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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kfm § 49
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 § 50
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll.
Beslut:
Att justera dagens protokoll utsågs Sören Karlsson och 
Christian Rögård.

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kfm § 51
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände föredragningslistan med följande 
tillägg: 

- Hemställningsmotion 
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BUDGETUPPFÖLJNING 

Kst § 333/28.10.2009 

Budgetuppföljningen t.o.m. september 2009 presenteras, bilaga 
A kst § 333/09. 
Förslag:
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom 
och överför den som ett informationsärende till 
kommunfullmäktige. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
--------------

Kfm § 52
Förslag:
Kommunfullmäktige antecknar sig uppföljningen till kännedom, 
bilaga A Kfm § 52/09.  
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 
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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 
Förslag:
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. 

INKOMSTSKATTESATSEN FÖR ÅR 2010

Kst § 347/4.11.2009

Förslag till inkomstskattesats för år 2009. 
Förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bibehåller 
inkomstskattesatsen på 19,50 % oförändrad år 2010, Bilaga B § 
347/09. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
----------

Kfm § 54 
Förslag:
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Kommunfullmäktige fastställer inkomstskatten för år 2010 till 
19,50 %, Bilaga C § 54/09 Kfm. 
Beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.

FASTIGHETSSKATT FÖR ÅR 2010

Kst § 348/4.11.2009  

Förslag till fastighetsskattens procentsatser för år 2010.
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bibehåller 
fastighetsskattens procentsatser för år 2010 oförändrade enligt 
följande: 
Allmän: 0,75 % 
Stadigvarande bostad: 0,1 % 
Övriga bostadsbyggnader 0,9 % 
Bilaga C § 348/09 kst. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
-------------

Kfm § 55
Förslag:
Kommunfullmäktige fastställer fastighetsskatten för 2010 enligt 
kommunstyrelsens förslag.
Beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.

HUNDSKATT FÖR ÅR 2009

Kst § 349/4.11.2009

Förslag till hundskattens storlek för år 2009. En eventuell 
hundskatt fastställs och debiteras i efterskott. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fattar beslut om att inte 
uppbära någon hundskatt för år 2009. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
------------

Kfm § 56
Förslag:
Kommunfullmäktige omfattar kommunstyrelsens förslag.
Beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Kommungården i Godby

13 november 2009 Niklas Oriander

- 6 -



ARVODESSTADGA FÖR ÅR 2010

Kst § 350/4.11.2009 

Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att arvodesstadgan 
bibehålls oförändrad år 2010, bilaga D § 350/09 kst. 
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägget att 
ordförande i brandnämnden utgår. 
---------------

 Kfm § 57
Förslag:
Kommunfullmäktige fastställer arvodesstadgan för år 2010 
enligt bilaga D § 57/09 Kfm. 
Beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.

AVGIFTER 2010

Kst 294/30.9.2009
Upptas till behandling nämndernas förslag till avgifter för 2010.
Förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 
avgifterna för 2010 fastställs enligt, bilaga A § 294/14 Kst.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet. 
--------------------

Kst § 335/28.11.2009
Återupptas till behandling nämndernas förslag till avgifter för 
2010.
Förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
avgifterna för 2010 enligt bilaga B § 335/09. 
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
---------------

Kfm § 58
Förslag:
Kommunfullmäktige fastställer avgifterna för 2010 enligt bilaga 
E § 58/09 Kfm.
Beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.
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SNÖPLOGNINGSAVGIFTER 2009 – 2010

TN § 61/1.9.2009

Förslag till beslut:
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att 
taxorna lämnas oförändrade då indexen för transporter inte ökat 
sedan 2008. 

BESLUT:    
Enligt förslag
--------------------

Kst § 279/16.9.2009
För att möjliggöra debitering av justerade snöplogningsavgifter 
för plogningssäsongen 2009/2010 bör avgifterna för snöplogning 
behandlas innan den ordinarie budgetberedningen.
Förslag:
Kommunstyrelsen antecknar sig ärendet till kännedom och 
förordar att kommunfullmäktige fastställer tekniska nämndens 
förslag till oförändrade snöplogningsavgifter för 
plogningssäsongen 2009/2010.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
--------------

Kfm § 59
Förslag:
Kommunfullmäktige fastställer snöplogningsavgifterna för åren 
2009-2010 som oförändrade.
Beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.

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
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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 
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 
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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.

----------------
Kfm § 60

Förslag:
Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden tilläggsanslag om 
157 200 €.
Beslut:
Kommunfullmäktige beslöt återremittera ärendet.
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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:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar medel 
för ett kapitaltillskott om 45 217,70 € till Mise. 
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
--------------

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

Kst § 105/26.3.2008
Kommunfullmäktige har inte tagit ställning till om kommunen 
ska ha tillredningskök i både Källbo skola och nya daghemmet 
eller om det ska bli ett centralkök i nya daghemmet.

