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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kst § 328
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande.
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför.

PROTOKOLLJUSTERARE

Kst § 329
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll.
Beslut:
Kommunstyrelsen  utsåg  Regina  Lindblom  och  Carola 
Wikström-Nordberg till att justera dagens protokoll.

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kst § 330
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av
brådskande natur.
Beslut:
Kommunstyrelsen  godkände  föredragningslistan  med följande 
tillägg:
- Strukturella förändringar inom den sociala verksamheten
- Städ- och vaktmästartjänst för Breidablick

DELGIVNING

Kst § 331
Delgivning av följande handlingar:
- NÅHD, sammanträdesprotokoll 9-09
- Ålands kommunförbund, sammanträdesprotokoll 8/2009
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet.
Förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER

Kst § 332
Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder
och övriga organ:
Kultur- och fritidsnämnden (5/09)
Byggnadsnämnden (9/09)
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Skolnämnden (11/09)
Lantbruksnämnden (3/09) 
Socialnämnden (9/09)
Tekniska nämnden (7/09)
Räddningsområde Ålands landskommuner (4/09)
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 16/09
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet
Förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

BUDGETUPPFÖLJNING

Kst § 333 

Budgetuppföljningen t.o.m. september 2009 presenteras, bilaga 
A kst § 333/09. 
Förslag:
Kommunstyrelsen  antecknar  sig  informationen  till  kännedom 
och  överför  den  som  ett  informationsärende  till 
kommunfullmäktige. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

BUDGET 2010 SAMT EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2011-2012

Kst §§ 307/14.10.2009 , 316/20.10.2009

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

Kst § 334
Återupptas  till  diskussion  budgeten  för  2010  samt 
ekonomiplanen för åren 2011-2012.
Förslag:
Ekonomichefen  presenterar  det  uppdaterade  budgetförslaget 
och kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet. 
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

AVGIFTER 2010

Kst 294/30.9.2009
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Upptas till behandling nämndernas förslag till avgifter för 2010.
Förslag:
Kommunstyrelsen  föreslår  inför  kommunfullmäktige  att 
avgifterna för 2010 fastställs enligt, bilaga A § 294/14 Kst.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet. 
--------------------

Kst § 335
Återupptas  till  behandling  nämndernas  förslag  till  avgifter  för 
2010.
Förslag:
Kommunstyrelsen  föreslår  att  kommunfullmäktige  fastställer 
avgifterna för 2010 enligt bilaga B § 335/09. 
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR INOM DEN SOCIALA VERKSAMHETEN 

Soc.N § 110/29.6.2009
.
En  strukturell  förändring  inom  äldreomsorgen  kommer  att 
påverka  även  den  övriga  sociala  verksamheten  i  Finström 
varför det är befogat att titta på helheten.
Målsättningen  är  att  utnyttja  personalresurserna för  all  social 
verksamhet på ett ändamålsenligt sätt.

Socialchefens förslag:
En arbetsgrupp utses med vikarierande kommundirektör Niclas 
Oriander  som  ordförande.  Övriga  medlemmar:  Per  Lycke, 
Carola  Wikström-Nordberg  och  Sören  Karlsson.  Torbjörn 
Björkman  är  suppleant.  Arbetsgruppen  tar  ställning  till  vilka 
personer  som  skall  höras  och  om  en  utomstående  konsult 
behöver  tas  in.  Arbetet  bör  vara  färdigt  före  utgången  av 
september. Ärendet förs till kommunstyrelsens kännedom.

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

SocN §  172/27.10.2009

• Bilaga 10: Organisationsschema för socialkansliet
• Bilaga 11: Tjänstebeskrivning för äldreomsorgsledare

Arbetsgruppen  har  analyserat  helheten  av  den  sociala 
verksamheten och framarbetat ett förslag till omstrukturering av 
organisationen och tjänster. Syftet med omstruktureringen är att 
effektivera arbetet som helhet och att tydliggöra tjänsterna inom 
den  sociala  verksamheten.  Utgångsläget  är  att 
omstruktureringen  påverkar  den  nuvarande  budgetramen 
möjligast lite.

