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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kfm § 13
Förrätta namnupprop, konstatera sammanträdets lagliga 
sammankallande samt beslutförhet med hänsyn till antalet 
närvarande.

Enligt förvaltningsstadgans § 6 förs protokoll av 
kommundirektören, som även handhar övriga 
sekreteraruppgifter, såvida kommunfullmäktige inte annat 
beslutar. Kommunfullmäktige konstaterade att 
kommundirektören har semester. Enligt förvaltningsstadgans § 
5 är ekonomichefen vikarie för kommundirektören. 
Beslut:
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat samt 
i övrigt beslutfört.

PROTOKOLLJUSTERARE

Kfm § 14
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll.
Beslut:
Att justera dagens protokoll utsågs Margareta Mattsson och 
Torbjörn Björkman.

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kfm § 15 Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände föredragningslistan.
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BUDGETUPPFÖLJNING

Kst § 94/25.3.2009 
Budgetuppföljningen t.o.m. januari 2009 presenteras, bilaga kst 
§ 94/09. 
Förslag:
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom 
och överför den som ett informationsärende till 
kommunfullmäktige. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----

Kfm § 16

Förslag: 
Kommunfullmäktige antecknar sig uppföljningen till kännedom, 
bilaga A kfm § 16/09.
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.
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HEMSTÄLLNINGSMOTION

Kfm § 83/28.10.2008
Elof Johns inlämnade en hemställningsmotion med 
hemställningen att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda hur kommunen kan tillhandahålla ”föris” och 
”eftis” under skolornas lov när antalet barn som nyttjar denna 
service är under fem stycken. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige ger styrelsen i uppdrag att utreda hur 
kommunen kan tillhandahålla ”föris” och ”eftis” under skolornas 
lov när antalet barn som nyttjar denna service är under fem 
stycken. 
----

Kst § 417/5.11.2008
Ett medborgarinitiativ i samma ärende tillställt kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige inkom 15.10.2008 till kommunen, 
bilaga E kst § 417/08. Skolnämnden behandlade 13.10.2008 
(skn § 112 och 113) två liknande ärenden där skolnämnden 
konstaterade att Finströms kommun i samband med fastställd 
budget för år 2008 beslutat att kommunen har ett fritidshem i 
Källbo skola med 39 platser. Fritidshemmet håller öppet 
läsårsvis från veckan före skolstart fram till midsommar. Under 
läsårets lov – höstlov, jullov och sportlov håller fritidshemmet 
öppet om antalet elever som anmält sig är fem eller fler. 
Eventuella förändringar fastställs i budgeten för 2009 under 
december 2008. Skolnämnden beslöt efterhöra om det i 
framtiden är möjligt att under läsårets lovdagar erhålla 
fritidshemsplatser inom kommunens barnomsorg om antalet 
elever som är i behov av en plats är färre än fem stycken.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att utreda om 
det är möjligt att på daghemmen tillhandahålla ”eftis” och ”föris” 
-verksamhet under läsårets lov för färre än fem barn samt 
vilken kostnadsökning detta skulle innebära. Kommunstyrelsen 
ber även skolnämnden utreda hur ”eftis” och ”föris”-
verksamheten vid skollov är organiserad i omgivande 
kommuner på norra Åland. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 

SocN § 165/17.11.2008
Bilaga 3: Förfrågan från skolnämnden
Bilaga 4: Kommunfullmäktige § 40/2006
Skolnämnden har inkommit med en förfrågan om det i framtiden 
är  möjligt  att  barnomsorgen  erbjuder  fritidshemsplatser  under 
läsårets lovdagar om antalet elever i behov av plats är fyra eller 
färre.  Enligt  kommunfullmäktiges  beslut,  §  40/2006,  håller 
fritidshemmet öppet under höstlov, jullov och sportlov om antalet 
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anmälningar  per  lov  är  minst  fem.  I  Finström  handhas 
fritidshemsverksamheten av skolnämnden.

