
FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Nr 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 11.6.2009 3/09

Sammanträdestid Torsdag 11.6.2009, kl. 19.00

Nya kommungården i Godby, sammanträdesrummet
Beslutande

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

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

Övriga närvarande x Höglund Roger, kommunstyrelsens ordförande
x Per Lycke, kommunstyrelsens viceordförande
x Niklas Oriander, vik kommundirektör 
x Josefsson, Boel, ekonomichef
x Rolf Karlsson
x Björn Grüssner 

Paragrafer §§  27- 35

Underskrifter Ordförande 
                

  Vice ordförande   Sekreterare

Lars-Åke Mattsson
§27-31, §33-35

Sven-Anders 
Danielsson
§32

Niklas Oriander 

Protokolljustering Godby den  11.6.2009

Bernt Randelin Sven Löfman 

Protokollet framlagt till 
påseende

Godby 11.6.2009

Intygar Niklas Oriander 
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Sammanträdestid Torsdag 11.6.2009, kl. 19.00
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Ärenden:

27 § Konstatera laglighet och beslutförhet
28 § Protokolljusterare
29 § Föredragningslistan 
30 § Bokslut 2008
31 § Budgetuppföljning per 30.4.2009
32 § Hemställningsmotion 
33 § Hemställningsmotion
34 § Kommunalförbundet Ålands Miljöservices förbundsstämma - ersättare 
35 § Besvärsanvisning
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kfm § 27
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 § 28
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll.
Beslut:
Att justera dagens protokoll utsågs Bernt Randelin och Sven 
Löfman.

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kfm § 29
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände föredragningslistan.

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Kommungården i Godby

12.6.2009 Niklas Oriander
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BOKSLUT 2008

Kst § 177/13.5.2009
Upptas till behandling kommunens bokslut för år 2008.

I enlighet med kommunallagen § 68 är kommunens 
räkenskapsperiod ett kalenderår. Styrelsen skall göra upp ett 
bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till 
fullmäktige före utgången av juni månad året efter 
räkenskapsperioden. I bokslutet skall ingå en resultaträkning, 
en balansräkning och bilagor till dem samt en översikt över 
budgetutfallet och en verksamhetsberättelse.

Bokslutet skall undertecknas av styrelseledamöterna och 
kommundirektören.

I enlighet med kommunallagen § 70 skall styrelsen, när 
verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med 
anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att 
balansera ekonomin.

Efter slutförd slutrevision kommer revisorerna att överlämna sin 
revisionsberättelse. Därefter kan styrelsen överlämna bokslutet 
till kommunfullmäktige.
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna bokslutet för år 2008 
samt underteckna handlingarna, bilaga A-§ 177/09 kst. 

Handlingarna överlämnas till revisorerna för slutrevision.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
--------

Kst § 195/3.6.2009
Revisorerna överlämnade revisionsberättelse efter utförd 
revision. Revisorerna förordar att bokslutet godkänns och att de 
redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den granskade 
perioden.
Förslag:
Kommunstyrelsen överlämnar bokslutet 1.1.2008-31.12.2008 till 
kommunfullmäktige, bilaga A 195/09 kst. Kommunstyrelsen 
föreslår inför kommunfullmäktige att bokslutet fastställs i 
uppgjord form samt att de redovisningsskyldiga beviljas 
ansvarsfrihet. Kommunstyrelsen föreslår också att 
räkenskapsårets överskott förs mot det fria egna kapitalet.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
-------------------
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Kfm § 30
Förslag:
Kommunfullmäktige fastställer bokslutet i uppgjord form, bilaga 
A kfm § 30/09. De redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet 
och räkenskapsårets överskott förs mot det fria egna kapitalet.
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.

BUDGETUPPFÖLJNING PER 30.4.2009

Kst § 196/3.6.2009
Budgetuppföljningen per sista april 2009 presenteras, bilaga B 
§ 196/09 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom 
och överför den som ett informationsärende till 
kommunfullmäktige. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
-------------------

Kfm § 31
Förslag:
Kommunfullmäktige antecknar sig uppföljningen till kännedom, 
bilaga B Kfm § 31/09. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.

