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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 

PROTOKOLL  

  Sammanträdesdatum Nr  

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 28.1.2010 1/10 

Sammanträdestid Torsdag 28.1.2010, kl. 19.00 

 

 Kommungården i Godby, sammanträdesrummet 

Beslutande  
x Mattsson, Lars-Åke 
x Danielsson, Sven-Anders 
- Eriksson Viveka 
x Karlsson, Sören 
x Rögård, Christian 
x Johns Elof 
x Lindström, Dick 
x Mattsson, Thomas §6 - 
- Jalava, Petra 
- Erland, Olof 
x Andersson, Leif 
x Pastoor, Frederik 
x Mattsson, Margareta 
x Randelin, Bernt 
- Björkman, Torbjörn  
x Löfman, Sven 
x Gestberg, Solveig 
 

 
- Rögård, Inga-Lill 
x Haupt, Charlotta 
x Rögård, Lars 
- Boman, Carola 
- Lindblom, Per 
- Johansson, Lene-Maj 
- Johansson, Ulf  
 

Övriga närvarande x Höglund Roger, kst ordförande 
x Lycke, Per, kst viceordförande 
x Oriander, Niklas vik kom.dir.   
x Rosenberg-Mattsson, Inger, 
skoldirektör 

x Johansson, Cecilia,skolföreståndare 
x Lindblom, Regina  
x Karlsson, Rolf 
x Grüssner, Björn 
 

Paragrafer §§  1 - 10 

Underskrifter Ordförande  
                 

Ordförande 
   

Sekreterare 

    

 Elof Johns 
§§ 1-2 

Lars-Åke Mattsson 
§§ 3-10 

Niklas Oriander 

Protokolljustering Godby den 28.1.2010 

   

 Leif Andersson Fredrik Pastoor  

Protokollet framlagt till 
påseende 

Godby den 28.1.2010  

   

Intygar Niklas Oriander   
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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 
 

PROTOKOLL    

  Utfärdat den 21.1.2010 Sida 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 28.1.2010 2 

Sammanträdestid Torsdag 28.1.2010, kl. 19.00 
 

Sammanträdesplats Kommungården i Godby, sammanträdesrummet 
 
Ärenden: 
 

1 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
2 § Val av ordförande och viceordförande  
3 § Protokolljusterare 
4 § Föredragningslistan  
5 § Sammanträdesdagar  
6 § Kommunstyrelse  
7 § Anhållan om tilläggsanslag – Socialförvaltningen  
8 § Planering och projektering – Källbo skola 
9 § Hemställningsmotion  
10 § Besvärsanvisning  
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kfm § 1 
Förrätta namnupprop, konstatera sammanträdets lagliga 
sammankallande samt beslutförhet med hänsyn till antalet 
närvarande. 
 
Enligt Finströms kommuns förvaltningsstadga § 6 öppnas sammanträdet av 
den fullmäktigeledamot som längst innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kom-
munen och denna leder ordet till ordförande och vice ordförande har valts för 
fullmäktige. 

Beslut: 
I egenskap av den ledamot som längst innehaft ett 
fullmäktigeuppdrag i kommunen öppnades sammanträdet av 
Elof Johns. Namnupprop förrättades och kungörelsen för 
sammanträdet föredrogs. Sammanträdet konstaterades vara 
lagligen sammankallat och i övrigt beslutfört. 

 
 

VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE 

Kfm § 2 
Förrättas val av ordförande och vice ordförande i kommunfull-
mäktige för år 2010. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige valde enhälligt Lars-Åke Mattsson till 
ordförande och Sven-Anders Danielsson till viceordförande för 
kommunfullmäktige för år 2010. 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kfm § 3 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Att justera dagens protokoll utsågs Leif Andersson och Fredrik 
Pastoor. 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN  

Kfm § 4 Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
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Beslut:  
Kommunfullmäktige godkände föredragningslistan med följande 
tillägg: 
- Hemställningsmotion  
 

SAMMANTRÄDESDAGAR 

Kfm § 5 
Beslut fattas om vilka dagar kommunfullmäktiges samman-
träden skall äga rum. 
 
