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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 
 

PROTOKOLL             

  Utfärdat den 8.12.2011 Sida 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 15.12.2011 2 

Sammanträdestid Torsdag 15.12.2011, kl. 19.00 
 

Sammanträdesplats Kommungården i Godby, sammanträdesrummet 
 
Ärenden: 
 
48 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
49 § Protokolljusterare 
50 § Föredragningslistan 
51 § Budget 2012 samt ekonomiplan för åren 2013-2014 
52 § Budgetuppföljning t.o.m. 31.10.2011 
53 § Avgifter 2012 
54 § Förslag till barnomsorgstaxa år 2012 
55 § Godkännande av socialinstruktion 
56 § Personalpolicy  
57 § Hemställningsmotion  
58 § Ålands Miljöservice k.f., Grundavtal  
59 § Breidablick  
60 § Skrivelse angående tomt i Godby  
61 § Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag 
62 § Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag 
63 § Kompletteringsval centralvalnämnden 
64 § Kompletteringsval valbestyrelsen 
65 § Räddningsplan för normala och undantagsförhållanden 
66 § Markbyte i Godby  
67 § Sophantering – MISE 
68 § Anhållan om tilläggsbudget – Tekniska Nämnden  
69 § Anhållan om tjänstledighet – ordinarie kommundirektör  
70 § Fastighets Ab Atum – detaljplaneändring 
71 § Vatten- och avloppsavgifter för år 2012 
72 § Besvärsanvisning  
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kfm § 48 
Förrätta namnupprop, konstatera sammanträdets lagliga 
sammankallande samt beslutförhet med hänsyn till antalet 
närvarande. 
Beslut: 
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat samt 
i övrigt beslutfört. 
 
 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kfm § 49 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Att justera dagens protokoll utsågs Margareta Mattsson och 
Björn Grüssner. 
 
 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN  

Kfm § 50 Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut:  
Kommunfullmäktige godkände föredragningslistan med följande 

  tillägg: 
• Vatten- och avloppsavgifter för år 2012 
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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 
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€ 



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

Kommungården i Godby  

   19 december 2011 Niklas Oriander 

     
- 5 - 

 

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. 
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. 
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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 § 315/1.12.2011 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
--------------------  

Kfm § 51 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer budgeten 
för år 2012 samt ekonomiplanen för åren 2013-2014 enligt 
bilaga A 1 § 51/11 kfm. Kommunstyrelsen föreslår även att 
fullmäktige besluter om vidare åtgärder angående höjning av 
hemvårdsstöd, bilaga A 2 § 51/11 kfm.  
Beslut: 
Fullmäktigeledamot Björn Grüssner framställde förslaget om att 
36 000€ skulle reserveras för hemvårdsstöd i avvaktan på 
ikraftträdande av lag medan ledamot Thomas Mattsson föreslog 
en höjning av anslaget för hemvårdsstöd och att stödets 
grunddel från och med 1.1.2012 höjs till 446€/månad. Båda 
förslagen fick understöd och ställdes mot varandra. Efter 
omröstning med röstningssiffrorna 8 – 7 (1 blank) vann 
Mattssons förslag. Därefter genomfördes omröstning mellan 
styrelsens förslag om att fastställa budgeten i uppgjord form och 
Mattssons förslag. Efter omröstning med röstningssiffrorna 11 – 
5 vann Mattssons förslag och beslöts att höjningen avspeglar 
sig på ett utökat budgeterat underskott för år 2012. Till övriga 
delar fastställde kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag 
till budget 2012 och ekonomiplanen för 2012-2014.  
Omröstningsprotokollen i bilagorna A 3 och A 4 § 51/11 kfm.  
 
 
 

BUDGETUPPFÖLJNING T.O.M. 31.10.2011 

Kst § 328/1.12.2011 
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.  
----------------  
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Kfm § 52 
Förslag:  
Kommunfullmäktige antecknar sig budgetuppföljningen till 
kännedom, bilaga B § 52/11 Kfm. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 
 

AVGIFTER 2012 

Kst § 294/16.11.2011 
Upptas till behandling nämndernas förslag till avgifter för 2012. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 
avgifterna för 2012 fastställs i enlighet med bilaga B § 294/11 
Kst. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-----------------  

Kfm § 53 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 
avgifterna för 2012 fastställs enligt bilaga C § 53/11 Kfm. 
Angående barnomsorgstaxa och fritidshemsavgift hänvisas till § 
54.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt 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 
detaljregleringar i lagen, bl a följande är upp till kommunerna att 
fastställa: 
- Syskonrabatt 
- Avgiftsfria månader 
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- 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. 

