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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 310 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 311 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Bernt Randelin och Maj-Gun Lignell till 
att justera dagens protokoll. 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 312 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan med följande 
tillägg: 

• Anhållan om tilläggsbudet – tekniska nämnden  
• Anhållan om tomtköp    
• Budgetuppföljning t.o.m. 31.10.2011 
• Förslag till barnomsorgstaxa år 2012 
• Fastighets Ab Atum – Detaljplaneändring 
• Kompletteringsval centralvalnämnden 
• Kompletteringsval valbestyrelsen 

 

DELGIVNING  

Kst § 313 
Delgivning av följande handlingar: 

• MISE höststämma, protokoll, 28.10 och 21.11.2011 
• Byggnadskommittén för Godby nya daghem, protokoll 4 

/2011, nr 43, 29.11.2011. 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
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Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig handlingen till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER 

 
Kst § 314 

Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (8/11) 
Byggnadsnämnden (9/11) 10/11 
Skolnämnden (6/11) 7/11 
Lantbruksnämnden (2/11)  
Socialnämnden (9/11) 10/11 
Tekniska nämnden (6/11) 7/11 
Räddningsområde Ålands landskommuner (7/11) 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 17/11 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 
 

BUDGET 2012 SAMT EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2013-2014 

Kst § 174/22.6.2011    
Upptas till behandling budgetdirektiven för år 2012. Inför 2012 
föreslås kostnaderna bevaras på 2011 års nivå, lönerna höjs 
med 2 % (gällande kollektivavtal utgår 31.12.2011) och att 
kommunförbundens budgeter följs. Förslag till budgetramar, 
bilaga H § 174/11 kst. Nämnderna skall inkomma med sina 
budgetförslag och ekonomiplaner för 2012-2013 till 
kommunkansliet senast 6 september. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen omfattar budgetdirektiven och beslutar 
inbegära nämndernas förslag till budget och avgifter för 2012 
samt förslag till ekonomiplan för år 2012-2013.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------------  
 

Kst § 256/19.10.2011 
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Upptas till diskussion budgeten för 2012 samt ekonomiplanen 
för åren 2013-2014. Ansvariga för lantbruks-, brand- och 
räddnings- skol- och tekniska nämndens budgetar har bjudits in, 
bilaga A § 256/11 kst. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-------------  

Kst § 264/20.10.2011 
Upptas till diskussion budgeten för 2011 samt ekonomiplanen 
för åren 2012-2013. Ansvariga för socialvårdens, barn- och 
äldreomsorgens, byggnads-, kultur- och fritidsnämndens samt 
tekniska nämndens budgetar har bjudits in, bilaga A § 264/11 
kst. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet med följande förslag 
till ändringar: 
 

• Budgetmoment ”Kommunstyrelsens dispositionskonto” 
införs och budgeteras med 20.000€ 

Allmän förvaltning 

Investeringar; 
• För centrumprojektet budgeteras 20.000€ för 2012, 

50.000€ för 2013 och 20.000€ för år 2014 
 

• Driftskostnaderna utökas med 20.000€ för anställande 
av ungdomar bosatta i Finström som sommarpersonal. 

Tekniska nämnden 

Investeringar; 
• Grundförbättring av fastigheter utökas med 20.000€ 

 

Investeringar; 
Socialnämnden 

• Anslaget för utbyggnaden av Rosengård år 2012 binds 
till kommunstyrelsen. Den långsiktiga strukturen inom 
äldreomsorgen i kommunen skall utredas av oberoende 
konsult innan beslut om utbyggnad fattas.  

