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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kst § 288
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande.
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför.

PROTOKOLLJUSTERARE

Kst § 289
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll.
Beslut:
Kommunstyrelsen utsåg Leena Laaksonen och Rolf Karlsson till 
att justera dagens protokoll.

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kst § 290
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av
brådskande natur.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan utan tillägg. 

DELGIVNING

Kst § 291
Delgivning av följande handlingar:
- Referensgruppen för områdesarkitektkontoret – 3/09
- Byggnadskommittén för Godby daghem protokoll nr. 15-

16/2009
- Förbundsstyrelsen Ål. kommunförbund, 7/2009
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet.
Förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER

Kst § 292
Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder
och övriga organ:
Kultur- och fritidsnämnden (5/09)
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Byggnadsnämnden (8/09)
Skolnämnden (10/09)
Lantbruksnämnden (3/09) 
Socialnämnden (8/09) 9/09
Tekniska nämnden (6/09)
Räddningsområde Ålands landskommuner (4/09)
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 13/09
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet
Förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

BIBLIOTEKSFUNKTIONÄR VID FINSTRÖMS BIBLIOTEK

Kst § 27/21.1.2009
Den ordinarie innehavaren av tjänsten som biblioteksfunktionär 
vid Finströms bibliotek om 20 timmar/veckan har sagt upp sig. 
Kultur-  och  fritidsnämndens  ordförande  och  föredragande 
anhåller om att få tillsätta tjänsten som blir ledig när nuvarande 
tjänsteinnehavare slutar 28 januari.
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  det när en tjänst blir  ledig p.g.a 
naturlig avgång skall klargöras om tjänsten fortfarande behövs. 
Den årliga grundlönekostnaden för tjänsten på 55 % uppgår till 
12.237 euro, till vilket sociala kostnader om ca. 23 % tillkommer, 
totalt  ca.  2815  euro,  årlig  lönekostnad  utan  ålderstillägg  etc. 
totalt ca. 15.052 euro. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen ber kultur- och fritidsnämnden inkomma med 
en närmare redogörelse för konsekvenserna av att tjänsten inte 
återtillsätts. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen  godkände  förslaget  med  det  tillägget  att 
tillstånd ges till anställandet av tillfällig arbetskraft. 
-----

Kst § 60/11.2.2009
Kultur-  och  fritidsnämndens  redogörelse  gällande 
konsekvenserna av att tjänsten inte återtillsätts, bilaga 61/09kst. 

Förslag: 
P.g.a  kommunens  ekonomiska  situation,  som  kräver  att 
prioriteringar  måste  göras  av  kommunens  åtaganden, 
godkänns inte tillsättande av tjänsten som en fast tjänst.
 Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände tillsättande av biblioteksfunktionär 
till och med december 2009. 

Kfn § 47/31.8.2008
Bilaga 2
När ordinarie innehavaren av tjänsten som biblioteksfunktionär 
slutade 28 januari 2009 anhöll nämnden hos kommunstyrelsen 
om  att  få  återtillsätta  tjänsten  som  en  fast  tjänst. 
Kommunstyrelsen godkände inte detta, tjänsten fick tillsättas till 
och med december 2009 (Kst §60/09).
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Kultur- och fritidschefens förslag:
Nämnden  anhåller  hos  kommunstyrelsen  om  att  få  tillsätta 
tjänsten som biblioteksassistent som en fast tjänst från och med 
1 januari 2010 med motiveringarna som framgår i Bilaga 2.

Beslut:
Förslaget godkändes. Nämnden framför till kommunstyrelsen att 
nämndens föredragande bör vara med när ärendet diskuteras.
----------------------

Kst 273/16.9.2009
Kultur och fritidsnämnden har inkommit med en anhållan om att 
få tillsätta tjänsten som biblioteksassistent  som en fast tjänst  
från och med 1 januari 2010. 

I enlighet med budgetförslaget för år 2010 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. Rollen som biblioteksassistent 
är dock avgörande för att biblioteket skall kunna bibehålla sin 
servicenivå, Bilaga D § 273/13 Kst.
Förslag:
 Kommunstyrelsen beslutar bifalla Kultur- och fritidsnämndens  
 anhållan om att tillsätta tjänsten som biblioteksassistenten som 
 en fast tjänst från och med 1 januari 2010.
 Beslut:
 Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet. 
----------------------

Kst 293
Kultur-  och  fritidschefen  informerar  kommunstyrelsen  om  det 
specifika personalbehovet för biblioteket i kommunen. 
Förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och beslutar bifalla Kultur- 
och fritidsnämnden anhållan om att tillsätta en fast tjänst som 
biblioteksassistent fr.o.m. 1.1.2010.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

AVGIFTER 2010

Kst 294
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. 

