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§ 21 KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KST § 21  
 Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 

till antalet närvarande.  
 Beslut: 
 Sammanträdet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört, med tolv (12) 

närvarande ledamöter varav tre (3) ersättare. 
------------- 

§ 22 PROTOKOLLJUSTERARE 

KST § 22  
 Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll.  

Beslut:  
Till protokolljusterare utses Solveig Gestberg och Kristoffer Gottberg. 
------------- 

§ 23 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KST § 23  
 Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
 Beslut: 

Kommunfullmäktige godkänner enhälligt föredragningslistan. 
------------- 
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§ 24 PRELIMINÄRT BOKSLUT ÅR 2014 

KST § 74/8.4.2015  
Det preliminära bokslutet för år 2014 presenteras, bilaga B § 74/15. 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar det preliminära bokslutet till kännedom och 
återremitterar ärendet för vidare beredning. Det preliminära bokslutet delges 
fullmäktige för information. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 

KFM § 24  
Bilaga A § 24/15: Sammandrag av preliminärt bokslut år 2014 
 
Förslag: 
Fullmäktige antecknar det preliminära bokslutet för kännedom. 
 
Beslut:  
Kommunfullmäktige besluter enhälligt enligt förslag. 
------------- 
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§ 25 GODKÄNNANDE AV INVESTERINGARNAS UTFALL I BOKSLUTET 2014 

KST § 89/22.4.2015  
Investeringsbudgeten för år 2014 underskreds i sin helhet men inför revisionen av 
bokslutet behöver kommunfullmäktige godkänna projektspecifika utfall som avviker 
från budgeten. 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner följande gällande 
investeringarnas utfall i bokslutet år 2014: 

- Att kostnaderna för skyddsrummet överskred budgeten med 11 570 euro på 
grund av bland annat extra arbeten för dagvattenlösning och slänt samt 
arvoden för kontroll och säkerhetskoordinatorsuppdrag. 

- Att kostnaderna för trafikleder överskred budgeten med 5 140 euro. Utöver 
de planerade väginvesteringarna förverkligade tekniska nämnden även 
kommunalteknik till Surbrunnsgatan enligt uppdrag från kommunstyrelsen. 

- Att kostnaderna för Källbo skolas trafiklösning överskred budgeten med 
31 950 euro.  Tekniska nämndens förklaring (TN § 4/10.3.2015): den nya 
vägen in till skolans parkering var i det närmaste bottenlös och måste 
således fyllas med 1 000m3 extra sprängsten och p.g.a utrymmesbrist måste 
diket mellan bussplanen och GC-leden strykas samt rörläggas. För att detta 
skulle vara möjligt krävdes sprängningsarbeten för rörschaktet. 
Arbetsgruppen har under byggets gång godkänt tilläggsarbetena. 

- Att brandnämndens kostnader för verktyg vid trafikolyckor på 5 820 euro 
kostnadsförs på driften eftersom den understiger kommunens gräns för 
investeringar. 

Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 

KFM § 25  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner följande gällande 
investeringarnas utfall i bokslutet år 2014: 

- Att kostnaderna för skyddsrummet överskred budgeten med 11 570 euro på 
grund av bland annat extra arbeten för dagvattenlösning och slänt samt 
arvoden för kontroll och säkerhetskoordinatorsuppdrag. 

- Att kostnaderna för trafikleder överskred budgeten med 5 140 euro. Utöver 
de planerade väginvesteringarna förverkligade tekniska nämnden även 
kommunalteknik till Surbrunnsgatan enligt uppdrag från kommunstyrelsen. 

- Att kostnaderna för Källbo skolas trafiklösning överskred budgeten med 
31 950 euro.  Tekniska nämndens förklaring (TN § 4/10.3.2015): den nya 
vägen in till skolans parkering var i det närmaste bottenlös och måste 
således fyllas med 1 000m3 extra sprängsten och p.g.a utrymmesbrist måste 
diket mellan bussplanen och GC-leden strykas samt rörläggas. För att detta 
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skulle vara möjligt krävdes sprängningsarbeten för rörschaktet. 
Arbetsgruppen har under byggets gång godkänt tilläggsarbetena. 

- Att brandnämndens kostnader för verktyg vid trafikolyckor på 5 820 euro 
kostnadsförs på driften eftersom den understiger kommunens gräns för 
investeringar. 

