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Sammanträdesplats Kommungården i Godby, sammanträdesrummet 
 
Ärenden: 
 
63 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
64 § Protokolljusterare 
65 § Föredragningslistan  
66 § Budget 2011 samt ekonomiplan för åren 2012-2013 
67 § Avgifter 2011 
68 § Arvodesstadga för år 2011  
69 § Budgetuppföljning – oktober 
70 § Tillsättande av tjänst – Byggnadsinspektör  
71 § Utökat samarbete inom barnskyddet  
72 § Hemställningsmotion  
73 § Hemställningsmotion 
74 § Hemställningsmotion  
75 § Vatten- och avloppspriser för år 2011  
76 § Godkännande av avtal – Fältararbete  
77 § Anhållan om tilläggsbudet – Socialförvaltningen  
78 § Anhållan om omdisponering av investeringsanslag  
79 § Fullmakt åt kommunstyrelsen  
80 § Besvärsanvisning  
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kfm § 63 
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 § 64 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Att justera dagens protokoll utsågs Dick Lindström och Thomas 
Mattsson. 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN  

Kfm § 65 Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut:  
Kommunfullmäktige godkände föredragningslistan med följande 

  tillägg: 
• Fullmakt åt kommunstyrelsen 

 
 

BUDGET 2011 SAMT EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2012-2013 

Kst § 229/23.6.2010    
Upptas till behandling budgetdirektiven för år 2011, bilaga A § 
229/10 kst. Inför 2011 föreslås kostnaderna bevaras på 2010 
års nivå, lönerna höjs enligt gällande kollektivavtal och att 
kommunförbundens budgeter följs. Vidare föreslås att en skild 
budgetram för äldreomsorgen inför. Förslag till budgetramar 
presenteras under mötet. Nämnderna skall inkomma med sina 
budgetförslag till kommunkansliet senast 3 september 2010 och 
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i samband med budgetbehandlingen, förslag till avgifter och 
ekonomiplan för 2012-2013. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen omfattar budgetdirektiven och beslutar 
inbegära nämndernas förslag till budget och avgifter för 2011 
samt förslag till ekonomiplan för år 2011-2012.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. Vidare beslöt 
kommunstyrelsen att föreslå inför fullmäktige att 
minimikostnaden för investering höjs från 4000€ till 8000€.  
------------------------  
 

Kst § 307/11.10.2010 
Upptas till diskussion budgeten för 2011 samt ekonomiplanen 
för åren 2012-2013. Ansvariga för lantbruks-, kultur- och fritids-, 
tekniska-, byggnads- samt skolnämndens budgetar har bjudits 
in, bilaga A § 307/10. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
-----------------------  

Kst § 318/12.10.2010 
Upptas till diskussion budgeten för 2011 samt ekonomiplanen 
för åren 2012-2013. Ansvariga för socialvårdens, barn- och 
äldreomsorgens, brandväsendets och FFBK:s samt allmänna 
förvaltningens budgetar har bjudits in, bilaga A § 307/10. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera budgetförslagen till 
följande nämnder: 
 

• Budgetförslaget för socialvården höjs med 200.000€. 
Socialnämnden 

• Kostnaderna för det nya avtalet angående 
fältarverksamheten skall ingå. 

• Kostnaden för familjearbetare skall ingå men anslaget 
binds till kommunstyrelsen. 

• Kommunförbundens budgetar skall följas. 
• En budgetspecifikation på kontonivå inklusive 

motiveringar av kostnadsökningarna skall delges 
kommunstyrelsen senast 21.10.2010.  

 

• nämndens personalresurser ökar med 0.5 i.o.m. att Mise 
sagt upp avtalet med kommunen om köptjänster. 
Kommunstyrelsen föreslår att anslaget för 
underhållskostnader under intern service minskas med 
10.000€. 

Tekniska nämnden 

 
Investeringar  
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• anslag för underhåll av fastigheter slås ihop till 
sammanlagt 26.000€. Nämnden får avgöra 
underhållsbehovet.  

