder. Detta paket 
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kostar 700 euro/år. Arbetsgruppen önskar nu veta ifall 
kommunerna fortsättningsvis har ett intresse i en gemensam 
hemsida på visitaland.com. De övriga kommunerna har ställt sig 
positiva till satsningen och understöder förslaget med en 
huvudsida och tre undersidor. 
Förslag: 
Finström ställer sig positiv till förslaget om en gemensam 
hemsida på visitaland.com. Kostnaden för det utökade paketet 
är för Finströms del 175 euro/år. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

IORDNINGSTÄLLANDE AV MARKOMRÅDE 

Kst § 209/3.6.2009 
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.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------- 

TN § 104/1.12.2009  
Önskemål om att köpa hela området har framförts från en 
entreprenör i byggbranschen. 
Förslag till beslut: 
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att de 
ser på möjligheten att bjuda ut området till försäljning.  
BESLUT: 
Enligt förslag 
----------- 

Kst § 412 
Konstateras att tekniska nämnden ännu inte inkommit med ett 
förslag om iordningställande av Påsaområdet och att det på 
området för närvarande finns ett antal olika föråldrade 
detaljplaner. Vidare konstateras att intresse för att köpa 
bostadstomter i området har visats men att kommunstyrelsen 
inte kan ta ställning till försäljning innan helheten är planerad. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen ber områdesarkitektkontoret att uppdatera de 
befintliga planerna och/eller utarbeta en ny detaljplan för hela 
Påsaområdet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägget att 
detaljplanen bör omfatta det område som tillhör kommunen.  
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BEFOLKNINGSSKYDDET 

Kst § 413 
Sunds kommunfullmäktige beslöt 16.6.2009 att säga upp 
avtalet om ett samarbete kring en gemensam 
befolkningsskyddschef per 1.4.2010.  
Huvudmannen för Räddningsområde Ålands landskommuner 
har nu tagit fram ett förslag gällande organisationen av 
befolkningsskyddet fr.o.m. 1.4.2010 och önskar ett utlåtande av 
avtalskommunerna gällande förslaget, bilaga A § 413/09 Kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen ställer sig positivt till förslaget om att 
befolkningsskyddet samordnas inom ramen för samarbetet 
gällande räddningsområdet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget och uppmanar 
huvudmannen att överväga behovet av sekreterartjänsten.  
 
 

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 
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 



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 17 december 2009 Niklas Oriander 

     
 - 7 - 

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 § 309/14.10.2009 

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.  
----------- 

Kst § 414 
Byggnadskommittén presenterar sitt förslag gällande om- och 
tillbyggnad av Källbo skola, bilaga B § 414/09 kst. 
Kommittén föreslår att om- och tillbyggnaden av Källbo skola i 
första hand skulle genomföras enligt alternativ 3 (bilaga1) men 
förslaget kräver att fritidsverksamheten flyttar till t.ex. gamla 
Godby daghem eller att det blåa egnahemshuset vid Källbo 
skola skulle köpas för ändamålet.  I andra hand förespråkar 
kommittén alternativ 1 (bilaga 2). I den lösningen kunde 
fritidshemmet bli kvar men byggnadstekniskt blir alternativet 
dyrare. Vidare föreslår kommittén att de ursprungliga 
planerings- och projekteringsfirmorna (bilaga 3) anlitas för 
uppgörande av byggnadshandlingar som underlag för 
offertförfrågan.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen tar ställning till arbetsgruppens förslag och 
beslutar om det lämpligaste alternativet. Vidare utser 
kommunstyrelsen en byggnadskommitté med helhetsansvar för 
att genomföra om- och tillbyggnaden, inklusive upphandling av 
entreprenad. Kommittén har rätt att kalla sakkunniga till 
sammanträden och kommunstyrelsen önskar delges 
kommitténs mötesprotokoll. Kommundirektören ges i uppdrag 
att utarbeta en instruktion för kommittén.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen omfattade alternativ 3 (bilaga 1) med följande 
ändringar: 
- Bildsalen blir ett tillfälligt klassrum 
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- Rum 3 kvartsår som ”fritids” 
- Hörsalen får användas till undervisning i högst två års tid. 