Barnomsorgen har ofta ett minskat barnantal under ovanstående 
lov. Med anledning av den lägre beläggningen styrs personalen 
att  ta ut  semestrar  och semesterpremieledigheter  under dessa 
perioder. Om barnantalet förväntas vara riktigt lågt sammanslås 
vissa  daghem.  Detta  leder  till  att  barnomsorgen  kan  minska 
antalet vikarier då personal har semester samt möjliggör det att 
personalen tar ut semesterpremie i ledig tid då dessa dagar inte 
ska  föranleda  vikariebehov.  Detta  organiseras  ofta  med  kort 
varsel pga att en del familjer i ett sent skede ger information om 
barnens ledighet. Om skolbarn erbjuds plats inom barnomsorgen 
under  skolornas lov kan det  föranleda vikariebehov vid  aktuell 
enhet.

Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att socialnämnden meddelar skolnämnden att det inte 
är  möjligt  att  garantera  plats  inom  barnomsorgen  åt  skolbarn 
under  skolornas  lov.  Detta  motiveras  av  att  personalstyrkan 
oftast är reducerad under nämnda perioder eftersom barnantalet 
inom  barnomsorgen  tenderar  vara  lägre  än  normalt  samt  att 
ibland slås vissa  daghem ihop. Socialnämnden konstaterar att 
utrymme på daghemmen kan finnas men att personalstyrkan inte 
medger någon utökning av barnantal,  med hänvisning till  detta 
kan skolbarn tas emot  endast  under  förutsättning  att  personal 
följer  med  från  fritidshemmet,  alternativt  att  skolnämnden 
bekostar en eventuell extra resurs.

Socialchefens förslag:
Förslaget omfattas.

Beslut:
Socialnämnden bordlägger ärendet för mera utredning

SocN § 200/8.12.2008

Bilaga 16: Kommunstyrelsen § 417/08
Kommunstyrelsen har gett socialnämnden i uppdrag att  utreda 
om det  är  möjligt  att  på  daghemmen tillhandahålla  ”eftis”  och 
”föris”-verksamhet under läsårets lov för färre än fem barn samt 
vilken kostnadsökning detta skulle innebära.
Om  man  bereder  plats  åt  upp  till  fyra  skolbarn  inom 
barnomsorgen  under  skolornas  lov  kan  det  innebära  att 
vikariebehov  uppstår,  med  hänvisning  till  tidigare  redogörelse. 
Kostnaderna för anställande av en barnskötare om 7,5 h uppgår 
till  99,66  euro  för  lön  och  semesterersättning,  ytterligare 
tillkommer  ca  23  euro  i  lönebikostnader  vilket  totalt  utgör  en 
kostnad om ca 123 euro per dag. Om man utgår från höst-, jul- 
och sportlov uppgår antalet lovdagar till  14, vilket motsvarar en 
kostnad om 1.722 euro. Om man bereder plats åt skolbarn inom 
barnomsorgen under skolornas lov innebär det att familjen med 
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kort  varsel  får  information  om vid  vilket  av  daghemmen plats 
beviljas  samt  kan  det  bli  aktuellt  med  plats  även  inom 
familjedagvården. Hänsyn kan inte tas till vid vilket daghem eller 
vilken familjedagvårdare som barnet var i barnomsorg vid pga att 
daghem  sammanslås  och  familjedagvårdare  liksom  annan 
personal  beviljas  ledigheter  i  hög  utsträckning  pga  minskat 
barnantal under de aktuella perioderna. 
Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att socialnämnden konstaterar att det inte är möjligt att 
garantera plats för skolbarn inom barnomsorgen under skolornas 
lov  utan  att  extra  resurs  anställs.  Föreslås  vidare  att 
socialnämnden  meddelar  att  det  inte  är  upptaget  medel  för 
ändamålet inom barnomsorgens budget för år 2009.
Socialchefens förslag:
Förslaget omfattas.
Beslut:
Socialnämnden  besluter  att  varje  anhållan  beviljas  enligt 
prövning  under  en  försöksperiod  fram  till  dess  att 
eftermiddagshemmet  stängs  inför  sommaren  och  att  en 
utvärdering görs inom augusti månad 2009.