--------------------  
Kst § 329/27.10.2010 

Återupptas till diskussion budgeten för 2011 samt 
ekonomiplanen för åren 2012-2013 
Förslag: 
Ekonomichefen presenterar det uppdaterade budgetförslaget 
och kommunstyrelsen beslutar förelägga budgetförslaget för år 
2011 till kommunfullmäktige, bilaga A § 329/10 kst. 
Budgetförslaget återremitteras till kommunstyrelsen efter 
remissdebatt i fullmäktige.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
--------------------  
 

Kfm § 50/3.11.2010 
Förslag: 
Budgetförslaget för år 2011 presenteras, diskuteras och 
återremitteras till kommunstyrelsen, Bilaga A § 50/10 Kfm. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
-------------------  
 
 

Kst § 349/10.11.2010  
Återupptas till behandling budgeten för 2011 samt 
ekonomiplanen för åren 2012-2013.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen begär socialnämnden att inkomma med 
komplettering av nyckeltal för Rosengård.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
---------------------  

Kst § 372/1.12.2010 
Socialnämnden inkom 15.11.2010 med komplettering av 
nyckeltal för Rosengård.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar förelägga budgetförslaget för år 
2011 till kommunfullmäktige, bilaga A § 372/10 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-------------------  

Kfm § 66 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att minimikostnaden 
för investering höjs från 4000€ till 8000€. Vidare föreslår 
kommunstyrelsen att fullmäktige omfattar förslaget till budget för 
2011 samt ekonomiplanen för åren 2012-2013, bilaga A § 66/10 
Kfm.  
Beslut: 
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Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget om höjning av 
minimikostanden för investering från 4000€ till 8000€. Vidare 
godkände kommunfullmäktige enhälligt förslaget till budget 
2011 samt ekonomiplanen för åren 2012-2013, med tillägget att 
kommunen bör medverka till att utformningen av den 
gemensamma räddningsmyndigheten genomförs snarast.  
 
 

AVGIFTER 2011 

Kst § 354/10.11.2010 
Upptas till behandling nämndernas förslag till avgifter för 2011. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 
avgifterna för 2011 fastställs enligt, bilaga A § 354/10 Kst. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------------  
 

Kst § 373/1.12.2010 
Brandnämnden önskar bifoga avgifter för 2011 enligt bilaga B § 
373/10 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner nämndens förslag och överför 
ärendet till kommunfullmäktige. 
Beslut: 
 Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
---------------------  

Kfm § 67 

Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 
avgifterna för 2011 fastställs enligt bilaga B § 67/10 Kfm.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  

 
 

ARVODESSTADGA FÖR ÅR 2011 

 
Kst § 361/10.11.2010  

 
Förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att arvodesstadgan  
bibehålls oförändrad år 2011, bilaga E § 361/10 kst.  
Beslut: 
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Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
---------------- 

Kfm § 68 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 
arvodesstadgan för år 2011 fastställs enligt bilaga C § 68/10 
Kfm.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt att återremittera ärendet.  

 

BUDGETUPPFÖLJNING – OKTOBER 

Kst § 381/1.12.2010 
Upptas till behandling kommunens budgetuppföljning t.o.m. 
31.10.2010, bilaga D § 381/10 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom 
och överför den som ett informationsärende till 
kommunfullmäktige.  
 Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-------------  

Kfm § 69 
Förslag: 
Kommunfullmäktige antecknar sig budgetuppföljningen t.o.m. 
oktober till kännedom, bilaga D § 69/10 Kfm.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  

 

TILLSÄTTANDE AV TJÄNST - BYGGNADSINSPEKTÖR 

Kst § 352/10.11.2010 
Kommunstyrelsen beslöt 11.10.2010 att lediganslå tjänsten 
som ordinarie byggnadsinspektör samt utsåg en 
rekryteringsgrupp. Ansökningstiden var 13.10-28.10.2010. 
Rekryteringsgruppen föreslår att sökande Kaj Granholm erhåller 
tjänsten som ordinarie byggnadsinspektör i Finströms kommun. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige utser vikarierande 
byggnadsinspektör Kaj Granholm till ordinarie 
byggnadsinspektör. Lön och förmåner behålls oförändrade.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-------------  
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Kfm § 70 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige utser vikarierande 
byggnadsinspektör Kaj Granholm till ordinarie 
byggnadsinspektör. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  

 
 

UTÖKAT SAMARBETE INOM BARNSKYDD 

SocN § 158/6.9.2010 
 
Socialnämnden i Finströms kommun har med tjänstemän och 
enskilda politiker deltagit i en diskussion som anordnades på 
initiativ av Sunds kommun våren 2010 där behovet av 
samarbete inom barnskyddet påtalades. 
Konstaterades att flera kommuner har behov av ett samarbete 
runt den s.k. tredje socialarbetaren, om vilken regleras i 
barnskyddslagen. Saltviks kommun påpekar helt korrekt att om 
flera kommuner deltar bör det finnas en schemalagd turordning 
eller en prioritetsordning mellan kommunerna. 
 
Socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden är positiv till samarbete i specifik 
barnskyddsangelägenhet i enlighet med anhållan från Saltviks 
kommun  och för ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Beslut: 
Föreslås att socialnämnden är positiv till samarbete i specifik 
barnskyddsangelägenhet i enlighet med anhållan från Saltviks 
kommun och överför ärendet till kommunstyrelsen. 
---------------------  

Kst § 357/10.11.2010  
Förslag: 
Med hänvisning till det samarbetsavtal kommunen ingått med 
Geta, Hammarland och Eckerö föreslår kommunstyrelsen att 
fullmäktige godkänner möjligheten för övriga kommuner att 
omfattas av samarbetet, på samma villkor som befintliga 
avtalsparter.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget och konstaterade att 
avgift inte debiteras för framtagande av avtal.  
----------------  

Kfm § 71 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner 
möjligheten för övriga kommuner att omfattas av samarbetet 
inom barnskyddet, på samma villkor som befintliga avtalsparter.   
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
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HEMSTÄLLNINGSMOTION 

Kfm § 60/3.11.2010 
Elof Johns inlämnade en hemställningsmotion med 
hemställningen att utreda behovet av kommunens medlemskap i 
MISE, Bilaga J § 60/10 kfm. 
Beslut:  
Kommunfullmäktige remitterade ärendet till styrelsen för 
beredning.  
-------------------  

Kst § 359/10.11.2010 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder, bilaga C § 359/10 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att hänvisa till det tidigare beslut i 
ärendet som kommunfullmäktige fattade 10.12.2009 och 
konstaterade vidare att MISEs verksamhet kontinuerligt 
förbättrats och anpassats i enlighet med 
medlemskommunernas önskemål.  
-----------------  

Kfm § 72 
Förslag: 
Kommunfullmäktige antecknar sig ärendet till kännedom.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt att återremittera ärendet för att 
kommunstyrelsen skall ge förslag till kommunfullmäktige om 
kommunens ställning i MISE, före årsskiftet.  
 
 

HEMSTÄLLNINGSMOTION 

Kfm § 61/3.11.2010  
Elof Johns inlämnade en hemställningsmotion med 
hemställningen att utreda möjligheten till försäljning av Pålsböle 
skola, Bilaga K § 61/10 kfm. 
Beslut:  
Kommunfullmäktige remitterade ärendet till styrelsen för 
beredning.   
-----------------  

Kst § 360/10.11.2010  
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder, bilaga D § 360/10 kst.  
Beslut: 
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Kommunstyrelsen beslöt att hänvisa till ärendet Kommunens 
fastigheter Kfm § 43/17.6.2010 och konstaterade vidare att 
frågan är under behandling.  
-------------  

Kfm § 73 
Förslag: 
Kommunfullmäktige antecknar sig ärendet till kännedom.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga ärendet. 
 
 

HEMSTÄLLNINGSMOTION 

Kfm § 59/3.11.2010 
Elof Johns inlämnade en hemställningsmotion med 
hemställningen att utreda behovet av kommunens medlemskap i 
Ålands kommunförbund, Bilaga I § 59/10 kfm. 
Beslut:  
Kommunfullmäktige remitterade ärendet till styrelsen för 
beredning.   
--------------  

Kst § 358/10.11.2010  
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder, bilaga B § 358/10 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att utreda 
ärendet.  
-----------------  

Kst § 375/1.12.2010 
 

Ålands kommunförbunds är en i kommunallagen bestämd 
organisation. Kommunförbundets huvudsakliga uppgifter är att 
bevaka kommunernas intressen gentemot landskapet, att värna 
och stödja den kommunala självstyrelsen, främja samarbetet 
mellan kommunerna och bistå kommunerna i utvecklingen av 
verksamhet. Kommunförbundet är kommunernas 
arbetsgivarorganisation.  

Finströms kommun betalar för år 2010 40.000 euro i avgift till 
Ålands kommunförbund. Finströms andel av den kostnad som 
fördelas mellan kommunerna uppgår till 8,2 %. Till Finlands 
kommunförbund betalas för år 2010 5538 euro. I 
kommunförbundets budget 2011 är Finströms andel 38.000 
euro (8,2%). 
 
