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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kfm § 68 
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 § 69 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Att justera dagens protokoll utsågs Per Lindblom och Dick 
Lindström. 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN  

Kfm § 70  
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut:  
Kommunfullmäktige godkände föredragningslistan med följande 
tillägg:  

- Byggnadsfirma Hans Mattson Ab 
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ANHÅLLAN OM TILLÄGGSBUDGET ÅR 2009, SOCIALFÖRVALTNINGEN 

 
SocN § 168/27.10.2009 

 
Bilaga 1: Ekonomisk rapport per 30.9.2009, socialvården 
Bilaga 2: Ekonomisk rapport per 30.9.2009, barnomsorgen 
Bilaga 3: Finströms kommun, budgetuppföljning 
 
Sammanlagt har 78,27 % av den totala budgeten använts per 
30.9.2009 för socialvården. Procentsiffran borde vara 75 %. 
Kontona har granskats noggrant och det visar sig att 
beräkningarna gjorda per 31.8.2009 kan justeras. 
 
Gällande utkomststödet visar det ytterligare en ökning 
Beräknat behov av tilläggsanslag om 25.000,00 euro för tiden 
oktober-december. 
Merkostnaden för utkomststödet är en följd av att nya hushåll 
har tillkommit under de senaste månaderna. Emellertid har 
under hösten också ett antal klienter inom utkomststödet 
avslutats, då de glädjande nog antingen har fått arbete eller är i 
sysselsättningsbefrämjande åtgärd. En orsak till ökningen av 
utkomststödstagare tycks vara svårigheter för ungdomar att få 
arbete. 
Totala antalet hushåll under året är 46 hushåll, i medeltal 28-34 
hushåll per månad. Nettokostnaden per månad är ca 9.800 
euro. Kvar att använda finns 4.000 euro. 
 

 
Kontot 21 210 Barnskyddet: På grund av lagstadgade 
löneförhöjningar för familjehem och lagstadgade åtaganden 
som tillkommit under budgetåret behövs ett tillskott på 
10.000,00 euro. 
 
Kontot 24 510 Missbrukarvården: För att kunna tillgodose 
behovet av vård och behandling för beroendeproblematik 
behövs ett tillskott på 7.000,00 euro. 
  
Kontot 22 010 Vård på åldringshem: 66.000,00 euro behövs för 
att garantera institutionsvården. 15 vårdplatser behövs idag på 
De Gamlas Hem.  
 
Från kontot 23 010 Sysselsättningsverksamhet för 
handikappade föreslås att 7.000,00  euro överförs från 43 30 till 
kontot 24 030 Närståendestöd som därmed beräknas hålla 
ramen. Från samma konto d.v.s. 23 010 föreslås även att 
3.500,00 euro överförs från 40 30 till konto 22 510 
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Anstaltstjänster för handikappade som även då beräknas hålla 
ramen. 
 
Kontot 24 040 Handikappservice behöver ett tillskott på 
26.000,00 euro. Tillskottet behövs p.g.a. ökat behov av 
färdtjänst samt personliga hjälpare. 
 
Kontot 24 050 Specialomsorg behöver ett tillskott på 21.500,00 
euro.   behövs för att garantera vården inom Ålands 
Omsorgsförbund samt 1.700,00 euro för avlastning inom D.U.V. 
Totalt 23.200,00 euro. 
 
De nya beräkningarna kräver en tilläggsbudget om 157.200,00 
euro. 
 
Barnomsorgen har nyttjat 1.174.115 euro på nettonivå för 
perioden januari – september. Detta utgör 65,85 % av det totala 
anslaget för år 2009. Om utgifter som dras i slutet av året 
såsom periodiserade löner och interna serviceavgifter beaktas 
uppskattas 1.228.317 euro eller 68,89 % av anslaget ha nyttjats 
för perioden. Om man utöver ovan nämnda utgifter uppskattar 
de medel som förväntas åtgå under år 2009 inom 
barnomsorgen beräknas att ca 100.000 euro ej utnyttjas. 
 

