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§ 1 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KS § 1/11.1.2023 
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 § och förvaltningsstadga 10 
kap.  

Beslut: 

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och till antalet närvarande ledamöter 
beslutfört. 

 

§ 2 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KS § 2/11.1.2023 
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 79 §.  

Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Leif Karlsson och 
Madeleine Lindblom 
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 

 

§ 3 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KS § 3/11.1.2023 
Ärendena behandlas i den ordning som anges på föredragningslistan, såvida 
organet inte besluter annorlunda. Till behandling kan även beslutas att uppta 
sådana ärenden som inte nämns i sammanträdeskallelsen, enligt 
förvaltningsstadgan 67 §.  

Beslut: 

Föredragningslistan fastställs utan ändringar. 
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§ 4 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KS § 4/ 11.1.2023 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:  
 

 Egna nämnder, beslutsorgan, tjänstemannabeslut 

- Aktuellt från koncern- och intressebolag 

 Kommunalförbund, gemensamma organ 

 Landskapsregeringen 

 Övrigt 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 
 

Beslut:  

Tecknas till kännedom. 

--- 
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§ 5 KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDESTIDER OCH SAMMANTRÄDESDAGAR 

UNDER 2023 

KS § 5/ 11.1.2023 
 
I enlighet med Finströms kommuns förvaltningsstadga § 65 fastställer 
kommunstyrelsen årligen vid sitt första sammanträde tid och plats för sina ordinarie 
sammanträden 
 

Kommundirektörens förslag: 

- 

 

Beslut:  

Kommunstyrelsen beslöt att kommunstyrelsen sammankommer onsdagen enligt 
behov, preliminärt en gång per månad under första halvåret 2023. 
 

§ 6 KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 

KS § 6/ 11.1.2023 
 
Enligt 49 § kommunallagen ska kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut 
som fattas av kommunfullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige har senast sammanträtt 15.12.2022 
 
Protokoll: https://www.finstrom.ax/protokoll 
 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktiges beslut från mötet 
15.12.2022 har tillkommit i laga ordning och kan verkställas.  

Kommunstyrelsen tecknar också fullmäktiges protokoll från mötena 24.3, 16.6, 29.9 
och 17.11.2022 till kännedom. 

Beslut:  

Enligt förslag. 

---  



                                               KOMMUNSTYRELSEN      MÖTE NR 1/23/ 11.1.2023 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 
 på kommungården i Godby  

 den 12 januari 2023  

 6 (24)  

 

§ 7 VAL AV KOMMUNAL CENTRALVALNÄMND 2023 - 2026  

KS § 6/9.1.2019 
I enlighet med 5 § landskapslag (1970:39) om lagtings- och kommunalval ska 
kommunfullmäktige inom januari månad under valåret tillsätta en centralnämnd för 
kommunalvalet (kommunal centralnämnd) bestående av fem ledamöter, av vilka en 
utses till ordförande och en till vice ordförande. Fullmäktige utser även fem 
ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie 
ledamöterna. 
 
I enlighet med 13 § vallagen (FFS 714/1998) fungerar i landskapet Åland i varje 
kommun som kommunal centralvalnämnd vid riksdagsval, president- val och 
Europaparlamentsval den nämnd som tillsatts för kommunalval i landskapet 
(centralnämnd) och för vilken i tillämpliga delar gäller vad som i finländska vallagen 
bestäms om kommunal centralvalnämnd. Detta innebär att den kommunala 
centralnämnden fungerar som kommunal centralvalnämnd även vid de finländska 
valen, om inte annorlunda särskilt bestäms. 
 
Under år 2019 hålls såväl lagtings- och kommunalval som riksdagsval och 
Europaparlamentsval. 
 
I enlighet med 4 a § jämställdhetslagen (1986/609) ska kvinnor och män vara 
representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något 
annat. Detta gäller både ordinarie medlemmar och ersättare. 
Den kommunala centralnämndens mandatperiod varar till dess att ny nämnd är 
vald i enlighet med 7 § 1 mom landskapslag om lagtings- och kommunalval. 
Enligt den nya vallagen och relaterade lagändringar blir centralnämnden framöver 
att benämnas och formellt fungera såsom centralvalnämnd även i åländsk 
lagstiftning. 
 
