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  Sammanträdesdatum Nr  
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 22.12.2010 6/10 

Sammanträdestid Onsdag 22.12.2010, kl. 19.00 
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Beslutande  

x Mattsson, Lars-Åke 
x Danielsson, Sven-Anders 
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x Lindblom, Regina 
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x Karlsson, Rolf 
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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 
 

PROTOKOLL        

  Utfärdat den 15.12.2010 Sida 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 22.12.2010 2 

Sammanträdestid Onsdag 22.12.2010, kl. 19.00 
 

Sammanträdesplats Kommungården i Godby, sammanträdesrummet 
 
Ärenden: 
 
81 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
82 § Protokolljusterare 
83 § Föredragningslistan  
84 § Hemställningsmotion  
85 § Hemställningsmotion 
86 § Hemställningsmotion  
87 § Kommuningenjör  
88 § Besvärsanvisning  
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kfm § 81 
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 § 82 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Att justera dagens protokoll utsågs Olof Erland och Leif 
Andersson 
. 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN  

Kfm § 83 Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut:  
Kommunfullmäktige godkände föredragningslistan med följande 

  tillägg: 
• Kommuningenjör  

 
 
 

HEMSTÄLLNINGSMOTION 

Kfm § 60/3.11.2010 
Elof Johns inlämnade en hemställningsmotion med 
hemställningen att utreda behovet av kommunens medlemskap i 
MISE, Bilaga J § 60/10 kfm. 
Beslut:  
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Kommunfullmäktige remitterade ärendet till styrelsen för 
beredning.  
-------------------  

Kst § 359/10.11.2010 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder, bilaga C § 359/10 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att hänvisa till det tidigare beslut i 
ärendet som kommunfullmäktige fattade 10.12.2009 och 
konstaterade vidare att MISEs verksamhet kontinuerligt 
förbättrats och anpassats i enlighet med 
medlemskommunernas önskemål.  
-----------------  

Kfm § 72/9.12.2010 
Förslag: 
Kommunfullmäktige antecknar sig ärendet till kännedom.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt att återremittera ärendet för att 
kommunstyrelsen skall ge förslag till kommunfullmäktige om 
kommunens ställning i MISE, före årsskiftet.  
-------------------  

Kst § 409/14.12.2010 
Konstateras att kommunen i slutet av år 2009 tog fram ett antal 
målsättningar för MISE:s verksamhet framöver:   
- Lägre och mera rättvisa avgifter med beaktande av 

hushållsstorlek, tillfälligt och dubbelt boende samt 
hanteringssystem.  

- Regional anpassning av avfallshanteringen avseende bland 
annat återvinningsstationer, hushållshämtning och deponi.  

- Teknisk-ekonomisk utveckling av transporter och hantering 
(logistik).  

- Tydligare åtskillnad mellan problemavfall, producentansvar 
och hushållstjänster 

- Upphandling som i högre utsträckning främjar konkurrens 
- Ett administrativt enkelt och heltäckande register över 

avfallsproducenter 
- Bättre information med kundservice i centrum 

 
En stor del av målsättningarna har uppnåtts under året. 
 
Bl.a. beslöt vårstämman att differentiera avgifterna baserat på 
de enskilda hushålls val av tjänst. Renhållningsavgiften är 
sammansatt av en grundavgift som täcker kostanden för 
upprätthållande av renhållningsinfrastrukturen samt en rörlig del 
som är kopplad till det individuella servicebehovet. 
Grundavgifterna finansierar bemannade återvinningscentraler 
(ÅVC), insamling av återvinningsmaterial, underhåll och 
städning av obemannade återvinningsstationer, information, 
kundtjänst, administration, avfallsplanering och 
myndighetstillsyn. Medlemskommuner har möjlighet till att 
subventionera grundavgiften.  
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Vidare är MISE:s målsättning att ha ett positivt eget kapital 
senast 2017 genom att verksamheten beräknas gå med vinst 
under kommande år.  
 
MISES målsättningar inför 2011 är att: 
1. Fritidshusen skall ingå i systemet för fastighetsnära 

hämtning av soptunna. 
2. Upphandlingsområdesförslag presenteras för vårstämman 

så att upphandlingshandlingar kan skickas ut så att 
upphandlingen skall gälla från och med 1.1.2012 

3. Företagskunder med hushållsliknande avfall ska kunna 
anslutas till fastighetsnära hämtningsrundor om de är MISE 
företagskund. 

4. Utveckla området Ödanböle för omlastning av avfall 
5. På sikt minska antalet återvinningscentraler och införa en 

mobil ÅVC för att öka flexibilitet och servicenivå. 
6. På sikt byta ut återvinningsstationer till mer anpassade 

förpackningsinsamlingsstationer samt låsa stationer för 
områden som är otillgängliga för fastighetsnära hämtning. 

 
 
MISE har fått tillgång till Befolkningsregistercentralen i Finlands 
register för avfallshantering, vilket kompletterar MISE:s tidigare 
register över avfallsproducenter. 
 