 
Den kommunala inkomstskatten utökas med 35.000€. 
Finansiella kostnader minskas med 30.000€ och 
samfundsskatten med 10.000€. Arbetslöshetsförsäkrings-
premien utökas med 12.700€ 
-----------------  

Kst § 275/26.10.2011 
Återupptas till behandling budgeten för 2012 samt 
ekonomiplanen för åren 2013-2014 
Förslag: 
Ekonomichefen presenterar det uppdaterade budgetförslaget 
och kommunstyrelsen beslutar förelägga budgetförslaget för år 
2012 till kommunfullmäktige, bilaga A § 275/11 kst. 
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Budgetförslaget återremitteras till kommunstyrelsen efter 
remissdebatt i fullmäktige.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
---------------  

Kfm § 36/3.11.2011 
Förslag: 
Budgetförslaget för år 2012 samt ekonomiplanen för 2013-2014 
presenteras, diskuteras och återremitteras till kommunstyrelsen, 
bilaga A § 36/11 Kfm. 
Beslut: 
Under remissdebatten framfördes följande synpunkter som 
styrelsen bör utreda: 

• Kostnaderna för Omsorgsförbundet och De Gamlas Hem inför 
2012  

Socialnämnden  

• Möjligheten för höjt hemvårdsstöd för föräldrar med barn under 
3 års ålder  
• Samarbetsmöjligheter med Folkhälsans park i Godby 

• Kostnadsfördelning mellan Geta och Finström bör ses över 
Byggnadsnämnden 

• Lokaliseringslösningar bör ses över under 2012 
Skolnämnden 

----------------  
Kst § 293/16.11.2011 

Återupptas till behandling budgetförslaget 2012 samt 
ekonomiplanen för 2013-2014. I det reviderade förslaget har 
Omsorgsförbundets och De Gamlas Hems fastställda budgeter 
beaktats. Vidare har sänkningen av fastighetsskatten 
inarbetats, bilaga A1 § 293/11 kst och en utredning över 
kostnaderna för höjt hemvårdsstöd gjorts, bilaga A2 § 293/11 
kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar förelägga budgetförslaget för år 
2012 och ekonomiplanen för 2013-2014 till kommunfullmäktige. 
Vidare föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige besluter om 
vidare åtgärder angående höjt hemvårdsstöd.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.  
---------------  

Kst § 315 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 2 december 2011 Niklas Oriander 

     
 - 7 - 

ANHÅLLAN OM TILLSTÅND FÖR FÖRSÄLJNING AV NIKOTINPREPARAT 

Kst § 316 
Servicekompaniet Åland ab (Fo 2266255-8), som bedriver 
Godby Service, anhåller om tillstånd för försäljning av 
nikotinpreparat, bilaga A § 316/11 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beviljar Servicekompaniet Åland ab tillstånd 
till försäljning av nikotinpreparat. Ingen avgift debiteras för 
tillståndet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG  

Kst 317 
Sven-Erik Jansson önskar befrielse från sitt uppdrag i 
centralvalnämnden. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Sven-
Erik Jansson befrielse från uppdraget i centralvalnämnden   
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG  

Kst § 318 
Ann-Britt Mörn önskar befrielse från sitt uppdrag som 
ordförande i valbestyrelsen. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Ann-
Britt Mörn befrielse från uppdraget i valbestyrelsen.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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RÄDDNINGSPLAN FÖR NORMALA OCH UNDTANTAGSFÖRHÅLLANDEN 

Kst § 319 
Finström kommuns räddningsplan för normala och 
undantagsförhållanden har reviderats, bilaga B § 319/11 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
planen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

VIKARIERANDE EKONOMICHEF  

Kst § 320 
Den ordinarie ekonomichefen har beviljats tjänstledigt för 
perioden 28.12.2011 – 11.4.2012. Under tjänstledigheten 
föreslås Ida Eriksson anställas som vikarierande ekonomichef.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att anställa Ida Eriksson som 
vikarierande ekonomichef för perioden 28.12.2011–11.4.2012. 
Grundlönen fastställs till densamma som ordinarie 
ekonomichefens grundlön. Tillträde enligt överenskommelse. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

KONTERINGSRÄTT FÖR VIKARIERANDE EKNOMICHEF 

Kst § 321 
 
Vikarierande ekonomichef Ida Eriksson bör ges dispositionsrätt 
till Finströms kommuns bankkonton under perioden 28.11.2011 
till 11.4.2012 till följande konton: 
 