Vid presentationen i fullmäktige behöver kommunstyrelsen 
presentera:
Allmänt kommunens ekonomi
Ärendets bakgrund
Dagens portionskostnader
Driftskostnadsinbesparingen med ett centralkök 
Skrivelse från kökspersonalen med deras ställningstagande och 
motivering
Erfarenheter från studiebesöken
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upplägget.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
----------

Kst § 140/9.4.2008
1. Ärendets bakgrund
2. Allmänt kommunens ekonomi
3. Trafiklösningen
4. Skrivelse från kökspersonalen
5. Dagens portionskostnader
6. Driftskostnadsinbesparing
7. Erfarenhet från studiebesök/dagens utkörningar
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upplägget.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

------------

Kfm § 30/15.4.2008
Beslut:
Det redogjordes för kommunstyrelsens förslag om att ett 
tillredningskök byggs i daghemmet så att 430 portioner kan 
tillagas där för kommunens alla daghem och skolor. 
Tillbyggnadsmöjligheter för köket skall finnas. 

Kommundirektören redogjorde för röstningsförfarandet. 
Röstningsförfarandet godkändes.

Elof Johns föreslog understödd av Margaretha Mattsson att 
kommunen skall ha ett tillredningskök i Källbo skola och ett 
tillredningskök i Godby daghem. 
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Olof Erland föreslog understödd av Torbjörn Björkman att ett 
tillredningskök byggs i daghemmet så att 430 portioner kan 
tillagas där för kommunens alla daghem och skolor. 
Tillbyggnadsmöjligheter skall finnas. I planeringen tas särskild 
hänsyn till kvalitet och anpassning till olika gruppers behov. 
Kommunfullmäktige beslöt med rösterna 13-4 att omfatta Olof 
Erlands förslag. Omröstningsprotokoll B-§ 30/08 kfm.

Därefter ställdes Olof Erlands förslag mot kommunstyrelsens 
förslag. Kommunfullmäktige beslöt enhälligt omfatta Olof 
Erlands förslag.

Fullmäktigeledamot Margaretha Mattsson anförde reservation 
mot beslutet i enlighet med bilaga C-§ 30/08 kfm.
-----

Kst § 337/ 24.9.2008

Som en del av beredningen av utformningen av köket i det nya 
daghemmet önskar byggnadskommittén för uppförande av det 
nya daghemmet att kommunstyrelsen fattar beslut om till vilka 
inrättningar mat skall transporteras. Ordföranden för 
byggnadskommittén och kökspersonal deltar i diskussionen. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet.
Beslut:  
Kommunstyrelsen konstaterar att mat skall 
transporteras till fyra enheter: Pålsböle skola, Pålsböle
daghem, Källbo skola samt Emkarby daghem. Angående vilken 
form av transportkärl som skall användas för mattransporterna
hänskjuter kommunstyrelsen denna fråga till 
byggnadskommittén för planeringen av det nya daghemmet. 
Kommunstyrelsen ger vik. kommundirektören i uppdrag att 
tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att se över 
personalfrågorna i och med driftsstarten av det nya daghemmet. 
-------------------------

Kst § 310/14.10.2009 
Inför driftsstarten för det nya daghemmet har arbetsgruppen nu 
tagit fram förslag på fördelning av personalresurser samt 
arbetsbeskrivning för dessa. Gruppen föreslår att en ny tjänst 
som husmor inrättas och lediganslås samt att mattransporterna 
läggs ut på anbud. Vidare föreslår gruppen att kökspersonalen 
bör lyda under socialnämnden. Avvecklingen av de andra köken 
och fördelningen av personalresurser föreslås ske gradvis så att 
den nya strukturen till fullo är implementerad fr.o.m. juli 2010.
Förslag:
Kommunstyrelsen omfattar arbetsgruppens förslag och föreslår 
inför kommunfullmäktige att den tidigare tjänsten som kock dras 
in och att en husmorstjänst inrättas. Vidare ger 
kommunstyrelsen socialnämnden i uppdrag att genomföra 
strukturförändringsprocessen enligt förslag, bilaga B § 310/09.  
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Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
-----------

Kfm § 62
Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar dra in kocktjänsten och inrätta en 
husmorstjänst enligt bifogad tjänstebeskrivning, bilaga F § 
62/09 Kfm. 
Beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.