Enligt förvaltningsstadgans § 7 skall fullmäktige fatta beslut om vilka dagar 
sammanträden skall äga rum. Under föregående mandatperiod har kommun-
fullmäktiges sammanträden i regel ägt rum på torsdagar, då behov av 
sammanträde förelegat. 

Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att kommunfullmäktiges 
sammanträden i regel äger rum på torsdagar kl. 19.00, då 
behov av sammanträde föreligger. 

 
 

KOMMUNSTYRELSE 

Kfm § 6 
Fullmäktige väljer medlemmar och personliga ersättare i 
kommunstyrelsen för åren 2010-2011. 
 
Enligt instruktionen för kommunstyrelsen i Finströms kommun § 1 är 
kommunstyrelsen sammansatt av sju ledamöter och en personlig ersättare för 
envar av dem. Fullmäktige skall bland ledamöterna välja ordförande och vice 
ordförande för kommunstyrelsen. Enligt kommunallagen för landskapet Åland 
§ 48 utses ledamöterna och personliga ersättare för dem för två år åt gången. 

Beslut: 
Fullmäktige beslöt enhälligt utse följande personer i 
kommunstyrelsen för åren 2010-2011: 
 
Roger Höglund, ordf.                   Roland Danielsson, ers  
Per Lycke, viceordf.                     Leena Laaksonen, ers 
Regina Lindblom, andre vice      Kristina Lundberg, ers 
Berndt Randelin, led.                   Åke Wiktorsson, ers 
Rolf Karlsson. led.                        Gustav Sirén, ers 
Charlotte Haupt, led.       Rigmor Söderlund, ers 
Maj-Gun Lignell, led.   Carola Wikström-Nordberg,ers 
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ANHÅLLAN OM TILLÄGGSANSLAG – SOCIALFÖRVALTNINGEN 

SocN § 188/23.11.2009  
 
Under förutsättning att socialnämnden fattar beslut om 
placering av en ung person i boende, kommer behov av 
tilläggsmedel att uppstå.  
Kostnaden för placeringen i boendet är 3 500 sek/dygn. Därtill 
kommer kostnad för skolgång, som påförs skolnämnden. 
För en placerings tid om 4.11-31.12 ( 58 dygn) blir kostnaden 
203.000 sek eller ca 20 300 euro. 
 
Vik. socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om 
ytterligare 20 300 euro i tilläggsanslag för år 2009. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
----------- 

Kst § 391/2.12.2009 
Socialnämnden beslöt om placering av ung person i boende för 
perioden 4.11. – 31.12.2009. Kostnaden för placeringen 
beräknas bli 20 300€ utöver budgeterade medel för 2009. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar ytterligare 
tilläggsanslag om 20 300€ för socialförvaltningen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet.  
------------ 

 
SocN § 199/14.12.2009 

 
Bilaga 3: Tilläggsbudget för vård på åldringshem, 220 10 
Bilaga 4: DGH – Jämförelse budgeterat mot utfall 
 
Kontot för vård på åldringshem, 220 10, har överskridits under 
år 2009 i förhållande till budgeterade medel. Överskridningen 
avser vård på De Gamlas Hem och den beror till största del på 
att antalet vårddygn har varit fler än förväntat.  I förhållande till 
budgeterade medel i relation till antal budgeterade vårddygn 
har också kostnaden/vårddygn varit för lågt budgeterad. Den 
slutgiltiga kostnaden per vårddygn fastställs i bokslutet för 
Kommunalförbundet för De Gamlas Hem, men kommunen 
faktureras i slutet av året med en utjämningsfaktura som 
baseras på beläggningen av platserna på De Gamlas Hem 
under året.  Den tilläggsbudget som behövs för att täcka det 
underskott som finns för Vård på åldringshem är 105.000 euro 
för år 2009. 
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Socialarbetarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen om 
en tilläggsbudget omfattande 105.000 euro för vård på 
åldringshem för år 2009. 
 