Centralnämndens aktuella sammansättning är som följer: 
Ledamöter    Ersättare (ordningsföljd, ej personliga) 
Holm-Johansson Marine (ordf)  Karlsson Sigmar 
Wallin Karl-Johan (viceordf)   Berndtsson Birger 
Viktorsson Gerd   Andersson Fraenk 
Johansson Inger (vakant)   Erlandsson Brita 
Boman Tage    Isaksson Leif 
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Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige fem ledamöter, varav en 
ordförande och en viceordförande, och fem ersättare, i turordningsföljd att träda in, 
till kommunala centralnämnden, för åren 2019–2022. 
Beslut: 
Enligt förslag, med namn och sammansättning enligt bilaga. Skolning ska ordnas för 
ledamöterna. 
 

 
 

KF § 6/17.1.2019 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige fem ledamöter, varav en 
ordförande och en viceordförande, och fem ersättare, i turordningsföljd att träda in, 
till kommunala centralnämnden, för åren 2019–2022, enligt bilaga. Skolning ska 
ordnas för ledamöterna. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt förslag. 
--- 

KS § 7/ 11.1.2023 
 

 
I enlighet med 9 § Vallag (2019:45) för Åland skall fullmäktige i kommunen i januari 
under valåret tillsätta en kommunal centralvalnämnd bestående av en ordförande, 
en viceordförande och tre andra ledamöter. Fullmäktige utser samtidigt fem 
ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie 
ledamöterna. 
 

Funktion Efternamn Förnamn
Ordförande Holm-Johansson Marine
Viceordförande Wallin Karl-Johan
Medlem Viktorsson Gerd
Medlem Karlsson Sigmar
Medlem Sundberg Anette
Ersättare1 Erlandsson Brita
Ersättare2 Andersson Fraenk
Ersättare3 Rosenqvist Magnus
Ersättare4 Isaksson Leif
Ersättare5 Nordqvist Erja
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I enlighet med 13 § vallagen (FFS 714/1998)  landskapet Åland fungerar i varje 
kommun som kommunal centralvalnämnd vid riksdagsval, presidentval och 
Europaparlamentsval den nämnd som tillsatts för kommunalval i landskapet. På 
nämnden i fråga tillämpas i tillämpliga delar vad som i denna lag föreskrivs om den 
kommunala centralvalnämnden.  
 
I enlighet med 4 a § jämställdhetslagen (1986/609) ska kvinnor och män vara 
representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något 
annat. Detta gäller både ordinarie medlemmar och ersättare. 
 
Eftersom Centralvalnämnden ska fungera under alla val som hålls under perioden 
2023–2026 inklusive lagtings- och kommunalval behöver viss uppmärksamhet ägnas 
åt jävsbestämmelserna som skall tillämpas för nämnden vilket är de som stadgas i 
förvaltningslagen och som även tillämpas på andra nämnder och på 
kommunstyrelsen(tjänstemannajäv).  
 
På grund av när valen enligt ordinarie tidtabell skall förrättas kommer 2023 och 
2024 att vara mest arbetsdryga med två allmänna val under vartdera året.  

 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige fem ledamöter, varav en 
ordförande och en viceordförande, och fem ersättare i ordningsföljd 
till kommunala centralvalnämnden för perioden 2023 - 2026 

 
Centralvalnämnden tillsätts för alla allmänna som hålls under perioden 2023–2026 
enligt vad som stadgas i Vallag (2019:45) för Åland eller i Vallag (FFS 714/1998).  

 
  

Val När
Riksdagsval 2.4.2023
Kommunal-och lagtingsval 15.10.2023
Presidentval 28.1.2024
Europaparlamentsval 9.4.2024
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Beslut:  
Kommunstyrelsen beslöt att föreslå medlemmar och ersättare samt ordförande och 
viceordförande till Centralvalnämnden för perioden 2023 - 2026 
 

 
 

 

  