 
Diskussion: 
Ledamot Åke Mattsson föreslår ett tillägg till beslut, enligt vilket understryks vikten 
att kommunstyrelsen följer upp att investeringsprojekt hålls inom budgetramarna, 
och uppdaterar kommunfullmäktige i god tid om eventuella avvikelser. 
Förslaget understödes av ledamot Björn Grüssner, och ingen däremot. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige besluter enhälligt enligt förslag, med tillägg enligt ledamot Åke 
Mattssons förslag. 
------------- 
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§ 26 FÖRSÄLJNING AV HYRESHUS 

TN § 6/30.1.2013 
De landskapsbundna lånen på hyreshuset vid Ribackagränd i Pålsböle är nu 
avbetalade och det betyder att kommunen kan sälja fastigheten om man så önskar. 
Kommunen äger totalt 70 stycken lägenheter och i det aktuella hyreshuset finns 9 
stycken av dem. 
Förslag: 
Tekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen en försäljning av hyreshuset. 
Beslut: 
Tekniska nämnden beslöt att låta en fastighetsmäklare värdera hyreshusen vid 
Ribackagränd, Barrvägen 4 och Björkvägen 10 före nämnden förordar en 
försäljning. 
------------- 

 
TN § 39/6.5.2013 

Fastighetskonsult har värderat hyreshusen vid Ribackagränd, Barrvägen 4 och 
Björkvägen 10. Samtidigt värderades även Pålsböle skola. Bilaga B § 39/13 TN 
Förslag: 
Tekniska nämnden förordar en försäljning av hyreshusen för styrelsen samt påpekar 
att försäljningsintäkterna skall gå tillbaka till de återstående hyreshusen för 
renoveringar. Värderingen av Pålsböle skola lämnas vidare till styrelsen. 
Beslut: 
Beslut enligt förslag. Lars Rögård motsatte sig försäljningen av hyreshusen. 
------------- 

 
KST § 263/4.12.2013 

Bilaga F § 263/13 kst.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluter att sätta hyreshusen på 
Ribackagränd, Barrvägen 4 och Björkvägen 10 till försäljning.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 

 
KFM § 54/12.12.2013 

Förslag: 
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Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluter att sätta hyreshusen på 
Ribackagränd, Barrvägen 4 och Björkvägen 10 till försäljning, Bilaga C § 54/13 kfm. 
Beslut:  
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
------------- 
 

KST § 79/8.4.2015 
Hyreshuset på Ribackagränd 9 har varit ute till försäljning hos Mäklarhuset Åland 
Ab. Utgångspriset låg på 225 000 euro och högsta budet, som lades av Per och 
Maria Häggblom, landade på 305 000 euro.  
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hyreshuset på Ribackagränd 
9 säljs för 305 000 euro till Per och Maria Häggblom. I enlighet med tekniska 
nämndens förslag föreslår kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige att det som 
kvarstår av försäljningsvinsten efter alla omkostnader för försäljningen avsätts för 
renoveringar av kommunens fastigheter. Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram 
en renoveringsplan som ska godkännas av kommunstyrelsen. 
Vidare befullmäktigar kommunstyrelsen t.f. kommundirektören att ingå ett köpebrev 
med Per och Maria Häggblom i enlighet med bilaga D § 79/15. I köpebrevet finns 
villkorat att köpet ingås under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner 
försäljningen och att beslutet vinner laga kraft. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 

 
KFM § 26  

Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hyreshuset på Ribackagränd 
9 säljs för 305 000 euro till Per och Maria Häggblom. I enlighet med tekniska 
nämndens förslag föreslår kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige att det som 
kvarstår av försäljningsvinsten efter alla omkostnader för försäljningen avsätts för 
renoveringar av kommunens fastigheter. Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram 
en renoveringsplan som ska godkännas av kommunstyrelsen. 
 
Beslut: 

 Kommunfullmäktige besluter enhälligt enligt förslag. 
 ------------- 
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§ 27 UPPHÖRANDE AV FÖRTROENDEUPPDRAG TILL FÖLJD AV FÖRLORAD VALBARHET 

KST § 91/22.4.2015  
Erik Brunström har lämnat in en anmälan om förlorad valbarhet i och med 
tillträdandet som kommundirektör 1.5.2015, bilaga D § 91/15.  
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige konstaterar att Erik Brunström i 
enlighet med kommunallagens 36 § förlorar sin valbarhet från och med 1.5.2015 
samt att Carola Boman i enlighet med kommunallagens 39 § övertar uppdraget som 
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige från och med 1.5.2015. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 

KFM § 27  
Bilaga B § 27/15: Erik Brunströms anmälan om förlorad valbarhet 
 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige konstaterar att Erik Brunström i 
enlighet med kommunallagens 36 § förlorar sin valbarhet från och med 1.5.2015 
samt att Carola Boman i enlighet med kommunallagens 39 § övertar uppdraget som 
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige från och med 1.5.2015. 
 
Diskussion: 
Vik kommundirektör Erik Brunström anmäler och beviljas jäv och deltar ej i ärendets 
avgörande. 
 