PROJEKT BARNSKYDDSJOUR

SocN § 125/17.8.2009

Från  Ålands  kommunförbund  inkom  till  socialnämnden 
handlingar  gällande  projekt  barnskyddsjour.  Ålands 
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kommunförbund  inbjuder  samtliga  medlemskommuner  att 
underteckna  ett  avtal  om  ett  permanent  samarbete 
fr.o.m.1.1.2010.
Konstateras  att  den  kalkylerade  kostnaden  för  år  2009  för 
Finströms del är 8 069 euro och för hela verksamheten 69 152 
euro.  Statistiken  visar  att  sammanlagt  18  samtal  kommit  till 
bakjouren gällande 27 barn under en 7 månaders period. De 
flesta samtalen har kommit under helgerna och det har visat sig 
att i synnerhet vardagsnätterna har varit lugna. En diskussion 
om  att  man  kunde  börja  jouren  förslagsvis  kl.  18.00  på 
vardagskvällarna kunde tas. Denna 2 timmars paus skulle ge 
socialarbetarna möjlighet till lite vila efter en arbetsdag. 
Enligt  projektavtalet  ersätter  tjänstemannens 
arbetsgivarkommun lönen för utryckningstiden.
Ur statistiken framgår att kostnaden för utryckningstiden under 
en 6 – månaders period 1.10.08 – 31.3.09 för t.ex. Mariehamns 
stad har varit  totalt 285 euro medan motsvarande summa för 
Finström har varit 341 euro. För t.ex. Jomalas del är kostnaden 
236 euro.  Ytterligare  framgår  att  1  samtal  gällande  1  barn  i 
Finström har stannat vid frontjouren d.v.s. Tallbacken medan 1 
samtal  gällande  2  barn  har  gått  till  bakjouren.  Motsvarande 
siffror för Mariehamn är 0 barn till frontjouren och 10 samtal om 
13 barn till bakjouren. Ytterligare kan konstateras att Finströms 
kommun haft två aktiva utryckningar fram till dagens datum som 
gällt  1  barn  i  Mariehamn samt  3  turistbarn  i  Mariehamn.  Ett 
ärende  har  kunnat  skötas  per  telefon  och  gällt  1  barn  i 
Mariehamn.
Föreslås  att  lönen  för  utryckningstiden  ersätts  av  barnets 
hemkommun för att skapa ett rättvisare ekonomiskt system.

Förslag:
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att föreliggande 
avtal inte godkänns i nuvarande form, utan med den ändringen 
att barnets hemkommun ersätter kostnaden för utryckningstiden 
för ett rättvisare ekonomiskt system.
Beslut:
Förslaget godkänns och förs till kommunstyrelsen.
-----------------------

Kst 276/16.9.2009
Förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och antecknar sig det till 
kännedom. Vik. kommundirektören ges i uppdrag att framföra 
socialnämndens  synpunkter,  gällande  ändring  av  avtalet,  åt 
kommunförbundet.   
Beslut:
Kommunstyrelsen  godkände  förslaget  med  tillägget  att 
kommunförbundet  ombedes  utreda  möjligheten  för  en 
barnskyddsjour med frivilliga avlönade socialarbetare samt att 
barnets hemkommun ersätter kostnaden för utryckningstiden. 
-----------------

Kst 295
Ålands  kommunförbund  önskar  snarast  informeras  om 
godkännandet  av  samarbetsavtalet  för  den  gemensamma 
barnskyddsjouren, bilaga B § 295/14 Kst. 
Förslag:
Kommunstyrelsen  föreslår  inför  fullmäktige  att  kommunen 
undertecknar  avtalet  om  ett  permanent  samarbete  fr.o.m. 
1.1.2010.  Finströms  kommun  anser  dock  Ålands 
kommunförbund bör utreda möjligheten för  en barnskyddsjour 
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med  frivilliga  avlönade  socialarbetare  samt  att  barnets 
hemkommun ersätter kostnaden för utryckningstiden.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

UTLÅTANDE ÖVER FÖRSLAG TILL LAG OM SÄRSKILT SOCIALVÅRDSSTÖD

SocN § 133/7.9.2009

•Bilaga 1: ÅLR, utkast 22.6.2009, särskilt socialvårdsstöd
•Bilaga 2: Ål. Kommunförbund, utlåtande över förslaget
•Bilaga 3: Socialförvaltningen, förslag till utlåtande

Landskapsregeringen  inbegär  kommunens  utlåtande  över  det 
förslag till framställning om särskilt socialvårdsstöd.  Avsikten är 
att de föreslagna lagarna skall träda i kraft så snart som möjligt 
vid lämpligt halvårsskifte.

