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Ärenden: 
 
33 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kfm § 33 
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 § 34 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Att justera dagens protokoll utsågs Thomas Mattsson och 
Frederik Pastoor. 
 
 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN  

Kfm § 35 Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut:  
Kommunfullmäktige godkände föredragningslistan.  
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BUDGET 2012 SAMT EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2013-2014 

Kst § 174/22.6.2011    
Upptas till behandling budgetdirektiven för år 2012. Inför 2012 
föreslås kostnaderna bevaras på 2011 års nivå, lönerna höjs 
med 2 % (gällande kollektivavtal utgår 31.12.2011) och att 
kommunförbundens budgeter följs. Förslag till budgetramar, 
bilaga H § 174/11 kst. Nämnderna skall inkomma med sina 
budgetförslag och ekonomiplaner för 2012-2013 till 
kommunkansliet senast 6 september. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen omfattar budgetdirektiven och beslutar 
inbegära nämndernas förslag till budget och avgifter för 2012 
samt förslag till ekonomiplan för år 2012-2013.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------------  
 

Kst § 256/19.10.2011 
Upptas till diskussion budgeten för 2012 samt ekonomiplanen 
för åren 2013-2014. Ansvariga för lantbruks-, brand- och 
räddnings- skol- och tekniska nämndens budgetar har bjudits in, 
bilaga A § 256/11 kst. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-------------  

Kst § 264/20.10.2011 
Upptas till diskussion budgeten för 2011 samt ekonomiplanen 
för åren 2012-2013. Ansvariga för socialvårdens, barn- och 
äldreomsorgens, byggnads-, kultur- och fritidsnämndens samt 
tekniska nämndens budgetar har bjudits in, bilaga A § 264/11 
kst. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet med följande förslag 
till ändringar: 
 

• Budgetmoment ”Kommunstyrelsens dispositionskonto” 
införs och budgeteras med 20.000€ 

Allmän förvaltning 

Investeringar; 
• För centrumprojektet budgeteras 20.000€ för 2012, 

50.000€ för 2013 och 20.000€ för år 2014 
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• Driftskostnaderna utökas med 20.000€ för anställande 
av ungdomar bosatta i Finström som sommarpersonal. 

Tekniska nämnden 

Investeringar; 
• Grundförbättring av fastigheter utökas med 20.000€ 

 

Investeringar; 
Socialnämnden 

• Anslaget för utbyggnaden av Rosengård år 2012 binds 
till kommunstyrelsen. Den långsiktiga strukturen inom 
äldreomsorgen i kommunen skall utredas av oberoende 
konsult innan beslut om utbyggnad fattas.  

 
Den kommunala inkomstskatten utökas med 35.000€. 
Finansiella kostnader minskas med 30.000€ och 
samfundsskatten med 10.000€. Arbetslöshetsförsäkrings-
premien utökas med 12.700€ 
-----------------  

Kst § 275/26.10.2011 
Återupptas till behandling budgeten för 2012 samt 
ekonomiplanen för åren 2013-2014 
Förslag: 
Ekonomichefen presenterar det uppdaterade budgetförslaget 
och kommunstyrelsen beslutar förelägga budgetförslaget för år 
2012 till kommunfullmäktige, bilaga A § 275/11 kst. 
Budgetförslaget återremitteras till kommunstyrelsen efter 
remissdebatt i fullmäktige.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-----------------------  

Kfm § 36 
Förslag: 
Budgetförslaget för år 2012 samt ekonomiplanen för 2013-2014 
presenteras, diskuteras och återremitteras till kommunstyrelsen, 
bilaga A § 36/11 Kfm. 
Beslut: 
Under remissdebatten framfördes följande synpunkter som 
styrelsen bör utreda: 