Skn § 139/3.12.2008
Med  anledning  av  en  hemställningsmotion  och  ett 
medborgarinitiativ  gällande  fritidshemsverksamheten  (föris  och 
eftis) i kommunen ber kommunstyrelsen skolnämnden utreda hur 
eftis  och  förisverksamheten  vid  skollov  är  organiserad  i 
omgivande kommuner på norra Åland.  
Finström
Fritidshemsverksamheten  är  placerad  i  Källbo  skola  med  39 
platser och håller öppet från veckan före skolstart till midsommar. 
Förisverksamheten och verksamhet under skolans lov är öppen 
om antalet anmälda barn är 5 eller fler.
Geta
Kommunen har inte någon särskild fritidshemsverksamhet
anordnad innevarande läsår. I samband med inskrivning till
skolan  efterhörs  årligen  om  behov  av  fritidshemsverksamhet 
finns. Hitintills  har elever från skolan vid behov erhållit  en föris 
eller eftisplats på daghemmet Kotten eftersom personaltätheten 
räckt till.
Saltvik
Kommunen  har  fritidshemsverksamheten  i  både  Rangsby  och 
Ödkarby  skolor.  Fritidhemmen  håller  öppet  endast  under 
skoldagar.  I  enstaka  fall  har  elever  under  lov  erhållit  plats  på 
något daghem eftersom personaltätheten där räckt till. (Kostnad 
per dag i daghemmet 15 €.)
Sund
Kommunen  har  fritidshemsverksamhet  (eftis)  i  anslutning  till 
Sunds skola. Eftis håller öppet endast under skoldagar.
Vårdö
Innevarande  läsår  är  det  första  året  som  Vårdö  kommun  har 
fritidshemsverksamhet i egna utrymmen i skolan. Fritidshemmet 
håller  öppet  under  läsårets  skoldagar  samt  under  läsårets  lov 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Kommungården i Godby

11.5.2009 Boel Josefsson

- 7 -



(inte  sommarlovet)  om  antalet  elever  är  tre  eller  fler. 
Verksamheten skall utvärderas under våren 2009.
I samtliga kommuner erbjuds fritidshemsverksamhet i första hand 
till elever i åk 1-2.
Sd:s Förslag:
Skolnämnden överlämnar utredningen ovan till 
kommunstyrelsen.
Beslut:
Skolnämnden godkände förslaget.
_ _ _ _ _ _

Kst § 17/21.1.2009

Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig socialnämndens och 
skolnämndens utredningar till kännedom och konstaterar att 
socialnämnden beslutat att varje anhållan beviljas enligt prövning 
under en försöksperiod fram till dess att eftermiddagshemmet 
stängs inför sommaren och att en utvärdering görs inom augusti 
månad 2009. Kommunstyrelsen tar på nytt ställning i ärendet i 
augusti 2009 då kommunstyrelsen fått ta del av socialnämndens 
utvärdering i ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
------

Kfm § 17 
Förslag: 
Kommunfullmäktige antecknar sig socialnämndens och 
skolnämndens utredningar till kännedom och konstaterar att 
socialnämnden beslutat att varje anhållan beviljas enligt prövning 
under en försöksperiod fram till dess att eftermiddagshemmet 
stängs inför sommaren och att en utvärdering görs inom augusti 
månad 2009. Kommunstyrelsen tar på nytt ställning i ärendet i 
augusti 2009 då kommunstyrelsen fått ta del av socialnämndens 
utvärdering i ärendet. 
Beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.
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HEMSTÄLLNINGSMOTION

Kfm § 70/25.9.2008
Elof Johns inlämnade en hemställningsmotion med 
hemställningen att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen
i uppdrag att utreda nyttan i förhållanden till kostnader med ett
medlemskap i Ålands kommunförbund. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige ger styrelsen i uppdrag att utreda nyttan i 
förhållanden till kostnader med ett medlemskap i Ålands 
kommunförbund. 
----

Kst § 363/7.10.2008
Förslag: 
Kommunstyrelsen ger ekonomichefen och vik. 
kommundirektören i uppdrag att utreda nyttan i förhållanden till 
kostnader med ett medlemskap i Ålands kommunförbund. 
Beslut: 
Förslaget godkändes. 
-----

Kst § 15/21.1.2009
Ålands  kommunförbunds  huvuduppgift  är  att  bevaka 
kommunernas intressen gentemot landskapet och utveckla den 
kommunala  självstyrelsen  samt  främja  samverkan  mellan 
kommunerna.  Kommunförbundet  är  kommunernas 
arbetsgivarorganisation. 

