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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 

PROTOKOLL           

  Sammanträdesdatum Nr  
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9.2.2012 2/12 

Sammanträdestid Torsdag 9.2.2012, kl. 19.00 
 

 Kommungården i Godby, sammanträdesrummet 
Beslutande  

x Eriksson, Viveka 
x Karlsson, Rolf 
x Sirén, Gustav 
x Mattsson, Åke 
x Brunström, Erik 
x Pastoor, Frederik 
x Granberg, Kristian 
x Lindström, Dick 
- Grönlund, Johanna 
- Gestberg, Solveig 
x Andersson, Leif 
x Gottberg, Kristoffer  
- Lindblom, Per 
x Grüssner, Björn  
x Lignell, Maj-Gunn 
x Lundberg, Helena 
- Erland, Olof 

 
- Boman, Carola 
- Holmberg, Sarah 
x Randelin, Bernt 
x Rögård, Lasse 
- Karlsson, Peter 
x Fredrikson, Jill  
 

Övriga närvarande x Oriander, Niklas  
x Höglund, Roger 
x Lycke, Per 
x Lindblom, Regina 
x Johansson, Lene-Maj 

 

Paragrafer §§  10 - 21 

Underskrifter Ordförande   
                
  
 

Sekreterare  
 
 
 
 

 Viveka Eriksson 
 

Niklas Oriander 

    

Protokolljustering Godby den 9.2.2012 

   

 Erik Brunström   Frederik Pastoor        

Protokollet framlagt till 
påseende 

Godby den 9.2.2012  

   

Intygar Niklas Oriander     
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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 
 

PROTOKOLL               

  Utfärdat den 2.2.2012 Sida 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9.2.2012 2 

Sammanträdestid Torsdag 9.2.2012, kl. 19.00 
 

Sammanträdesplats Kommungården i Godby, sammanträdesrummet 
 
Ärenden: 
 
10 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
11 § Protokolljusterare 
12 § Föredragningslistan  
13 § Revisorer 
14 § Nämndemän i tingsrätten  
15 § Lantmäterigodemän 
16 § Ombud till mellankommunal ombudsstämma 
17 § Nämndstruktur – gemensamma byggnadsnämnden 
18 § Omdisponering av medel – Socialförvaltningen 
19 § Hemservicens avgifter år 2012 
20 § Nämnder och representanter 
21 § Besvärsanvisning  
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kfm § 10 
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 § 11 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Att justera dagens protokoll utsågs Erik Brunström och Frederik 
Pastoor . 
 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN  

Kfm § 12 Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut:  
Kommunfullmäktige godkände föredragningslistan.  
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REVISORER 

Kfm § 6/24.1.2012 
Fullmäktige utser revisorer för åren 2012-2015. 
 
Förvaltningsstadgans § 105 stadgar att fullmäktige efter nyval skall utse tre 
revisorer och för var och en av dem en personlig ersättare för sin mandat-
period. Fullmäktige skall utse en av revisorerna till ordförande och en till vice 
ordförande. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att bordlägga ärendet. 
-----------------  

Kfm § 13 
Beslut: 
Kommunfullmätige utsåg revisorer för åren 2012-2015 enligt: 
 
Karl-Johan Åkerfelt (ordf.)  Eivor Johansson (ers.) 
Anette Sundberg (vice ordf.) Kenneth Hellsten (ers.) 
 
Vidare gav kommunfullmäktige kommundirektören i uppdrag att 
begära anbud på revisionstjänster.  
 
 
 

NÄMNDEMÄN I TINGSRÄTTEN 

Kst § 9/1.2.2012 
Kommunstyrelsen har att inför fullmäktige föreslå nämndemän i 
Ålands tingsrätt för åren 2012-2015. 
För den tidigare mandatperioden 2008-2011 utsågs Sven-
Anders Danielsson och Inger Rosenberg-Mattsson. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att Inger Rosenberg-
Mattsson och Erik Brunström utses till nämndemän i Ålands 
tingsrätt för åren 2012-2015. 
---------------  

Kfm § 14 
Beslut: 
Kommunstyrelsens ordförande konstaterade att Erik Brunström 
önskar avstå från förtroendeuppdraget och på förslag av Rolf 
Karlsson utsågs Sven-Anders Danielsson till nämndeman i 
tingsrätten. Vidare utsåg kommunfullmäktige Inger-Rosenberg 
Mattson till nämndeman.  
 