Ålandsbanken 660100-2124238 
Nordea 243918-1757 
Andelsbanken 557804-17638 
 
Folkskolans stipendiefond 229620-4015199 
Finströms Cancerfond 293918-6145 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar bevilja vik. ekonomichef Ida 
Eriksson dispositionsrätt till Finströms kommuns ovanstående 
bank- och fondkonton. Kommunstyrelsen beslutar även frånta 
dispositionsrätten till desamma för Boel Josefsson.  
Beslut: 
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Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

ANHÅLLAN – PLANERING AV NORRSKOG 3:62 

Kst § 16/20.1.2010 
Under bildning varande aktiebolag Alpo Mikkola anhåller om att 
genom arkitekt Jens Karmert, Atomarkitekter upprätta en 
detaljplan över Norrskog 3:62. Vidare anhåller bolaget om att 
målsättningarna för området godkänns, bilaga D § 14/1 kst.    
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar begära utlåtanden över anhållan av 
byggnadsnämnden och områdesarkitektkontoret.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

Bn § 22/16.2.2010 
Uppta till behandling Finströms kommunstyrelses begäran om 
utlåtande gällande målsättningar för byggnadsplanering av 
fastigheten Norrskog 3:62 i Godby, Finström. 
Förslag till beslut:  
Byggnadsnämnden förordar inför Finströms kommunstyrelse att 
ATOM-arkitekter godkänns som områdesarkitekt för det aktuella 
området. Målsättningsdokumentet är väl genomarbetat och ett 
bra underlag för vidare planering och byggnadsnämnden kan 
förorda att målsättningarna fastställs. Kommunen bör som det 
nämns i dokumentet uppgöra ett planläggningsavtal för att 
klargöra ansvarsområdena i processen. 
Beslut:  
Enligt förslag 
-------------------- 
 

Kst § 75/3.3.2010 
Områdesarkitektkontoret påpekar bl.a. att vägförbindelsen till 
området är avgörande, att strävanden borde göras för att 
förverkliga området etappvis parallellt med kommunalteknik och 
gatunät och att frågan om huvudmanskapet besluts om i ett 
separat planläggningsavtal, bilaga F § 75/10 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
målsättningarna för området. Vidare godkänner 
kommunstyrelsen Atomarkitekter som planläggare givet att 
målsättningarna fastställs.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
---------------------  

Kfm § 17/31.3.2010 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer 
målsättningarna för området Norrskog 3:62 i Godby, bilaga C § 
17/10 Kfm.  
Beslut:  
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Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
------------------  

Kst § 322 
AB Norrgodby anhåller om fastställelse av detaljplan för ett c. 
9,6 hektars område av fastigheten Norrskog 3:62. Förslaget till 
detaljplan inrymmer c. 74 hushåll, bilaga C § 322/11 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att ställa ut planen till allmänt 
påseende i 30 dagar. Vidare besluter kommunstyrelsen att 
inbegära utlåtanden över förslaget till detaljplan av 
byggnadsnämnden, tekniska nämnden, Finströms 
kommunaltekniska Ab, Landskapsregeringens Miljöbyrå och 
områdesarkitekten. Områdesarkitekten ges även i uppdrag att 
höra grannarna.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

MARKBYTE I GODBY 

Kst § 323 
Upptas till behandling markbyte på tomt 5:20 mellan 
privatperson i kommunen, bilaga D § 323/11 kst. I en tidigare 
genomförd styckning av tomten kom gränsen att fastställas på 
ett oändamålsenligt sätt där bl.a. en råsten befinner sig på 
kommunens väg. För att rätta till gränsdragningen föreslås nu 
ett markbyte och ny lantmäteriförrättning.  
 