 
Vidare konstaterade kommunstyrelsen att det inte i detta skede 
är lönsamt att bygga ut bildsalen utan att det övervägs i 
samband med en framtida utbyggnad av skolan. Ärendet 
överförs till skolnämnden för utlåtande. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 

 
Kst § 415 

Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Ålands skall 
kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattas 
av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige höll sammanträde 
den 10.12.2009.  
Förslag:  
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkommit i laga 
ordning och antecknar i övrigt protokollet till kännedom.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

 

FÖRLÄNGNING AV ARBETSAVTAL – LOKALVÅRDARE 

Kfn § 46/31.8.2009 
Lokalvårdare Irma Jansson har beviljats invalidpension 
från och med 1 maj 2009. Hon har varit anställd sedan 1 
januari 1995. Tjänsten omfattade ursprungligen städning 
av Breidablick samt kommunkansliet och socialkansliet 
men efter att kanslierna flyttade till Godby har städningen 
av Kommungården i Godby även skötts inom ramen för 
denna tjänst. Under Irmas sjukskrivning har tjänsten skötts 
av en vikarie för städningen av Breidablick och en vikarie 
för städningen av Kommungården. 
Tjänsten är 78,43 % eller 30 timmar/vecka, av den tiden 
har 12 tim/vecka varit avsatt för städningen av 
Kommungården. 
Nuvarande vikarier är anställda till slutet av augusti. 
Tjänsten har saknat befattningsbeskrivning som har tagits 
fram. 
Kultur- och fritidschefens förslag: 
Nämnden konstaterar att Irma Jansson beviljats befrielse 
från sin befattning och anhåller hos kommunstyrelsen om 
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att få anställa en lokalvårdare på 47 % av heltid eller 18 
tim/vecka från och med 1 november 2009 för att sköta 
städningen av utrymmena i Breidablick. Resterande 12 
tim/vecka föreslås överföras till den allmänna förvaltningen 
för att sköta städningen av Kommungården. 
Befattningsbeskrivningen godkänns. 
Beslut: 
Förslaget godkändes. Föredragande gavs i uppdrag att 
kontrollera att tjänsten berättigar till pension. 
------------ 

 
 
Kfn § 58/05.10.2009 

Vaktmästaren vid Breidablick, Harri Hykkyrä, har sagt upp sig 
och slutar sista november 2009. Sedan tidigare är städtjänsten 
för Breidablick obesatt till följd av att tjänsteinnehavaren 
beviljats sjukpension. 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för driften av Breidablick 
vari ingår städning och vaktmästare, Ålands idrottscenter sköter 
bokningarna och tekniska nämnden underhållet av byggnaden. 
 
Kultur- och fritidschefens förslag: 
Nämnden befriar Harri Hykkyrä från tjänsten som vaktmästare 
vid Breidablick från och med första december 2009. 
Nämnden ger kultur- och fritidschefen i uppdrag att utreda 
möjligheten förutsättningarna att införliva även städ- och 
vaktmästartjänsterna för Breidablick i avtalet med nuvarande 
samarbetspart för skötseln av fritidsanläggningarna. En 
kostnadskalkyl tas fram liksom för- och nackdelar samt en 
beskrivning över arbetsuppgifterna. 
 
Beslut: 
Förslaget godkändes. 
 

Kfn 66/27.10.2009 
Bilaga 1 
Den av nämnden begärda utredningen finns i Bilaga 1. 
 