• Kostnaderna för Omsorgsförbundet och De Gamlas 
Hem inför 2012  

Socialnämnden  

• Möjligheten för höjt hemvårdsstöd för föräldrar med barn 
under 3 års ålder  

• Samarbetsmöjligheter med Folkhälsans park i Godby 

• Kostnadsfördelning mellan Geta och Finström bör ses 
över 

Byggnadsnämnden 

• Lokaliseringslösningar bör ses över under 2012  
Skolnämnden 
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INKOMSTSKATTESATSEN FÖR ÅR 2012 
 

Kst § 277/26.10.2011 
 

Förslag till inkomstskattesats för år 2012.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bibehåller 
inkomstskattesatsen på 19,50 % oförändrad år 2012.   
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
---------------  

Kfm § 37 
Förslag: 
Kommunfullmäktige fastställer inkomstskatten för år 2012 till 
19,50 %.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 
 

FASTIGHETSSKATT FÖR ÅR 2012 

Kst § 278/26.10.2011   
 
Förslag till fastighetsskattens procentsatser för år 2012. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bibehåller 
fastighetsskattens procentsatser för år 2012 oförändrade enligt 
följande:  
Allmän: 0,75 %  
Stadigvarande bostad: 0,1 %  
Övriga bostadsbyggnader 0,9 %  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-----------------  

Kfm § 38 
Förslag: 
Kommunfullmäktige fastställer fastighetsskatten för 2012 enligt 
kommunstyrelsens förslag.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige fastställde fastighetsskatten för 2012 enligt: 
Allmän: 0,75 %  
Stadigvarande bostad: 0,0 %  
Övriga bostadsbyggnader 0,9 %  
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HUNDSKATT FÖR ÅR 2011 

 
Kst § 279/26.10.2011 

 
Förslag till hundskattens storlek för år 2011. En eventuell 
hundskatt fastställs och debiteras i efterskott.  
Förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fattar beslut om att inte 
uppbära någon hundskatt för år 2011.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-----------------  

Kfm § 39 
Förslag: 
Kommunfullmäktige omfattar kommunstyrelsens förslag. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 
 
 

BUDGETUPPFÖLJNING 

Kst § 276/26.10.2011 
Budgetuppföljningen t.o.m. 30 september 2011 presenteras, 
bilaga B § 276/11 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom 
och överför den som ett informationsärende till 
kommunfullmäktige.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------------  

Kfm § 40 
Förslag:  
Kommunfullmäktige antecknar sig budgetuppföljningen till 
kännedom, Bilaga B § 40/11 Kfm. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 

PERSONALPOLICY 

Kst § 154/8.6.2011 
Ledningsgruppen har initierat framtagande av en personalpolicy 
för Finströms kommun, bilaga C § 154/11 kst.  
Förslag:  
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Kommunstyrelsen beslutar att efterhöra nämndernas åsikter om 
personalpolicyn.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
--------------  

Kfn § 53/14.8.2011 
Ledningsgruppen har initierat framtagande av en personalpolicy 
för kommunen. Kommunstyrelsen nämndernas åsikt om 
policyn.  
Kultur- och fritidschefens förslag: 
Nämnden diskuterar personalpolicyn och ger synpunkter till 
kommunstyrelsen   
Beslut: 
Nämnden godkände förslaget till personalpolicy. 
 
Fjalar Eklund reserverade sig mot att ett totalförbud mot rökning 
införs när Finströms kommun blir en rökfri arbetsplats.  
----------------  

TN § 60/16.8.2011 
Kommunstyrelsen har begärt tekniska nämndens åsikt om 
personalpolicyn. 
Förslag: 
Tekniska nämnden ger sina åsikter om personalpolicyn. 
Beslut: 
Tekniska nämnden omfattade förslaget till personalpolicyn. 
-------------------  