Centralvalnämnden 2023-2026
Funktion Efternamn Förnamn
Ordförande Storfors Elisabeth
Viceordförande Brändström Margareta
Medlem Andersson Fraenk
Medlem Sundberg Anette
Medlem Wallin Karl-Johan
Ersättare1 Nordqvist Erja
Ersättare2 Lindström-Åberg Linda
Ersättare3 Rosenqvist Magnus
Ersättare4 Erlandsson Brita
Ersättare5 Isaksson Leif
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§ 8 VAL AV VALNÄMNDER OCH VALBESTYRELSE FÖR PERIODEN 2023 - 2026 

KS § 8/9.1.2019 
Med anledning av förestående lagtings- och kommunalval, riksdagsval samt 
Europaparlamentsval år 2019 ska kommunfullmäktige i enlighet med 6 § i LL om 
lagtings och kommunalval under valåret i god tid före valen tillsätta en valnämnd för 
varje röstningsområde bestående av fem ledamöter, av vilka en utses till 
ordförande och en till vice ordförande samt en valbestyrelse. 
 
Kommunfullmäktige utser även minst tre ersättare som uppställs i den ordning de 
avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna. 
 
För förhandsröstning som verkställs i anstalter och för hemmaröstning ska tillsättas 
en eller flera valbestyrelser, som består av ordförande, vice ordförande och en 
annan medlem samt ett nödvändigt antal ersättare, dock minst tre, med angivande 
av ordningsföljden för inkallande. 
 
Kommunfullmäktige beslöt (KF §§ 15-16/2018) att befria två ledamöter från en av 
valnämnderna utan att förrätta fyllnadsval för dessa, och i december 2018 har 
ordförande i Godby valnämnd, Ann-Louise Pellas, begärt befrielse från sitt uppdrag 
– som dock ändå upphör när nya nämnder väljs inför år 2019. 
 
Finströms kommun är enligt kommunfullmäktiges beslut (KF § 18/2018) indelat i två 
röstningsområden med angivna röstningsställen och plats för förtidsröstning enligt 
följande: 
 
001 Markusböle, inkl tidigare Tjudö och Emkarby, röstningsställe Breidablick 
002 Godby, inkl röstberättigade som inte antecknats vid någon fastighet, 
röstningsställe kommunbiblioteket vid Källbo skola.  
Gäller även som förtidsröstningsställe. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige fem ledamöter, av vilka en utses 
till ordförande och en till vice ordförande, och tre respektive fyra ersättare som 
uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna, till 
valnämnd för 001 Markusböle respektive 002 Godby, jämte valbestyrelse bestående 
av ordförande, vice ordförande och en annan medlem samt tre ersättare för dessa, 
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med angivande av ordningsföljden för inkallande, för de allmänna såväl statliga som 
lokala val som arrangeras under åren 2019–2022. 
Beslut: 
Enligt förslag, med namn och sammansättning enligt bilaga. Skolning ska ordnas för 
ledamöterna. 
 

 
 

 
 

 
  

001 MARKUSBÖLE 2019-2022
Funktion Efternamn Förnamn
Ordförande Sandell Bo-Erik
Viceordförande Jansson Kerstin
Medlem Karlsson Bo 
Medlem Söderlund Ingermo
Medlem Norrgård Johan
Ersättare1 Henriksson Jan-Erik
Ersättare2 Sarling Kerstin
Ersättare3 Karlsson Kaj
Ersättare4 Isaksson Stina
Ersättare5

002 GODBY 2019-2022
Funktion Efternamn Förnamn
Ordförande Danielsson Christina
Viceordförande Sjöberg Sven
Medlem Lindén Carl Lars
Medlem Karlsson Marianne
Medlem Lindblom Roland
Ersättare1 Boman Patricia
Ersättare2 Clemes Monica
Ersättare3 Sundberg Werner
Ersättare4
Ersättare5

Valbestyrelsen 2019-2022
Funktion Efternamn Förnamn
Ordförande Pettersson Christina
Viceordförande Grüssner Knut
Medlem Zetterman Styrbjörn
Ersättare1 Nordqvist Ann-Lis
Ersättare2 Erlandsson Jan-Erik
Ersättare3 Alm Anna
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KF § 7/17.1.2019 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige fem ledamöter, av vilka en utses 
till ordförande och en till vice ordförande, och tre respektive fyra ersättare som 
uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna, till 
valnämnd för 001 Markusböle respektive 002 Godby, jämte valbestyrelse bestående 
av ordförande, vice ordförande och en annan medlem samt tre ersättare för dessa, 
med angivande av ordningsföljden för inkallande, för de allmänna såväl statliga som 
lokala val som arrangeras under åren 2019–2022.  
 