 
Kultur- och fritidschefens förslag: 
Kultur- och fritidsnämnden tillsätter i nuläget inte de två tjänster 
som är knutna till Breidablick utan anhåller hos 
kommunstyrelsen om att få införliva städ- och 
vaktmästartjänsterna för Breidablick i avtalet med nuvarande 
samarbetspart för skötseln av fritidsanläggningarna. Kostnaden 
ska hållas inom budgeterad ram. 
En permanent lösning tas fram i samband med en utvärdering 
som görs i slutet av år 2010. 
Vad gäller uppdelningen av städtjänsten, vari tidigare ingick 
städningen av kommungården, hänvisar nämnden till sitt beslut 
Kfn §46 (31.08.2009). 
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Beslut: 
Förslaget godkändes. 
_ _ _ _ _ _ _ 
 

Kst § 337/28.10.2009 
Kultur- och fritidsnämnden anhåller om att få införliva städ- och 
vaktmästartjänsterna för Breidablick i avtalet med nuvarande 
samarbetspart för skötseln av fritidsanläggningarna från 
1.12.2009 till 31.12.2010 varefter upplägget utvärderas som 
grund för en permanent lösning.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen bifaller kultur- och fritidsnämndens anhållan 
under förutsättning att kostnaderna inte överskrider det för 
ändamålet budgeterade medlen.   
Beslut:  
 Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-------------- 

 
Kst § 416 

Med hänvisning till ovanstående beslut konstateras att beslut 
om städningen av kommungården, socialkansliet och 
fastighetsskötarnas utrymmen inte ännu har fattats. En 
arbetsgrupp som ser över städdimensioneringen i kommunens 
fastigheter är tillsatt och förväntas avlägga rapport under våren 
2010. I kultur- och fritidsnämndens beslut § 46/31.8.2009 
föreslår nämnden att 12 timmar per vecka av 
lokalvårdarbefattningen skall överföras till den allmänna 
förvaltningen för städning av kommungården.  
 
För tillfället handhas städningen av kommungården, 
socialkansliet och fastighetsskötarnas utrymmen av en vikarie 
vars arbetsavtal går ut 31.12.2009.  
Förslag: 
I väntan på arbetsgruppens rekommendationer beviljar 
kommunstyrelsen en förlängning av de nuvarande 
arbetsavtalen (12 timmar/vecka för kommungården, 6 
timmar/vecka för socialkansliet och 1 timme/veckan för 
fastighetsskötarna) t o m 30.6.2010.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

 

KRITERIER FÖR KULTURBIDRAG OCH VERKSAMHETSBIDRAG 

 
Kfn § 93/27.10.2008 

 
Bilaga 1 och Bilaga 2 
Kriterier för de kulturbidrag och verksamhetsbidrag som kultur- 
och fritidsnämnden delar ut saknas. Kultur- och fritidsnämnden 
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har 17.03.2008 (Kfn § 22) beslutat att principer för bidragen ska 
tas fram inför behandlingen 2009. 
Kultur- och fritidschefens förslag: 
Kultur- och fritidsnämnden fastställer kriterierna för kulturbidrag 
efter diskussion. Nämnden ber kommunstyrelsen fastslå 
principerna för verksamhetsbidrag eftersom de bör vara lika för 
samtliga föreningar som beviljas bidrag av Finströms kommun. 
Beslut: 
Förslagen till kriterier godkändes med följande ändringar: 
Kulturbidrag 
- finansieringsplan ersätts med finansieringsplan för projekt 
Verksamhetsbidrag 
- Medlemsförteckning ändras till medlemsantal eller 
medlemsförteckning 
En formulering om att ”undantag kan göras” läggs till under 
rubriken ”Verksamhet kan sökas av.” Kultur- och fritidsnämnden 
ber kommunstyrelsen fastställa kriterierna och föreslår att 
samtliga föreningsbidrag i framtiden ska behandlas av kultur- 
och fritidsnämnden. 
---- 