Beslut:  

 Kommunfullmäktige besluter enhälligt enligt förslag. 
------------- 
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§ 28 UPPHÖRANDE AV FÖRTROENDEUPPDRAG TILL FÖLJD AV FÖRLORAD VALBARHET 

KST § 92/22.4.2015  
Johanna Grönlund, ledamot i kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden, 
har lämnat in en anmälan om förlorad valbarhet i och med att hon har flyttat från 
kommunen, bilaga E § 92/15.  
 

Eftersom det i fullmäktige inte finns någon ersättare för partiet ska enligt 64 § LL om 
lagtingsval och kommunalval den kandidat som närmast efter de valda har det 
högsta jämförelsetalet utses som ledamot i kommunfullmäktige. 
 

Till kultur- och fritidsnämnden ska en ny ledamot utses. 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige konstaterar att Johanna Grönlund 
i enlighet med kommunallagens 36 § förlorat sin valbarhet i och med att hon flyttat 
från kommunen. I enlighet med 64 § LL om lagtingsval och kommunalval övertar Jill 
Fredrickson som har det högsta jämförelsetalet uppdraget som ordinarie ledamot i 
kommunfullmäktige. Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige utser 
en ny ledamot till kultur- och fritidsnämnden. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 

KFM § 28  
 Bilaga C § 28/15: Johanna Grönlunds anmälan om flytt från kommunen 
 
 Förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige konstaterar att Johanna Grönlund 
i enlighet med kommunallagens 36 § förlorat sin valbarhet i och med att hon flyttat 
från kommunen. I enlighet med 64 § LL om lagtingsval och kommunalval övertar Jill 
Fredrickson som har det högsta jämförelsetalet uppdraget som ordinarie ledamot i 
kommunfullmäktige. Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige utser 
en ny ledamot till kultur- och fritidsnämnden. 
 

Diskussion: 
Fullmäktigeledamot Lars-Åke Mattsson föreslår att till ny ledamot för kultur- och 
fritidsnämnden utse Malin Fagerlund. 
Förslaget vinner understöd och ingen däremot. 

   
 Beslut:  

Kommunfullmäktige besluter enhälligt enligt förslag, varvid Jill Fredrickson övertar 
Johanna Grönlunds uppdrag i kommunfullmäktige.  
Till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden utses Malin Fagerlund. 
------------- 
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§ 29 LANDSKAPSLAGSTIFTNING OM FAMILJEHEM I KRAFT 

SOCN § 31/14.4.2015  
BILAGA 4: Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen 
BILAGA 5: Satsning på familjevård, brev av Rädda barnen Åland rf 
 
Landskapslag om tillämpning av familjevårdarlagen (2015:18) trädde i kraft den 31 
mars 2015. Landskapsregeringen informerade kommunerna om ikraftträdandet 
samma dag. Det är frågan om ett tillämpliggörande av familjevårdarlagen (FFS 
312/1992) på Åland med relativt betydande avvikelser. Familjevårdarlagen upphävs 
den 1.4.2015 i riket då en familjevårdslag träder i kraft. Den nya lagen innehåller 
inga omfattande förbättringar men ändrar definitionen av familjevård. Den 
definition, enligt vilken familjevård även kan ordnas utanför ett privathem är inte 
tillämplig på Åland. Det är fortfarande definitionerna om familjehem och 
familjevård i socialvårdslagen (FFS 710/1982) som skall tillämpas på Åland.  
I § 3 av ovanstående lag stipuleras att vårdarvodet skall vara minst 850 euro per 
kalendermånad per person i familjevård samt att kostnadsersättningen skall uppgå 
till minst 650 euro per kalendermånad per person i familjevård. Finströms kommun 
betalar idag vårdarvode enligt social- och hälsovårdsministeriet minimibelopp vilket 
är 686,25 euro per månad. Det samma gäller kostnadsersättningen om 410,66 euro 
per månad. Vårdarvodet och kostnadsersättningen måste höjas till lagstadgad nivå 
vilket betyder en ökning om totalt 403,09 euro/familjehem/månad. 
Samtliga familjehem kommer att informeras om lagstiftningen så snart som möjligt. 
Uppdragsavtalen med samtliga familjehem kommer att ses över och vid behov 
ändras för att anpassas till den nya lagstiftningen. Dagens avtal får tillämpas i högst 
ett år från lagens ikraftträdande. Detta torde inte vara något problem då samtliga 
ändringar är en förbättring för familjevårdarna. Nuvarande familjevårdare skall 
erhålla fortbildning som motsvarar den förberedande utbildningen inom två år från 
ikraftträdandet. 
Kommunen skall hädanefter ordna den förberedande utbildningen för 
familjehemmen samt tillse att familjehemmen får den arbetshandledning och 
fortbildning som uppdraget kräver. Lagen stipulerar att en kontaktperson skall utses 
för ändamålet. Kontaktpersonen kan inte vara den socialarbetare som ansvarar för 
barnets angelägenheter enligt 13 b § barnskyddslagen. Kontaktpersonen skall 
besöka familjehemmet enligt bestämmelser i uppdragsavtalet, dock minst en gång 
per år. Således bör socialchefen utses till kontaktperson. 
Rädda barnen Åland rf har som intention att innan midsommar 2015 inkomma till 
kommunerna på Åland med ett erbjudande om samarbete kring utbildning, 
fortbildning och nätverksamhet inom barnskyddets familjevård och 
stödverksamhet. Föreningen bekostar under våren utbildning för fyra handledare så 
att det skall vara möjlighet att ordna svenskspråkig utbildning för familjehem på 
Åland framöver i enlighet med lagen. Socialchefen ser det som ytterst positivt att 
samordna ovanstående med tanken på behov av spetskompetens och koordinering.  
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Förberedande utbildning, fortbildning och handledning stärker familjehemmen att 
klara av sitt uppdrag samt underlättar möjligheterna att rekrytera nya familjehem. 
Socialchefens förslag: 
Att socialnämnden föreslår för kommunstyrelsen att vårdarvodet för familjevård 
höjs från 686,25 euro per månad till 850 euro per månad fr.o.m. den 31.3.2015. 
Kostnadsersättningen höjs från 410,66 euro per månad till 650 euro per månad 
fr.o.m. den 31.3.2015.  
Den totala kostnadsökningen beräknas uppgå till 3650 euro för 2015 och skall 
påföras kostnadsställe 21 210 Anstalts- och familjevård inom barnskydd. 
Socialnämnden tar ställning till eventuellt behov av tilläggsmedel längre fram. 
Att socialnämnden utser socialchefen till kommunens kontaktperson gällande 
familjevård. 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden beslutade enligt förslag. 
------------- 
 