 
Förslag: 
Socialnämnden godkänner tilläggsbudgeten om 157.200,00 
euro och ärendet överförs till kommunstyrelsen  
 
Beslut: 
Enligt förslag. Socialnämnden konstaterar vidare att man inom 
barnomsorgen uppskattar att ca 100.000 euro inte kommer att 
utnyttjas under året. 
Inbegärs klarare underlag för vilken service som är lagstadgad 
inom socialvården och vilken service som baseras på en 
prövning. 
------------------- 

Kst § 351/4.11.2009 
Socialnämnden anhåller om tilläggsanslag om 157 200 euro. 
De kostnader som överstiger budgeterade medel gäller 
områdena: 
- utkomststöd  25 000 
- barnskydd  10 000 
- missbrukarvård 7 000 
- vård på åldringshem 66 000 
- handikappservice 26 000 
- specialomsorg  23 200  

 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att socialnämnden 
beviljas tilläggsanslag om 157 200 euro. 

 Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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 ---------------- 
Kfm § 60/12.11.2009 

Förslag: 
Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden tilläggsanslag om 
157 200 €. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt återremittera ärendet. 
-------------- 
 

Kst § 365/18.11.2009  
 

Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 
socialnämnden beviljas tilläggsanslag om 157 200€ och att 
budgetramen för barnomsorgen sänks med 100 000€ i 2009 års 
budget.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-------------- 

Kfm § 71 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
 
 

STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR INOM DEN SOCIALA VERKSAMHETEN  

Soc.N § 110/29.6.2009. 
En strukturell förändring inom äldreomsorgen kommer att 
påverka även den övriga sociala verksamheten i Finström 
varför det är befogat att titta på helheten. 
Målsättningen är att utnyttja personalresurserna för all social 
verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Socialchefens förslag: 
En arbetsgrupp utses med vikarierande kommundirektör Niclas 
Oriander som ordförande. Övriga medlemmar: Per Lycke, 
Carola Wikström-Nordberg och Sören Karlsson. Torbjörn 
Björkman är suppleant. Arbetsgruppen tar ställning till vilka 
personer som skall höras och om en utomstående konsult 
behöver tas in. Arbetet bör vara färdigt före utgången av 
september. Ärendet förs till kommunstyrelsens kännedom. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
------------------------ 
 

 SocN §  172/27.10.2009 
   
• Bilaga 10: Organisationsschema för socialkansliet 
• Bilaga 11: Tjänstebeskrivning för äldreomsorgsledare 
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Arbetsgruppen har analyserat helheten av den sociala 
verksamheten och framarbetat ett förslag till omstrukturering av 
organisationen och tjänster. Syftet med omstruktureringen är att 
effektivera arbetet som helhet och att tydliggöra tjänsterna inom 
den sociala verksamheten. Utgångsläget är att 
omstruktureringen påverkar den nuvarande budgetramen 
möjligast lite. 
 
Arbetsgruppens förslag till omstrukturering är: 
1.att utöka byråsekreterartjänsten från nuvarande 41,7 % till 80 
% och ändra tjänsten till att enbart omfatta socialkansliet 
2.att dra in den nuvarande hemserviceledar/föreståndartjänsten 
och inrätta en äldreomsorgsledartjänst med helhetsansvar för 
äldreomsorgen i Finström och Geta, bilaga 10. 
3.att minska den nuvarande 85 % socialarbetartjänsten till 60 % 
för att kompensera för den utökade byråsekreterartjänsten. 
Kostnadsökningen blir dock c. 1000 € på årsnivå.  
Dessa förändringar påverkar byggnadskansliet och 
samarbetsavtalet med Geta. Samtliga tjänstebeskrivningar bör 
uppdateras i den mån de påverkas av omstruktureringen. 
Vidare föreslår arbetsgruppen att socialarbetare Britt Branér 
förflyttas från sin nuvarande tjänst till äldreomsorgsledartjänsten 
efter att tjänsten inrättats och en socialarbetare har rekryterats 
till den föreslagna deltidstjänsten.  
 
