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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kst § 313
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande.
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför.

PROTOKOLLJUSTERARE

Kst § 314
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll.
Beslut:
Kommunstyrelsen utsåg Leena Laaksonen och Björn Grüssner 
till att justera dagens protokoll.

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kst § 315
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av
brådskande natur.
Beslut:
Kommunstyrelsen  godkände  föredragningslistan  med följande 
tillägg:
- Kommunens fastigheter
- Utlåtande – De gamlas hems budget 2010 och ekonomiplan 

2010 – 2012
- Utlåtande över trafiklösning 

BUDGET 2010 SAMT EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2011-2012

Kst § 316
Upptas till  diskussion budgeten för 2010 samt ekonomiplanen 
för  åren  2011-2012.  Ansvariga  för  brandnämndens, 
lantbruksnämndens  samt  skolnämndens  budgetar  har  bjudits 
in, bilaga A § 307/14.10.2009.
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

FÖRLÄNGNING AV VIKARIAT 

SocN § 153/5.10.2009

Närvårdare Susanna Koskinen anhåller  om ytterligare  ett  års 
tjänstledighet för studier för tiden 1.1.2010 – 31.12.2010. Enligt 
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Soc.N § 173, 17.11.2008 beviljades Susanna studieledigt under 
tiden 6.1.2009-31.12.2009.
Susanna  har  påbörjat  sina  studier  till  sjukskötare  och  enligt 
gällande  avtal  kan  Susanna  beviljas  ytterligare  ett  års 
tjänstledighet.
Socialchefens förslag:
Susanna Koskinen beviljas tjänstledighet för fortsatta studier för 
tiden 1.1.2010 – 31.12.2010.
Socialnämnden anhåller kommunstyrelsen om att få lediganslå 
vikariatet.  
Beslut:
Förslaget godkänns och ärendet överförs till kommunstyrelsen.
---------------------

Kst § 317
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.
Förslag:
Det nuvarande vikariatet utgår 31.12.2009 och förlängs enligt 
förslaget till 31.12.2010. Kommunstyrelsen godkänner anhållan 
under förutsättning att medel finns i 2010 års budget.
 Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUNDS FÖRFRÅGAN

Kst 277/16.9.2009
Ålands  Omsorgsförbund  har  inkommit  med  en  förfrågan 
gällande  möjlighet  att  inköpa  lunchmåltider  till  den  dagliga 
verksamheten i Godby, bilaga G § 277/13 Kst.

Förslag: 
Kommunstyrelsen  överför  ärendet  till  socialnämnden  för 
utlåtande.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

SocN § 154/5.10.2009

Kommunstyrelsen ber om socialnämndens utlåtande gällande 
en förfrågan från Ålands omsorgsförbund om det är möjligt för 
förbundet att inköpa 16-17, max.20 lunchportioner per vardag 
till två enheter i Godby.
I dagsläget har köken som bereder lunchmåltider för 
socialnämndens ansvarsområden inte möjligheter att tillaga 
måltider för övriga.
Efter årsskiftet beräknas centralköket vara igång och då kan det 
finnas möjligheter att ta ny ställning till frågan.

Socialchefens förslag:
Frågan kan utredas ytterligare efter det att centralköket är i 
gång. Ärendet överförs till kommunstyrelsen.
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Beslut:
Socialnämnden ställer sig positiv till en ny förfrågan efter det att 
det nya centralköket är i gång efter årsskiftet. Ärendet överförs 
till kommunstyrelsen.
----------------------

Kst § 318
Förslag:
Kommunstyrelsen omfattar socialnämndens beslut och tar åter 
ställning till förfrågan när centralköket är i gång. 
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

JUSTERING AV HYROR – ÄLDREBOENDE 

SocN § 155/5.10.2009

Enligt  uppgift  har  hyrorna  för  lägenheterna  på  Rosengård, 
Linnéastugan och Linnéagården varit desamma sedan år 2005.
Med  tanke  på  att  kostnaderna  för  bl.a.  värme-,  el-,  och 
fastighetsskötsel  har  blivit  högre  är  en  hyreshöjning  på  5  % 
rimlig räknat från och med den 1 februari 2010.