 
 

Kst § 329/1.12.2011 
Förslag: 
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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. 
------------------  

Kfm § 54 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
barnomsorgstaxan samt fritidshemsavgiften enligt nämndernas 
förslag med tillägget att avgifterna gäller för hela år 2012, bilaga 
D § 54/11 kfm.  
Beslut:  
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 
 
 

GODKÄNNANDE AV SOCIALINSTRUKTION 

 
SocN § 151/5.9.2011 

 
• Bilaga 20: SocN § 115 
• Bilaga 21: Socialinstruktionen 
 
Socialinstruktionen har kompletterats med förtydligande av § 
18, vilket var socialnämndens önskemål. 
Bilagorna d.v.s. arbetsbeskrivningarna tas upp nästa 
socialnämndsmöte. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden godkänner förslaget på ny socialinstruktion och 
överför ärendet till kommunstyrelsen. Bilagorna tas upp nästa 
socialnämndsmöte. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget på ny socialinstruktion och 
överför ärendet till kommunstyrelsen. Bilagorna tas upp nästa 
socialnämndsmöte. 
----------------  
 

SocN § 161/24.10.2011 
 
•Bilaga 1: SocN § 109,20.6.2011 
•Bilaga 2: Arbetsbeskrivning för socialchefen 
•Bilaga 3: Arbetsbeskrivning för barnomsorgsledaren 
•Bilaga 4: Arbetsbeskrivning för socialarbetare 
•Bilaga 5: Arbetsbeskrivning för socialarbetare 
•Bilaga 6: Arbetsbeskrivning för byråsekreterare 
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Arbetsbeskrivningarna för socialkansliets personal har 
reviderats. 
 
Förslag: 
Socialnämnden godkänner samtliga arbetsbeskrivningar och 
överför socialchefens arbetsbeskrivning till kommunstyrelsen för 
vidare beslut. 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner samtliga arbetsbeskrivningar och 
överför socialchefens arbetsbeskrivning till kommunstyrelsen för 
vidare beslut. 
-----------------  

Kst § 298/16.11.2011 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
socialinstruktionen samt tjänstebeskrivningen för socialchefen, 
bilaga E § 298/11 kst. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med följande ändringar: 

5 § punkt 3. Tilläggs; Om nämnden eller enskild ledamot så 
önskar kan även kallelsen tillställas medlemmarna elektroniskt. 

Socialinstruktionen 

12 § ”bör” ändras till ”skall” i första och andra meningen 
14 § ”bör” ändras till ”skall” i tredje meningen  

Övriga uppgifter 
Arbetsbeskrivningen för socialchefen 

1. ordet ”ny” utgår 
------------------------  

Kfm § 55 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
socialinstruktionen samt tjänstebeskrivningen för socialchefen i 
enlighet med bilaga E § 55/11 kfm.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 
 
 

PERSONALPOLICY 

Kst § 154/8.6.2011 
Ledningsgruppen har initierat framtagande av en personalpolicy 
för Finströms kommun, bilaga C § 154/11 kst.  
Förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att efterhöra nämndernas åsikter om 
personalpolicyn.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
--------------  
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Kfn § 53/14.8.2011 
Ledningsgruppen har initierat framtagande av en personalpolicy 
för kommunen. Kommunstyrelsen nämndernas åsikt om 
policyn.  
Kultur- och fritidschefens förslag: 
Nämnden diskuterar personalpolicyn och ger synpunkter till 
kommunstyrelsen   
Beslut: 
Nämnden godkände förslaget till personalpolicy. 
 