Enligt tidigare beslut ombesörjer kommunen att den befintliga 
häcken tas bort och ersätter tomtägaren med 41,60€/m häck, 
enligt bifogad uppskattning av värdet. Häcken ersätts till den del 
den efter markbyte står på kommunens mark. Kommunen är 
medveten om att tomtägarens jordvärmeledning delvis korsar 
kommunens mark och åtar sig att vid behov bekosta ett flytt av 
ledningen. Kommunen står för lantmäterikostnaderna.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
markbytet enligt villkoren ovan. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

ANNHÅLLAN OM LEDIGHET 

Kst § 324 
Vikarierande kommundirektören anhåller om att få ta ut 
semesterdagar i förväg för tiden 27.12.2011 till 5.1.2012 samt 
ledigt utan lön för tiden 9-20.1.2012.  
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Styrelseordförandes förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar anhållan och besluter om 
beviljande av ledighet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
Jäv:  
Vik. kommundirektören förklarade jäv. Kommunstyrelsen 
konstaterade att jävsgrund förelåg och vik. kommundirektören 
avlägsnade sig under ärendebehandlingen. 
 
 

SOPHANTERING - MISE 

Kst § 78/16.3.2011  
Upptas till behandling de förändrade förutsättningarna för 
sophantering i kommunen från och med 1.1.2012. Konstateras 
att en lösning angående bemannad återvinningscentral bör 
framarbetas samt att bl.a. den obemannade 
återvinningsstationen på Mattssons parkeringsplats i viss mån 
belastas av sopmaterial från kommuninvånare från kommuner 
som står utanför MISE samarbetet, vilket belastar MISE 
kommunerna ekonomiskt. Därför bör en ny lösning angående 
obemannad återvinningsstation tas fram i samråd med MISE. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att utse en arbetsgrupp bestående av 
Bernt Randelin, Fredrik Molinder och Niklas Oriander. 
Arbetsgruppens uppgift är att utreda ärendena samt utarbeta ett 
förslag till skrivelse åt MISE styrelsen.  
-------------------  

Kst § 86/6.4.2011 
Arbetsgruppens förslag till skrivelse, bilaga A § 86/11 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar skrivelsen och besluter att 
vidarebefordra den till MISEs styrelse.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-----------------  

Kst § 266/20.10.2011 
Kommunstyrelsen har ännu inte fått ett skriftligt svar på de 
frågor och förslag som framfördes till MISE:s styrelse, 
angående den framtida avfallshanteringen i Finström. MISE:s 
verksamhetsledare informerade kommunstyrelsen om planerna 
12.10.2011 men ett antal frågeställningar förblev dock 
obesvarade.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ytterligare ett brev till 
styrelsen för MISE med begäran om att en konkret plan för 
avfallshanteringen i Finström skall framarbetas. Planen skall 
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vara kommunstyrelsen tillhanda senast 30.11.2011, bilaga B § 
266/11 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. Vidare gav 
kommunstyrelsen den tidigare utsedda arbetsgruppen i 
uppdrag att revidera den år 2010 framarbetade utredningen om 
alternativa avfallshanteringslösningar.  
-----------------  

Kst § 325 
Återupptas till behandling sophanteringen i kommunen. 
Diskussioner har förts mellan MISE, Saltviks returdepå Ab och 
kommunen om möjligheterna för ett samarbete där 
kommuninvånarna även framledes kunde nyttja den 
bemannade återvinningscentralen. Avsikten är att detta skall 
möjliggöras men för närvarande finns det juridiska hinder för att 
ingå avtal.  
 
MISE har framarbetat ett förslag till Finströms 
renhållningssystem för 2012. I förslaget framgår bl.a. att en 
avsiktsförklaring mellan Saltvik och MISE angående 
ovanstående skall göras innan årsskiftet 2011/2012. Förslaget 
skall behandlas av MISEs styrelse 13.12.2011.  
 
Vidare föreslås, som en temporär lösning, att en mobil ÅVC 
skall finnas tillgänglig på Mattssons parkeringsplats varje 
torsdag mellan kl. 16.00 och 18.00. Till den mobila ÅVC:n får 
föras samma typs avfall som till en bemannad station. Detta 
omfattades även av MISEs förbundsstämma där styrelsen 
vidare gavs i uppdrag att hitta lösningar för bibehållen 
servicenivå gällande ÅVC tjänster i Finström.  
 