Arbetsgruppens förslag till omstrukturering är:
1.att utöka byråsekreterartjänsten från nuvarande 41,7 % till 80 
% och ändra tjänsten till att enbart omfatta socialkansliet
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2.att dra in den nuvarande hemserviceledar/föreståndartjänsten 
och inrätta en äldreomsorgsledartjänst  med helhetsansvar för 
äldreomsorgen i Finström och Geta, bilaga 10.
3.att minska den nuvarande 85 % socialarbetartjänsten till 60 % 
för  att  kompensera  för  den  utökade  byråsekreterartjänsten. 
Kostnadsökningen blir dock c. 1000 € på årsnivå. 
Dessa  förändringar  påverkar  byggnadskansliet  och 
samarbetsavtalet med Geta. Samtliga tjänstebeskrivningar bör 
uppdateras  i  den  mån  de  påverkas  av  omstruktureringen. 
Vidare  föreslår  arbetsgruppen  att  socialarbetare  Britt  Branér 
förflyttas från sin nuvarande tjänst till äldreomsorgsledartjänsten 
efter att tjänsten inrättats och en socialarbetare har rekryterats 
till den föreslagna deltidstjänsten. 

Ordförandes förslag:
Socialnämnden  omfattar  arbetsgruppens  förslag  till 
omstrukturering och anhåller till kommunstyrelsen om att:  

1. utöka byråsekreterartjänsten från nuvarande 41,7 % till 
80 % och att omdisponera tjänsten till att enbart omfatta 
socialkansliet

2. dra  in  den  nuvarande 
hemserviceledar/föreståndartjänsten  och  inrätta  en 
äldreomsorgsledartjänst  med  helhetsansvar  för 
äldresomsorgen i Finström och Geta

3. minska den nuvarande 85 % socialarbetartjänsten till 60 
%  för  att  kompensera  för  den  utökade 
byråsekreterartjänsten.  Kostnadsökningen  blir  dock  c. 
1000 € på årsnivå. 

Socialnämndens beslut:
Socialnämnden  godkänner  förslaget.  Den nya  organisationen 
utvärderas om ett år. 
----------------

Kst § 336
För  att  effektivera  arbetet  inom  den  sociala  verksamheten 
anhåller socialnämnden till kommunstyrelsen om att få tillsätta 
en  tjänst  som  deltids  socialarbetare  och  att  få  omdisponera 
byråsekreterartjänsten  till  att  enbart  omfatta  socialkansliet. 
Vidare anhåller socialnämnden om att den nuvarande tjänsten 
som hemserviceledare/föreståndartjänsten  dras  in  och  att  en 
äldreomsorgsledartjänst, med helhetsansvar för äldreomsorgen 
i Finström och Geta inrättas, Bilaga C1 § 336/09
Förslag:
Kommunstyrelsen  ber  byggnadsnämnden  om  ett  utlåtande 
gällande  konsekvenserna  av  att  omdisponera 
byråsekreterartjänsten  till  att  enbart  omfatta  socialkansliet. 
Vidare önskar kommunstyrelsen ett utlåtande beträffande hela 
omstruktureringsförslaget av Geta kommun.

Angående  tillsättande  av  deltids  socialarbetartjänst  gäller  i 
enlighet med budgeten för år 2009 att verkställighetsföreskrifter 
i  anslutning  till  2002  års  budget  fortsättningsvis  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  beviljar  dock  att  tjänsten  tillsätts 
och  att  byråsekreterartjänsten  omdisponeras  under 
förutsättning  att  de  hörda  instanserna  inte  motsätter  sig 
förslaget  och  att  omstruktureringen  inte  påverkar  den 
nuvarande budgetramen.  
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Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige drar in 
den  nuvarande  hemserviceledar/föreståndartjänsten  och 
inrättar en äldreomsorgsledartjänst samt överför i övrigt ärendet 
till fullmäktiges kännedom, bilaga C2 § 336/09. 
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet.

STÄD- OCH VAKTMÄSTARTJÄNST FÖR BREIDABLICK 

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).

Beslut:
Förslaget godkändes.
_ _ _ _ _ _ _

Kst § 337 
Kultur- och fritidsnämnden anhåller om att få införliva städ- och 
vaktmästartjänsterna  för  Breidablick  i  avtalet  med  nuvarande 
samarbetspart  för  skötseln  av  fritidsanläggningarna  från 
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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. 

BESVÄRSANVISNING

Kst § 338
Sammanträdet förklarades avslutat kl. 19: 05 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 

NÄSTA SAMMANTRÄDE

Kst § 339
Förslag: 
Nästa sammanträde äger rum enligt kallelse.
Beslut:
Nästa sammanträde äger rum onsdag 4.11.2009 kl.17.00

8


	Protokolljusterarnas signatur
	FINSTRÖMS KOMMUN
	PROTOKOLL
	KOMMUNSTYRELSEN
	Sammanträdestid

	FINSTRÖMS KOMMUN
	PROTOKOLL 
	KOMMUNSTYRELSEN
	Sammanträdestid
	Sammanträdesplats