Fjalar Eklund reserverade sig mot att ett totalförbud mot rökning 
införs när Finströms kommun blir en rökfri arbetsplats.  
----------------  

TN § 60/16.8.2011 
Kommunstyrelsen har begärt tekniska nämndens åsikt om 
personalpolicyn. 
Förslag: 
Tekniska nämnden ger sina åsikter om personalpolicyn. 
Beslut: 
Tekniska nämnden omfattade förslaget till personalpolicyn. 
-------------------  

Skn § 64/13.9.2011 
Ledningsgruppen i Finström har initierat en personalpolicy för 
kommunen. Kommunstyrelsen inbegär nu nämndernas åsikter 
gällande förslaget. 
Skoldirektörens förslag: 
Skolnämnden omfattar innehållet i personalpolicyn. 
Beslut: 
Skolnämnden godkände förslaget med tillägget att 
skolnämnden föreslår att under avsnittet åtgärder för ledarskap 
ändras punkten gällande utvecklingssamtal till att 
medarbetarsamtal rekommenderas hållas årligen men att krav 
ställs på att medarbetarsamtalen hålls vartannat år. 
Skolnämnden vill också framhålla att för att kommunen ska 
kunna möta personalpolicyns vision borde en 
personalsekreterare anställas i kommunen. 
---------------------  

Bn § 136/27.09.2011 
Uppta till behandling begäran om utlåtande gällande 
personalpolicy från kommunstyrelsen i Finström. 
Förslag till beslut:  
Byggnadsnämnden tar ställning till förslaget till personalpolicy. 
Beslut: Byggnadsnämnden antecknar till kännedom. 
-------------------  

Kst § 281/26.10.2011 
Förslag: 
Nämndernas förslag beaktas i personalpolicyn. 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 
personalpolicyn fastställs, bilaga D § 281/11 kst. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
---------------  

Kfm § 41/5.11.2011 
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Förslag: 
Kommunfullmäktige fastställer personalpolicyn för Finströms 
kommun, bilaga C § 41/11 Kfm.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga ärendet.  
-------------------------  

Kfm § 56 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
 
 

HEMSTÄLLNINGSMOTION  

Kfm § 22/14.4.2011 
Björn Grüssner inlämnade en hemställningsmotion med 
hemställningen att kommunstyrelsen skall utreda kommunens 
nämndstruktur inför inkommande mandatperiod, Bilaga F § 
22/11 kfm. 
Beslut:  
Kommunfullmäktige remitterade ärendet till styrelsen för 
beredning.   
------------------  

Kst § 108/27.4.2011 
Förslag: 
Kommunstyrelsen tillfrågar och utser en arbetsgrupp med 
uppgift att utreda nämndstrukturen samt eventuella förslag till 
förändrad struktur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen bordlade ärendet. 
------------------  

Kst § 121/11.5.2011 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att inbjuda representanter från Jomala 
kommun till inkommande kommunstyrelsemöte.  
-------------  

Kst § 166/22.9.2011 
Förslag: 
Kommunstyrelsen tillfrågar och utser en arbetsgrupp med 
uppgift att utreda nämndstrukturen samt att framarbeta 
eventuella förslag till förändrad struktur av 
kommunförvaltningen.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att ge kommundirektören i uppdrag att 
utreda möjligheten till en gemensam socialnämnd med Geta. 
Till övriga delar beslöt kommunstyrelsen att inte utreda 
kommunens nämndstruktur p.g.a. den korta tidsperiod innan 
inkommande kommunalval.  
----------------  

Kfm § 42/5.11.2011 
Förslag: 
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Kommunfullmäktige antecknar sig ärendet till kännedom. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga ärendet.  
-----------------  

Kfm § 57 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 
 
 

ÅLANDS MILJÖSERVICE K.F., GRUNDAVTAL 

Kst § 262/1.9.2010 
Kommunalförbundet Ålands miljöservice styrelse har tagit fram 
ett förslag till nytt grundavtal, bilaga F § 262/10 kst. 
 
Medlemskommunernas utlåtande över förslaget till nytt 
grundavtal skall vara kommunalförbundet tillhanda senast den 
15 september 2010. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen i Finström beslutar ge följande utlåtande 
gällande förslaget till grundavtal: 
 

• Det förslagna tillägget till den första meningen av 3 § 
stryks och ersätts med meningen ”Alla uppgifter som 
ankommer renhållningsmyndigheten enligt LL om renhållning 
skall ankomma Ålands Miljöservice” 

 
• 16 § omformuleras till; ”Kommunalförbundet täcker sina 

kostnader med intäkterna. Vid behov av kapitaltillskott från 
medlemmarna fördelas detta enlig rösträtt.” Den övriga 
texten stryks.  

Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------------  

Kst § 169/22.6.2011 
MISE:s styrelse har den 14.4.2011 godkänt förslag till 
Grundavtal för kommunalförbundet Ålands Miljöservice och 
skickar avtalet till medlemskommunerna för godkännande, 
bilaga D § 169/11 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner det nya 
grundavtalet.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-------------  

Kfm § 43/5.11.2011 
Förslag: 
Kommunfullmäktige godkänner grundavtalet för Ålands 
Miljöservice k.f., bilaga D § 43/11 kfm.  
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Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga ärendet.  
----------------  

Kfm § 58 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 
 
 

BREIDABLICK 

Kfn § 48/31.8.2009 
Fullmäktige gav i samband med budgetbehandlingen 2009 
kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att se över en eventuell 
justering av avgifterna för uthyrningen av Breidablick. Samtidigt 
gavs nämnden i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden 
utreda om Breidablick budgetmässigt ska flyttas till tekniska 
nämnden. 
I bilaga 3 framgår faktauppgifterna kring driftskostnaderna, 
hyrorna samt en jämförelse med motsvarande ungdomslokaler 
på Åland. Under 2008 noterades 58 bokningar av Breidablick 
men då bör noteras att två månader inte var bokningsbara på 
grund av golvrenoveringen. Under 2009 har bokningarna ökat. 
Nämnden står i dagsläget för driften och uthyrningen av 
byggnaden medan tekniska nämnden står för underhållet av 
fastigheten. 

 
 

Kultur- och fritidschefens förslag: 
Nämnden antecknar informationen om hyror och driftskostnader 
till kännedom. Avgifterna för 2010 behandlas i § 49. 
Nämnden fortsätter att sköta driften av Breidablick medan  
tekniska nämnden handhar underhållet av fastigheten. 
Motiveringen är att den huvudsakliga verksamheten i lokalerna 
ligger inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. 
 
Beslut: 
Förslaget godkändes. 
  

TN § 70/1.9.2009  
Tekniska nämnden och kultur och fritids nämnden uppmanades 
i budgetberedningen 2008 att utreda om Breidablick 
budgetmässigt ska flyttas över till tekniska nämnden. 
Tekniska nämnden har idag ansvaret för skötseln och 
underhållet av fastigheten. Kultur och fritids nämnden sköter 
uthyrning och drift mm. 
De ansvariga tjänstemännen ser ingen anledning att ändra 
nuvarande struktur, kultur och fritid sköter uthyrningen till de 
föreningar de även gr bidrag åt. 
   



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

Kommungården i Godby  

   19 december 2011 Niklas Oriander 

     
- 15 - 

Förslag till beslut: 
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att 
Breidablick fortsättningsvis sköts som idag. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag 
-------------------- 

Kst 274/18.9.2009 
Kultur- och fritidsnämnden har av fullmäktige fått i uppdrag av se 
över sina avgifter för uthyrningen av Breidablick, bilaga E § 
274/13 Kst. Samtidigt skulle nämnden utreda om Breidablick 
budgetmässigt borde flyttas till tekniska nämnden. Nämnderna 
beslutade att tekniska fortsättningsvis handhar underhållet av 
fastigheten medan kultur- och fritids sköter driften av 
Breidablick. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom 
och överför ärendet till fullmäktige. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet till nämnderna för 
en noggrannare utredning av ansvarsfördelningen gällande 
fastighetsskötseln.  
------------------  
 

 
Kfn § 27/21.3.2011 

Bilaga 2 
Under 2010 har kultur- och fritidsnämnden på försök köpt 
vaktmästar- och städtjänster för Breidablick av Ålands 
idrottscenter. Upplägget har nu utvärderats. 
Kommunstyrelsen har gett tekniska nämnden och kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att göra en noggrannare utredning av 
ansvarsfördelningen gällande fastighetsskötseln av Breidablick. 
 