Finströms kommun betalar för år 2009 43.000 euro i  avgift  till 
Ålands kommunförbund. Finströms andel av den kostnad som 
fördelas  mellan  kommunerna  uppgår  till  8,2  %.  Till  Finlands 
kommunförbund  betalas  årligen  5215  euro.  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 
är  skyldig  att  trots  utträdet  delta  i  finansieringen  av 
avtalsdelegationens verksamhet. 
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Enligt Ålands kommunförbunds bokslut för år 2007 utgör 
driftsnettot för förbundsledningen 228.000 euro medan 
driftsnettot för avtalsdelegationen uppgick till 98.000 euro, 
således utgör avtalsdelegationens ca. 30 % 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 viss arbetsrättslig rådgivning och ekonomisk 
rådgivning. 
Kommunförbundet har i sin budget för år 2009 uppställt som 
mål att till juni 2009 se över hur rådgivningen till kommunerna 
kan utvecklas. 

Förslag: 
Kommunstyrelsen förordar att kommunfullmäktige antecknar sig 
informationen till kännedom och konstaterar att det kan 
ifrågasättas om den nytta som kommunen har av den andel av 
kommunförbundets kostnader som inte är att hänföra till 
avtalsdelegationen står i relation till kommunens kostnader för 
kommunförbundet.  
Finströms kommun önskar att kommunförbundet framöver 
tillhandahåller rådgivning på följande områden: 
- Gemensam mall för arbetsvärdering för lönesystem
- Kurs beträffande upprättande av koncernbokslut, upphandling, 
det förnyade landskapsandelssystemet.
- Utarbetandet av en rekommendation om hur kommunerna 
fördelar sina interna kostnader för t.ex. löneräkning, hyror, 
kostnader för fastighetsskötsel i relation till  utbetalningen av 
landskapsandelar. 
- Gemensam modell för upprättande av hemsidor och 
diarieförningssystem för kommunerna.
- Utarbetande av mallar som läggs på kommunförbundets 
hemsida för exempelvis olika former av avtal. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med det tillägget att 
rådgivning önskas på det sociala området. 
------

Kfm § 18
Förslag: 
Kommunfullmäktige antecknar sig informationen till kännedom 
och skickar kommunens önskemål till Ålands kommunförbund.
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt omfatta förslaget.
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ERSÄTTNING VID ANLITANDE AV TOLK

Skn § 8/26.1.2009 

I  samband  med att  en  elev  med rumänska  som modersmål 
inledde sin skolgång i kommunen har skolan behövt anlita tolk 
sammanlagt 7 gånger under höstterminen 2008.
Kommunen har i samarbete med Jomala kommun efterhört på 
vilket sätt tolkningstjänster ersätts och bl.a. informerats om att 
Ålands  polismyndighet  och  landskapsregeringen  ersätter 
tolktjänster med ett arvode per tillfälle samt reseersättning.
Finströms kommun har  enbart  betalt  ut  20  € per  tillfälle  och 
meddelat tolken att en korrigering sker då arvodet fastställts av 
kommunstyrelsen.
Sd:s Förslag:
Skolnämnden föreslår  inför  kommunstyrelsen att  ersättningen 
per  tillfälle  då  tolk  anlitas  uppgår  till  29,00  €  samt  att 
reseersättning utbetalas.
Beslut:
Skolnämnden godkände förslaget.
-----

Kst § 81/25.2.2009

Förslag: 
Kommunstyrelsen förordar inför fullmäktige att tolkarvodet 
fastställs till 29,00 € per tillfälle tolk anlitas samt att 
reseersättning utbetalas i enlighet med skattestyrelsens årliga 
beslut. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------

Kfm § 19 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt omfatta kommunstyrelsens 
förslag.
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ANHÅLLAN OM UTÖKAT DRIFTSBIDRAG