Förslag, med namn och sammansättning, enligt bilaga. Skolning ska ordnas för 
ledamöterna. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt förslag. 

 
KS § 8/ 11.1.2023 

I enlighet med 10 § Vallagen (ÅFS 2019:45) för Landskapet Åland ska 
kommunstyrelsen i god tid före ett val tillsätta en valnämnd för varje 
röstningsområde och en valbestyrelse för inrättningar där förtidsröstning ska 
ordnas. Om kommunen inte är indelad i röstningsområden behöver ingen valnämnd 
tillsättas, den kommunala centralvalnämnden fungerar i så fall även som valnämnd. 
Vid behov kan flera valbestyrelser tillsättas. 

En valnämnd består av en ordförande, en vice ordförande och tre andra ledamöter. 
Kommunstyrelsen utser också minst tre ersättare som uppställs i den ordning de 
avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna. 
 
Finströms kommun är enligt kommunfullmäktiges beslut (KF § 18/2018) indelat i två 
röstningsområden 001 Markusböle och 002 Godby. 

En valbestyrelse består av en ordförande, en vice ordförande och en annan 
ledamot. Kommunstyrelsen utser också minst tre ersättare som uppställs i den 
ordning de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna. 

Valnämnden respektive valbestyrelsen är beslutsför då tre ledamöter är 
närvarande. 
 
I enlighet med 4 a § jämställdhetslagen (1986/609) ska kvinnor och män vara 
representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något 
annat. Detta gäller både ordinarie medlemmar och ersättare. 
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Enligt 15 § Vallagen tillämpas inte förvaltningslagens jävsbestämmelser på 
valnämnder, valbestyrelser och valförrättare, dock så att den som är kandidat i 
lagtings- eller kommunalvalet får inte vara medlem eller ersättare i en valnämnd 
eller valbestyrelse och inte heller vara valförrättare. En kandidats make eller maka, 
barn, syskon eller föräldrar får inte vara medlem eller ersättare i en valbestyrelse 
eller vara valförrättare. Med make eller maka avses äkta makar, personer som lever 
under äktenskapsliknande förhållanden och personer som lever i registrerat 
partnerskap.  
 
På grund av när valen enligt ordinarie tidtabell skall förrättas kommer 2023 och 
2024 att vara mest arbetsdryga med två allmänna val under vartdera året.  

 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige fem ledamöter, av vilka en utses 
till ordförande och en till vice ordförande, och minst tre ersättare enligt 
ordningsföljd till valnämnd för röstningsområde 001 Markusböle respektive 
röstningsområde 002 Godby. 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige en valbestyrelse bestående 
av ordförande, vice ordförande och en annan medlem samt tre ersättare enligt 
ordningsföljd.  
 
Valnämnderna och valbestyrelsen tillsätts för alla allmänna som hålls under 
perioden 2023–2026 enligt vad som stadgas i Vallag (2019:45) för Åland eller i 
Vallag (FFS 714/1998).  

 

Beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige  
valnämnder för röstningsområdena 001 Markusböle respektive röstningsområde 
002 Godby samt valbestyrelse för perioden 2023-2026 
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001 MARKUSBÖLE 2023-2026
Funktion Efternamn Förnamn Kommentar
Ordförande Sandell Bo-Erik
Viceordförande Jansson Kerstin
Medlem Eklund Åke
Medlem Söderlund Ingermo
Medlem Norrgård Johan
Ersättare1 Henriksson Jan-Erik
Ersättare2 Lignell Maj-Gun
Ersättare3 Isaksson Stina
Ersättare4 Nyqvist-Källroos Anette
Ersättare5

002 GODBY 2023-2026
Funktion Efternamn Förnamn Kommentar
Ordförande Sjöberg Sven
Viceordförande Nordberg Roger
Medlem Lehtinen Susanne
Medlem Karlsson Marianne
Medlem
Ersättare1 Boman Patricia
Ersättare2 Clemes Monica
Ersättare3 Sundberg Werner
Ersättare4 Carlsson Gun
Ersättare5