HEMSTÄLLNINGSMOTION

Kst § 189/14.5.2008 
Lars-Åke Mattsson har inlämnat en hemställningsmotion. I en 
av landskapsregeringen beställd utredning från 2001 gällande 
huvudväg 2 på avsnittet Ingby-Gölby konstateras att 
huvudvägen har hög geometrisk standard men att 
anslutningarna till vägen är oreglerade och öppna. Avsnittet har 
relativt hög olycksfrekvens, dels en hel del djurolyckor men 
också många olyckor i vägens anslutningar.
Utredningen beaktar en helhetslösning för hela vägavsnittet. 

Sommaren 2004 åtgärdades Andersbölekorsningen i enlighet 
med utredningens förslag. 

Den tyngst trafikerade korsningen i Gölby och Björsby har dock 
ännu inte åtgärdats. I utredningen föreslås att anslutningen till 
väg nr 40 (Gölby-Nägsby) görs så att en väg nr 40 förlängs i 
huvudsak i rakt östlig riktning för en anslutning till huvudväg 2. 
Anslutning medför att nuvarande anslutningar till väg nr 40 i 
Björsby och Ämnäs inte längre behövs.
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Vid behandlingen av 2008 års budget införde finansutskottet en 
skrivning att Nägsbyvägens anslutning skulle bibehållas och 
befintliga korsningar byggas om. Eftersom anslutningsvägarna i 
högsta grad berör Finström anser Lars-Åke Mattsson att det 
vore av högsta vikt att Finströms kommun uppvaktar Ålands 
landskapsregering i ärendet.
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar begära ett utlåtande från tekniska 
nämnden.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
--------

TN § 16/24.2.2009
Utlåtande trafiklösning
Kommunstyrelsen begär ett utlåtande över hemställningsmotion 
från Lars-Åke Mattsson gällande en säkrare trafiklösning vid 
Näfsbyvägens anslutning till Godbyvägen. Se bilaga.
Förslag till beslut:
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen enligt: 
När Näfsbyvägen byggs om förlängs vägen i rak östlig riktning 
och ansluts till Godbyvägen. Nuvarande fyrvägs korsningar 
med anslutning till Ämnäs och Björsby avskaffas. 
Anslutningarna till Godbyvägen blir säkrare när fyrvägs-
korsningarna tas bort.
BESLUT:
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att 
vägarna behålls som idag, för att bland annat inte försvåra för 
kollektivtrafiken.
---------

Kst § 124/8.4.2009 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att kommunens 
inställning är att vägarna behålls som idag, för att bland annat 
inte försvåra för kollektivtrafiken. 
Beslut: 
Årendet återremitteras till tekniska nämnden för att höra 
kollektivtrafikidkare i ärendet. 
--------

TN § 37/12.5.2009 
Sundqvists och Williams buss har hörts i ärendet, se bilaga. De 
föreslår:
- Bygg grupperingsfiler i de befintliga korsningarna
- Den nya föreslagna anslutningen är onödig
- Andersböle  korsningen  tas  bort  och för  övrigt  är  vägen  i 

dåligt skick.
Förslag till beslut:
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att 
vägarna behålls som idag, för att bland annat inte försvåra för 
kollektivtrafiken.
BESLUT:
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Enligt förslag. Leif Andersson anmälde avvikande åsikt.
--------

Kst § 204/3.6.2009
Förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 
kommunens inställning är att vägarna behålls som idag, för att 
bland annat inte försvåra för kollektivtrafiken, bilaga E § 
204/2009 kst. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
--------------------

Kfm § 32
Ordförande Lars-Åke Mattson anmälde jäv. Fullmäktige beslöt 
att jävsgrund förelåg och Mattson övergav ordförandeskapet åt 
vice ordförande under ärendebehandlingen. 