Socialchefens förslag:
Socialnämnden  godkänner  ärendet  och  anhåller  om  lov  till 
justeringen av landskapsregeringen samt om ett godkännande 
från kommunstyrelse och kommunfullmäktige i  Finström, samt 
ger  förhandsinformation  om  en  eventuell  hyreshöjning  till 
hyresgästerna räknat från den 1 februari 2010.

Beslut:
Socialnämnden godkänner förslaget.
---------------------

Kst § 319
Förslag:
Kommunstyrelsen omfattar socialnämndens förslag till 
hyreshöjning. 
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

ASSISTENTBEHOV

SocN § 158/5.10.2009

Personalen vid Godby daghem har inkommit med önskemål om 
assistent till Blåbärsstugan. Personalen har uppgett att 
situationen vid avdelningen är sådan att den ordinarie 
personalstyrkan inte kan tillgodose alla barns behov. Den 
uppkomna situationen beror på särskilda behov hos ett flertal 
barn i barngruppen.
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Barnomsorgsledaren har besökt daghemmet och diskuterat 
situationen med daghemsföreståndaren och personalgruppen. 
Alternativa lösningar har inte uppkommit.

Medel för ändamålet finns inte upptagna i 2009 års budget. 
Möjlighet att omfördela medel från kontot löner inom 
familjedagvård för barn finns då antalet anställda 
familjedagvårdare inte uppgår till budgeterat anslag.

Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen om 
rätt att tillsätta en befattning som assistent om vid Godby 
daghem tom 31.12.2009. Vidare föreslås att anställningen 
finansieras genom omfördelning av medel från Familjedagvård 
för barn 20510.

Socialchefens förslag:
Förslaget omfattas.

Beslut:
Socialnämnden godkänner förslaget och ärendet överförs till 
kommunstyrelsen.
------------------

Kst § 320
Förslag:
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.  Kommunstyrelsen  godkänner 
dock  anhållan  om  att  tillsätta  en  tillfällig  assistent  t.o.m. 
31.12.2009 under förutsättning att medel i årets budget finns. 
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

STAKET VID KÄLLBO SKOLA 

Kst § 321
I tekniska nämndens investeringsplan för 2009 ingår anslag för 
uppförande av ett staket på södra sidan av Källbo skola. Medlen 
är bundna till kommunstyrelsen. Tekniska nämnden anhåller nu 
om att medel för uppförande av staketet beviljas.
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar bifalla tekniska nämndens anhållan 
under förutsättning att den totala kostnaden inte överskrider de 
budgeterade medlen och att upphandlingsregler beaktas.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet. 

LÅN TILL MISE

Kst § 322 
Grundavtal Mise :
§16 Finansiering av verksamheten
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Kommunalförbundet  täcker  sina  kostnader  med  intäkterna.  
Kommunalförbundet är beredd att med sina intäkter finansiera 
investeringar inom miljövården. Vid behov av kapitaltillskott från 
medlemskommunerna fördelas detta enligt rösträtt.

Den  12  december  2008  beslutade  stämman  att 
medlemskommunerna skall tillföra medel i form av kapitaltillskott 
enligt  Mises grundavtal  för underskotten åren 2006 och 2007. 
Stämman  godkände  även  enhälligt  en  kläm  till  beslutet  att 
kapitaltillskottet skall ses som ett lån från medlemskommunerna.

Mises styrelse beslöt den 8 juli 2009 följande villkor för betalning 
av kapitaltillskottet:
1. Förfallodag den 30 november 2009
2. Ingen ränta skall tas ut
3. Beloppet betalas ut i sin helhet per medlemskommun

Totalt  uppgår  kapitaltillskottet  till  443  133,50  euro.  Finströms 
andel är 45 217,70 €, bilaga B § 322/09.
Förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner ett 
lån om 45 217,70 € till Mise. 
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet. 