Skn § 64/13.9.2011 
Ledningsgruppen i Finström har initierat en personalpolicy för 
kommunen. Kommunstyrelsen inbegär nu nämndernas åsikter 
gällande förslaget. 
Skoldirektörens förslag: 
Skolnämnden omfattar innehållet i personalpolicyn. 
Beslut: 
Skolnämnden godkände förslaget med tillägget att 
skolnämnden föreslår att under avsnittet åtgärder för ledarskap 
ändras punkten gällande utvecklingssamtal till att 
medarbetarsamtal rekommenderas hållas årligen men att krav 
ställs på att medarbetarsamtalen hålls vartannat år. 
Skolnämnden vill också framhålla att för att kommunen ska 
kunna möta personalpolicyns vision borde en 
personalsekreterare anställas i kommunen. 
---------------------  

Bn § 136/27.09.2011 
Uppta till behandling begäran om utlåtande gällande 
personalpolicy från kommunstyrelsen i Finström. 
Förslag till beslut:  
Byggnadsnämnden tar ställning till förslaget till personalpolicy. 
Beslut: Byggnadsnämnden antecknar till kännedom. 
-------------------  

Kst § 281/26.10.2011 
Förslag: 
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Nämndernas förslag beaktas i personalpolicyn. 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 
personalpolicyn fastställs, bilaga D § 281/11 kst. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
---------------  

Kfm § 41 
Förslag: 
Kommunfullmäktige fastställer personalpolicyn för Finströms 
kommun, bilaga C § 41/11 Kfm.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga ärendet.  
 

HEMSTÄLLNINGSMOTION  

Kfm § 22/14.4.2011 
Björn Grüssner inlämnade en hemställningsmotion med 
hemställningen att kommunstyrelsen skall utreda kommunens 
nämndstruktur inför inkommande mandatperiod, Bilaga F § 
22/11 kfm. 
Beslut:  
Kommunfullmäktige remitterade ärendet till styrelsen för 
beredning.   
------------------  

Kst § 108/27.4.2011 
Förslag: 
Kommunstyrelsen tillfrågar och utser en arbetsgrupp med 
uppgift att utreda nämndstrukturen samt eventuella förslag till 
förändrad struktur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen bordlade ärendet. 
------------------  

Kst § 121/11.5.2011 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att inbjuda representanter från Jomala 
kommun till inkommande kommunstyrelsemöte.  
-------------  

Kst § 166/22.9.2011 
Förslag: 
Kommunstyrelsen tillfrågar och utser en arbetsgrupp med 
uppgift att utreda nämndstrukturen samt att framarbeta 
eventuella förslag till förändrad struktur av 
kommunförvaltningen.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att ge kommundirektören i uppdrag att 
utreda möjligheten till en gemensam socialnämnd med Geta. 
Till övriga delar beslöt kommunstyrelsen att inte utreda 
kommunens nämndstruktur p.g.a. den kort tidsperiod innan 
inkommande kommunalval.  
----------------  
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Kfm § 42 
Förslag: 
Kommunfullmäktige antecknar sig ärendet till kännedom. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga ärendet.  
 
 
 

ÅLANDS MILJÖSERVICE K.F., GRUNDAVTAL 

Kst § 262/1.9.2010 
Kommunalförbundet Ålands miljöservice styrelse har tagit fram 
ett förslag till nytt grundavtal, bilaga F § 262/10 kst. 
 
Medlemskommunernas utlåtande över förslaget till nytt 
grundavtal skall vara kommunalförbundet tillhanda senast den 
15 september 2010. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen i Finström beslutar ge följande utlåtande 
gällande förslaget till grundavtal: 
 

• Det förslagna tillägget till den första meningen av 3 § 
stryks och ersätts med meningen ”Alla uppgifter som 
ankommer renhållningsmyndigheten enligt LL om renhållning 
skall ankomma Ålands Miljöservice” 

 
• 16 § omformuleras till; ”Kommunalförbundet täcker sina 

kostnader med intäkterna. Vid behov av kapitaltillskott från 
medlemmarna fördelas detta enlig rösträtt.” Den övriga 
texten stryks.  