Ordförandes förslag: 
Socialnämnden omfattar arbetsgruppens förslag till 
omstrukturering och anhåller till kommunstyrelsen om att:   

1. utöka byråsekreterartjänsten från nuvarande 41,7 % till 
80 % och att omdisponera tjänsten till att enbart omfatta 
socialkansliet 

2. dra in den nuvarande 
hemserviceledar/föreståndartjänsten och inrätta en 
äldreomsorgsledartjänst med helhetsansvar för 
äldresomsorgen i Finström och Geta 

3. minska den nuvarande 85 % socialarbetartjänsten till 60 
% för att kompensera för den utökade 
byråsekreterartjänsten. Kostnadsökningen blir dock c. 
1000 € på årsnivå.  

 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. Den nya organisationen 
utvärderas om ett år.  
---------------- 

Kst § 336/28.10.2009 
För att effektivera arbetet inom den sociala verksamheten 
anhåller socialnämnden till kommunstyrelsen om att få tillsätta 
en tjänst som deltids socialarbetare och att få omdisponera 
byråsekreterartjänsten till att enbart omfatta socialkansliet. 
Vidare anhåller socialnämnden om att den nuvarande tjänsten 
som hemserviceledare/föreståndartjänsten dras in och att en 
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äldreomsorgsledartjänst, med helhetsansvar för äldreomsorgen 
i Finström och Geta inrättas, Bilaga C1 § 336/09 
Förslag: 
Kommunstyrelsen ber byggnadsnämnden om ett utlåtande 
gällande konsekvenserna av att omdisponera 
byråsekreterartjänsten till att enbart omfatta socialkansliet. 
Vidare önskar kommunstyrelsen ett utlåtande beträffande hela 
omstruktureringsförslaget av Geta kommun. 
 
Angående tillsättande av deltids socialarbetartjänst gäller i 
enlighet med budgeten för år 2009 att verkställighetsföreskrifter 
i anslutning till 2002 års budget fortsättningsvis tillämpas. 
Föreskrifterna innebär att anställningsstopp råder i kommunen, 
vilket innebär att en tjänst inte tillsätts om verksamheten kan 
läggas ned eller arbetsuppgifterna omfördelas på annan 
personal. Kommunstyrelsen beviljar dock att tjänsten tillsätts 
och att byråsekreterartjänsten omdisponeras under 
förutsättning att de hörda instanserna inte motsätter sig 
förslaget och att omstruktureringen inte påverkar den 
nuvarande budgetramen.   
Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige drar in 
den nuvarande hemserviceledar/föreståndartjänsten och 
inrättar en äldreomsorgsledartjänst samt överför i övrigt ärendet 
till fullmäktiges kännedom, bilaga C2 § 336/09.  
Beslut: 
 Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet.  
------------------ 

 
Kst § 346/4.11.2009 

Förslag: 
Kommunstyrelsen återupptar behandlingen av ärendet Kst § 
336/28.10.2009, bilagor C1, C2 § 336/09. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att inbegära utlåtanden av:  
- Byggnadsnämnden gällande konsekvenserna av att 
omdisponera byråsekreterartjänsten till att enbart omfatta 
socialkansliet  
- Geta kommun gällande hela omstruktureringsförslaget 

 
Vidare beslöt kommunstyrelsen att bifalla socialnämndens 
anhållan om att få tillsätta 60 % socialarbetartjänsten samt 
hemserviceledar/föreståndartjänsten.   
------------- 
 

Geta Kst § 190/23.11.2009  
 Finströms kommun är i färd med att omstrukturera det med 

Geta gemensamma socialkansliet, och önskar höra Geta 
kommuns åsikter kring förslaget. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen tar del av socialnämndens synpunkter 
rörande förslag till omstrukturering av socialkansliet, tar ärendet 
till diskussion och befullmäktigar kommundirektören att utforma 
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ett utlåtande baserat på de synpunkter som framförts från 
nämnd och styrelse. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen ställer sig i sak positiv till förslaget kring en 
gemensam ledare för äldreomsorgen i Geta och Finström, men 
anser att kommunen borde ha givits möjlighet att delta i 
processen kring utarbetandet av förslaget till omstrukturering av 
det enligt samarbetsavtal gemensamma socialkansliet. 
Kommunstyrelsen önskar från huvudmannen Finströms 
kommun ett reviderat avtalsförslag jämte kostnadsfördelning, 
och ger samtidigt den egna kommundirektören i uppdrag att 
utreda kostnaderna för motsvarande verksamhet i egen regi 
eller alternativ samarbetsform.  