PROJEKT BARNSKYDDSJOUR

SocN § 125/17.8.2009

Från Ålands kommunförbund inkom till socialnämnden 
handlingar gällande projekt barnskyddsjour. Ålands 
kommunförbund inbjuder samtliga medlemskommuner att 
underteckna ett avtal om ett permanent samarbete 
fr.o.m.1.1.2010.
Konstateras att den kalkylerade kostnaden för år 2009 för 
Finströms del är 8 069 euro och för hela verksamheten 69 152 
euro. Statistiken visar att sammanlagt 18 samtal kommit till 
bakjouren gällande 27 barn under en 7 månaders period. De 
flesta samtalen har kommit under helgerna och det har visat sig 
att i synnerhet vardagsnätterna har varit lugna. En diskussion 
om att man kunde börja jouren förslagsvis kl. 18.00 på 
vardagskvällarna kunde tas. Denna 2 timmars paus skulle ge 
socialarbetarna möjlighet till lite vila efter en arbetsdag. 
Enligt projektavtalet ersätter tjänstemannens 
arbetsgivarkommun lönen för utryckningstiden.
Ur statistiken framgår att kostnaden för utryckningstiden under 
en 6 – månaders period 1.10.08 – 31.3.09 för t.ex. Mariehamns 
stad har varit totalt 285 euro medan motsvarande summa för 
Finström har varit 341 euro. För t.ex. Jomalas del är kostnaden 
236 euro. Ytterligare framgår att 1 samtal gällande 1 barn i 
Finström har stannat vid frontjouren d.v.s. Tallbacken medan 1 
samtal gällande 2 barn har gått till bakjouren. Motsvarande 
siffror för Mariehamn är 0 barn till frontjouren och 10 samtal om 
13 barn till bakjouren. Ytterligare kan konstateras att Finströms 
kommun haft två aktiva utryckningar fram till dagens datum som 
gällt 1 barn i Mariehamn samt 3 turistbarn i Mariehamn. Ett 
ärende har kunnat skötas per telefon och gällt 1 barn i 
Mariehamn.
Föreslås att lönen för utryckningstiden ersätts av barnets 
hemkommun för att skapa ett rättvisare ekonomiskt system.

Förslag:
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att föreliggande 
avtal inte godkänns i nuvarande form, utan med den ändringen 
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att barnets hemkommun ersätter kostnaden för utryckningstiden 
för ett rättvisare ekonomiskt system.
Beslut:
Förslaget godkänns och förs till kommunstyrelsen.
-----------------------

Kst § 276/16.9.2009
Förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och antecknar sig det till 
kännedom. Vik. kommundirektören ges i uppdrag att framföra 
socialnämndens synpunkter, gällande ändring av avtalet, åt 
kommunförbundet.   
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägget att 
kommunförbundet ombedes utreda möjligheten för en 
barnskyddsjour med frivilliga avlönade socialarbetare samt att 
barnets hemkommun ersätter kostnaden för utryckningstiden. 
-----------------

Kst § 295/30.9.2009
Ålands kommunförbund önskar snarast informeras om 
godkännandet av samarbetsavtalet för den gemensamma 
barnskyddsjouren, bilaga B § 295/14 Kst. 
Förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att kommunen 
undertecknar avtalet om ett permanent samarbete fr.o.m. 
1.1.2010. Finströms kommun anser dock Ålands 
kommunförbund bör utreda möjligheten för en barnskyddsjour 
med frivilliga avlönade socialarbetare samt att barnets 
hemkommun ersätter kostnaden för utryckningstiden.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
-------------

Kfm § 63
Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunen undertecknar 
avtalet om permanent barnskyddsjour, bilaga G § 63/09 Kfm. 
Beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.

PRÖVNINGSBASERAT INDIVIDUELLT TILLÄGG

Kst § 298/30.9.2009
En metod för bedömning av en arbetstagarens 
prövningsbaserade individuella tillägg har framarbetas enligt 
Mariehamns stads modell, bilaga E § 298/14 Kst. Syftet med 
metoden är att på ett enkelt sätt kunna bedöma en anställds 
arbetsprestationer och på basen av det kunna avgöra om ett 
prövningsbaserat individuellt tillägg kan betalas för dem som hör 
till AKTA-avtalet. 
Förslag:
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Kommunstyrelsen fastställer modellen för bedömning av 
prövningsbaserade individuella tillägg.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget och ärendet överförs till 
kommunfullmäktiges kännedom. 
-----------

Kfm § 64
Förslag:
Kommunfullmäktige antecknar sig modellen för bedömning av 
prövningsbaserade individuella tillägg till kännedom, bilaga H § 
64/09 Kfm. 
Beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.