Kst § 49/11.2.2009
Folkhälsan i Finström r.f. ansöker om ekonomiskt bidrag för 
byggandet av ett ändamålsenligt hus för lekparkverksamheten. 
I nuläget är i genomsnitt över 20 barn inskrivna i lekparken men 
det befintliga buset är inte dimensionerat för så många barn och 
huset är även bristfälligt så till vida att det inte har vatten och 
avlopp. Kostnadskalkylen för nybygget uppgår till 50.000 €, 
därtill tillkommer kostnader för vatten och avlopp. 
Folkhälsan i Finström r.f. uppskattar att de behöver ett 
kommunalt bidrag om 20.000 € och vatten och avlopp till 
reducerat pris för nybygget. Resten av kostnaderna för 
nybygget täcks av bidrag från Folkhälsans förbund, fonder och 
eget kapital. Folkhälsan i Finström r.f. får i dagsläget ett 
driftsbidrag för lekparken av kommunen som till största delen 
går åt till lönekostnader. Enligt uppgift är majoriteten av 
lekparksbesökarna familjer bosatta i Finström, men även 
familjer från kringliggande kommuner nyttjar parken.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen meddelar Folkhälsan i Finström r.f. att 
kommunen är villig att borga för ett lån för uppförandet av 
lekparkshuset. Kommunstyrelsen åtar sig borgensansvaret 
under förutsättning att Folkhälsan i Finström r.f. ansöker om 
bidrag för uppförandet av lekparkshuset från övriga kommuner 
vars kommuninnevånare nyttjar lekparken. 
Beslut: 
P.g.a kommunens ekonomiska situation som kräver att hårda 
prioriteringar görs av kommunens åtaganden görs kan 
kommunen inte bevilja Folkhälsan i Finström r.f. bidrag. 
Kommunstyrelsen meddelar Folkhälsan i Finström r.f. att 
kommunen är villig att borga för ett lån för uppförandet av 
lekparkshuset. Kommunstyrelsen rekommenderar att 
Folkhälsan i Finström r.f. ansöker om bidrag för uppförandet av 
lekparkshuset från övriga kommuner vars kommuninnevånare 
nyttjar lekparken. 
------

Kst § 142/8.4.2009
Folkhälsan i Finström r.f. har inkommit med specifikation över 
sin ekonomiska situation med en redogörelse för sitt behov av 
utökat kommunalt bidrag för tilläggskostnader för lån och 
driftskostnader i och med lekparkshusbygge, bilaga kst § 
142/09. Enligt förslaget med lån på 10 år är Folkhälsan i 
Finström r.f. i behov av ett kommunalt tillägg för lån och drift om 
3850 € årligen. Folkhälsan erhåller i dagläget ett kommunalt 
bidrag om 13,000 € årligen för driftskostnader. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att 
kommunen borgar för ett lån på 10 år för uppförandet av 
lekparkshuset. Under förutsättning att kommunfullmäktige 
godtar borgensåtagande förbinder sig kommunstyrelsen att 
utöka föreningens årliga driftsbidrag med de tilläggskostnader 
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som uppstår för lån och drift av det nya lekparkshuset. 
Kommunen utökade driftsbidrag villkoras till att föreningen 
bedriver lekparksverksamhet i den nya byggnaden. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att 
kommunen borgar för ett lån på 10 år om högst 23.000 € för 
uppförandet av lekparkshuset. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige godtar borgensåtagande förbinder sig 
kommunstyrelsen att utöka föreningens årliga driftsbidrag med 
de tilläggskostnader som uppstår för lånet. Kommunen utökade 
bidrag villkoras till att föreningen bedriver lekparksverksamhet i 
den nya byggnaden. 
------

Kfm § 20
Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen borgar för ett lån på 
10 år om högst 23 000 € för uppförandet av lekparkshuset, 
bilaga B kfm § 20/09. Kommunfullmäktige beslutar att utöka 
föreningens årliga driftsbidrag med de tilläggskostnader som 
uppstår för lånet. Kommunens utökade bidrag villkoras till att 
föreningen bedriver lekparksverksamhet i den nya byggnaden.
Beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att omfatta förslaget.
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TILLSÄTTANDE AV VIKARIERANDE KOMMUNDIREKTÖR

Kst § 110/25.3.2009
Alexandra  Oksman  inkom  19.3.2009  med  en  anhållan  om 
avsked  från  tjänsten  som  vikarierande  kommundirektör  i 
Finströms  kommun  från  den  19.5.2009.  Anledningen  till 
avskedsansökan  är  att  vik.  kommundirektören  utsetts  till 
huvudsekreterare  för  strukturfondspartnerskapet  i  norra 
Mellansverige. 

