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Sektionen för stödtjänster

14.03.2018 kl. 16.30
Stadshuset, Tornskär

Tid
Plats

Ärenden som skall behandlas

Sida

1§

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

2

2§

Val av protokolljusterare

2

3§

Godkännande av föredragningslistan

2

4§

Resultatprognos/Bokslut 2017

3

5§

Dispositionsplan 2018; Kök- och städservice

4

6§

Vikariebrist/pool anställda

5

7§

Rekrytering av ny personal

7

8§

Kostpolicy/Koststrategi

8

9§

Anmälningsärenden

9

Tilläggsärende:
10 §

Protokollet framlagt
till påseende
Tid och plats
Ordförande

Personalenkät; Kök- och städservice

10

Tisdagen den 20.3.2018 på www.nykarleby.fi samt i Stadshuset
Topeliusesplanaden 7, Nykarleby
STEVE NYHOLM
Steve Nyholm
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Tid
Plats
Beslutande

14.03.2018 kl. 16.30 – 18.15
Stadshuset, Tornskär
Nyholm Steve, ordförande
Palm Maria, viceordförande
Holmberg Marika
Wiklund Tom
Wikström Karl-Erik

Frånvarande
Övriga deltagande

Franzén Veronika, kosthålls- och städschef, föredragande, sekreterare

Paragrafer

1 - 10

Underskrifter

Ordförande

Protokollförare

Steve Nyholm

Veronika Franzén

Tid och plats

Elektroniskt senast den 19.3.2018

kl. 15.00

Protokolljustering bifogad

Karl-Erik Wikström

Marika Holmberg

Framlagt till allmänhetens

Tisdagen den 20.3.2018 på www.nykarleby.fi samt i Stadshuset

Protokolljustering

påseende
Tid och plats

Topeliusesplanaden 7

Bestyrker

Veronika Franzén, protokollförare

NYKARLEBY STAD

Sammanträdesdatum

Sida

Sektionen för stödtjänster

14.03.2018

2

FA:278/2018/001
1§

SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Ordföranden öppnar sammanträdet och konstaterar att sektionen för stödtjänster är
lagligt sammankallad och beslutför.
______

Sfs 1 §
Beslut:

Sammanträdet konstaterades vara i laga ordning sammankallat och med hänsyn till
antalet närvarande ledamöter även beslutfört.
______

FA:279/2018/001
2§

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Sfs 2 §

KSC: Protokolljusterare utses. Protokollet justeras elektroniskt senast måndagen
den 19.3.2018 kl. 15.00.
______
Till protokolljusterare utsågs Karl-Erik Wikström och Marika Holmberg.
Protokollet justeras elektroniskt senast måndagen den 19.3.2018 kl. 15.00.

Beslut:

______

FA:281/2018/001
3§

GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Sfs 3 §

Beslut:

KSC: Sektionen för stödtjänster godkänner föredragningslistan och besluter om
eventuella tilläggsärenden.
______
Föredragningslistan godkändes med ett tilläggsärende:
§ 10 Personalenkät
______

Protokolljusterarnas signatur

Verkställighet:

Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den

NYKARLEBY STAD

Sammanträdesdatum

Sida

Sektionen för stödtjänster

14.03.2018

3

FA:285/2018/123
4§

RESULTATPROGNOS/BOKSLUT 2017

Sfs 4 §
Beslut:

Protokolljusterarnas signatur

Bilaga 1-3/4§
Både kök- och städområdena har klarat sina budgeter för 2017. Kök underskrider
budgeten med dryga 56 000 euro och städsidan underskrider sin budget med ca
3 000 euro. Den långa versionen av bokslutet per platskod finns som bilaga 1-2.
Till bokslutet skall även fogas en utvärdering av resultatområdet enligt bilaga 3.
KSC: Antecknas för kännedom.
______
Antecknades för kännedom.
______

Verkställighet:

Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den

NYKARLEBY STAD

Sammanträdesdatum

Sida

Sektionen för stödtjänster

14.03.2018

4

FA:284/2018/123
5§

DISPOSITIONSPLAN 2018; KÖK- OCH STÄDSERVICE

Sfs 5 §
Beslut:

Protokolljusterarnas signatur

Bilaga 1/5§
Efter det att fullmäktige godkänt budgeten för de olika förtroendeorganen, fastställt anslag, beräknade inkomster och målsättningar skall nämnden (SST) besluta
om budgetens dispositionsplan. Dispositionsplanen för kök och städ finns som bilaga.
KSC: Dispositionsplanerna antecknas sektionen för kännedom.
______
Antecknades för kännedom.
______

Verkställighet:

Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den

NYKARLEBY STAD

Sammanträdesdatum

Sida

Sektionen för stödtjänster

14.03.2018

5

FA:1191/2017/114
6§

VIKARIEBRIST/POOL ANSTÄLLDA

Sektionen för stödtjänster
Sektionen för stödtjänster

11 §
18 §

03.10.2017
27.11.2017

För tillfället råder stor vikariebrist i våra kök och även på städsidan. Detta skulle
underlättas till viss del om en så kallad pool människa skulle anställas.
Denna person skulle ha en garanterad arbetstid på 50 % på t.ex. centralköket. Men
skulle flytta dit var det finns behov av vikarie och få tilläggstid beroende på vad
behovet är för just den dagen.
Kostnaden för en person på 50 % är ca 11 200 € på årsnivå.

Sfs 11 §

Beslut:

Sfs 18 §

Beslut:

Protokolljusterarnas signatur

Sjukvikarier 2017 har fram till augusti kostat 19 100 € på städ och 32 800 € på
köken.
KSC: Rekrytering av en pool människa inom kosthåll och en pool människa inom
städservice inleds.
______
Godkändes enligt kosthålls- och städchefens förslag. Personerna anställs för läsåret 2017 - 2018.
______
En befattning som pool anställd som kock lediganslogs. Ansökningar skulle vara
inlämnade senast 10.11.2017, men endast två ansökningar kom in. Kosthålls- och
städchefen beslöt då att förlänga ansökningstiden med två veckor fram till
24.11.2017.
Befattningen som pool anställd inom Städservice lades på is tillsvidare eftersom vi
har en ordinarie anställd städare som blir utan enhet att städa på från och med årsskiftet. Detta p.g.a. att Hagaborg städningen upphör från och med 31.12.2017.
Åt den ordinarie anställda städaren har då istället pool tjänsten bjudits ut.
KSC: Ärendet antecknas för kännedom.
______
Efter ytterligare två veckors ansökningstid har inga fler ansökningar inkommit.
Ärendet antecknades för kännedom.
Ansökningsprocessen fortsätter för att hitta en lämplig person.
______
Från och med 1.1.2018 har L. Nezay anställts som poolvikarie inom stadens kök.
Hon är anställd till den 31.12.2018, är på samma gång läroavtalsstuderande och
Verkställighet:

Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den

NYKARLEBY STAD

Sammanträdesdatum

Sida

Sektionen för stödtjänster

14.03.2018

6

Sfs 6 §
Beslut:

Protokolljusterarnas signatur

håller på med en grundexamen som kock. Hon hoppar in i de kök där det behövs,
men jobbar främst på Hagalunds kök och på Centralköket.
KSC: Ärendet antecknas för kännedom.
______
Antecknades för kännedom.
______

Verkställighet:

Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den

NYKARLEBY STAD

Sammanträdesdatum

Sida

Sektionen för stödtjänster

14.03.2018

7

FA:286/2018/114
7§

REKRYTERING AV NY PERSONAL
Vid Jeppo-Pensala skola går ansvariga kocken i pension i samband med att skolorna slutar i vår. Detta innebär att vi behöver ha en ny ansvarig kock dit.
Michaela Lindholm flyttar från centralköket till Jeppo-Pensala skola som ansvarig
kock, med en arbetstid på 77,42 %. Hon har nu jobbat som dietkock på centralköket, så istället för henne behövs en ny dietkock. På hennes plats flyttar då istället
Jannika Smeds som idag jobbar på Munsala daghem som köksbiträde/städare.
Till Jeppo-Pensala behövs även ett köksbiträde från hösten. Eftersom det har varit
en tillfällig lösning på den befattningen under detta läsår. På den befattningen
finns ingen att flytta internt utan den lediganslås. Arbetstiden på denna befattning
blir 51,61 % med eventuell beviljad mertid för ett läsår åt gången beroende på
barnantalet.
Till Munsala daghem lediganslås en befattning som köksbiträde-städare med en
arbetstid på 91,5 %.
Vid Centralköket blir en pensionering aktuell till hösten. Så dit lediganslås en befattning som köksbiträde med en arbetstid på 64,52 %.
Till Hirvlax daghem lediganslås en befattning som kökbiträde-städare på 38,71 %.
Vid Munsala skola har städaren ansökt om ett års tjänstledighet. Så ett vikariat på
94,19 % lediganslås där för läsåret 2018-2019.

Sfs 7 §
Beslut:

Protokolljusterarnas signatur

KSC: Ärendet antecknas för kännedom och rekryteringen inleds.
______
Enligt kosthålls- och städchefens förslag.
______

Verkställighet:

Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den

NYKARLEBY STAD

Sammanträdesdatum

Sida

Sektionen för stödtjänster

14.03.2018

8

FA:287/2018/015
8§

KOSTPOLICY/KOSTSTRATEGI

Sfs 8 §
Beslut:

Det har förts diskussioner om en kostpolicy borde finnas inom staden. Ett första
utkast att diskutera kring har uppgjorts.
KSC: Anteckningar görs angående utkastet.
______
Antecknades för kännedom.
Arbetet fortsätter för att förbättra dokumentet, sen för utlåtande till personalen,
ungdomsrådet och äldrerådet.
______

Protokolljusterarnas signatur

Verkställighet:

Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den

NYKARLEBY STAD

Sammanträdesdatum

Sida

Sektionen för stödtjänster

14.03.2018

9

FA:289/2018/005
9§

ANMÄLNINGSÄRENDEN
B. Lindroos vald som städare/värdinna till stadshuset och började som tillsvidare
anställd från och med 1.1.2018.
Experience 360 21.3 kl. 13.30Sommaren 2018 planeras.
Lunchmat levereras till Nyboda serviceenhet från och med 2.1.2018.

Sfs 9 §
Beslut:

Protokolljusterarnas signatur

KSC: Antecknas för kännedom.
______
Antecknades för kännedom.
______

Verkställighet:

Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den

NYKARLEBY STAD

Sammanträdesdatum

Sida

Sektionen för stödtjänster

14.03.2018

10

FA:345/2018/015
10 §

PERSONALENKÄT; KÖK- OCH STÄDSERVICE

Sfs 10 §

Beslut:

Protokolljusterarnas signatur

Önskemål om att en personalenkät åt anställda inom kosthåll och städservice görs
har framförts.
KSC: Kosthålls- och städchefen gör en enkät åt all personal.
Resultatet av enkäten presenteras på mötet i maj.
______
Godkändes enligt kosthålls- och städchefens förslag.
______

Verkställighet:

Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den

NYKARLEBY STAD

Sammanträdesdatum

Sida

Sektionen för stödtjänster

14.03.2018

11

ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄR
Beslutsorgan
Datum för sammanträde
Sektionen för stödtjänster
14.3.2018
___________________________________________________________________________
Besvärsförbud
Eftersom beslut nedan endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt kommunallagen omprövningsbegäran inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: 1 - 10
Paragrafer

Begäran om omprövning:
Anförande av kommunalbesvär:
Anförande av förvaltningsbesvär:
Annat besvär:
Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet: 20.3.2018
Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes:
Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes:

Protokolljusterarnas signatur

Verkställighet:

Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den