 
 Kst § 448/19.11.2008 

Kommunfullmäktige har i den balanseringsplan som fastställdes 
28.10.2008 beslutat att föreningsbidragen skall ses över under 
år 2009. Kommunstyrelsen välkomnar att kriterier för 
föreningsbidrag tagits fram. Bilaga C kst § 446/08.  
Förslag:  
Kommunstyrelsen ber byggnadsnämnden, socialnämnden och 
skolnämnden att inkomma med ett utlåtande beträffande de 
förslagna föreningsbidragskriterierna.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslöt godkänna förslaget med det tillägget 
att föreningsbidragskriterierna bör kompletteras med att 
föreningarna bör inkomma med en sammanställning över likvida 
medel per sista juli.  
------------ 

 
Bn § 27/25.2.2009 

Uppta till behandling Finströms kommunstyrelses begäran om 
utlåtande gällande föreslagna föreningsbidragskriterier. 
Förslag till beslut: Eftersom att medlemskapet i Agenda 21 
har sagts upp så har byggnadsnämnden inte några föreningar 
att ge föreningsbidrag till och ger därför inget utlåtande i 
ärendet. 
Beslut: Enligt förslag. 
_ _ _ _ _ _  

Skn § 134/3.12.2009 
 
Sd:s Förslag: 
Skolnämnden meddelar kommunstyrelsen att de bilagda 
förslagen till kriterier för föreningsbidrag omfattas. Förslaget 
som innebär att ansökningar behandlas av en och samma 
nämnd medför en enhetligare behandling. 
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Beslut: 
Skolnämnden godkände förslaget. 
_ _ _ _ _ _ 

Kst § 417 
Konstateras att byggnads- och skolnämnden omfattar förslagen 
till kriterier för kulturbidrag och verksamhetsbidrag medan 
socialnämnden valt att inte ge ett utlåtande i frågan. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen fastställer kriterierna för kulturbidrag och 
verksamhetsbidrag i enlighet med bilaga C § 417/09 Kst. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

 

KOSTFÖRMÅN OCH AVGIFTSBELAGDA MÅLTIDER 2010 

Kst § 418 
Enligt regeringens proposition (RP 137/2009) ska moms på 
restaurangmåltider sänkas från 22 procent till 13 procent 
1.7.2010. Det har därför fastställts två värden för kostförmånen 
för år 2010, det ena värdet för tiden 1.1 – 30.6.2010 och det 
andra värdet för tiden 1.7 – 31.12.2010.  
 
Värdet av kostförmån som personalen i en skola, daghem eller 
motsvarande inrättning får i samband med övervakning av 
elevernas eller vårdtagarnas bespisning är 3,42 euro per måltid 
under tiden 1.1.2010-30.6.2010 och 3,18 euro per måltid under 
tiden 1.7.2010-31.12.2010 enligt skatteförvaltningens beslut 
(Dnr 1114/32/2009). 
 
Priset för en måltid i kommunens kök till kommunens anställda 
ska minst motsvara måltidens självkostnadspris. Dock får 
värdet av måltiden värderas till 5,70 euro under tiden 1.1 – 
30.6.2010 och 5,30 euro under tiden 1.7 – 31.12.2010 Dessa 
värden kan tillämpas då de direkta kostnaderna för tillagningen 
av måltiden och momsen är högst 9,50 euro under den första 
hälften av året och 8,80 euro per måltid under återstoden av 
året. Självkostnadspriset inkl. moms enligt budget 2010 
beräknas för en måltid under tiden 1.1 – 30.6.2010 bli vid 
centralköket 4,09 euro och vid Rosengård 6,49 euro samt under 
tiden 1.7 – 31.12.2010 vid centralköket 3,79 euro och vid 
Rosengård 6,01 euro. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att värdet av kostförmånen som 
personalen i skola, daghem eller annan motsvarande inrättning 
får i samband med övervakning av elevernas eller vårdtagarnas 
bespisning är 3,42 euro per måltid under tiden 1.1 – 30.6.2010 
och 3,18 euro per måltid under tiden 1.7 – 31.12.2010.   
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Kommunstyrelsen beslutar även att en måltid som personalen i 
kommunen intar i någon av kommunens inrättningar kostar 5,70 
euro per måltid inkl. moms under tiden 1.1 – 30.6.2010 och 
5,30 euro per måltid inkl. moms under tiden 1.7 – 31.12.2010. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