Kultur- och fritidschefens förslag: 
Nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att vaktmästeri och 
städning delas upp mellan kultur- och fritidsnämnden och 
tekniska nämnden enligt följande: 
– tekniska sköter och bekostar underhåll samt nyckelhantering 
för och uthyrning av bostäderna/affärslokalen. Intäkterna från 
uthyrningen av affärslokalen och bostäderna tillfaller tekniska 
nämnden.  
– kultur och fritid sköter städning samt nyckelhantering för och 
uthyrning av festlokalen och omklädningsrummen. Intäkterna 
från uthyrningen av dessa utrymmen tillfaller kultur- och 
fritidsnämnden. 
– förändringen görs från och med 2012 och beaktas i 
budgetarbetet. 
Efter kommunstyrelsens behandling av ärendet tar nämnden 
ställning till om nuvarande upplägg för det område nämnden 
ansvarar för ska permanentas. 
 
Beslut: 
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Förslaget godkändes med förtydligande att driften för hela 
fastigheten överförs till tekniska nämnden. 
----------------  

Kst § 92/6.4.2011 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig i detta skede ärendet till 
kännedom och ber tekniska nämnden om ett utlåtande gällande 
kultur- och fritidsnämndens förslag. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
---------------  

TN § 35/12.5.2011 
Kommunstyrelsen har begärt ett utlåtande av Tekniska 
nämnden angående Kultur- och fritidsnämndens förslag. 
Förslag: 
Tekniska nämnden omfattar Kultur- och fritidsnämndens beslut. 
Beslut: 
Tekniska nämnden omfattade förslaget med tillägget att intern 
hyra debiteras för den del Kultur- och fritidsnämnden utnyttjar. 
-----------------  

Kst § 177/22.6.2011 
Förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar nämndernas förslag och föreslår att 
fullmäktige godkänner att: 
- tekniska sköter och bekostar underhåll samt 

nyckelhantering för och uthyrning av 
bostäderna/affärslokalen. Intäkterna från uthyrningen av 
affärslokalen och bostäderna tillfaller tekniska nämnden.  

- kultur och fritid sköter städning samt nyckelhantering för och 
uthyrning av festlokalen och omklädningsrummen. 
Intäkterna från uthyrningen av dessa utrymmen tillfaller 
kultur- och fritidsnämnden. 

- förändringen görs från och med 2012 och beaktas i 
budgetarbetet. 

- Intern hyra debiteras för den del Kultur- och fritidsnämnden 
utnyttjar fastigheten.  

Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------  

Kfm § 45/5.1.2011 
Förslag: 
Kommunfullmäktige omfattar kommunstyrelsens förslag. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga ärendet.  
---------------------  

Kfm § 59 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
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SKRIVELSE ANGÅENDE TOMT I GODBY 

Kst § 176/22.6.2011 
En skrivelse, undertecknad av 12 kommuninvånare, är riktad till 
kommunstyrelsen. Ärendet angår tomt nr. 2 kvarter 50 i Godby, 
bilaga I § 176/11 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen bordlade ärendet och beslöt att inför 
inkommande kommunstyrelsemöte, utföra en platssyn innan 
vidare beslut i ärendet fattas. 
Jäv: 
Rolf Karlsson förklarade jäv. Kommunstyrelsen beslöt att 
jävsgrund förelåg och Karlsson avlägsnade sig under 
ärendebehandlingen.  
----------------  

Kst § 192/24.8.2011 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen bordlade ärendet. 
Jäv: 
Rolf Karlsson förklarade jäv. Kommunstyrelsen beslöt att 
jävsgrund förelåg och Karlsson avlägsnade sig under 
ärendebehandlingen. 
-------------------  

Kst § 213/7.9.2011 
Beslut:  
Kommunstyrelsen konstaterade vid sitt platsbesök att tomten till 
största del består av ett relativt högt berg och därför inte lämpar 
sig för byggnation. Vidare konstaterade styrelsen att tomten 
fungerar som lekplats för områdets barn. 
Kommunstyrelsen beslöt att inför kommunfullmäktige föreslå att 
tomten tillsvidare inte bjuds ut till försäljning och att en 
detaljplaneändring görs. 
Jäv: 
Rolf Karlsson förklarade jäv. Kommunstyrelsen beslöt att 
jävsgrund förelåg och Karlsson avlägsnade sig under 
ärendebehandlingen. 
-------------------  