Det finns alternativ till MISE och redogörs i den år 2009 
behandlade rapporten, bilaga A § 409/10 kst. Man har inte 
kunnat påvisa att alternativen är mer kostnadseffektiva än MISE 
och konstateras att kommunen inte har utrymme för att utöka 
driftskostnaderna i någon större omfattning.  
 
Återvinningscentralen i Saltvik hyrs för närvarande av MISE och 
används av både Finström och Saltvik. I.o.m. Saltviks beslut att 
gå ur MISE fr.o.m. 1.1.2012 bör en ny lösning tas fram.  
 
Ifall kommunen väljer att gå ur MISE bör bl.a. följande åtgärder 
ske under 2011: 
- Frågan om återvinningscentral bör lösas i samarbete med 

grannkommuner  
- En avfallsplan- och föreskrifter bör framarbetas 
- Uppskattningsvis bör en 0,5-0,8 tjänst tillsättas fr.o.m. 

11.2012 för ombesörjande av bemannad 
återvinningscentral, skötsel av återvinningsstationer, 
uppgörande av avfallsproducentregister, information, 
fakturering osv. 

- Upphandling av avfallshantering  
- Lösning för omhändertagande av farligt avfall bör lösas  
- Sträva till samarbete mellan grannkommuner gällande 

avfallshanteringen som helhet.  
- Erlägga utträdelseavgift till MISE 
Förslag: 
På basen av nuvarande tillgänglig information blir ett utträde ur 
MISE kostnadsdrivande för kommunen. Kommunstyrelsen 
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konstaterar vidare att kommunen inte har utrymme för en 
utökning av drifts- eller investeringskostnader. Med beaktande 
av ovanstående föreslår kommunstyrelsen inför 
kommunfullmäktige att kommunen fortsättningsvis är medlem i 
MISE.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-------------------  

 
Kfm § 84 

Bilaga A § 84/10 kfm.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens 
förslag. Vidare uppmanade kommunfullmäktige 
kommunstyrelsen att inför MISEs vårstämma ta initiativ 
angående säkerställandet av en välfungerande sophantering 
inklusive bemannad återvinningscentral.  
 
 

HEMSTÄLLNINGSMOTION 

Kfm § 61/3.11.2010  
Elof Johns inlämnade en hemställningsmotion med 
hemställningen att utreda möjligheten till försäljning av Pålsböle 
skola, Bilaga K § 61/10 kfm. 
Beslut:  
Kommunfullmäktige remitterade ärendet till styrelsen för 
beredning.   
-----------------  

Kst § 360/10.11.2010  
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder, bilaga D § 360/10 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att hänvisa till ärendet Kommunens 
fastigheter Kfm § 43/17.6.2010 och konstaterade vidare att 
frågan är under behandling.  
-------------  

Kfm § 73/9.12.2010 
Förslag: 
Kommunfullmäktige antecknar sig ärendet till kännedom.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga ärendet. 
-----------------  

Kfm § 85 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga ärendet. 
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HEMSTÄLLNINGSMOTION 

Kfm § 59/3.11.2010 
Elof Johns inlämnade en hemställningsmotion med 
hemställningen att utreda behovet av kommunens medlemskap i 
Ålands kommunförbund, Bilaga I § 59/10 kfm. 
Beslut:  
Kommunfullmäktige remitterade ärendet till styrelsen för 
beredning.   
--------------  

Kst § 358/10.11.2010  
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder, bilaga B § 358/10 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att utreda 
ärendet.  
-----------------  

Kst § 375/1.12.2010 
 

Ålands kommunförbunds är en i kommunallagen bestämd 
organisation. Kommunförbundets huvudsakliga uppgifter är att 
bevaka kommunernas intressen gentemot landskapet, att värna 
och stödja den kommunala självstyrelsen, främja samarbetet 
mellan kommunerna och bistå kommunerna i utvecklingen av 
verksamhet. Kommunförbundet är kommunernas 
arbetsgivarorganisation.  

Finströms kommun betalar för år 2010 40.000 euro i avgift till 
Ålands kommunförbund. Finströms andel av den kostnad som 
fördelas mellan kommunerna uppgår till 8,2 %. Till Finlands 
kommunförbund betalas för år 2010 5538 euro. I 
kommunförbundets budget 2011 är Finströms andel 38.000 
euro (8,2%). 
 
I enlighet med kommunallagen 96 § är varje kommun skyldig att 
ansluta sig till kommunförbundet. Om kommunen önskar 
utträde skall kommunen skriftligen meddela kommunförbundet 
detta. Medlemskapet upphör den 31 december det år som följer 
efter det år då kommunen meddelat om utträdet. 
Kommunförbundet och den utträdande kommunen kan dock 
komma överens om en annan tidpunkt.  
 
I enlighet med 100 § kommunallagen är den kommunala 
avtalsdelegationen en del av Ålands kommunförbund. Även om 
en kommun utträtt ur Ålands kommunförbund är den bunden av 
de tjänstemanna- och tjänstekollektivavtal som ingås mellan de 
kommunala avtalsparterna i landskapet.  Avtalsdelegationens 
verksamhet skall enligt 105 § finansieras av kommunerna 
gemensamt. En kommun som utträtt ur Ålands kommunförbund 
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är skyldig att trots utträdet delta i finansieringen av 
avtalsdelegationens verksamhet.  
 