Vik. socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Förslaget godkänns med tillägget att en kontinuerlig 
lägesrapport om äldreomsorgen i kommunen tillkännages 
nämnden. 
-------------- 

Kst § 6/20.1.2010 
Socialnämnden beslöt om placering av ung person i boende för 
perioden 4.11. – 31.12.2009. Kostnaden för placeringen 
beräknas bli 20 300€ utöver budgeterade medel för 2009. 
Vidare konstaterar nämnden att kontot för vård på åldringshem 
har överskridits under år 2009 med 105 000€. Socialnämnden 
anhåller om ytterligare tilläggsmedel om totalt 125 300€ för 
verksamhet som hänför sig till 2009 års budget.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar tilläggsanslag 
om 125 300€ för socialförvaltningen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget och konstaterade att 
antalet vårddygn under 2009 var 5504 mot de budgeterade 
4380.  
-------------- 

Kfm § 7 
 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar tilläggsanslag 
om 125 300€ för socialförvaltningen avseende 2009 års budget. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
 
 

PLANERING OCH PROJEKTERING - KÄLLBO SKOLA 

 
Skn § 133/5.10.2009 

Inför höstterminen 2010 skall samtliga elever i åk 1-6 i 
kommunen erhålla sin skolgång i Källbo skola. Då beslutet 
fattades om en skola i kommunen beslöts samtidigt att: 
 
1 Källbo skola skall byggas ut norrut så att nuvarande bildsal 
blir ett fullstort klassrum 
2 I samband med utbyggnaden erhålles även ett 
 grupprum i anslutande korridor 
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3 Vikväggen mellan syslöjdsalen och angränsande grupprum 
blir stationär 
4 Den fasta väggen norrut i ovannämnda angränsande 
grupprum rivs för att erhålla ett fullstort klassrum. 
5 I samband med väggflyttandet erhålles ett grupprum i en del 
av anslutande korridor 
6 I fritidshemsdelen byggs en fast vägg så att en del av 
fritidshemmet fungerar som klassrum under skoldagen 
 
Ovanstående arbeten bör planeras in och genomföras så att de 
om- och tillbyggda utrymmena är klara inför skolstart hösten 
2010. 
Enligt kommuningenjör Thomas Idman kan en del av arbetena 
3,4 och 5 utföras i kommunens egen regi utan särskild 
projektering medan 1,2 och 6 skall planeras och projekteras. 
 
Sd:s Förslag: 
Skolnämnden anhåller om att en kommitté tillsätts som bereder 
arbetet så att det är klart definierat vilka delar som görs i egen 
regi och vilka delar som skall planeras, projekteras och bjudas 
ut. 
Beslut: 
Skolnämnden godkände förslaget och föreslår vidare att 
ordförande Sven-Anders Danielsson och föreståndare Cecilia 
Johansson utses till medlemmar i kommittén. 
---------------------- 

 
Kst § 309/14.10.2009 

Förslag: 
Kommunstyrelsen utser kommitté vars uppdrag är att utarbeta 
en övergripande plan för ombyggnaden av Källbo skola, samt att 
besluta om planerings-, projekterings- och upphandlingsbehov 
för arbetets genomförande.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt tillfråga och utse följande personer till 
byggnadskommittén: 
Sven-Anders Danielsson, ordförande 
Cecilia Johansson, sekreterare  
Thomas Idman 
Leena Laaksonen 
Leif Andersson 
Vidare beslöt kommunstyrelsen att arbetsgruppen har rätt att 
kalla sakkunniga till sammanträden och att tidsgränsen för 
arbetet är 15.12.2009.  
----------- 