Kfm § 46/5.11.2011 
Kommunstyrelsen föreslår att tomt nr. 2 kvarter 50 i Godby 
tillsvidare inte bjuds ut till försäljning och att en 
detaljplaneändring görs, bilaga E § 46/11 kfm. 
Förslag: 
Kommunfullmäktige omfattar kommunstyrelsens förslag. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga ärendet.  
------------------  



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

Kommungården i Godby  

   19 december 2011 Niklas Oriander 

     
- 18 - 

Kfm § 60 
Beslut:  
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
Jäv: 
Petra Jalava förklarade jäv. Kommunfullmäktige konstaterade 
av jävsgrund förelåg och Jalava deltog inte i 
ärendebehandlingen. 
 
 
 

ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG  

Kst 317/1.12.2011 
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.  
----------------  

Kfm § 61 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Sven-
Erik Jansson befrielse från uppdraget i centralvalnämnden.   
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 
 
 

ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG  

Kst § 318/1.12.2011 
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.  
--------------  

Kfm § 62 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Ann-
Britt Mörn befrielse från uppdraget i valbestyrelsen.    
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
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KOMPLETTERINGSVAL CENTRALVALNÄMNDEN 

Kst 331/1.12.2011 
Under förutsättning att Sven-Erik Jansson har beviljats befrielse 
från sitt uppdrag i centralvalnämnden bör en efterträdare utses.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser Karl-
Johan Wallin till ledamot i centralvalnämnden.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
--------------  

Kfm § 63 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser Karl-
Johan Wallin till ledamot i centralvalnämnden.   
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 
 

KOMPLETTERINGSVAL VALBESTYRELSEN  

Kst § 332/1.12.2011 
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.  
-----------------  

Kfm § 64 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser 
Christina Petterson till ordförande i valbestyrelsen.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 
 

RÄDDNINGSPLAN FÖR NORMALA OCH UNDTANTAGSFÖRHÅLLANDEN 

Kst § 319/1.12.2011 
Finström kommuns räddningsplan för normala och 
undantagsförhållanden har reviderats, bilaga B § 319/11 kst. 
Förslag: 
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Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
planen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
------------------  

Kfm § 65 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
kommunens Räddningsplan för normala och 
undantagsförhållanden, bilaga F § 65/11 kfm.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände förslaget.  
Olof Erland och Björn Grüssner anmälde avvikande åsikt, F 2 § 
65/11 kfm. 
 
 

MARKBYTE I GODBY 

Kst § 323/1.12.2011 
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.  
----------------------  

Kfm § 66 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
marbytet enligt villkoren ovan. Kartor på markområdena samt 
värdering av häck, bilaga G § 66/11 kfm.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget med tillägget 
att markbytet beaktas vid revidering av detaljplan i området. 
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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 
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 § 325/1.12.2011 
Återupptas till behandling sophanteringen i kommunen. 
Diskussioner har förts mellan MISE, Saltviks returdepå Ab och 
kommunen om möjligheterna för ett samarbete där 
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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. 
-------------------  

Kfm § 67 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 
kommunen förblir medlem i MISE. Utredning kring alternativ för 
avfallshantering, MISEs förslag till plan för avfallshantering samt 
korrespondens med MISEs styrelse, bilaga H § 67/11 kfm.   
Beslut: 
Fullmäktigeledamot Olof Erland framförde motförslaget att 
kommunen begär utträde ur MISE men att kommunen önskar 
föra en vidare dialog under första halvan av 2012 med styrelsen 
för MISE angående upprättande av en bemannad 
återvinningscentral i kommunen och att kvarhålla de 
obemannade stationerna enligt kommunens önskemål. På 
basen av dessa diskussioner kan kommunen komma att 
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ompröva sitt beslut om utträde. Förslaget vann understöd och 
ställdes mot kommunstyrelsens beslut. Efter omröstning med 
röstningssiffrorna 3 – 13 vann Erlands förslag och fullmäktige 
beslöt att begära utträde ur MISE.  
Omröstningsprotokollet i bilaga H 2 § 67/11 kfm.  
 