I enlighet med kommunallagen 96 § är varje kommun skyldig att 
ansluta sig till kommunförbundet. Om kommunen önskar 
utträde skall kommunen skriftligen meddela kommunförbundet 
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detta. Medlemskapet upphör den 31 december det år som följer 
efter det år då kommunen meddelat om utträdet. 
Kommunförbundet och den utträdande kommunen kan dock 
komma överens om en annan tidpunkt.  
 
I enlighet med 100 § kommunallagen är den kommunala 
avtalsdelegationen en del av Ålands kommunförbund. Även om 
en kommun utträtt ur Ålands kommunförbund är den bunden av 
de tjänstemanna- och tjänstekollektivavtal som ingås mellan de 
kommunala avtalsparterna i landskapet.  Avtalsdelegationens 
verksamhet skall enligt 105 § finansieras av kommunerna 
gemensamt. En kommun som utträtt ur Ålands kommunförbund 
är skyldig att trots utträdet delta i finansieringen av 
avtalsdelegationens verksamhet.  
 
Enligt Ålands kommunförbunds bokslut för år 2009 utgör 
driftsnettot för förbundsledningen 439.000 euro medan 
driftsnettot för avtalsdelegationen uppgick till 104.000 euro, 
således utgör avtalsdelegationens ca. 26 % av kostnaderna.  
    
Kommunens anställda deltar årligen i kurser som anordnas av 
kommunförbundet. Kurserna anordnas till självkostnadspris och 
ingår således inte i den andel av kommunförbundets kostnader 
som kommunen betalar. Kommunen får också via 
kommunförbundet arbetsrättslig rådgivning och ekonomisk 
rådgivning.  
 
I budgeten 2011 framhåller kommunförbundet att särskild vikt 
kommer att fästas vid samarbetsfrågor inom den sociala 
sektorn och att även inom andra förvaltningsområden utveckla 
projekt för att öka det strategiska samarbete kommuner 
emellan.  
 
Förslag:  
Kommunstyrelsen förordar att kommunfullmäktige antecknar sig 
informationen till kännedom. Vidare föreslår kommunstyrelsen 
åt fullmäktige att kommunen fortsättningsvis är medlem i Ålands 
kommunförbund.   
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-------------------  

Kfm § 74 
Förslag: 
Kommunfullmäktige antecknar sig ärendet till kännedom. Vidare 
föreslår kommunstyrelsen åt fullmäktige att kommunen 
fortsättningsvis är medlem i Ålands kommunförbund.   
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga ärendet.  
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VATTEN- OCH AVLOPPSPRISER FÖR ÅR 2011 

Kst § 378/1.12.2010  
Styrelsen för Finströms kommunaltekniska Ab föreslår att 
vatten- och avloppsvattenavgifterna för 2011 fastställs enligt 
1,252 euro/m3 för vatten och 3,54 euro/m3 för avloppsvatten. 
Förslaget innebär en höjning av vattenavgifterna med 4,3% och 
avloppsvattenavgiften med 9,9% i jämförelse med 2010 års 
nivå.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
vatten- och avloppspriserna för år 2011 enligt styrelsen för 
Finströms kommunaltekniska Ab:s förslag. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------------ 

Kfm § 75 
Förslag: 
Kommunfullmäktige fastställer vatten- och avloppspriserna för 
2011 enligt 1,252 euro/m3 för vatten och 3,54 euro/m3 för 
avloppsvatten. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 
 

GODKÄNNANDE AV AVTAL - FÄLTARARBETE 

SocN § 161/6.9.2010 
Socialnämnden i Mariehamn, som är huvudman för det 
förebyggande arbetet på fältet för ungdomar, de s.k., ” fältarna” 
, har beslutat att förnya avtalet med kommunerna om köp av 
tjänster. I detta syfte har det nu gällande avtalet från 1990 sagts 
upp fr.o.m 30.06.2010. Socialnämnden beslöt vidare att det nya 
avtalet , som träder i kraft då alla parter har undertecknat det, 
gäller fr.o.m 1.1.2011 t.o.m 31.12.2011. Avsikten är att under 
denna tid utarbeta ett nytt avtal i samråd med referensgruppen. 
De två huvudsakliga förändringarna i det nya avtalet är följande: 
 
-av de nuvarande 4 fältarbetarna finansieras idag en av övriga 
kommuner och tre av Mariehamn. Enligt det nya avtalet skulle 
andelen av kostnaden för övriga kommuner uppgå till två 
tjänster. Orsaken är främst att behovet av fältarnas arbete 
under de senaste åren ökat i landsbygdskommunerna, vilket 
föranleder en fördelning om 50% /50 % mellan stad och 
landsbygd. 
 