Alternativ för Finströms kommun angående avfallshantering är 
att ingå avtal med sophanteringsföretag som skulle omhänderta 
motsvarande uppgifter som MISE gör i dagsläget, medan 
myndighetsansvaret skulle återgå till kommunen. Den andra 
lösningen att hela avfallshanteringen skulle skötas i egen regi, 
möjligtvis i samarbete med grannkommuner, bilaga E § 325/11 
kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och beslutar om vidare 
åtgärder. 
Beslut: 
På basen av utförd utredning beslöt kommunstyrelsen att 
föreslå inför kommunfullmäktige att kommunen stannar kvar i 
MISE. Förutsättningarna är dock de att MISEs styrelse den 
13.12.2011 omfattar planen för avfallshanteringen i Finström 
med tillägg att den mobila ÅVC:n finns tillgänglig i kommunen 
minst 2 gånger i veckan. Vidare bör även företagarnas behov 
av avfallshantering tryggas. Kommunstyrelsen föreslår även att 
en utvärdering av avfallshanteringen görs före 30.9.2012. 
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ANHÅLLAN OM TILLÄGGSBUDGET – TEKNISKA NÄMNDEN  

TN § 81/10.11.2011 
Vägunderhållet har till och med september 2011 överskridit 
budget med totalt: 
Kommunalvägar -10.000€ 
Byggnadsplanevägar -5.000€ 
Privatvägar  -44.000€ 
Totalt  -59.000€ 
 
Utfallet under november och december beror på snömängden. 
En fullständig plogrunda kostar kommunen ca 3.800€. 
 
Investeringar     Disponerat Budget Differans 
Gräsklippare     6.500€  8.000€ 1.500€ 
Underhåll av fastigheter  26.000€ 18.410€ 
   -Målning  
    Emkarby radhus 3.690€   
    Brandstation 3.900€   
   -Byte av fönster på 
    Breidablick ej utfört   
Kommunens IT 10.000€ 10.000€ 0€ 
 
Totalt    19.910€ 
 
För trafikleder finns budgeterat 120.000€ och när årets 
investeringar är utförda och bidraget från Ålands 
Landskapsregering är utbetalt kommer Tekniska nämnden att 
ha förbrukat 101.000€ exklusive oförutsedda utgifter på 
byggandet av Gibbölevägen. Investeringen för trafikleder tas 
upp i TN § 82. 
 
Underhåll av fastigheter kommer innan årets slut att överskrida 
budget på grund av kostnaderna för snöröjning från tak på 
Källbo, Godby dagis samt garaget vid Barrvägen 19. I övrigt så 
följer Tekniska nämnden sin budget. Bilaga B § 81/11 TN 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden beslutar att begära tilläggsmedel om 
59.000€ fördelat enligt: 
Kommunalvägar 46010-4390 10.000€ 
Byggnadsplanevägar 46020-4390 5.000€ 
Privatvägar 46040-4390  44.000€ 
Beslut: 
Tekniska nämnden godkände förslaget. 
------------------  

Kst § 326 
Förslag: 
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Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
tekniska nämndens anhållan om tilläggsbudget på 59.000€.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  

ANHÅLLAN OM TOMTKÖP  

Kst § 327 
Jenny Luotonen och Kenny Lindqvist anhåller om att få köpa 
tomt 6:120 i Godby under förutsättning att detaljplanen för 
tomten skulle ändras från F1 dvs. kvartersområde för industri- 
och lagerbyggnader till bostadstomt, bilaga F § 327/11 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att inbegära utlåtanden om anhållan 
av tekniska nämnden, byggnadsnämnden och 
områdesarkitekten.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

BUDGETUPPFÖLJNING T.O.M. 31.10.2011 

Kst § 328 
Budgetuppföljningen t.o.m. 31 oktober 2011 presenteras, bilaga 
G § 328/11 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom 
och överför den som ett informationsärende till 
kommunfullmäktige.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