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

Kst § 169/22.6.2011 
MISE:s styrelse har den 14.4.2011 godkänt förslag till 
Grundavtal för kommunalförbundet Ålands Miljöservice och 
skickar avtalet till medlemskommunerna för godkännande, 
bilaga D § 169/11 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner det nya 
grundavtalet.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-------------  

Kfm § 43 
Förslag: 
Kommunfullmäktige godkänner grundavtalet för Ålands 
Miljöservice k.f., bilaga D § 43/11 kfm.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga ärendet.  
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UTBYGGNAD AV EMKARBY DAGHEM 

 
SocN § 17/17.2.2011 

 
Anslag om 50.000 € för utbyggnad av Emkarby daghem finns 
upptagna i kommunens budget för år 2011. Vid daghemmet 
finns behov av utbyggnad av groventrén med hänvisning till att 
den nuvarande entrén är för liten för ändamålet samt saknas 
vissa grundläggande funktionella lösningar i denna. Det finns 
även behov av en städskrubb vid daghemmet vilken förväntas 
inrymmas i den nya utbyggnaden. 
 
Anslaget för ovan nämnda utbyggnad finns i socialnämndens 
budget. För att påbörja arbetet bör ärendet överföras till 
kommunstyrelsen emedan kommunens expertis inom området 
för utbyggnaden inte finns inom socialnämndens verksamhet.  
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen att 
denna övertar ärendet samt tillsätter en 
planerings/byggnadskommitté med uppgift att projektera för 
tillbyggnaden av Emkarby daghem.  
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
------------------------  

Kst § 59/2.3.2011  
Förslag: 
Kommunstyrelsen tillfrågar och utser en kommitté med uppdrag 
att planera, projektera och genomföra tillbyggnaden av 
Emkarby daghem. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget och beslöt att tillfråga 
och utse följande personer till kommitté med helhetsansvar för 
genomförandet av tillbyggnaden: Leif Andersson (ordförande), 
Kaj Granholm (sammankallare), Fredrik Molinder, Ingela 
Sjöstrand och Ann-Katrin Eriksson.  
-----------------  

Kst § 184/22.6.2011 
I enlighet med § 3 i ”Instruktion för byggnadskommitté för 
ombyggnad av Emkarby daghem” framgår att 
…”Byggnadskommittén bereder anbuden och föredrar 
godtagbara anbudsgivare inför kommunstyrelsen som beslutar 
om anlitande av entrepreneurer och kontrollanter samt 
undertecknar kontrakten.”  Den förlängda anbudstiden utgår 
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torsdagen 30.6.2011. För att påskynda beslutsfattandet 
angående val av entrepreneur med beaktande av 
semesterperioden är det motiverat att delegera 
beslutanderätten i ärendet.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören 
beslutanderätten angående anlitande av entrepreneurer och 
kontrollanter samt undertecknandet av kontrakt. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
--------------------  

Kst § 265/20.10.2011 
Utbyggnaden av Emkarby daghem är i sin slutfas och slutsyn 
planeras 20.10.2011. Byggnadskommittén konstaterar under 
sitt möte 4.10.2011 att den givna kostnadsramen för projektet 
kommer att överskridas och anhåller nu hos kommunstyrelsen 
om en 10.000€:s tilläggsbudget, bilaga B § 264/11 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 
tilläggsbudet om 10.000€ beviljas för utbyggnaden av Emkarby 
daghem. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
---------------  

Kfm § 44 
Förslag: 
Kommunfullmäktige godkänner en tilläggsbudet om 10.000€ för 
utbyggnaden av Emkarby daghem.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 