ANHÅLLAN OM BYGGNADSPLANERING

Kst § 29/21.1.2009 
Med hänvisning till delgeneralplanen för Godby där Sanbol 5:78 
reserverats som bostadsområde och 33 § byggnadslagen 
anhåller ägarna till Sanbol 5:78 om att få byggnadsplanlägga 
sin fastighet. De sökande meddelar att de kommer att anlita 
områdesarkitekt Ursula Koponen för planeringen.

I enlighet med byggnadslag 33 § har en markägare rätt att 
utarbeta ett förslag till detaljplan för sin mark. Innan planeringen 
påbörjas skall kommunen kontaktas. Kommunen skall fastställa 
målsättningar för planen, godkänna planläggare och se till att 
planområdet utgör en tillräckligt stor och ändamålsenlig helhet. 
Ett planförslag som utarbetas på markägarens försorg 
handläggs efter vederbörlig beredning i kommunen på samma 
sätt som en av kommunen utarbetad plan. Markägaren står för 
kostnaderna för upprättandet av planen samt för kommunens 
handläggningskostnader. En detaljplan som en markägare låtit 
upprätta skall genomföras av de berörda markägarna i samråd 
med kommunen eller enligt en särskild överenskommelse som 
anges i planen. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen ber byggnadsnämnden inkomma med ett 
förslag på målsättningsdokument för området. 
Kommunstyrelsen samtycker till att Ursula Koponen utses av 
markägarna till att byggnadsplanera området. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 

Bn §51/1.4.2009
Uppta till behandling förslag till målsättningar till detaljplan för
fastigheten Sandbol 5:78 i Godby, Finström.
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Förslag till beslut: Byggnadsnämnden föreslår inför Finströms 
kommunstyrelse att målsättningarna fastställs.
Beslut: Bordläggs till nästa möte.

Bn § 58/14.4.2009
Återuppta till behandling förslag till målsättningar till detaljplan 
för fastigheten Sanbol 5:78 i Godby, Finström.
Förslag till beslut: Byggnadsnämnden föreslår inför Finströms 
kommunstyrelse att målsättningarna fastställs enligt bilaga.
Beslut: Enligt förslag
---------------

Kst § 219/24.6.2009
Byggnadsnämndens förslag till målsättningar för fastigheten 
Sanbol 5:78 presenteras för styrelsen. Bilaga B § 219/09 kst.
Förslag: 
Kommunstyrelsen fastställer målsättningarna enligt 
byggnadsnämndens förslag.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till 
byggnadsnämnden för närmare redogörelse av följande punkter 
i målsättningsdokumentet B § 219/09 kst :
4. Vägförbindelsen till området bör klargöras närmare i 
förhållande till delgeneralplanen.
5. Klargöra orsaken till den föreslagna medelstorleken på 
tomterna samt en uppskattning av antalet tomter. 

Bn §118/1.9.2009 
Uppta till behandling kommunstyrelsens begäran om 
komplettering av målsättningsdokumentet för fastigheten 
Sanbol 5:78 i Godby, Finström.
Förslag till beslut: Byggnadsnämnden kompletterar 
målsättningarna enligt bilaga som presenteras på mötet. 
Beslut: Enligt förslag.
------------

Kst § 269/16.9.2009
Förslag:
Kommunstyrelsen tar del av byggnadsnämndens förslag och 
beslutar att fastsälla målsättningsdokumentet enligt förslag, 
bilaga B § 269/13 Kst.
Beslut:
Kommunstyrelsen omfattar förslaget och överför ärendet till 
kommunfullmäktige för fastställelse. 
----------

Kfm § 65
Förslag:
Kommunfullmäktige beslutar fastställa målsättningarna för 
fastigheten Sanbol 5:78 i Godby enligt bilaga I § 65/09 Kfm.
Beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.
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HEMSTÄLLNINGSMOTION

Kfm § 66
Elof  Johns  inlämnade  en  hemställningsmotion  med 
hemställningen  att  kommunfullmäktige  bör  utreda  huruvida 
kommunens  fritidsverksamhet  i  framtiden  skall  skötas  via  en 
köptjänst. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige  remitterade  ärendet  till  styrelsen  för 
beredning.  

BESVÄRSANVISNING

Kfm § 67
Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet 
förklarades avslutat kl. 00.20. Besvärsanvisning bifogas 
protokollet. 

FRÅGESTUND

Under frågestunden blev fullmäktige informerade om följande 
ärenden:
- Framlades förslag om att utreda möjligheten till att 

remissdebatten skulle ha ett eget möte för att ge tid för en 
grundligare genomgång av budgetförslaget. 
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BESVÄRSANVISNING

Kommunens myndighet Datum för sammanträdet ParagrafKommunfullmäktige i Finström 12.11.2009 §§ 49-67
Kommunalbesvär
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer;
49, 51, 54-59, 62-63, 65, 67

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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