FÖRSLAG TILL BARNOMSORGSTAXA ÅR 2012 

 
SocN § 180/28.11.2011 

 
• Bilaga 3: Förslag till taxa 
• Bilaga 4: Alternativ 1-3 
Kommunens nuvarande barnomsorgstaxa baserar sig på de 
bestämmelser som finns i klientavgiftslagen. Den 01.01.2012 
träder den nya barnomsorgslagen för landskapet i kraft och i och 
med detta är det den nya barnomsorgslagens bestämmelser 
kring barnomsorgstaxa som gäller. 
Barnomsorgslagen ger en större möjlighet för kommunen än 
tidigare att ha egna bestämmelser i sin taxa då det inte finns 
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detaljregleringar i lagen, bl a följande är upp till kommunerna att 
fastställa: 
- Syskonrabatt 
- Avgiftsfria månader 
- Lägsta avgift som uppbärs 
- Nedsänkning av avgift pga sjukfrånvaro 
Följande är reglerat i barnomsorgslagen: 
- Maxavgift är 230 €/månad 
- Gränser för lägsta inkomst som beaktas när avgift fastställs 
- Avgift ska inte uppbäras för barn som beviljats uppskov med 
att inleda sin skolgång 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden inför kommunstyrelsen föreslås 
barnomsorgstaxa för januari-juli 2012 i enlighet med alternativ 3. 
Vidare föreslås att en översyn görs av den ekonomiska effekten 
av den nya taxan under våren som läggs till grund för 
fastställande av barnomsorgstaxa fr o m augusti 2012. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
---------------------  
 

Skolnämnden § 78/24.11.2011 
     
Sedan skolnämndens beslut om att föreslå oförändrade taxor 
och avgifter år 2012 har den nya barnomsorgslagen som träder i 
kraft 1.1.2012 antagits. Detta innebär att maxavgiften för 
heltidsvård inom barnomsorgen från 1.1.2012 får uppgå till max 
230 euro i jämförelse mot kommunens nuvarande maxtaxa på 
233 euro.  
 
Fritidshemsavgiften är idag 65 % av heldagsvgiften för 
barnomsorgen; max 151 euro per månad och 30 euro per 
månad för enbart mornis. Nedan presenteras två förslag till 
fritidshemsavgiften för år 2012: 
    
Alternativ 1: fritidshemsavgiften är fortsättningsvis 65 % av 
barnomsorgsavgiften vilket innebär max 149 euro per månad 
och enbart mornis bibehålls till 30 euro per månad. 
 
Alternativ 2: fritidshemsavgiften görs till en plattavgift. Enbart 
mornis: 40 euro, enbart eftis: 120 euro, både mornis och eftis: 
145 euro.  
 
Skoldirektörens förslag: 
Skolnämnden föreslår inför kommunstyrelsen alternativ 1 eller 2 
som avgift för fritidsverksamheten år 2012. 
 
Beslut: 
Skolnämnden föreslår alternativ 1 inför kommunstyrelsen. 
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Kst § 329 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
barnomsorgstaxan samt fritidshemsavgiften enligt nämndernas 
förslag med tillägget att avgifterna gäller för hela år 2012, bilaga 
H § 329/11 kst. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

FASTIGHETS AB ATUM – DETALJPLANEÄNDRING 

Kst § 330 
Fastighets Ab Atum anhåller om godkännande av målsättningar 
för ändring av detaljplan, bilaga I § 330/11 kst. Bolaget har 
tidigare anhållit om både fastställande av målsättningar och 
detaljplan men har nu ändrat anhållan till att enbart omfatta 
kvarter 90 (tomt 1 och 4) medan den tidigare planen även 
omfattade kvarter 100 samt GC-väg och Postvägen.  
De nya målsättningarna avviker från de tidigare fastställda 
målsättningarna på följande punkter: 

• Ändringen av detaljplanen berör endast kvarter 90. 
• Exploateringstalet bibehålls vid 0,25 (tidigare 0,52) vilket 

motsvarar en byggnadsyta på ca. 2200 m2. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att de nya 
målsättningarna godkänns. Vidare föreslås att Åsa Mattsson 
fortsättningsvis fungerar som planläggare.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  

 