Syftet  med  det  nya  stödet  är  att  livssituationen  skall  kunna 
underlättas för personer med endast en liten inkomst i form av 
pension för över 65-åriga eller för personer med förtidspension. 
Landskapsregeringen  anser,  att  för  dessa  personer  redan 
relativt små stöd torde kunna förbättra personens livssituation i 
positiv riktning.

Den föreslagna lagstiftningen bygger på utkomststödslagen och 
innebär  vissa  ändringar  i  den.  Stödet  är  tänkt  att  utbetalas 
regelbundet  en  gång  i  månaden,  finansieras  av 
landskapsregeringen  och  administreras  av  kommunens 
socialkansli.

Socialchefens förslag:
Socialnämnden godkänner föreliggande förslag till utlåtande och 
överför ärendet till kommunstyrelsen för godkännande.

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

Kst § 296
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna socialnämndens utlåtande 
över  förslag  till  lag  om  särskilt  socialvårdsstöd,  bilaga  C  § 
296/14 Kst.
Beslut:
Kommunstyrelsen omfattade förslaget och sänder utlåtande till 
Landskapsregeringen. 

BUDGETUPPFÖLJNING

Kst § 297
Budgetuppföljningen t.o.m.  den 31 augusti  2009 presenteras, 
bilaga D § 297/14 Kst.
Förslag: 
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Kommunstyrelsen  antecknar  sig  budgetuppföljningen  till 
kännedom  och  överför  den  som  ett  informationsärende  till 
kommunfullmäktige.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

PRÖVNINGSBASERAT INDIVIDUELLT TILLÄGG

Kst § 298
En  metod  för  bedömning  av  en  arbetstagarens 
prövningsbaserade  individuella  tillägg  har  framarbetas  enligt 
Mariehamns stads modell,  bilaga E § 298/14 Kst.  Syftet  med 
metoden är  att  på ett  enkelt  sätt  kunna bedöma en anställds 
arbetsprestationer  och på basen av det  kunna avgöra om ett 
prövningsbaserat individuellt tillägg kan betalas för dem som hör 
till AKTA-avtalet. 
Förslag:
Kommunstyrelsen  fastställer  modellen  för  bedömning  av 
prövningsbaserade individuella tillägg.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget och ärendet överförs till 
kommunfullmäktiges kännedom. 

NY BARNOMSORGSLAGSTIFTNING

SocN § 134/7.9.2009

•Bilaga 4: Ny barnomsorgslag, Ålands landskapsregering

En  ny  barnomsorgslagstiftning  föreslås  ersätta  nuvarande 
barnomsorgslag  och  –förordning.  Förslaget  bygger  på 
nuvarande bestämmelser men innebär även vissa förändringar, 
nedan  beskrivs  några  av  förändringarna  samt  eventuella 
konsekvenser av dessa.