 

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€ 
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Beslut: 
Tekniska nämnden godkände förslaget. 
------------------  

Kst § 326/1.12.2011 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
tekniska nämndens anhållan om tilläggsbudget på 59.000€.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-----------------  

Kfm § 68 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
tekniska nämndens anhållan om tilläggsbudget på 59.000€.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 
 
 
 

ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET – ORDINARIE KOMMUNDIREKTÖR  

Kst § 296/16.11.2011 
Katarina Dahlman anhåller om oavlönad tjänstledighet t.o.m. 
31.3.2012 i samband med hon erbjudits en ny tjänst vid De 
Gamlas Hem, bilaga D § 296/11 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
anhållan.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------------  

Kfm § 69 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
Katarina Dahlmans anhållan om oavlönad tjänstledighet t.o.m. 
31.3.2012. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
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FASTIGHETS AB ATUM – DETALJPLANEÄNDRING 

Kst § 330/1.12.2011 
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.  
----------------  

Kfm § 70 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att de nya 
målsättningarna för detaljplanering av kvarter 90 (tomt 1 och 4) 
godkänns, bilaga I § 70/11 kfm. Vidare föreslås att Åsa 
Mattsson fortsättningsvis fungerar som planläggare. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
Jäv: 
Dick Lindström förklarade jäv. Kommunfullmäktige konstaterade 
att jävsgrund förelåg och Lindström deltog inte i 
ärendebehandlingen.  
 
 
 

VATTEN- OCH AVLOPPSAVGIFTER FÖR ÅR 2012 

Kst § 338/15.12.2011  
Styrelsen för Finströms kommunaltekniska Ab föreslår att 
vatten- och avloppsvattenavgifterna för 2012 fastställs enligt 
1,30 euro/m3 för vatten och 3,18 euro/m3 för avloppsvatten. 
Förslaget innebär en höjning av vattenavgifterna med 3,8% och 
avloppsvattenavgiften sänks med 10,2% i jämförelse med 2011 
års nivå.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
vatten- och avloppspriserna för år 2011 enligt styrelsen för 
Finströms kommunaltekniska Ab:s förslag. 
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Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
---------------------  

Kfm § 71 
Förslag: 
Kommunfullmäktige fastställer vatten- och avloppspriserna för 
2012 enligt 1,30 euro/m3 för vatten och 3,18 euro/m3 för 
avloppsvatten. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 

 

BESVÄRSANVISNING 

Kfm § 72 
Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet 
förklarades avslutat kl. 22.45. Besvärsanvisning bifogas 
protokollet.   

 
 
 

FRÅGESTUND 

Under frågestunden diskuterade fullmäktige följande ärenden: 
 

• Kommunfullmäktiges sammanträdestider 
• Fritidshusbebyggelse i kommunen 
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BESVÄRSANVISNING 
 
 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträdet  Paragraf 
Kommunfullmäktige i Finström 15. 12.2011   §§ 48-72 
 
Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer; 
48-72 
 
Besvär skall framställas inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. Kommunmedlem anses ha 
fått del av beslutet när protokollet har framlagts till offentligt påseende. 
 
Besvärsmyndighet  Ålands Förvaltningsdomstol 
   Torggatan 16 
   PB 31 
   22 101 MARIEHAMN 
KLAGOTID 
Besvärshandlingarna skall vara inlämnade till besvärsmyndigheten före utgången av besvärstiden. Om 
besvärstidens sista dag är helgdag, självstyrelsedag, självständighetsdag, första maj, jul- eller 
midsommarafton eller helgfri lördag, får besvärshandlingarna inlämnas den första vardagen därefter. 
 
INNEHÅLL 
Besvärsskriften skall innehålla 

- besvärandens namn, yrke, boningskommun och postadress 
- det beslut i vilken ändring söks 
- till vilka delar ändring söks och vilka ändringar som påyrkas 
- motiveringar till ändringsyrkandet 
- UNDERSKRIFT 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av den som anför besvär eller annan person som har 
uppgjort den. Om endast den som har uppgjort besvärsskriften undertecknat den, skall också denna 
persons yrke, boningsort och postadress framgå. 
 
Till besvärsskriften skall bifogas beslutet i vilket ändring söks, i original eller som en officiellt bestyrkt 
kopia. 
 
Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 
(701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 82 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
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