 
Bn §159/1.12.2009  

   
Uppta till behandling Finströms kommunstyrelses begäran om 
utlåtande gällande omstrukturering av personal som arbetar för 
byggnadsnämnden. 
Kommunstyrelsen i Finström har via socialnämnden utarbetat 
ett förslag till omstrukturering av byråsekreterartjänsten som till 
40 % arbetar för byggnadsnämnden. Förslaget går ut på att 
byråsekreteraren som nu arbetar 40% för byggnadsnämnden 
helt går över till att arbeta 80 % för socialnämnden. 
Byggnadsnämnden har idag ett behov av 40 % sekreterare. 
Sekreteraren har hand om utskick samt protokollsutdrag m.m. 
Det finns även ett uppdämt behov av uppföljning av gamla 
bygglov. Byggnadsinspektionen har de senaste 2 åren blivit 
påförda en rad nya uppgifter genom lagstiftning. 
Avloppstillstånd för fler än ett hushåll tillkom för ca 2 år sen och 
tillsynen av befintliga avloppsanläggningar från 1 januari 2009.  
Dessa ärenden sköttes tidigare av Ålands landskapsregering. 
Den nya bygglagstiftningen har också medfört ändrade rutiner 
och krav som upptar mer tid än tidigare. Den nya lagstiftningen 
gäller sedan  oktober 2008. 
Nämnden kan konstatera att byråsekreterartjänsten som den är 
idag inte heller har fungerat bra eftersom sekreteraren har sin 
arbetsplats i annan byggnad än byggnadsinspektören. Det har 
tidigare framgått av dagboksanteckningar att 
byggnadsnämnden endast får 20 % sekreterarhjälp men är 
bokförda för 40 %. 
Förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden motsätter sig omstruktureringen som 
redovisas i förslaget. I förslaget ingår inte någon ersättande 
tjänst för det som byggnadsnämnden har idag. 
Om byggnadsnämnden inte får tillgång till en byråsekreterare 
så blir konsekvenserna att ett fortsatt samarbete med Geta blir 
ohållbart.  

 
Beslut: Enligt förslag. 
------------------ 
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Kst § 384/2.12.2009 
Kommunstyrelsen och socialnämnden i Geta anser att 
strukturförändringen är positiv men att kommunen bör ges 
möjlighet till att delta i framtida förändringsprocesser som berör 
samarbeten mellan kommunerna. Byggnadsnämnden motsätter 
sig förslaget om omfördelning av byråsekreterartjänsten och 
konstaterar att samarbetet med Geta blir ohållbart ifall 
byggnadskontoret inte har tillgång till kanslitjänst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunkansliets kanslisttjänst 
utökas från 80% till 100% där 20% av tjänsten tillfaller 
byggnadskontoret. Vidare utökas byråsekreterartjänsten för 
socialkansliet från 41.7% till 80% och i beslut Kst § 
346/4.11.2009 nämnda 60% socialarbetartjänst preciseras till 
att vara tidsbunden i ett år. Även utökningarna av kansli- och 
byråsekreterartjänsterna är tidsbundna under samma period 
emedan den strukturella förändringen inte permanentas förrän 
den efter ett år utvärderas av socialnämnden och bedömts 
fungerande. Ärendet överförs till kommunfullmäktiges 
kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-------------- 

 
Kfm § 72 

Förslag: 
Kommunfullmäktige antecknar sig ärendet till kännedom. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
 

 