 
 
 
 
 



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

Kommungården i Godby  

   9 februari 2012 Niklas Oriander  

     
- 5 - 

LANTMÄTERIGODEMÄN 

Kst § 10/1.2.2012 
Kommunstyrelsen har att inför fullmäktige föreslå lantmäteri-
godemän för åren 2012-2015. 
För den tidigare mandatperioden 2008-2011 utsågs Ingegerd 
Eklund, Ann-Louise Pellas, Åsa Rosenberg, Roland 
Danielsson, Karl Hamnström, Hans Sjöblom samt Torbjörn 
Björkman. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att följande personer 
utses som lantmäterigodemän för åren 2012-2015: Lennart 
Berndstson, Torbjörn Björkman, Åke Mattsson, Ann-Louise 
Pellas, Peter Karlsson, Sven Löfman samt Hans Sjöblom. 
---------------------  

Kfm § 15 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 
 
 
 

OMBUD TILL MELLANKOMMUNAL OMBUDSSTÄMMA 

Kst § 12/1.2.2012 
KomL. §§ 80-83 
 
En överenskommelse om sammankallande av en 
mellankommunal ombudsstämma träffas på initiativ av 
fullmäktige i en kommun. 
 
Varje deltagande kommun representeras vid ombudsstämman 
av högst tre ombud, vilka utses av fullmäktige. Fullmäktige kan 
även utse personliga ersättare för ombuden. Valbar är den som 
är valbar till kommunfullmäktige och också kommundirektören.  
Ombudsstämman sammankallas sålunda efter nyval för val av 
ledamot och ersättare för Norra Åland i olika organ där Norra 
Åland skall vara företrädda; 
- polisdelegationen,  
- avtalsdelegationen,  
- elförsörjningsdelegationen,  
- Medis  
- Norra Ålands högstadiedistrikt 
- Fältarna  
- olika kommunförbunds styrelser ( De gamlas hem, Ålands 

omsorgsförbund, Ålands kommunförbund,  Ålands 
miljöservice m.fl) 

- ev. övriga organ där kommunerna får förfrågan om förslag 
till representation 
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Finströms kommun kan åta sig att sammankalla en 
ombudsstämma för ovanstående frågor för Norra Åland. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige utser 
kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande 
(ersättare respektive viceordföranden) och kommundirektören 
som ombud till den mellankommunala ombudsstämman samt 
att Finströms kommun sammankallar stämman. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-----------------  

Kfm § 16 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 
 
 

NÄMNDSTRUKTUR – GEMENSAMMA BYGGNADSNÄMNDEN 

Kst § 353/21.12.2011 
Kommunstyrelsen i Geta har i § 149/12.12.2011 beslutit ”… att 
det byggnadstekniska samarbetsavtalet med Finströms 
kommun ska ses över med krav om ökad representation i den 
gemensamma nämnden, som bättre motsvarar de respektive 
kommunernas fördelning av ärendena i nämnden – vilket torde 
ge Geta cirka 40 procent av mandaten i nämnden. 
Kommunstyrelsen konstaterar att det sociala samarbetsavtalet 
är under pågående översyn.” 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att remittera ärendet till 
byggnadsnämnden för utlåtande.  
-------------  

BN § 7/10.1.2012 
Uppta till behandling begäran om utlåtande från 
kommunstyrelsen i Finström gällande fortlöpande avtalet för 
den gemensamma byggnadsnämnden i Finström och Geta. 
 
Byggnadsinspektören ställer sig positiv till ökad representation 
från Geta kommun. I dagsläget består byggnadsnämnden av 6 
personer, ordförande inräknad, och kommunstyrelsens 
representant som inte har rösträtt i nämnden. 
 