-Kostnaden har tidigare beräknats enligt kommunernas 
skatteören och det nya avtalsförslaget utgår från antalet 
ungdomar i åldern 13 – 17 år i kommunen.  
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Kostnaden enligt nuvarande beräkningsgrund har varit ca 8.000 
euro per år. Den nya fördelningsprincipen skulle ge en liknande 
kostnad, dvs ca. 7.790 euro för deltagande i kostnad i en tjänst. 
Kostnadsökningen enligt förslaget, som innebär en årskostnad 
om 15.619 euro kommer sig i stället kommunen skall delta i 
kostnaden av två fältarbetartjänster. 
Socialarbetaren deltog i samarbetsgruppen inför revideringen 
av avtalet. Den frågeställning som då togs upp var ett ev. 
deltagande i kostnader från högstadieskolornas håll, då mycket 
av fältarnas tid åtgår till lektioner i skolor och just detta arbete 
har ökat.  Även inriktningen av fältarbetet i stort diskuterades 
och med anledning av dessa öppna frågeställningar föreslås att 
det nya avtalet skulle gälla endast för ett år framåt, för att under 
året utarbetas vidare. 
Socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner föreliggande förslag till 
nytt avtal om köp av tjänster för fältarbete. 
Beslut: 
Beslutet bordläggs i väntan på budgetbeslut. 
------ 
 

SocN § 170/20.9.2010 
 
Genom en ny skrivelse från Socialnämnden i Mariehamns stad 
önskar man att Finströms kommun före den 31 10.2010 ger en 
indikation på hur kommunen förhåller sig till det nya avtalet. 
 
Förslag: 
Socialnämnden anser att det gamla avtalet bör gälla för år 2011 
och att man under nämnda år ytterligare utreder vilka 
samarbetsparter som har nytta av fältarverksamheten och hur 
kostnaderna i så fall skall fördelas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden beslutar inbjuda ledande fältare, representanter 
för fritids – och kulturnämnden och förbundsstyrelsen för NÅHD 
att tillsammans med socialnämnd och tjänstemän diskutera 
fältarverksamheten och kostnadsansvaret. 
------ 
 

SocN § 208/15.11.2010 
 
Socialnämnden har tillsammans med representanter från skola 
och fritidssektor fått en uttömmande information av 
socialvårdschefen och ledande fältarbetaren från Mariehamns 
socialförvaltning. 
 
Förslag: 
Socialnämnden godkänner det nya avtalet för 
fältarverksamheten. Ärendet överförs till kommunstyrelsen.  
 
Beslut: 
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Socialnämnden godkänner förslaget och ärendet överförs till 
kommunstyrelsen. 
-------------  

Kst § 382/1.12.2010 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner det nya 
avtalet om köp av tjänster för fältararbete, bilaga E § 382/10 kst. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. Kommunstyrelsen 
förutsätter vidare att en detaljerad ekonomisk redogörelse ingår 
i avtalets 6. Information mellan parterna. 
-----------------  

Kfm § 76 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
det nya avtalet om köp av tjänster för fältararbete, bilaga E § 
76/10 Kfm.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 
 

ANHÅLLAN OM TILLÄGGSBUDGET – SOCIALFÖRVALTNINGEN  

SocN § 209/15.11.2010  
 
BARNOMSORGEN 
Bruksgraden för barnomsorgen är per den 30.9.2010 67,08 %. 
Av bilagan framgår orsakerna till att 89 500,00 euro finns att 
omdisponeras. 
 
ÄLDREOMSORGEN 
Gällande vård på åldringshem är behovet enligt bilagan en 
tilläggsbudget på 251 000,00 euro. 
Gällande övrig äldreomsorg och hemservice beräknas 
budgeten hålla. 
 