KOMPLETTERINGSVAL CENTRALVALNÄMNDEN 

Kst 331 
Under förutsättning att Sven-Erik Jansson har beviljats befrielse 
från sitt uppdrag i centralvalnämnden bör en efterträdare utses.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser Carl-
Johan Wallin till ledamot i centralvalnämnden.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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KOMPLETTERINGSVAL VALBESTYRELSEN  

Kst § 332 
Under förutsättning att Ann-Britt Mörn har beviljats befrielse från 
sitt uppdrag i valbestyrelsen bör en efterträdare utses.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser 
Christina Petterson till ordförande i valbestyrelsen.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

BESVÄRSANVISNING                              

 
Kst § 333 

Sammanträdet förklarades avslutat kl.20:43. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  

 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 334 
Förslag:  
Nästa sammanträde äger rum enligt kallelse. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


	FINSTRÖMS KOMMUN
	PROTOKOLL                        
	KOMMUNSTYRELSEN
	Sammanträdestid


	FINSTRÖMS KOMMUN
	PROTOKOLL                                
	KOMMUNSTYRELSEN
	Sammanträdestid
	Sammanträdesplats



	DELGIVNING
	PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER
	Förslag:
	Ekonomichefen presenterar det uppdaterade budgetförslaget och kommunstyrelsen beslutar förelägga budgetförslaget för år 2012 till kommunfullmäktige, bilaga A § 275/11 kst. Budgetförslaget återremitteras till kommunstyrelsen efter remissdebatt i fullmä...
	Beslut:
	Kommunstyrelsen godkände förslaget.
	---------------
	Förslag:
	Budgetförslaget för år 2012 samt ekonomiplanen för 2013-2014 presenteras, diskuteras och återremitteras till kommunstyrelsen, bilaga A § 36/11 Kfm.
	Beslut:
	Under remissdebatten framfördes följande synpunkter som styrelsen bör utreda:
	USocialnämnden
	• Kostnaderna för Omsorgsförbundet och De Gamlas Hem inför 2012
	• Möjligheten för höjt hemvårdsstöd för föräldrar med barn under 3 års ålder
	• Samarbetsmöjligheter med Folkhälsans park i Godby
	UByggnadsnämnden
	• Kostnadsfördelning mellan Geta och Finström bör ses över
	USkolnämnden
	• Lokaliseringslösningar bör ses över under 2012
	----------------
	Vägunderhållet har till och med september 2011 överskridit budget med totalt:
	Kommunalvägar -10.000€
	Byggnadsplanevägar -5.000€
	Privatvägar  -44.000€
	Totalt  -59.000€
	Utfallet under november och december beror på snömängden. En fullständig plogrunda kostar kommunen ca 3.800€.
	Investeringar     Disponerat Budget Differans
	Gräsklippare     6.500€  8.000€ 1.500€
	Underhåll av fastigheter  26.000€ 18.410€
	-Målning
	Emkarby radhus 3.690€
	Brandstation 3.900€
	-Byte av fönster på
	Breidablick ej utfört
	Kommunens IT 10.000€ 10.000€ 0€
	Totalt    19.910€
	För trafikleder finns budgeterat 120.000€ och när årets investeringar är utförda och bidraget från Ålands Landskapsregering är utbetalt kommer Tekniska nämnden att ha förbrukat 101.000€ exklusive oförutsedda utgifter på byggandet av Gibbölevägen. Inve...
	Underhåll av fastigheter kommer innan årets slut att överskrida budget på grund av kostnaderna för snöröjning från tak på Källbo, Godby dagis samt garaget vid Barrvägen 19. I övrigt så följer Tekniska nämnden sin budget. Bilaga B § 81/11 TN
	Förslag:
	Tekniska nämnden beslutar att begära tilläggsmedel om 59.000€ fördelat enligt:
	Kommunalvägar 46010-4390 10.000€
	Byggnadsplanevägar 46020-4390 5.000€
	Privatvägar 46040-4390  44.000€
	Beslut:
	Tekniska nämnden godkände förslaget.
	------------------