BREIDABLICK 

Kfn § 48/31.8.2009 
Fullmäktige gav i samband med budgetbehandlingen 2009 
kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att se över en eventuell 
justering av avgifterna för uthyrningen av Breidablick. Samtidigt 
gavs nämnden i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden 
utreda om Breidablick budgetmässigt ska flyttas till tekniska 
nämnden. 
I bilaga 3 framgår faktauppgifterna kring driftskostnaderna, 
hyrorna samt en jämförelse med motsvarande ungdomslokaler 
på Åland. Under 2008 noterades 58 bokningar av Breidablick 
men då bör noteras att två månader inte var bokningsbara på 
grund av golvrenoveringen. Under 2009 har bokningarna ökat. 
Nämnden står i dagsläget för driften och uthyrningen av 
byggnaden medan tekniska nämnden står för underhållet av 
fastigheten. 
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Kultur- och fritidschefens förslag: 
Nämnden antecknar informationen om hyror och driftskostnader 
till kännedom. Avgifterna för 2010 behandlas i § 49. 
Nämnden fortsätter att sköta driften av Breidablick medan  
tekniska nämnden handhar underhållet av fastigheten. 
Motiveringen är att den huvudsakliga verksamheten i lokalerna 
ligger inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. 
 
Beslut: 
Förslaget godkändes. 
  

TN § 70/1.9.2009  
Tekniska nämnden och kultur och fritids nämnden uppmanades 
i budgetberedningen 2008 att utreda om Breidablick 
budgetmässigt ska flyttas över till tekniska nämnden. 
Tekniska nämnden har idag ansvaret för skötseln och 
underhållet av fastigheten. Kultur och fritids nämnden sköter 
uthyrning och drift mm. 
De ansvariga tjänstemännen ser ingen anledning att ändra 
nuvarande struktur, kultur och fritid sköter uthyrningen till de 
föreningar de även gr bidrag åt. 
   
Förslag till beslut: 
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att 
Breidablick fortsättningsvis sköts som idag. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag 
-------------------- 

Kst 274/18.9.2009 
Kultur- och fritidsnämnden har av fullmäktige fått i uppdrag av se 
över sina avgifter för uthyrningen av Breidablick, bilaga E § 
274/13 Kst. Samtidigt skulle nämnden utreda om Breidablick 
budgetmässigt borde flyttas till tekniska nämnden. Nämnderna 
beslutade att tekniska fortsättningsvis handhar underhållet av 
fastigheten medan kultur- och fritids sköter driften av 
Breidablick. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom 
och överför ärendet till fullmäktige. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet till nämnderna för 
en noggrannare utredning av ansvarsfördelningen gällande 
fastighetsskötseln.  
------------------  
 

 
Kfn § 27/21.3.2011 

Bilaga 2 
Under 2010 har kultur- och fritidsnämnden på försök köpt 
vaktmästar- och städtjänster för Breidablick av Ålands 
idrottscenter. Upplägget har nu utvärderats. 
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Kommunstyrelsen har gett tekniska nämnden och kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att göra en noggrannare utredning av 
ansvarsfördelningen gällande fastighetsskötseln av Breidablick. 
 
Kultur- och fritidschefens förslag: 
Nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att vaktmästeri och 
städning delas upp mellan kultur- och fritidsnämnden och 
tekniska nämnden enligt följande: 
– tekniska sköter och bekostar underhåll samt nyckelhantering 
för och uthyrning av bostäderna/affärslokalen. Intäkterna från 
uthyrningen av affärslokalen och bostäderna tillfaller tekniska 
nämnden.  
– kultur och fritid sköter städning samt nyckelhantering för och 
uthyrning av festlokalen och omklädningsrummen. Intäkterna 
från uthyrningen av dessa utrymmen tillfaller kultur- och 
fritidsnämnden. 
– förändringen görs från och med 2012 och beaktas i 
budgetarbetet. 
Efter kommunstyrelsens behandling av ärendet tar nämnden 
ställning till om nuvarande upplägg för det område nämnden 
ansvarar för ska permanentas. 
 