Kst § 414/16.12.2009 
Byggnadskommittén presenterar sitt förslag gällande om- och 
tillbyggnad av Källbo skola, bilaga B § 414/09 kst. 
Kommittén föreslår att om- och tillbyggnaden av Källbo skola i 
första hand skulle genomföras enligt alternativ 3 (bilaga1) men 
förslaget kräver att fritidsverksamheten flyttar till t.ex. gamla 
Godby daghem eller att det blåa egnahemshuset vid Källbo 
skola skulle köpas för ändamålet.  I andra hand förespråkar 
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kommittén alternativ 1 (bilaga 2). I den lösningen kunde 
fritidshemmet bli kvar men byggnadstekniskt blir alternativet 
dyrare. Vidare föreslår kommittén att de ursprungliga 
planerings- och projekteringsfirmorna (bilaga 3) anlitas för 
uppgörande av byggnadshandlingar som underlag för 
offertförfrågan.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen tar ställning till arbetsgruppens förslag och 
beslutar om det lämpligaste alternativet. Vidare utser 
kommunstyrelsen en byggnadskommitté med helhetsansvar för 
att genomföra om- och tillbyggnaden, inklusive upphandling av 
entreprenad. Kommittén har rätt att kalla sakkunniga till 
sammanträden och kommunstyrelsen önskar delges 
kommitténs mötesprotokoll. Kommundirektören ges i uppdrag 
att utarbeta en instruktion för kommittén.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen omfattade alternativ 3 (bilaga 1) med följande 
ändringar: 
- Bildsalen blir ett tillfälligt klassrum 
- Rum 3 kvartsår som ”fritids” 
- Hörsalen får användas till undervisning i högst två års tid. 

 
Vidare konstaterade kommunstyrelsen att det inte i detta skede 
är lönsamt att bygga ut bildsalen utan att det övervägs i 
samband med en framtida utbyggnad av skolan. Ärendet 
överförs till skolnämnden för utlåtande. 

Skn § 10/18.1.2010 
Bilaga 7  Kommitténs alternativa lösningar 
 
Skolnämnden diskuterar 
 
Beslut: 
Skolnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att kommitténs 
förslag ”alternativ 3” genomförs. Detta innebär att 
fritidshemsverksamheten flyttas ut från Källbo skola, förslagsvis 
till Godby daghems gamla lokaliteter. 
--------------- 

Kst § 18/20.1.2010 
Förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar skolnämndens förslag.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterar att utbyggnaden av bildsalen blir 
förhållandevis dyr varför den utgår i detta skede, att behovet av 
klassrum har ökat från tre till fyra, att fritidsverksamheten flyttas 
från Källbo skola och att hörsalen under en två års period kan 
användas som undervisningsutrymme. Kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget.   
-------------- 

Kfm § 8 
Förslag till ombyggnad av Källbo skola presenteras, bilaga A § 
7/10 Kfm. 
Förslag: 
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Kommunstyrelsen konstaterar att utbyggnaden av bildsalen blir 
förhållandevis dyr varför den utgår i detta skede, att behovet av 
klassrum har ökat från tre till fyra, att fritidsverksamheten flyttas 
från Källbo skola och att hörsalen under en två års period kan 
användas som undervisningsutrymme. Kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget.   
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att om- och tillbyggnaden 
av Källbo skola görs enligt kommitténs alternativ 1, där 
”bildsalen” byggs ut och förstoras till klassrum, ”Davids rum 
förstoras, ”fritids öppna rum” byggs ut och ”musiksalen” 
används till klassrum. Vidare gav kommunfullmäktige styrelsen i 
uppdrag att göra en långsiktig planering för tillbyggnad av 
skolan.   
 

HEMSTÄLLNINGSMOTION 

Kfm § 9 
Elof Johns inlämnade en hemställningsmotion med 
hemställningen att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen 
i uppdrag att ställa det gamla daghemmet i Godby till förfogande 
för ett mångkulturellt centrum.  
Beslut:  
Kommunfullmäktige remitterade ärendet till styrelsen för 
beredning.   
 

BESVÄRSANVISNING 

Kfm § 10 
Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet 
förklarades avslutat kl. 21.22. Besvärsanvisning bifogas 
protokollet.   

 

 

 

FRÅGESTUND 

Under frågestunden diskuterade fullmäktige följande ärende: 
- Godby/Ämnäs Golf  
- Vattenskada i södra längan  
- Planläggning av Godbyområdet  