Enligt  AKTA-avtalet,  som tillämpas på vik. kommundirektörens 
anställning, är uppsägningstiden enligt kapitel VIII. 5 §, 2 mom 2 
månader för tjänsteman utsedd av kommunfullmäktige. Enligt 3 
mom. kan en kortare uppsägningstid tillämpas om arbetsgivaren 
och  arbetstagaren  är  överens.  I.o.m  att  kommunfullmäktige 
utsett innehavaren av tjänsten skall kommunfullmäktige besluta 
om beviljande av avsked. 
Förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet. 
Beslut: 
Vik. kommundirektören anmälde jäv och deltog inte i ärendets 
handläggning. Kommunstyrelsen beslöt förorda inför fullmäktige 
att  vik.  kommundirektören  beviljas  avsked.  Kommunstyrelsen 
beslöt att omgående utannonsera kommundirektörsvikariatet på 
ett  år  med  det  förbehållet  att  kommunfullmäktige  ger  sitt 
godkännande till arrangemanget.  
------

Kst § 136/8.4.2009
Tjänsten som vikarierande kommundirektör har utannonserats i 
Nya Åland,  Ålandstidningen,  Hufvudstadsbladet  samt har varit 
lediganslagen  hos  arbetsförmedlingen  på  Åland  och  på 
rikssidan med ansökningstid till 7.4.2009 kl.12. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen tar del av de inkomna arbetsansökningarna. 
Kommunstyrelsen  utser  en  arbetsgrupp  som bereder  ärendet 
vidare.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen  utser  en  arbetsgrupp  bestående  av  Per 
Lycke,  Roger  Höglund,  Inger  Rosenberg-Mattsson  och  Boel 
Josefsson som bereder ärendet vidare.
------

Kst § 153/28.4.2009
Arbetsgruppen informerar kommunstyrelsen om sitt arbete.
Förslag: 
Kommunstyrelsen  beslutar  föreslå  inför  fullmäktige  att  Niklas 
Oriander  utses  till  tjänsten  som  vikarierande  kommundirektör 
fram till den 31.3.2010.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------
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Kfm § 21
Förslag:
Kommunfullmäktige  beslutar  utse  Niklas  Oriander  till  tjänsten 
som vikarierande kommundirektör fram till den 31.3.2010, bilaga 
C kfm § 21/09.
Beslut:
Kommunfullmäktige beslöt att bevilja Alexandra Oksman avsked 
från  tjänsten  som  vikarierande  kommundirektör  från  den 
19.5.2009.  Kommunfullmäktige beslöt  att  utse Niklas Oriander 
till  tjänsten  som  vikarierande  kommundirektör  fram  till  den 
31.3.2010 med tillträde enligt överenskommelse.
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VALNÄMND OCH VALBESTYRELSE FÖR 2009 ÅRS VAL

Kst § 138/8.4.2009

Kommunstyrelsen skall inför Europaparlamentsvalet 7.6.2009 
tillsätta en valnämnd för varje röstningsområde och en 
valbestyrelse för hemmaröstning. 

Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att valnämnderna 
och valbestyrelsen får följande sammansättning vid 
Europaparlamentsvalet 7.6.2009: 
1 röstningsområde Tjudö
Ordförande: Ingermo Söderlund, Tjudö
Viceordf: Kristina Högman, Tjudö
Ledamöter: Rigmor Erikson, Vestanträsk
Bore Eriksson, Vestanträsk
Magnus Rosenqvist
Suppleanter: Carita Blomsterlund, Robert Mattsson, Eleonor 
Donner, Kaj Karlsson och Carita Fellman.

2 röstningsområde Markusböle
Ordförande: Ann-Britt Verho, Markusböle
Viceordf: Kerstin Jansson, Svartsmara
Ledamöter: Kerstin Sarling, Pålsböle
Magnus Kraufvelin, Torrbolstad
Bo-Erik Sandell, Markusböle
Suppleanter: Åke Eklund, Stina Isaksson, Birgitta Englund, 
Åsmund Sundberg och Carina Sandell.