Valbestyrelsen 2023-2026
Funktion Efternamn Förnamn
Ordförande Pettersson Christina
Viceordförande Grüssner Knut
Medlem Schönberg Cathrin
Ersättare1 Nordqvist Ann-Lis
Ersättare2 Erlandsson Jan-Erik
Ersättare3 Alm Anna
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§ 9 RIKSDAGSVAL 2023: BESLUT OM RÖSTNINGSSTÄLLEN PÅ VALDAGEN SAMT 

ALLMÄNT FÖRHANDSRÖSTNINGSSTÄLLE I KOMMUNEN 

KS § 9/ 11.1.2023 
 
Förberedelser inför riksdagsval regleras i Vallag 1.10.1998/714 
 
Justitieministeriet har i ett brev till Kommunstyrelserna i landskapet Åland daterat 
20.9.2022 redogjort för vilka valförberedelser som behöver vidtas inför 
riksdagsvalet som skall hållas 2.4.2022. Kommunstyrelserna fattar beslut om 
röstningsställen på valdagen samt förhandsröstningsställen.  
 
Kommunstyrelsen i Finström har genom § 110/17.8.2022 beslutat att ta i bruk 
valdatasystemet i riksdagsvalet 2023 i vilket också alla uppgifter om röstningsställen 
på valdagen 2.4.2023 samt förhandsröstningsställen i kommunen skall rapporteras 
senast 13.1.2023 kl 12. 
 
Centralvalnämnden utser valförrättare samt ansvarar för de mera detaljerade 
valförberedelserna i enlighet med anvisningar från valmyndigheten.   
Centralvalnämnd samt valnämnder för perioden 2023–2026 torde tillsättas av 
kommunfullmäktige 19.1.2023. 
 
Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige är Finströms kommun uppdelad i två 
röstningsområden, 001 Markusböle och 002 Godby. Varje röstningsområde skall ha 
ett röstningsställe på valdagen.  I enlighet med 9 § Vallag Varje röstningsområde 
skall ha ett röstningsställe på valdagen vilket anges i beslut av kommunstyrelsen. 
 
Breidablick, Markusbölevägen 55, 22310 PÅLSBÖLE har fungerat som 
röstningsställe på valdagen för röstningsområde 001 Markusböle   
 
Finströms Bibliotek vid Källbo Skola, Godbyvägen 1416, 22410 GODBY, har 
fungerat som röstningsställe på valdagen för röstningsområde 002 Godby.  
 
I enlighet med 9 § Vallag skall kommunstyrelsen besluta om antalet och placeringen 
av de allmänna förhandsröstningsställena i kommunen.  
 
Förhandsröstning in för riksdagsvalet 2.4.2024 kan ordnas i hemlandet under tiden 
22–28.3.2023. I enlighet med 48 § Vallagen ordnas förhandsröstning i hemlandet på 
den tid som anges i beslut av kommunstyrelsen. 
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Finströms Bibliotek vid Källbo Skola, Godbyvägen 1416, 22410 GODBY har även 
fungerat som allmänt förhandsröstningsställe i Finströms kommun vid de senaste 
allmänna valen.  
 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen besluter att röstning på valdagen 2.4.2023 anordnas i följande 
lokaler enligt uppdelningen i röstningsområden. 

Röstningsområden 002 GODBY bör anges för eventuella röstberättigade i 
kommunen som inte kan hänföras till någon näradress eller fastighetsbeteckning.  

 
 

Kommunstyrelsen besluter att förhandsröstning anordnas  

 

 
 

Beslut:  

Enligt förslag. 