KOMMUNENS FASTIGHETER 

Kst § 323
Det har uppkommit ett behov att se över helheten beträffande 
kommunens  fastigheter.  Bl.a.  leder  sammanslagningen  av 
skolorna och det  nya dagiset  till  att  två fastigheter  töms men 
även övriga fastigheter bör granskas för att optimera nyttjandet. 
Förslag:
Kommunstyrelsen  utser  en  arbetsgrupp  med  uppgift  att 
inventera  kommunens  fastigheter  med  hänseende  till 
underhållsbehov, kostnader och användningsmöjligheter. 
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt tillfråga och utse följande personer till 
arbetsgruppen:
Lars Rögård, ordförande
Thomas Idman, sekreterare 
Inger Rosenberg-Mattsson
Fredrika Sundberg 
Rolf Karlsson 
Vidare  beslöt  kommunstyrelsen  att  tidsramen  för  arbetet  är 
31.12.2009. 

UTLÅTANDE – DE GAMLAS HEMS BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012

Kst § 324
De  gamlas  hem  k.f  har  begärt  om  kommunens  utlåtande 
angående förslag till  budget  och ekonomiplan för  åren 2010-
2012, Bilaga C § 326/09. Kommunens utlåtande skall vara De 
gamlas hem tillhanda senast den 3.11.2009.
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Följande nya tjänster föreslås i budget och ekonomiplanen: 
År 2010 2  närvårdartjänster  på  heltid  till  utökning  av  

nattvård  
1 deltidstjänst som sysselsättningsterapeut

År 2011 1 sjukskötartjänst
3 närvårdartjänster på heltid
1 deltidstjänst som konditionsskötare

 
År 2012 beroende på eventuell demensavdelning

Driftsbudgeten är enligt förbundsstyrelsens förslag 4.742.526 € 
vilket betyder en ökning om 9,6 %.  Kostnaden per vårddygn 
har utvecklats enligt följande:

År 2002 97,- €/vårddygn
År 2003 102,14 €/vårddygn
År 2004 106,21 €/vårddygn
År 2005 111,78 €/vårddygn
År 2006 131,02 €/vårddygn
År 2007 118,69 €/vårddygn
År 2008 132,39 €/vårddygn
År 2009 149,33 €/vårddygn
År 2010 163,91 €/vårddygn

Antalet vårdplatser vid De gamlas hem är 67 varav Finströms 
kommun innehar 12.

Förbundsstyrelsen  har  beslutat  att  avvakta  med  planerna 
angående  en  demensavdelning  till  tiden  efter  2010  då 
kommunerna  inte  hörts  i  ärendet.  Det  som  inte  är  utrett  är 
huruvida en solidarisk avgift  skall  tas för samtliga vårdplatser 
eller  ifall  vårddygnsavgifterna  måste  differentieras.  För 
Finströms  del  skulle  det  sannolikt  vara  fördelaktigare  om 
demensvården fördelas över alla 67 platser istället för enbart de 
12  platserna  för  demensvård.  Hur  verkställigheten  av  en 
demensavdelning  skulle  genomföras  i  praktiken  är  inte 
beskrivet  i  budgetförslaget  på  ett  tillräckligt  ingående  sätt.

 
I  investeringsbudgeten  föreslås  en  anslutningsavgift  till 
fjärrvärme samt  en  ny  värmeväxlare  till  ett  totalt  belopp  om 
66.000 €.

För år 2011 planeras utbyte av hiss för 70.000 € samt för år 
2012 diverse investeringar för 30.000 €.

Finströms  kommuns  kostnad  för  år  2010  beräknas  vara 
717.945 € för 4380 vårddygn.
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att avge följande utlåtande i ärendet:

Vårddygnskostnaden i De gamlas hem har ökat kraftigt under 
senaste år. En kraftigt stigande vårddygnskostnad kan resultera 
i  att  kommunerna  strävar  till  att  hitta  andra  lösningar  för  att 
täcka servicebehov än köpa tjänster från kommunalförbundet. 