Beslut: 
Förslaget godkändes med förtydligande att driften för hela 
fastigheten överförs till tekniska nämnden. 
----------------  

Kst § 92/6.4.2011 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig i detta skede ärendet till 
kännedom och ber tekniska nämnden om ett utlåtande gällande 
kultur- och fritidsnämndens förslag. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
---------------  

TN § 35/12.5.2011 
Kommunstyrelsen har begärt ett utlåtande av Tekniska 
nämnden angående Kultur- och fritidsnämndens förslag. 
Förslag: 
Tekniska nämnden omfattar Kultur- och fritidsnämndens beslut. 
Beslut: 
Tekniska nämnden omfattade förslaget med tillägget att intern 
hyra debiteras för den del Kultur- och fritidsnämnden utnyttjar. 
-----------------  

Kst § 177/22.6.2011 
Förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar nämndernas förslag och föreslår att 
fullmäktige godkänner att: 
- tekniska sköter och bekostar underhåll samt 

nyckelhantering för och uthyrning av 
bostäderna/affärslokalen. Intäkterna från uthyrningen av 
affärslokalen och bostäderna tillfaller tekniska nämnden.  

- kultur och fritid sköter städning samt nyckelhantering för och 
uthyrning av festlokalen och omklädningsrummen. 
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Intäkterna från uthyrningen av dessa utrymmen tillfaller 
kultur- och fritidsnämnden. 

- förändringen görs från och med 2012 och beaktas i 
budgetarbetet. 

- Intern hyra debiteras för den del Kultur- och fritidsnämnden 
utnyttjar fastigheten.  

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

Kfm § 45 
Förslag: 
Kommunfullmäktige omfattar kommunstyrelsens förslag. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga ärendet.  
 
 

SKRIVELSE ANGÅENDE TOMT I GODBY 

Kst § 176/22.6.2011 
En skrivelse, undertecknad av 12 kommuninvånare, är riktad till 
kommunstyrelsen. Ärendet angår tomt nr. 2 kvarter 50 i Godby, 
bilaga I § 176/11 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen bordlade ärendet och beslöt att inför 
inkommande kommunstyrelsemöte, utföra en platssyn innan 
vidare beslut i ärendet fattas. 
Jäv: 
Rolf Karlsson förklarade jäv. Kommunstyrelsen beslöt att 
jävsgrund förelåg och Karlsson avlägsnade sig under 
ärendebehandlingen.  
----------------  

Kst § 192/24.8.2011 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen bordlade ärendet. 
Jäv: 
Rolf Karlsson förklarade jäv. Kommunstyrelsen beslöt att 
jävsgrund förelåg och Karlsson avlägsnade sig under 
ärendebehandlingen. 
-------------------  

Kst § 213/7.9.2011 
Beslut:  
Kommunstyrelsen konstaterade vid sitt platsbesök att tomten till 
största del består av ett relativt högt berg och därför inte lämpar 
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sig för byggnation. Vidare konstaterade styrelsen att tomten 
fungerar som lekplats för områdets barn. 
Kommunstyrelsen beslöt att inför kommunfullmäktige föreslå att 
tomten tillsvidare inte bjuds ut till försäljning och att en 
detaljplaneändring görs. 
Jäv: 
Rolf Karlsson förklarade jäv. Kommunstyrelsen beslöt att 
jävsgrund förelåg och Karlsson avlägsnade sig under 
ärendebehandlingen. 
-------------------  

Kfm § 46 
Kommunstyrelsen föreslår att tomt nr. 2 kvarter 50 i Godby 
tillsvidare inte bjuds ut till försäljning och att en 
detaljplaneändring görs, bilaga E § 46/11 kfm. 
Förslag: 
Kommunfullmäktige omfattar kommunstyrelsens förslag. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga ärendet.  

 

BESVÄRSANVISNING 

Kfm § 47 
Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet 
förklarades avslutat kl. 23.55. Besvärsanvisning bifogas 
protokollet.   

 
 
 

FRÅGESTUND 

Under frågestunden diskuterade fullmäktige följande ärenden: 
 

• Möjligheten till elektroniskt utskick av kallelser  
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BESVÄRSANVISNING 
 
 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträdet  Paragraf 
Kommunfullmäktige i Finström 3. 11.2011   §§ 33-47 
 
Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer; 
33-35, 37-39, 44 
 
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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