--- 

 

  

Nr Namn Valokal Näradress Postnummer Postort
001 Markusböle Breidablick Markusbölevägen 55 22310 PÅLSBÖLE 
002 Godby Finströms Bibliotek Godbyvägen 1416 22410 GODBY

Datum Veckodag Lokal Öppnar Stänger
22-03-2023 onsdag Finströms Bibliotek, Godbyvägen 1416,22410 GODBY 16.00 20.00
23-03-2023 torsdag Finströms Bibliotek, Godbyvägen 1416,22410 GODBY 14.00 20.00
24-03-2023 fredag Finströms Bibliotek, Godbyvägen 1416,22410 GODBY 12.00 14.00
25-03-2023 lördag Finströms Bibliotek, Godbyvägen 1416,22410 GODBY 12.00 14.00
26-03-2023 söndag Finströms Bibliotek, Godbyvägen 1416,22410 GODBY 12.00 14.00
27-03-2023 måndag Finströms Bibliotek, Godbyvägen 1416,22410 GODBY 16.00 20.00
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§ 10 DISPOSITIONSPLAN FÖR BUDGET 2023 OCH FÖRÄNDRINGAR I ANSLUTNING 

TILL NYTT EKONOMISYSTEM  

KS § 10/ 11.1.2023 
 
Kommunfullmäktige fastställde 15.12.2022 förslaget till budget för 2023 utan 
ändringar i förhållande till det förslag som kommunstyrelsen avgett.  
 
Uppställningen i ekonomisystemet, i bilaga presenterat, på den mest övergripande 
nivån, överensstämmer med uppställningen i den fastställda budgeten och till den 
delen behöver inga preciseringar göras.  
 
Kommunen kommer under början av året att ta i bruk ett nytt ekonomisystem, 
målsättningen är att kunna bokföra 2023 års verksamhet och kostnader i det nya 
systemet, och i samband med den processen kommer såväl bokföringskonton som 
kostnadsställesstrukturen att påverkas.  
 
Initialt kommer det inte att finns summeringar per nämnd eller per 
verksamhetsområde i ekonomisystemet (såsom dagens C10 Allmän förvaltning, C11 
Invånarnämndens förvaltning osv), och innan det i det nya systemet byggts upp en 
struktur för rapporteringen av ekonomiuppgifter kommer budgetuppföljningar på 
en nivå som är lägre än kommunen totalt eller högre än bokföringsnivån inte enkelt 
att kunna presenteras.  
 
Målsättningen är att bygga upp strukturen för rapportering så fort som systemet 
tagits i fullt bruk för bokföring av dagliga transaktioner. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tecknar ovanstående till kännedom.  

Kommunstyrelsen befullmäktigar ekonomichefen att vid behov fatta beslut om 
uppdelningar, sammanslagningar och preciseringar av den fastställda budgeten för 
2023 för att den skall kunna tillämpas i det nya ekonomisystemets med dess 
kostnadsställes- och kontostruktur. 

Om det i arbetet med att implementera nytt ekonomisystem visar sig vara 
nödvändigt att summera eller presentera fastställd budget på ett sätt som avviker 
från de bindande nivåer som fastställts i 2023 års budget kommer detta att 
hanteras som en teknisk budgetändring och föras upp till behandling i 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

Beslut:  

Enligt förslag. 
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§ 11 REVIDERING AV INTEGRATIONSPROGRAM FÖR FINSTRÖMS KOMMUN  

KS § 132/28.8.2019 
 
Finströms kommun antog i oktober 2015 ett program för främjande av integration 
och har efter det tagit beslut om och tagit emot kvotflyktingar till kommunen. 
Enligt integrationslagen ska kommunen eller flera kommuner tillsammans göra upp 
ett program för att främja integrationen och för att stärka det sektorövergripande 
samarbetet. I 27 § integrationslagen ges förslag på vad kommunernas program för 
integrationsfrämjande kan innehålla. 
Programmet ska godkännas i respektive kommuns fullmäktige och ses över vart 
fjärde år, samt 
beaktas i den strategiska planeringen och uppföljningen. 
Förslag till reviderat integrationsprogram för 2019 - 2022 enligt bilaga utgör en 
uppdatering av kommunens nu gällande program. Ändringar gentemot gällande 
program markerade med gult. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att reviderat 
integrationsprogram för år 2019-2022 godkänns enligt bilaga. 
Beslut: 
Enligt förslag. 

KF § 48/19.9.2019 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att reviderat 
integrationsprogram för år 2019-2022 godkänns enligt bilaga. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt förslag. 