3 röstningsområde Emkarby
Ordförande: Lars-Yngve Johansson, Emkarby
Viceordf: Gunnevi Sjölund, Bamböle
Ledamöter: Jan-Peter Sjölund
Egon Lönnqvist, Bjärström
Inga-Lill Abrahamsson, Bamböle
Suppleanter: Erja Nordqvist, Viola Fagerholm, Brita Landell, 
Jan-Erik Henriksson och Karl-Johan Wallin

4 röstningsområde Godby
Ordförande: Lars Boedeker, Godby
Viceordf: Christina Danielsson, Ämnäs
Ledamöter: Gunilla Grönlund, Godby
Ann-Louise Pellas, Godby
Carl Lars Lindén, Godby
Suppleanter: Marianne Karlsson, Bror Karlsson, Anette 
Sundberg, Jan-Erik Svenblad och Patricia Boman

Valbestyrelse för Finströms kommun
Ordförande: Ann-Britt Mörn
Viceordf: Christina Pettersson
Ledamot: Knut Grüssner
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Suppleanter:Eivor Dahlblom, Styrbjörn Zetterman och 
Margaretha Johansson. 
Beslut:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet.
------

Kst § 154/28.4.2009
Rigmor Erikson och Carita Fellman från röstningsområde 1 
byter plats, dvs. Carita Fellman blir ordinarie ledamot och 
Rigmor Erikson blir suppleant. Konstateras att 
kommunstyrelsen måste utse en ersättare för Jan-Erik 
Svenblad, suppleant från röstningsområde 4. 
Förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att valnämnderna 
och valbestyrelsen får följande sammansättning vid 
Europaparlamentsvalet 7.6.2009:
1 röstningsområde Tjudö
Ordförande: Ingermo Söderlund, Tjudö
Viceordf: Kristina Högman, Tjudö
Ledamöter: Carita Fellman, Stålsby
Bore Eriksson, Vestanträsk
Magnus Rosenqvist, Pettböle
Suppleanter: Carita Blomsterlund, Robert Mattsson, Eleonor 
Donner, Kaj Karlsson och Rigmor Erikson.

2 röstningsområde Markusböle
Ordförande: Ann-Britt Verho, Markusböle
Viceordf: Kerstin Jansson, Svartsmara
Ledamöter: Kerstin Sarling, Pålsböle
Magnus Kraufvelin, Torrbolstad
Bo-Erik Sandell, Markusböle
Suppleanter: Åke Eklund, Stina Isaksson, Birgitta Englund, 
Åsmund Sundberg och Carina Sandell.

3 röstningsområde Emkarby
Ordförande: Lars-Yngve Johansson, Emkarby
Viceordf: Gunnevi Sjölund, Bamböle
Ledamöter: Jan-Peter Sjölund
Egon Lönnqvist, Bjärström
Inga-Lill Abrahamsson, Bamböle
Suppleanter: Erja Nordqvist, Viola Fagerholm, Brita Landell, 
Jan-Erik Henriksson och Karl-Johan Wallin

4 röstningsområde Godby
Ordförande: Lars Boedeker, Godby
Viceordf: Christina Danielsson, Ämnäs
Ledamöter: Gunilla Grönlund, Godby
Ann-Louise Pellas, Godby
Carl Lars Lindén, Godby
Suppleanter: Marianne Karlsson, Bror Karlsson, Anette 
Sundberg, Patricia Boman
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Valbestyrelse för Finströms kommun
Ordförande: Ann-Britt Mörn
Viceordf: Christina Pettersson
Ledamot: Knut Grüssner
Suppleanter:Eivor Dahlblom, Styrbjörn Zetterman och 
Margaretha Johansson. 
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt utse Roland Lindblom till ersättare i 
röstningsområde 4 istället för Jan-Erik Svenblad. I övrig 
godkände kommunstyrelsen förslaget.

