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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 

PROTOKOLL                                                           

  Sammanträdesdatum Nr  
 KOMMUNSTYRELSEN 12.02.2014 3/14 

Sammanträdestid Onsdag 12.2.2014 kl. 17.00 
 

 Brandstationen, sammanträdesrummet 
Beslutande  

x Höglund, Roger, ordförande,  
x Lindblom, Regina, viceordf. 
x Danielsson, Sven-Anders, and. vice 
- Björkman, Torbjörn 

x Gäddnäs, Katarina   
x Johansson, Lene-Maj  
- Lycke, Per 

 
- Mattsson, Thomas  
- Söderlund, Rigmor 
- Johns, Elof  
x Karlsson, Bo 
- Sarling, Isabella    
- Isaksson, Ann-Janette 
- Axelsson, Robert  

Föredragande x Oriander, Niklas, kommundirektör 
 

Övriga närvarande - Eriksson, Viveka, kommunfullmäktiges ordförande  
x Karlsson, Rolf, kommunfullmäktiges viceordförande  
 

Paragrafer §§ 23 – 33 

Underskrifter Ordförande  
 
 
 

Sekreterare 

 Roger Höglund 
 

Niklas Oriander  
 

Protokolljustering Godby den 12.2.2014 på kommungården 

  
 

 

 Lene-Maj Johansson      Regina Lindblom      

Protokollet framlagt till 
påseende 

Godby den 12.2.2014  

   

Intygar Niklas Oriander    

Utdragets riktighet bestyrkes   
   
Underskrift   

 



 2 

 

FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 
 

PROTOKOLL         

  Utfärdat den 6.2.2014 Nr  
 KOMMUNSTYRELSEN  3/14 
Sammanträdestid Onsdagen 12.2.2014  kl. 17.00 

Sammanträdesplats Brandstationen, sammanträdesrummet 
 
 
23 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
24 § Protokolljusterare  
25 § Föredragningslistan 
26 § Delgivning 
27 § Protokoll från nämnder 
28 § Kommunfullmäktiges sammanträde 
29 § Hemställningsmotion – Hundrastgård 
30 § Europaparlamentsval 2014  
31 § Personalförmåner 2014  
32 § Besvärsanvisning 
33 § Nästa sammanträde  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 12 februari 2014 Niklas Oriander  
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 23 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 

 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst §24 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Lene-Maj Johansson och Regina 
Lindblom till att justera dagens protokoll. 
 

 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 25 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan.  

 

DELGIVNING  

Kst § 26 
Delgivning av följande handlingar: 

• NÅHD, förbundsstyrelsen 6.2.2014, protokoll  
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig handlingen till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER 

 
Kst § 27 

Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (6/13) 
Byggnadsnämnden (9/13) 1/14 
Skolnämnden (8/13)  
Lantbruksnämnden (2/13)  
Socialnämnden (1/14)  
Tekniska nämnden (8/13) 1/14 
Räddningsområde Ålands landskommuner (5/13)  
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2/14 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 

Kst § 28 
Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Ålands skall 
kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattas 
av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige höll sammanträden 
30.1.2014.   
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkommit i laga 
ordning och antecknar i övrigt protokollet till kännedom.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

HEMSTÄLLNINGSMOTION – HUNDRASTGÅRD 

Kfm § 9/30.1.2014  
Solveig Gestberg inlämnade en hemställningsmotion med 
hemställningen att kommunstyrelsen skall utreda möjligheten 
att inrätta en hundrastgård i Godby, Bilaga B § 9/14 kfm. 
Beslut:  
Kommunfullmäktige remitterade ärendet till styrelsen för 
beredning.   
-------------------  

Kst § 29 
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Hemställningsmotion, Bilaga A § 29/14 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att utreda 
ifall lämpligt område för hundrastgård i Godby finns tillgängligt, 
en kostnadskalkyl på staket och möjlig övrig utrustning samt en 
plan på hur skötseln av rastgården skulle ske.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

EUROPAPARLAMENTSVAL 2014 

Kst § 30 
Europaparlamentsvalet 2014 förrättas på söndagen 25.5.2014. 
Förhandsröstningen ordnas 14-20.5.2014. 
Enligt 9 § vallagen ska kommunstyrelsen fastställa de allmänna 
förhandsröstningsställen samt röstningsställena på valdagen. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att förhandsröstningen 14-20.5.2014 
sker på biblioteket vid Källbo skola, Godbyvägen 1416, 22410 
Godby.  
Vidare fastställs röstningsställena på valdagen 25.5.2014 till:  

• Norrfinströmsgården, Tjudövägen, 22330 Tjudö 
• Breidablick, Markusbölevägen 55, 22310 Pålsböle 
• Emkarby daghem, Emkarbyvägen 462, 22220 Emkarby 
• Godby, biblioteket, Godbyvägen 1416, 22410 Godby. 

Röstningsställena och tiderna kungörs i god tid före 
röstningsdagarna.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

PERSONALFÖRMÅNER 2014 

Kst § 31 
Upptas till behandling personalförmånerna för år 2014. I 
huvudsak föreslås förmånerna bara de samma som tidigare år. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen fastställer personalförmånerna för år 2014 i 
enlighet med bilaga B § 31/14 kst. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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BESVÄRSANVISNING 

 
Kst § 32 

Sammanträdet förklarades avslutat kl.18:12. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
 
 
 
 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 33  
Kommundirektörens förslag:  
Nästa sammanträde äger rum enligt kallelse.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 
OCH BESVÄRSANVISNING 

 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträdet  Paragraf 
Kommunstyrelsen i Finström 12 februari 2014  §§23-33 
 
 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
23-25 
 
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. 
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbudet: 
 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 
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Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller 
fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna 
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är 
 
Kommunstyrelsen i Finström 
Skolvägen 2 
22410 Godby 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet 
sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått 
del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller 
delgivningsdagen med i besvärstiden. 
 
Rättelseyrkandets innehåll 
 
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den 
som framställer det. 
 
 
 
BESVÄRSANVISNING 
 
 
 
KOMMUNALBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av 
rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om 
beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom 
kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom 
kommunalbesvär på den grunden att 
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning 
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3) beslutet annars strider mot lag. 
 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31 
221 01 Mariehamn 
 
Paragrafer i protokollet: 
 
Besvärstid är 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar 
efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av 
beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. 
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FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31 
221 01 Mariehamn 
 
Paragrafer i protokollet:  
 
Besvärsskrift 
 
I besvärsskriften skall uppges 
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
 
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om 
endast den som fattat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress 
anges. 
 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. 
 
Inlämnande av handlingarna 
 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. 
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget 
ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 
 
Avgift 
 
Enligt 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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