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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 

PROTOKOLL                          

  Sammanträdesdatum Nr  
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 16.5.2013 3/13 

Sammanträdestid Torsdag 16.5.2013, kl. 17.00 
 

 Källbo skola  
Beslutande x Eriksson, Viveka 

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

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

Övriga närvarande x Höglund, Roger 
x Oriander, Niklas  
x Eriksson, Ida 
x Lycke, Per 
x Holmberg, John 
x Sarling, Isabella 
x Roos-Clemes, Lena 
x Johansson, Cecilia  
x Andersson, Mattias 

x Lindblom, Regina 
x Sjöstrand, Ingela 
x Nordberg, Margareta  
x Eriksson, Mathias 
x Molinder, Fredrik 
x Branér, Britt 
x Granholm, Kaj 
x Johansson, Lennart  
x Sundberg, Fredrika  

Paragrafer §§  15 – 20  

Underskrifter Ordförande   
                
  
 
 

Sekreterare  
 
 
 
 

 Viveka Eriksson Niklas Oriander 

Protokolljustering Godby den 16.5.2013 

   

 Erik Brunström   Frederik Pastoor     

Protokollet framlagt till 
påseende 

Godby den 16.5.2013  

   

Intygar Niklas Oriander     
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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 
 

PROTOKOLL                           

  Utfärdat den 8.5.2013 Sida 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 16.5.2013 2 

Sammanträdestid Torsdag 16.5.2013, kl. 17.00 
 

Sammanträdesplats Källbo skola  
 
Ärenden: 
 
15 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
16 § Protokolljusterare 
17 § Föredragningslistan 
18 § Godkännande av budgetöverskridningar 
19 § Budget 2014  
20 § Besvärsanvisning  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

Kommungården i Godby  

   Den 16 maj 2013 Niklas Oriander  
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kfm § 15 
Förrätta namnupprop, konstatera sammanträdets lagliga 
sammankallande samt beslutförhet. 
Beslut: 
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat samt 
beslutfört. 

 
 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kfm § 16 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Att justera dagens protokoll utsågs Erik Brunström och Frederik 
Pastoor. 
 
 

 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN  

Kfm § 17 Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut:  
Kommunfullmäktige godkände föredragningslistan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

Kommungården i Godby  

   Den 16 maj 2013 Niklas Oriander  
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GODKÄNNANDE AV BUDGETÖVERSKRIDNINGAR 

Kst § 82/24.4.2013 
I samband med bokslutsarbetet har följande 
budgetöverskrivningar konstaterats för budgetåret 2012. 

• Socialvården 79 717 euro (pga handikappservicen). 
Noterbart är att socialnämnden som helhet understiger 
budgeten eftersom både barnomsorgen och 
äldreomsorgen är under ramen. 

• Tekniska nämnden 119 399 euro (främst pga snön men 
även försäkringsskador på dagvattenledningar där 
ersättningarna från försäkringsbolaget kommer in under 
2013). En del av intäkterna för snöplogning av privata 
infarter inkommer 2013.  

• Brandnämnden 4 617 euro (bör ses som ringa, beror på 
ett olycksdrabbat år). 

I enlighet med god bokföringssed bör överskridningar 
godkännas innan bokslut revideras.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
budgetöverskridningarna år 2012. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------------  

Kfm § 18 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget 
 
 

BUDGET 2014 

Kst § 41/6.3.2013 
Upptas till behandling budgetseminarium för förvaltningen och 
förtroendevalda den 16 maj 2013. Syftet med seminariet är att 
diskutera kommunens framtidsstrategier gällande ekonomi och 
förvaltning för åren 2014 – 2016.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ger nämnderna i uppdrag att uppgöra 
verksamhets- och ekonomiplaner för åren 2014-2016. Ärendet 
bör behandlas i nämnderna senast vecka 16. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-----------------  

Kst § 91/8.5.2013 
Nämnderna har behandlat sina verksamhets- och 
ekonomiplaner för åren 2014-2016 som sammanfattats i ett 
diskussionsunderlag inför budgetseminariet den 16 maj 2013, 
bilaga A § 91/13 kst.  



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
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Kommun-
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Kommungården i Godby  

   Den 16 maj 2013 Niklas Oriander  

     
- 5 - 

Under budgetseminariet diskuteras de politiska prioriteringarna 
under planåren varefter ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsen.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig diskussionsunderlaget för 
kännedom och överlämnar ärendet till kommunfullmäktiges 
övervägande.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-------------------  

Kfm § 18 
Diskussionsunderlag, bilaga A § 18/13 kfm. 
Förslag: 
Kommunfullmäktige diskuterar verksamhets- och 
ekonomiplanerna för åren 2014-2016 och återremitterar ärendet 
till kommunstyrelsen.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget 
 

 

BESVÄRSANVISNING 

Kfm § 20 
Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet 
förklarades avslutat kl. 21.44. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
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BESVÄRSANVISNING 
 
 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträd  Paragraf 
Kommunfullmäktige i Finström 16.5.2013   §§ 15-20 
 
Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer; 
15-20 
 
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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