•För de barn som har skoluppskov får ingen avgift uppbäras för 
det  sista  året  inom  barnomsorgen.  Detta  innebär  ingen 
förändring  för  Finströms  kommun  då  detta  tillämpas  enligt 
nuvarande barnomsorgstaxa i kommunen.
•Kommunerna  får  en  större  frihet  att  reglera  avgiftstaxan, 
avgifterna styrs dock bl a genom enl maxavgift  och vid vilken 
inkomstgräns  som  avgift  ej  får  uppbäras.  I  och  med  att 
maxavgiften  är  något  lägre  än  nuvarande  maxavgift  innebär 
förslaget troligtvis en något minskad täckningsgrad av utgifterna.
•Enligt förslaget försvinner rätten till barnomsorg för barn under 
tre år om föräldrarna ej förvärvsarbetar eller studerar. Plats ska 
dock  beviljas  om  särskilda  skäl  föreligger.  Enligt  nuvarande 
barnomsorgslagstiftning har alla som önskar rätt till barnomsorg 
vilket inte heller  begränsas gällande omfattningen av denna. I 
och  med  ändringsförslaget  kan  en  minskad  efterfrågan  på 
barnomsorgsplatser  uppstå  vilket  underlättar  platssituationen i 
kommunen. 
•Vidare innebär förslaget att barn som har fyllt tre år har rätt till 
halvtidsomsorg  oberoende  av  om  föräldrarna  förvärvsarbetar 
eller ej.
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•För närvarande är den övre gränsen för halvtidsplats 25 h/v och 
enligt  förslaget  omfattar  halvtidsomsorg  max  20  h/v.  Detta 
kommer troligen att innebära att de som erhåller halvtidsomsorg 
får kortare närvarotid inom barnomsorgen än barnen har idag 
men  troligtvis  blir  de  färre  till  antalet  då  möjligheten  att 
kombinera  halvtidsomsorg  med  förvärvsarbete  blir  svårare.  I 
förlängningen innebär detta att det är troligt att barn som idag 
erhåller  barnomsorg  på  halvtid  kommer  att  få  heltidsomsorg 
istället  då  gränsen  mellan  dessa  går  vid  20  h/v.  För  dessa 
familjer skulle en halvtidsplats om max 25 h/v vara det optimala.
•Gruppfamiljedaghem upptas som en möjlig form av barnomsorg 
i  lagstiftningen.  Detta  möjliggör  en  verksamhetsform  där  två 
familjedagvårdare jobbar tillsammans utanför  hemmet med en 
barngrupp om max 8 barn. Under de senaste åren har det varit 
svårt att rekrytera familjedagvårdare i hemmet, förslaget innebär 
en  möjlighet  att  tillgodose  behovet  av  barnomsorg  med små 
barngrupper  under  friare  former  än  vad  daghemsverksamhet 
innebär.
•Familjedagvårdare  får  vårda  högst  sex  barn  samtidigt,  detta 
gäller  även  idag  men  i  det  nya  förslaget  begränsas 
gruppstorleken ytterligare genom att barn under tre år föreslås 
räknas  som  1,5  barn.  I  praktiken  innebär  detta  att  en 
familjedagvårdare som vårdar enbart barn under tre år kan ha 
en  barngrupp  omfattande  högst  fyra  barn,  vilket  leder  till  en 
minskning  av  antalet  barnomsorgsplatser  i  kommunen. 
Familjedagvårdarnas lön  grundar  sig  på antalet  barn i  vård,  i 
löneavtalet beaktas inte om barnen är över eller under tre år och 
därmed innebär den här begränsningen en lönesänkning för de 
familjedagvårdare som har vårdat mer än fyra barn samtidigt. 
Detta  kan leda till  att  verksamma familjedagvårdare  väljer  att 
avsluta  sin  anställning  och  platsantalet  i  kommunens 
barnomsorg minskar ytterligare pga svårigheter till nyrekrytering.
•Det nya lagförslaget innebär att kommunen skall utreda behov 
av  specialbarnomsorg  på  begäran  av  vårdnadshavare  eller 
personal i daghemsverksamhet.
•Formerna  för  samverkan  med  barnens  vårdnadshavare  ska 
redovisas  i  varje  gruppfamiljedaghem,  daghems  och 
fritidshemsverksamhets  arbetsplan.   Vidare  föreslås  att 
arbetsplanen  ska  godkännas  av  det  organ  som  ansvarar  för 
barnomsorgen i kommunen.

Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås  att  socialnämnden  informerar  kommunstyrelsen  om 
ovanstående  förändringar  och  konsekvenser  som  det  nya 
lagförslaget för barnomsorgen innebär.

Socialchefens förslag:
Förslaget omfattas.

Beslut:
Förslaget godkänns.
-------------

Kst 299
Barnomsorgsledaren  informerar  kommunstyrelsen  om 
förändringar och konsekvenser som lagförslaget för barnomsorg 
innebär.  Remissversion  till  ny  barnomsorgslag,  bilaga  F  § 
299/14 Kst. 
Förslag:
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Kommunstyrelsen  antecknar  sig  informationen  till  kännedom 
och  ger  socialnämnden  i  uppdrag  att  lämna  in  eventuella 
synpunkter om lagförslaget till Landskapsregeringen.  
Beslut:
Kommunstyrelsen  godkände  förslaget  med  tillägget  att 
skolnämnden ombedes lämna in eventuella synpunkter gällande 
fritidsverksamheten i lagförslaget.

BESVÄRSANVISNING

Kst § 300
Sammanträdet förklarades avslutat kl. 19.15 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 

NÄSTA SAMMANTRÄDE

Kst § 301
Förslag: 
Nästa sammanträde äger rum enligt kallelse.
Beslut:
Kommunstyrelsen sammanträder nästa gång 14.10 kl. 17.00.
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