INTRÄTTANDE AV TJÄNST – ÄLDREOMSORGSLEDARE  

Kst § 396/2.12.2009 
Med hänvisning till ärendet om strukturella förändringar inom 
den sociala verksamheten, anhåller socialnämnden att den 
nuvarande tjänsten som hemserviceledare/föreståndartjänsten 
dras in och att en äldreomsorgsledartjänst, med helhetsansvar 
för äldreomsorgen i Finström och Geta inrättas och lediganslås, 
bilaga G § 398/09 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige drar in den 
nuvarande hemserviceledare/föreståndartjänsten och att en 
äldreomsorgsledartjänst, med helhetsansvar för äldreomsorgen 
i Finström och Geta inrättas och lediganslås. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
--------------------- 
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Kfm § 73  

Förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar dra in hemserviceledare 
/föreståndartjänsten och inrätta en äldreomsorgsledartjänst 
enligt bifogad tjänstebeskrivning, bilaga A § 73/09 Kfm.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
 

BUDGET 2010 SAMT EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2011-2012 

Kst §§ 307/14.10.2009 , 316/20.10.2009 
 
Upptas till diskussion budgeten för 2010 samt ekonomiplanen 
för åren 2011-2012. Ansvariga för kultur- och fritidsnämndens, 
tekniska nämndens, byggnadsnämndens, socialnämndens 
brandnämndens, lantbruksnämndens samt skolnämndens 
budgetar har bjudits in, bilaga A § 307/14.10.2009. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
--------------- 

Kst § 334/28.10.2009 
Återupptas till diskussion budgeten för 2010 samt 
ekonomiplanen för åren 2011-2012. 
Förslag: 
Ekonomichefen presenterar det uppdaterade budgetförslaget 
och kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet.  
Beslut: 

                                                                Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
           ----------------- 

Kst § 345/4.11.2009  
Återupptas till diskussion budgeten för 2010 samt 
ekonomiplanen för åren 2011-2012. 
Förslag: 
Ekonomichefen presenterar det uppdaterade budgetförslaget 
och kommunstyrelsen beslutar förelägga budgetförslaget för år 
2010 till kommunfullmäktige, bilaga A kst § 345/09. 
Budgetförslaget återremitteras till kommunstyrelsen efter 
remissdebatt i fullmäktige.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen omfattade förslaget och konstaterade att 
utebliven indexförhöjning på landskapsandelen leder till ett 
underskott i budgeten samt att skatteintäkterna är högre p.g.a. 
att det allmänna avdraget försvinner och i.o.m. det även 
kompensationen för det allmänna avdraget, enligt 
landskapsregeringens budgetförslag. 
---------------- 

Kfm § 53/12.11.2009 
Förslag: 
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Budgetförslaget för år 2010 presenteras, diskuteras och 
återremitteras till kommunstyrelsen, bilaga B 53/09 Kfm. 
Beslut: 
Under remissdebatten framfördes följande synpunkter som 
styrelsen bör utreda:  
 
Allmän förvaltning 
- Delgeneralplanen bör få en avslutning    

 
Skolnämnden 
- möjligheten att omfördela investeringsmedel i budgeten för att 
möjliggöra inköp av lekredskap och markiser till Källbo skola.  
- orsaken till att kommunens årsarbeten minskar med endast 
0,97 % trots att två lärartjänster dragits in. 
- Nyckeltalen under högstadiet bör kompletteras 
- Konsekvenserna av en sparbudget bör klarläggas 

 
Budgetförslaget återremitteras till kommunstyrelsen.  
------------------- 

Kst § 361/18.11.2009 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår ändringar i budgetförslaget utgående 
från remissdebatten.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt om följande ändringar i 
budgetförslaget: 
- Skolnämnden bör sänka anslagen med 8 896€ 
- Planerings- och projekteringsanslaget för Rosengårds 

utbyggnad ändras till 20 000€ för år 2010 och 116 000€ 
2011.  