FÖRLÄNGNING AV ARBETSAVTAL – ELEVASSISTENT  

Tjänstemannabeslut skoldir. 22-09/15.12.2009 
 

Sabina Hedenberg, elevassistent i Källbo skola samt ansvarig 
för ”mornis” verksamheten har meddelat att hon inte vill förlänga 
sitt deltidsarbetsavtal från årsskiftet. Behovet av elevassistent 
samt en ansvarig för ”mornis” verksamheten kvarstår och 
anslag finns i budget 2010. 
 
Beslut: 
Skolnämnden anhåller om att ovannämnda deltidsarbetsavtal 
som elevassistent samt ansvarig för ”mornis” verksamheten 
förlängs för tiden 07.01-08.06.2010. 
--------- 

 
Kst § 419 

Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att förlänga deltidsarbetsavtalet som 
elevassistent samt ansvarig för ”mornis” verksamheten från 
7.1.2010 till 8.6.2010. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

 
 
BÅTHAMNEN VID FÄRJSUNDET  
 

 
 Kst § 57/11.2.2009 

 
Kommunen har uppställt som ett mål i balanseringsplanen för 
kommunens ekonomi att möjligheten att privatisera delar av 
kommunens verksamhet bör utredas. En verksamhet som skulle 
lämpa sig för att lägga ut på entreprenad är båthamnen vid 
Färjsundet. Förslag till arrendeavtal, bilaga kst § 58/09.  
Förslag:  
Vik. kommundirektören får i uppdrag att utarrendera båthamnen 
i Godby, Färjsundet.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände avtalsförslaget med det tillägget att 
reglering om sophämtning och övertagande av nuvarande 
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båtplatshyrestagare bör intas i avtalsförslaget. 
Kommunstyrelsen överför ärendet på tekniska nämnden.  
 

TN § 66/1.9.2009  
 
Det beslöts 2008 att båthamnen i Färjsundet ska arrenderas ut. 
  
Förslag till beslut: 
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att 
bjuda ut arrendet av båthamnen i Godby. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag 
----------------- 
 

Kst § 278/16.9.2009 
Förslag:  
Kommunstyrelsen ger vik. kommundirektören i uppgift att 
utarrendera båthamnen vid Färjsundet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
---------------- 
 

Kst § 420 
 

Båthamnen vid Färjsundet har bjudits ut för arrende. Två anbud 
inkom inom anbudstiden. Beslöts att inbjuda bägge intressenter 
för vidare diskussion och utvärdering av förutsättningar för 
arrende. På basen av förda diskussionen och erhållet 
utvärderingsresultat föreslås att kommunen arrenderar ut 
båthamnen vid Färjsundet till Färjsundets seglarförening r.f. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att Finströms kommun ingår 
arrendeavtal med Färjsundets seglarförening r.f. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

LÖNETILLÄGG FÖR SOCIALARBETARE 

Kst § 421  
Socialarbetare Monica Higson vikarierar som socialchef från 
och med 23.10.2009 och bör enligt AKTA kap. 2 § 5 mom.2 få 
ersättning för det utökade ansvars- och arbetsområdet.  
Förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja socialarbetare Monica 
Higson ett lönetillägg fr.o.m. 23.10.2009. Tilläggets storlek är 
skillnaden mellan socialchefens och socialarbetarens 
grundlöner.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 17 december 2009 Niklas Oriander 

     
 - 15 - 

 

BESVÄRSANVISNING 

Kst § 422 
Sammanträdet förklarades avslutat kl. 21:15  
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 423 
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  16 december 2009____  §§ 406-423 
 
 
 
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: 
412-414  
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
406-409 
 
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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