Kommunstyrelsen  framför  att  det  utgående  från  framlagda 
budget  inte går att  ta ställning  till  frågeställningarna kring en 
demensavdelning. 
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Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

UTLÅTANDE ÖVER TRAFIKSLÖSNING 

TN § 10/26.2.2008
Tekniska nämnden har fått uppdrag av kommunstyrelsen att ge 
ett utlåtande över hur trafiken till och från daghemmet ska lösas. 
Det  finns  två  alternativ,  trafiken  leds  igenom  bostadsområdet 
alternativt  vägen  som  används  för  trafiken  till  Källbo  skola. 
(bilaga ritning)
Social  nämnden anser  att  ju  längre  avståndet  är  från 
daghemmets parkering till respektive avdelning samt ju närmare 
avståndet  är  från  skolans  parkering  ökar  risken  för  att  
skolområdet används av trafik till och från daghemmet. En del  
föräldrar kommer även att ha barn både på daghemmet samt i  
skolan alternativt fritidshemmet.

Förslag till beslut:
Tekniska nämnden beslutar föreslår för kommunstyrelsen enligt 
bifogat förslag. Trafiken till daghemmet leds via skolan.
Beslut:
Vissa justeringar gjordes på skolområdet i övrigt enligt förslag. 
En detaljplanering behöver utföras i ett senare skede när slutliga 
placeringar av byggnader fastställts.

--------------------------------------
Kst § 84/25.2.2009

Förslag: 
Kommunstyrelsen begär ett utlåtande från skolnämnden över 
trafiklösningen, bilaga kst § 84/09. 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till tekniska nämnden 
för att utreda behovet av vändplanerna samt för att se över en 
förkortning av Postvägen.  

TN § 50/30.6.2009  
Ett nytt förslag på lösning där även busstrafiken planerats in föreslås av 

kommuningenjören och skolföreståndaren. Väg till det planerade 
området väster om Knappelstan föreslås gå via Björkvägen, 
vilket gör att den av områdesarkitekten föreslagna infarten via 
Smultronvägen förkastas. Tomt 2 i kvarter 50 föreslås i stället 
ändras till grönområde där en gc-väg förbinder områdena. 

Till sammanträdet hade Vikingline buss kallats och de omfattade den 
föreslagna placeringen av busshållplatser. Se bilaga

Förslag till beslut:
Tekniska  nämnden  beslutar  att  föreslå  för  kommunstyrelsen 
enligt ovanstående förslag.  

BESLUT:
Tekniska nämnden omfattar förslaget och håller fortsättningsvis 
kontakt med bussbolagen. 
-----------------

Kst § 254/26.8.2009
Trafiklösningen presenteras, bilaga A § 254/12 Kst.
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Förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar  trafiklösningen  och beslutar  att  i 
brådskande  ordning  inbegära  en  justerad  detaljplan  över 
området av områdesarkitektkontoret samt av tekniska nämnden 
kostnadsberäkningar för a) ombyggnad av hela Björkvägen för 
fordonstrafik b) en ny avtagsväg från Getavägen till Björkvägen 
och c) ombyggnad av föreslaget område för bussar.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
--------------------

Kst § 325
Områdesarkitekt Ursula Koponen presenterar trafiklösningarna, 
Bilaga D § 327/09
Förslag:
Kommunstyrelsen  diskuterar  trafiklösningarna  vid  daghemmet 
och beslutar om det lämpligaste alternativet.
Beslut:
Kommunstyrelsen  beslöt  att  alternativ  B,  där  Björkvägen 
förlängs  till  daghemmets  södra  infart,  är  den  lämpligaste 
lösningen.  Vidare  beslöt  kommunstyrelsen  att  begära  en 
vägplan av tekniska nämnden samt  en detaljplaneändring  av 
områdesarkitektkontoret över området. 

BESVÄRSANVISNING

Kst § 326
Sammanträdet förklarades avslutat kl. 22.15 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 

NÄSTA SAMMANTRÄDE

Kst § 327
Förslag: 
Nästa sammanträde äger rum enligt kallelse.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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