- Anslaget för markiser och lekredskap till Källbo skola höjs 
med 4 100€ 

- Utgående från ÅSUB:s senaste prognos höjs 
förvärvsinkomstskatten med 20 000€ 

Vidare beslöt kommunstyrelsen att utreda 
personalförändringarna 2010 samt förutsättningarna för 
fastställande av delgeneralplanen.  
--------------- 

Kst § 380/2.12.2009 
Återupptas till diskussion budgeten för 2010 samt 
ekonomiplanen för åren 2011-2012. 
Förslag: 
Ekonomichefen presenterar det uppdaterade budgetförslaget 
och kommunstyrelsen beslutar förelägga budgetförslaget för år 
2010 till kommunfullmäktige, bilaga A § 380/09 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägget att: 
- Brandnämndens ram justeras ned med 500 € 
- Byggnadsnämndens ram justeras ned med 6000 € 
- Socialnämndens ram justeras upp med 2500 € 
- Investering för brandbil flyttas till 2011 
------------------------ 
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Kfm § 74 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige omfattar 
kommunstyrelsens förslag till budget för år 2010 samt 
ekonomiplan för åren 2011-2012 enligt bilaga B § 74/09 kfm.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget och även en 
kläm till beslutet där kommunstyrelsen gavs i uppdrag att ta fram 
ett diskussionsunderlag om effektiveringen av beslutsgången 
gällande näringspolitiken i kommunen särskilt avseende 
tomtplanering och företagsetablering.  
  

BUDGETUPPFÖLJNING  

Kst § 385/2.12.2009  
 

Budgetuppföljningen t.o.m. oktober 2009 presenteras, bilaga D 
kst § 385/09.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom 
och överför den som ett informationsärende till 
kommunfullmäktige.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-------------- 

Kfm § 75 
Förslag: 
Kommunfullmäktige antecknar sig uppföljningen till kännedom, 
bilaga C § 75/09 kfm.   
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
 
 

PERSONLIG ERSÄTTARE TILL SKOLNÄMNDEN 

Kst § 363/18.11.2009 
Thomas Boedeker, som beviljades befrielse från sina 
kommunala företroendeuppdrag 13.11.2008, var bl.a. personlig 
ersättare för Kaj Ekebom i skolnämnden.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser en ny 
personlig ersättare för Kaj Ekebom i skolnämnden. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
---------- 

 
 
Kfm § 76 
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Förslag: 
Kommunfullmäktige utser personlig ersättare för Kaj Ekebom i 
skolnämnden. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige utsåg Kennet Berndtson till personlig 
ersättare för Kaj Ekebom i skolnämnden.  
 

MISE 

Kst § 516/17.12.2008  
I enlighet med grundavtalet för Mise, 15 § upphör rättigheterna  
och skyldigheterna för en utträdande kommun vid utgången av  
följande kalenderår efter det att medlemskommunen anmält sitt  
utträde, om inte annat avtalas med 
kommunalförbundsstämmans enhällig samtycke. Vill Finströms  
kommun utträda ur Mise bör en uppsägning från kommunens 
sida således göras innan årsskiftet för att undvika att ytterligare  
ett år av uppsägningstid löper.  
 
Om en medlemskommun utträder ur Mise skall Mise betala en 
ersättning till kommunen för dess andel av Mises tillgångar. 
Ersättningen skall utgöra minst 40 och högst 80 % av 
kommunens andel av Mise minskat med en proportionell andel 
av skulderna för medelanskaffning samt landskapsbidrag. 
Förbundsstämman bestämmer beloppet för att lösa ut 
kommunen. Om Mises tillgångar underskrider de summor som 
skall dras av skall den utträdande kommunen betala Mise en 
ersättning som motsvarar andelen för den utträdande 
kommunen. Ersättningen skall betalas vid den tidpunkt då den 
utträdande kommunens rättigheter och skyldigheter upphör.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp bestående av 
kommunstyrelsens ordförande, kommuningenjören, 
kommundirektören och ekonomichefen som under år 2009 ser 
över vilka alternativ kommunen har till Mise för att tillgodose 
kommunens avfallshantering.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp bestående av 
kommunstyrelsens ordförande, Lars Rögård, 
kommuningenjören och kommundirektören som under år 2009 
ser över vilka alternativ kommunen har till Mise för att tillgodose 
kommunens avfallshantering. Ekonomichefen har 
närvaranderätt på arbetsgruppsmötena. Ärendet överförs till 
fullmäktige för kännedom.  
--------------------- 