ALLMÄN SOCIAL SERVICE 
Av bilagorna framgår att 
1.Kontot för social förvaltning beräknas att hålla. 
2.Kontona för barnskyddet beräknas att hålla 
3.Kontona för handikappservice behöver en tilläggsbudget på 
40 100,00 euro 
- 45 000,00 euro handikappservice 
- 1 000,00 euro sysselsättningsverksamhet för handikappade 
- 1 850,00 euro anstaltstjänster för handikappade 
 + 7 750,oo euro närståendestöd för yngre 
 +/-  Specialomsorgen 
Det totala behovet tilläggsbudget för denna sektor är 40 100,00 
euro 
4. Kontot för missbrukarvården behöver en tilläggsbudget på 47 
100,00 euro 
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5. Kontot för utkomststöd behöver en tilläggsbudget på 18 
580,00 euro 
Behovet av en tilläggsbudget är totalt 356 780,00 euro fördelat 
så att äldreomsorgens behov är 251 000,00 euro och allmänna 
sociala servicens behov är 105 780,00 euro. Eftersom det är 
möjligt att omdisponera medel kan från barnomsorgens budget 
flyttas totalt 89 500,00 euro. 
Det totala behovet av tilläggsbudget skulle då vara 267 000,00 
euro.  
Förslag: 
Socialnämnden godkänner tilläggsbudgeten för år 2010 enligt 
uppgjord kalkyl. Medel från barnomsorgen omdisponeras. 
Ärendet överförs till kommunstyrelsen. 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget och ärendet överförs till 
kommunstyrelsen 
-----------------  

Kst § 383/1.12.2010  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner 
socialnämndens anhållan om totalt 267.000€ i tilläggsbudget.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
------------------  

Kfm § 77 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner 
socialnämndens anhållan om totalt 267.000€ i tilläggsbudget.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 
 

ANHÅLLAN OM OMDISPONERING AV INVESTERINGSANSLAG 

 
Skn § 112/25.10.2010 

 
Skolans föreståndare har diskuterat med kommuningenjören 
flytten av klätterställningen från Pålsböle till Källbo och 
tillsammans har de hittat en lämplig placering. Ett anslag 
behövs för att flytta ställningen, gräva, forsla bort asfalt och fylla 
på med sand. Under investeringar finns ett anslag om 4 100 € 
för inköp av nya lekredskap till skolgården samt ett anslag om 4 
100 € för markiser. 
Markiserna har redan införskaffats. 
Vårt förslag är att nämnden anhåller till styrelsen om att få 
omdisponera "markispengarna" för flytten av ställningen.  
 
Sd:s Förslag: 
Skolnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om att få 
omdisponera anslaget för markiser i investeringsbudgeten (4 
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100 €) till flytt av klätterställning från Pålsböle skola samt 
montering av nya lekredskap.  
För lekredskap och flytt och montering önskar nämnden 
således sammanlagt använda 8 200 €  
 
Beslut: 
Skolnämnden godkände förslaget. 
_ _ _ _ _ _ _ 
 

Kst § 356/10.11.2010 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner 
omdisponering av investeringsanslag enligt skolnämndens 
förslag.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.  
-----------------  

Kst § 374/1.12.2010 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner 
omdisponering av investeringsanslag enligt skolnämndens 
förslag.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-----------------  

Kfm § 78 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner 
omdisponering av investeringsanslag enligt skolnämndens 
förslag.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 
 

FULLMAKT ÅT KOMMUNSTYRELSEN 

Kst § 401/9.12.2010 
Kommunens revisorer har påtalat behovet att vid möjlighet 
avkorta de långfristiga lånen utöver de i amorteringsplanerna 
fastslagna årliga beloppen.  
Förslag: 
Kommunfullmäktige befullmäktigar kommunstyrelsen, att om 
möjlighet föreligger, amortera kommunens långfristiga lån med 
högst 300.000€ per år, utöver det för ändamålet budgeterade 
medlen.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
--------------------  

Kfm § 79 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
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BESVÄRSANVISNING 

Kfm § 80 
Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet 
förklarades avslutat kl. 22.21. Besvärsanvisning bifogas 
protokollet.   

 
 
 

FRÅGESTUND 

Under frågestunden diskuterade fullmäktige följande ärenden: 
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BESVÄRSANVISNING 

 
 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträdet Paragraf 
Kommunfullmäktige i Finström 9. 12.2010   §§ 63-80 
 
Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer; 
63-67, 69-71, 75-79 
 
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. 
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