KST § 94/22.4.2015  
Bilaga F § 93/15: Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av 
familjevårdarlagen 
Bilaga G § 93/15: Satsning på familjevård, brev av Rädda barnen Åland rf 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
I enlighet med socialnämndens förslag föreslår kommunstyrelsen inför 
kommunfullmäktige att vårdarvodet för familjevård höjs från 686,25 euro per 
månad till 850 euro per månad fr.o.m. den 31.3.2015. Kostnadsersättningen höjs 
från 410,66 euro per månad till 650 euro per månad fr.o.m. den 31.3.2015.  
Kommunstyrelsen antecknar och delger kommunfullmäktige följande till kännedom: 
- den totala kostnadsökningen beräknas uppgå till 3 650 euro för år 2015 och ska 

påföras kostnadsställe 21 210 Anstalts- och familjevård inom barnskydd. 
Socialnämnden kommer att ta ställning till eventuellt behov av tilläggsmedel 
längre fram. 

- Socialchefen är utsedd till kommunens kontaktperson gällande familjevård. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 

 
KFM § 29  

Bilaga D § 29/15: Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av 
familjevårdarlagen 
Bilaga E § 29/15: Satsning på familjevård, brev av Rädda barnen Åland rf 
 
Förslag: 
I enlighet med socialnämndens förslag föreslår kommunstyrelsen inför 
kommunfullmäktige att vårdarvodet för familjevård höjs från 686,25 euro per 
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månad till 850 euro per månad fr.o.m. den 31.3.2015. Kostnadsersättningen höjs 
från 410,66 euro per månad till 650 euro per månad fr.o.m. den 31.3.2015.  
Kommunstyrelsen antecknar och delger kommunfullmäktige följande till kännedom: 
- den totala kostnadsökningen beräknas uppgå till 3 650 euro för år 2015 och ska 

påföras kostnadsställe 21 210 Anstalts- och familjevård inom barnskydd. 
Socialnämnden kommer att ta ställning till eventuellt behov av tilläggsmedel 
längre fram. 

- Socialchefen är utsedd till kommunens kontaktperson gällande familjevård. 
 
Beslut:  

 Kommunfullmäktige besluter enhälligt enligt förslag. 
------------- 
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§ 30 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

KFM § 30 
Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet förklarades avslutat kl 
19:53. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 

 
 
FRÅGESTUND 

Under frågestunden diskuterades följande: 
• Avtackning av ekonomichef Ida Eriksson för tid som tf kommundirektör 
• Kultur- och fritidsnämndens utställning på biblioteket om invånare 
• Frågan om eventuell sammanslagning med grannkommuner 
• Dagvatten vid den sluttäckta deponin 
• Hemställningsmotion om korsningsområde i Näfsby 
• Nästa kommunfullmäktigemöte 28.5, om nämndreformen 
• Ungdomslokalens undermåliga skick 
• Sandplanen vid Pålsböle gamla skola 
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BESVÄRSANVISNING 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträde  Paragraf 

Kommunfullmäktige i Finström 7.5.2015   §§ 21-30 
 
Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer; 25-29 
 
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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