 
Kfm § 119/18.12.2008 

 
Kommunstyrelsen informerar kommunfullmäktige om att en  
arbetsgrupp tillsatts för att under år 2009 se över vilka 
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alternativ kommunen har till Mise för att tillgodose kommunens 
avfallshantering. Arbetsgruppen består av kommunstyrelsens 
ordförande, Lars Rögård, kommuningenjören och 
kommundirektören. Ekonomichefen har närvaranderätt på 
arbetsgruppsmötena. 
Förslag:  
Kommunfullmäktige antecknar sig informationen till kännedom.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen förslag godkändes.  
------------- 
 

Kst § 382/2.12.2009 
Arbetsgruppens rapport presenteras, bilaga B § 382/09 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig rapporten till kännedom och 
föreslår inför fullmäktige att ett utträde ur Mise inte för 
närvarande är aktuellt. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-------------- 

 
Kfm § 77 

Förslag: 
Kommunfullmäktige antecknar sig arbetsgruppens rapport till 
kännedom, bilaga D § 77/09 kfm, Vidare föreslår 
kommunstyrelsen för kommunfullmäktige att Finströms kommun 
fortsättningsvis är medlem i Mise. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt, mot bakgrund av pågående positiva 
reformer och initiativ avseende avfallshanteringen på Åland, att 
Finströms kommun tillsvidare är medlem i Ålands miljöservice, 
MISE och att kommunen under 2010 undersöker alternativ med 
samarbete med andra kommuner som utgångspunkt. 
Finströms kommun tar efter MISE:s höststämma 2010 ställning 
till utträde ur kommunförbundet med beaktande av följande 
målsättningar: 
- 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 
 
Kommunfullmäktige beslöt vidare att inbjuda övriga kommuner 
till ett informations- och diskussionstillfälle om den framtida 
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avfallshanteringen på Åland, bland annat mot bakgrunden till en 
ny avfallsplan och utvecklingen av regelverket i EU. 
 
Ifall förutsättningarna för MISE väsentligt förändras innan 
utgången av år 2009 återkommer kommunfullmäktige till 
ärendet.  

 

LÅN/KAPITALTILLSKOTT TILL MISE 

Kst § 322/20.10.2009 
Grundavtal Mise : 
§16 Finansiering av verksamheten 
Kommunalförbundet täcker sina kostnader med intäkterna. 
Kommunalförbundet är beredd att med sina intäkter finansiera 
investeringar inom miljövården. Vid behov av kapitaltillskott från 
medlemskommunerna fördelas detta enligt rösträtt. 
 
Den 12 december 2008 beslutade stämman att 
medlemskommunerna skall tillföra medel i form av kapitaltillskott 
enligt Mises grundavtal för underskotten åren 2006 och 2007. 
Stämman godkände även enhälligt en kläm till beslutet att 
kapitaltillskottet skall ses som ett lån från medlemskommunerna. 
 
Mises styrelse beslöt den 8 juli 2009 följande villkor för betalning 
av kapitaltillskottet: 
1. Förfallodag den 30 november 2009 
2. Ingen ränta skall tas ut 
3. Beloppet betalas ut i sin helhet per medlemskommun 
 
Totalt uppgår kapitaltillskottet till 443 133,50 euro. Finströms 
andel är 45 217,70 €, bilaga B § 322/09. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner ett 
lån om 45 217,70 € till Mise.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet.  
---------------- 

Kst § 353/4.11.2009 
Under Mises höststämma 2008 beslöt man genom ett 
klämförslag att kapitaltillskottet skall ses som ett lån från 
medlemskommunerna. Ett lån borde dock bokföras under 
främmande kapital i Mises bokföring. Mise redovisar att de 
upptar kapitaltillskottet under eget kapital. För att ha en 
samstämmighet med Mises bokföring bör därför kapitaltillskottet 
ses som ett oavkortat ägartillskott. I bokslutet 2008 avsattes 
medel för kapitaltillskottet varför utbetalningen inte påverkar 
kommunens resultat för 2009.  
Förslag: 
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Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar medel 
för ett kapitaltillskott om 45 217,70 € till Mise.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-------------- 