 
KS § 11/ 11.1.2023 

 
Finströms kommuns integrationsprogram för perioden 2019-2022 
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Kommundirektörens PM med beskrivning av utgångsläget för revideringen av 
integrationsprogrammet som bilaga. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tecknar informationen till kännedom och återremitterar till 
kommundirektören för vidare beredning. 

 

Beslut:  

Enligt förslag. 

--- 
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§ 12 ANHÅLLAN OM HJÄRTSTARTARE  

KS § 12/ 11.1.2023 
 
Föreningen För Norrfinström r.f. har 4.11.2022 inkommit med en anhållan, bilaga, 
om att två kommunala hjärtstartare skulle införskaffas och placeras på angivna 
platser i norra delen av kommunen. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beviljar anhållan och införskaffar två hjärtstartare med 
kommunala medel som placeras på de ansökta platserna, dock under förutsättning 
att kommunen med respektive fastighetsägare kan komma överens om att 
vederlagsfritt ges tillgång till den elström som behövs för att hjärtstartarna skall 
kunna hållas funktionsdugliga och redo. 

 

Beslut:  

Enligt förslag. 

--- 
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§ 13 NORRÅLÄNDSKT PRESIDIEMÖTE 

KS § 13/ 11.1.2023 
 
Enligt överenskommelse mellan kommundirektörerna på Norra Åland ska Finströms 
kommun kalla till nästa Norråländska presidiemöte, som efterfrågats på sistone på 
grund av behovet av att sondera gemensamma lösningar i flera frågor. 

Kommundirektörens förslag: 

Finströms kommun bjuder in till Norråländskt presidiemöte tisdagen den 24 januari 
kl 19 vid Kommungården i Finström.  

Finströms kommun lyfter följande ärenden till diskussion: 

- Samarbetet inom ramen för Norra Ålands Utbildningsdistrikt samt 
styrelse- och fullmäktigearbetet inom förbundet.  

Utbildningsdirektör Cecilia Johansson inbjuds till mötet för att 
presentera hur förbundet fungerar idag och vilka de närmaste årens 
utmaningar kommer att vara 

- Ägarbasen för Ålands Idrottscenter Ab och framtidsplaner för bolaget. 

- Statusen för arbetsgrupp utvecklande av näringslivet som tidigare 
tillsatts. 

- Fastighetsbeskattningen på Åland 

 

Beslut:  

Enligt förslag 

-- 
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§ 14 MÖTETS AVSLUTANDE   

 

 
KS § 14 /11.1.2023 

 
Beslut: 
Sammanträdet förklaras avslutat kl 19:26. Besvärshänvisning bifogas protokollet. 
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A N V I S N I N G   F Ö R   Y R K A N D E   P Å   R Ä T T E L S E   O C H   B E S V Ä R  
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING  
 
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:  § §  
 
Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996) eller annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan 
nämnda beslut: 
 
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud:  § §  
 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE  
 
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt 
påverkas av beslutet (berörd part) samt av kommunmedlemmarna (den som bor eller äger fastighet inom 
kommunen). 
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas: Kommunstyrelsen i Finström, AX-22410 GODBY 
 
Paragrafer i protokollet:   §§  
 
Yrkandet ska 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 vartdera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i 
besvärstiden. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas nästföljande arbetsdag som sista 
besvärsdag. 
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas av den som 
framställer det. 
 
ANVISNING FÖR KOMMUNALBESVÄR 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av 
rättelseyrkanden 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. 
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Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN 
Paragrafer i protokollet:  § 
 
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses 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. 
 
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag 
då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas 
nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 
 
ANVISNING FÖR FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Beslut fattade med förvaltningslagen som grund överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär. Förvaltningsbesvär 
kan bara lämnas in av den som personligen berörs av beslutet. 
 
Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer i protokollet:   § 
 
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas 
nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 
 
I besvärsskriften ska uppges 
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som 
författat besvärsskriften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort och postadress anges. 
Till besvärsskriften fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. 
 
Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Handlingarna kan även sändas 
med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid 
att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 
 
Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en 
rättegångsavgift av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
 
Protokollsutdrag och bilagor som gäller besluten kan begäras från kommungården i Godby. 
 
Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänster 
 
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen, marknadsdomstolen och försäkringsdomstolen kan via e-tjänst riktas till: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv  