Förslag:
Kommunfullmäktige besluter att omfatta kommunstyrelsens 
förslag.
Beslut:
Lars-Åke Mattson föreslog understödd av ledamot Thomas 
Mattson följande: Finströms kommun anhåller hos Ålands 
landskapsregering om en förnyad utredning av anslutningen av 
Emkarbyvägen (vägnr 40)  till nya Godbyvägen (väg nr 2).
Emkarbyvägen löper mellan Näfsby och Gölby fungerar som en 
huvudled i väst-öst. Anslutningen till huvudleden i Gölby är 
belägen i Jomala kommun men betjänar huvudsakligen trafik 
från stora delar av Finström och berör även Hammarlands- och 
Eckerötrafiken. 

Avslutningen av Emkarbyvägen i Gölby har två 90 graders 
kurvor och ändar i en fyrvägskorsning då den ansluts till 
huvudled 2.

Ur trafiksäkerhetssynpunkt behövs en lösning för vägavsnittets 
anslutning till huvudleden. Finströms kommun anser att en 
förnyad utredning där de senaste rönen beaktas beträffande det 
som berör ombyggnaden av korsningsområdena beaktas.lande 
trafiksäkerhet för samtliga trafikanter beaktas samt de 
miljöfrågor som berörs.

Kommunfullmäktige beslöt efter omröstning med siffrorna 9-2 
enligt Lars-Åke Mattsons förslag. Omröstningsprotokoll i bilaga 
C § 32/2009 Kfm.

HEMSTÄLLNINGSMOTION
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Elof Johns hemställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 
12.6.2008 om att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda behovet av att hänga upp vägbeslysning på 
sträckan Pålsböle skola och Sarlings. Under den mörka 
perioden av året rör det sig mycket folk på den aktuella 
sträckan och trafiksäkerheten skulle förbättras om kommunen 
hängde upp vägbelysning. Stolpar finns redan på plats. 

Kfm § 46/12.6.2008

Kommunfullmäktigeledamot Elof Johns inlämnade två stycken 
motioner vilka kommunfullmäktige remitterade till 
kommunstyrelsen för behandling. 
--------

Kst § 245/25.6.2008

Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar remittera ärendet till tekniska 
nämnden för ett utlåtande. 
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
--------

TN § 43/12.5.2009 
En hemställningsmotion har lämnats in där tekniska nämnden 
fått i uppdrag att utreda behovet av belysning mellan Pålsböle 
skola och Sarlings butik.
Förslag till beslut:
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att 
man väntar med utbyggnaden av gatubelysning. Ny teknik finns 
men ännu inte riktigt utprovad, tekniken är dyr i inköp men med 
LED-belysning håller man ner drifts- och 
underhållskostnaderna.
BESLUT:
Enligt förslag
--------

Kst § 205/3.6.2009
Förslag:
Kommunstyrelsens föreslår inför kommunfullmäktige att man 
väntar med utbyggnaden av gatubelysningen mellan Pålsböle 
skola och f.d. Sarlings butik tills den nya tekniken, som ger 
lägre drifts- och underhållskostnader, är bättre utprovad.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------------

Kfm § 33
Förslag:
Kommunfullmäktige besluter att omfatta kommunstyrelsens 
förslag.
Beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.
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KOMMUNALFÖRBUNDET  ÅLANDS  MILJÖSERVICES  FÖRBUNDSSTÄMMA  - 
ERSÄTTARE

Kst § 181/13.5.2009
Kommunalförbundet Ålands Miljöservice håller förbundsstämma 
29.5.2009 kl. 13.00. 
Förslag:
Kommunfullmäktige beslöt den 28.8.2008 att befria Jürgen 
Pastoor från sina kommunala förtroendeuppdrag i Finströms 
kommun. Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige 
en representant till kommunförbundet Ålands miljöservice 
istället för Jürgen Pastoor.
Beslut:
Kommunstyrelsen  föreslår  inför  kommunfullmäktige  att  Lars 
Rögård blir ersättare istället för Jürgen Pastoor.
------------------

Kfm § 34
Förslag:
Kommunfullmäktige besluter omfatta kommunstyrelsens förslag.
Beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.

BESVÄRSANVISNING

Kfm § 35
Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet 
förklarades avslutat kl. 20.13. Besvärsanvisning bifogas 
protokollet. 

FRÅGESTUND

Under frågestunden blev fullmäktige informerade om följande 
ärenden:

- Golfbana i Ämnäs/Godby
- Krutbyn 
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