Kfm § 61/12.11.2009 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beviljar medel för kapitaltillskottet om 
45 217,70€ till Mise. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt återremittera ärendet. 
------------- 
 

Kst § 383/2.12.2009 
Ekonomichefens förslag är, efter diskussion med revisorn, att 
man ser på kapitaltillskottet som en inbetalning av grundkapital 
åt MISE. Pengarna bör då tas upp som en andel i 
kommunförbundet under ”aktier och andelar” i balansräkningen. 
I bokslutet för år 2009 ska andelen i MISE sedan värderas och 
utgående ifrån dagens läge så kan man konstatera att andelens 
värde måste nedskrivas till noll då kommunens andel av MISE:s 
förluster motsvarar andelens värde.  
P.g.a. detta föreslås, på revisorns inrådan, att betalningen till 
MISE bokförs mot avsättningen gjord i bokslutet år 2008 samt 
att inga ytterligare bokföringstransaktioner görs. Utbetalningen 
kommer således inte att påverka 2009-års bokslut, bilaga C § 
383/09 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar ett 
kapitaltillskott om 45 217,70 €, som inbetalning av grundkapital 
åt MISE.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
---------------------- 

 
Kfm § 78 

Förslag: 
Kommunfullmäktige beviljar ett kapitaltillskott om 45 217,70 €, 
som inbetalning av grundkapital åt MISE, bilaga E § 78/09 kfm.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
 

BYGGNADSFIRMA HANS MATTSSON AB 

 
Kst § 200/4.6.2009 

Ordförande Roger Höglund anmälde jäv. Styrelsen beslöt att 
jävsgrund förelåg och Höglund avlägsnade sig under 
ärendebehandlingarna §§ 200-201.  
Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab har inlämnat en 
stämningsansökan med anledning av upphandlingen av 
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byggandet av Godby nya daghem. Ålands Tingsrätt ha 
inkommit med en begäran om skriftligt svaromål av kommunen. 
DKCO Advokatbyrå Ab har utarbetat ett förslag till svaromål, 
bilaga D § 200/09 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar besvara stämningsansökan enligt 
bifogade bilaga D § 200/09 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-------------------- 

 
 
Kst § 397/2.12.2009 

Ärendet har nu behandlats i ett förberedelsesammanträde på 
Ålands tingsrätt 15.10.2009 där ett rättegångsdatum fastlogs till 
17.2.2009. För att undvika en fortsatt tidskrävande och kostsam 
rättsprocess kan Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab och 
Finströms kommun ingå en förlikning under förutsättning att 
kommunen utbetalar gottgörelse till entreprenören.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer ett 
förlikningsbelopp. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet.  
Jäv: 
Styrelseordförande anmälde jäv. Styrelsen beslöt att jävsgrund 
förelåg och ordförande avlägsnade sig under 
ärendebehandlingen. 
-------------- 
 

 
Kst § 403/10.12.2009 

Återupptas till behandling möjligheten att ingå förlikning med 
Byggnadsfirma Hans Mattson Ab.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer ett 
förlikningsbelopp om högst 25 000€.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget och gav 
kommundirektören i uppgift att avsluta 
förlikningsförhandlingarna under förutsättning att 
kommunfullmäktige godkänner förlikningsbeloppet. 
------------ 

 
 
Kfm § 79 

Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer ett 
förlikningsbelopp om högst 25 000€.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
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BESVÄRSANVISNING 

Kfm § 80 
Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet 
förklarades avslutat kl. 23.05. Besvärsanvisning bifogas 
protokollet.   
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BESVÄRSANVISNING 
 
 
 
Kommunens myndighet    Datum för sammanträdet   Paragraf 

Kommunfullmäktige i Finström    10.12.2009        §§ 68‐80 
 
Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer; 
68-69, 71, 73-74,76-79 
 
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. 
 