Enligt Ålands kommunförbunds bokslut för år 2009 utgör 
driftsnettot för förbundsledningen 439.000 euro medan 
driftsnettot för avtalsdelegationen uppgick till 104.000 euro, 
således utgör avtalsdelegationens ca. 26 % av kostnaderna.  
    
Kommunens anställda deltar årligen i kurser som anordnas av 
kommunförbundet. Kurserna anordnas till självkostnadspris och 
ingår således inte i den andel av kommunförbundets kostnader 
som kommunen betalar. Kommunen får också via 
kommunförbundet arbetsrättslig rådgivning och ekonomisk 
rådgivning.  
 
I budgeten 2011 framhåller kommunförbundet att särskild vikt 
kommer att fästas vid samarbetsfrågor inom den sociala 
sektorn och att även inom andra förvaltningsområden utveckla 
projekt för att öka det strategiska samarbete kommuner 
emellan.  
 
Förslag:  
Kommunstyrelsen förordar att kommunfullmäktige antecknar sig 
informationen till kännedom. Vidare föreslår kommunstyrelsen 
åt fullmäktige att kommunen fortsättningsvis är medlem i Ålands 
kommunförbund.   
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-------------------  

Kfm § 74/9.12.2010 
Förslag: 
Kommunfullmäktige antecknar sig ärendet till kännedom. Vidare 
föreslår kommunstyrelsen åt fullmäktige att kommunen 
fortsättningsvis är medlem i Ålands kommunförbund.   
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga ärendet.  
--------------------  

Kfm § 86 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens 
förslag.  
 
 

KOMMUNINGENJÖR 

Kst § 261/1.9.2010 
Kommuningenjör Thomas Idman inkom den 18 augusti 2010 
med en uppsägning av sitt tjänsteförhållande med sista 
arbetsdag den 19 september 2010. 
Tjänsten är utannonserad och sista ansökningsdag är den 6 
september 2010 kl. 15.00. 
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Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar meddela kommunfullmäktige om att 
kommuningenjör Thomas Idman sagt upp sitt tjänsteförhållande 
den 18 augusti 2010. 
Kommunstyrelsen utser personer för anställningsintervjuer. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att tillfråga och utse Jana Ekebom och 
Sven Löfman samt utsåg Per Lycke och Niklas Oriander. 
-------------------  

Kst § 294/29.9.2010 
Mot bakgrund av de pågående förändringsprocesserna inom 
byggnadskontoret föreslås rekryteringen av kommuningenjör för 
närvarande avbrytas. Vidare föreslås en temporär lösning med 
visstidsanställning för handhavandet av delar av tjänsten.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att avbryta rekryteringen. Vidare 
beviljar kommunstyrelsen Håkan Lundberg en visstids 
anställning som kommuningenjör om 50 % av heltidstjänst, med 
ansvar enbart för den administrativa delen av tjänsten. 
Anställningstiden är från 1.10.2010 till 31.1.2011. Lönen 
bestäms enligt 50 % av grundlön för tjänsten samt ett 
branschtillägg om 9 %. Vidare ålägger kommunstyrelsen vik. 
byggnadsinspektören att under samma period som ovan sköta 
den resterande delen av tjänsten samt beviljar ett lönepåslag 
om 20 % av grundlönen för kommuningenjör samt 
branschtillägg om 9%. På grund av ärendets brådskande natur 
konstaterar kommunstyrelsen att berörda nämnder inte har 
hörts i ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
------------------  
 

Kst § 363/10.11.2010 
Förslag: 
Kommunstyrelsen lediganslår tjänsten som kommuningenjör på 
nytt. Anställningsintervjuer ombesörjs av den tidigare utsedda 
rekryteringskommittén. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------------------  

Kst § 419/22.12.2010 
Tjänsten utannonserades 13.11.2010 och sista 
ansökningsdagen var 26.11.2010. Under ansökningstiden 
inkom 5 ansökningar varav rekryteringskommittén valde att 
intervjua 3 sökanden. Efter avslutade intervjuer och 
kontrollerande av referenser föreslår rekryteringskommittén att 
Fredrik Molinder utses till kommuningenjör. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser Fredrik 
Molinder till kommuningenjör, bilaga A § 419/10 kst. Lön 
bestäms enligt gällande avtal och en 6 månaders prövotid 
tillämpas. 
Beslut: 
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Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------------------  

Kfm § 87 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens 
förslag.  
 

BESVÄRSANVISNING 

Kfm § 88 
Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet 
förklarades avslutat kl. 21.37. Besvärsanvisning bifogas 
protokollet.   
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BESVÄRSANVISNING 
 
 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträdet  Paragraf 
Kommunfullmäktige i Finström 22. 12.2010   §§ 81-88 
 
Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer; 
81-84, 86-87 
 
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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