Av de 6 som är invalda i nämnden har Geta 1 representant. 
Nämnden kunde lämpligtvis bestå av 7 personer varav 4 från 
Finström och 3 från Geta. 
Förslag till beslut: 
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Byggnadskommittén tar ställning till önskemålen ställda av 
Getas kommunstyrelse. 
Beslut: 
Byggnadsnämnden omfattar förslaget om en fördelning på 
Finström 4 och Geta 3. 
----------------------  

Kst § 21/1.2.2012 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 
byggnadsnämnden utökas till att omfatta 7 ledamöter varav 5 
utses av Finströms kommun och 2 av Geta kommun.  
---------------  

Kfm § 17 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 
 

OMDISPONERING AV MEDEL – SOCIALFÖRVALTNINGEN 

SocN § 8/23.1.2012 
 
Enligt bifogade ekonomiska rapporter och beräkningar visar 
barnomsorgens rambudget ett överskott om 106 500,00 euro. 
Socialvårdens beräkningar visar ett underskott om 60 274,00 
euro och äldreomsorgen visar ett underskott om 43 925,46 
euro. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden antecknar sig underskott och överskott inom 
respektive rambudget till kännedom samt anhåller hos 
kommunstyrelsen om att 12 000,00 euro, bundna till styrelsen 
för köp av familjearbetare, frigörs att användas för köp av annan 
barnskyddsservice. Socialnämnden anhåller även 
kommunstyrelsen om att 62 000,00 euro omdisponeras från 
barnomsorgens rambudget till socialvårdens samt 44 000,00 
euro till äldreomsorgens rambudget. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget och ärendet överförs till 
kommunstyrelsen. 
---------------- 

Kst § 16/1.2.2012 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
socialnämndens anhållan angående omdisponering av medel 
för budgetåret 2011. 
Beslut: 
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Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------------  

Kfm § 18 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 
 

HEMSERVICENS AVGIFTER ÅR 2012 

 
SocN § 198/21.12.2011 

 
På basen av Statsrådets förordning om ändring av 
klientavgifterna inom social- och hälsovården, utfärdad i 
Helsingfors den 17 november 2011 behöver Finströms kommun 
justera sina avgifter för hemservice. 
Bifogas ett förslag för avgifter inom hemservicen för år 2012. 
 
Socialarbetarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner det nya förslaget för 
avgifter inom hemservicen enligt bifogad bilaga. Ärendet 
överförs till kommunstyrelsen. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
----------------  

Kst § 19/1.2.2012 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer de 
reviderade hemserviceavgifterna för år 2012, i enlighet med 
bilaga C § 19/12 kst. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägget att 
avgifterna gäller från 1.3.2012. 
-----------------  
 

Kfm § 19 
Bilaga A § 19/12 Kfm. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
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NÄMNDER OCH REPRESENTANTER 

Kfm § 7/24.1.2012 
Fullmäktige utser ledamöter till kommunala nämnder samt 
representanter i kommunalförbund och övriga organ. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt remittera ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 
-------------  

Kst § 8/1.2.2012 
Förslag: 
Kommunstyrelsen lämnar förslag inför fullmäktige till ledamöter i 
kommunala nämnder samt representanter i kommunalförbund. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår ledamöter till kommunala nämnder 
och representanter till kommunalförbund i enlighet med bilaga A 
§ 8/12 kst. Vidare föreslår kommunstyrelsen att den ges 
fullmakt att utse representanter till bolagsstämmor som i de 
aktiebolag som kommunen kallas till. 
------------  

Kfm § 20 
Bilaga B § 20/12 Kfm 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 

BESVÄRSANVISNING 

Kfm § 21 
Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet 
förklarades avslutat kl. 19.41. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
 

FRÅGESTUND 

Under frågestunden diskuterade fullmäktige följande ärende: 
 

• Utbildningstillfälle för förtroendevalda 
• Möjligheten att införa nämndinstruktioner på 

kommunens hemsida 
• Möjligheten att skicka kallelser per e-post  
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BESVÄRSANVISNING 
 
 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträd  Paragraf 
Kommunfullmäktige i Finström 9.2.2012   §§ 10-21 
 
Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer; 
10-21 
 
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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