------

Kfm § 22
Beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt omfatta kommunstyrelsens 
förslag.
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VALNÄMNDERNAS OCH VALBESTYRELSENS ARVODEN

Kst § 139/8.4.2009
Vid kommunalvalet 2007 var valnämndernas och 
valbestyrelsens arvoden följande: 

Centralvalnämnd:
Ordförande 37,50/möte
Sekreterare 37,50/möte
Ledamot 25,00/möte
Valnämnd:
Ordförande – 115 euro/valdag
Ledamot – 95 euro/valdag
Valbestyrelse:
Ordförande 37,50/möte
Ledamot 25,00/möte
Hemmaröstning 25,00/uppdrag

Förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att valnämndernas 
och valbestyrelsens arvode för år 2009 fastställs enligt följande: 

Centralvalnämnd:
Ordförande 37,50/möte
Sekreterare 37,50/möte
Ledamot 25,00/möte

Valnämnd:
Ordförande – 120 euro/valdag
Ledamot – 100 euro/valdag

Valbestyrelse:
Ordförande 37,50/möte
Ledamot 25,00/möte
Hemmaröstning 25,00/uppdrag
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 

------

Kfm § 23
Beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt omfatta kommunstyrelsens 
förslag.
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KORRIGERING AV SALTVIKS KOMMUNS ANDEL I NÅHD 

Kst § 137/8.4.2009

Saltviks kommun är missnöjda med kostnadsfördelningen för 
skoldirektörens tjänst i NÅHD eftersom skoldirektören inte 
fungerat som föredragande i skolnämnden i Saltviks kommun. 
Ett förslag till korrigering av Saltviks kommuns andel i NÅHD:s 
kostnader under åren 2003-2006 har tagits fram. Enligt 
förslaget skall Finströms kommun betala 15.345 € retroaktivt för 
åren 2003-2006, bilaga kst § 137/09. Budget 2008 för NÅHD 
överskrids med ca 10 000 € i och med detta men skolnämnden 
har tillgodo ca 40 000 € för lågstadieskolorna varför 
skolnämndens totala ansvarsområde blir lägre en nämndens 
totala budget. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner tilläggsbetalningen och överför 
ärendet som information till kommunfullmäktige.
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------

Kfm § 24
Förslag:
Kommunfullmäktige antecknar sig informationen till kännedom.
Beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt omfatta förslaget.
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GLESBYGDSSTÖD FÖR KOLLEKTIVTRAFIK

Kst § 127/8.4.2009
Under  perioden  för  sommarbusstidtabellen  har  inte  Finströms 
anslutningstrafik på linje 6. Kommunen har möjlighet att ansöka 
om glesbygdsstöd för kollektivtrafik hos landskapsregeringen för 
anordnandet av anslutningstrafiken. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen  beslutar  tillskriva  landskapsregeringen  i 
ärendet i enlighet med bilaga kst § 127/09. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------

Kst § 160/28.4.2009
Under sommartidtabellen är det ca 50 vardagar som blir 
aktuella för anslutningstrafiken på linje 6. Enligt statistik från 
Williams buss utnyttjar idag ca 5-6 personer 7.10-turen mellan 
Pålsböle-Gölby och 16.50-turen mellan Gölby-Pålsböle. Av 
dessa utgör ca 2-3 personer skolelever. Turen från Pålsböle kl. 
8.10 har idag inga passagerare. Kostnaden per tur beräknas 
ligga runt 40 euro. Totalkostnaden för två turer per dag blir då 
runt 4 000 euro. Landskapsregeringen kan bevilja 80 procent i 
bidrag, varmed kommunens andel blir cirka 800 euro. Denna 
anslutningstrafik på linje 6 har inte funnits sedan flera år tillbaka 
under sommartrafiken. 

Kommunen har inte budgeterat medel för detta i 2009-års 
budget.
Förslag:
På grund av kommunens ekonomiska läge är det inte motiverat 
att utöka kommunens service med anslutningstrafik på linje 6. 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att 
kommunen inte utökar busstrafiken under sommarperioden 6.6-
19.8.2009 på linje 6. 
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt godkänna förslaget.
------

Kfm § 25
Beslut:
Kommunfullmäktige beslöt att kommunen tillhandahåller 
busstrafik på linje 6 under perioden 6.6-19.8.2009 under 
förutsättning att landskapsregeringen beviljar glesbygdsstöd för 
trafiken. Kommunstyrelsen får omdisponera medel för 
ändamålet.
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BESVÄRSANVISNING

Kfm § 26
Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet 
förklarades avslutat kl. 20.10. Besvärsanvisning bifogas 
protokollet. 

FRÅGESTUND

Under frågestunden diskuterade fullmäktige följande ärende:
o MISE, vad har Finströms kommun för planer vad gäller 

den framtida avfallshanteringen?
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