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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 

PROTOKOLL    

  Sammanträdesdatum Nr  
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 10.2.2011 1/11 

Sammanträdestid Torsdag 10.2.2011, kl. 19.00 
 

 Kommungården i Godby, sammanträdesrummet 
Beslutande  

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

 
- Rögård, Inga-Lill 
x Rögård, Lars 
- Wikström-Nordberg Carola 
x Boman, Carola 
- Lindblom, Per 
- Johansson, Lene-Maj 
 

Övriga närvarande x Höglund Roger, kst ordförande 
- Karlsson, Rolf 
x Oriander, Niklas vik kom.dir.   
x Lindblom, Regina  
 

x Randelin, Bernt  

Paragrafer §§  1 - 11 

Underskrifter Ordförande  
                 

Ordförande 
   

Sekreterare 

    

 Björn Grüssner 
§§ 1-2 

Lars-Åke Mattsson 
§§ 3-11 

Niklas Oriander 

Protokolljustering Godby den 10.2.2011 

   

 Fredrik Pastoor  Margareta Mattsson   

Protokollet framlagt till 
påseende 

Godby den 10.2.2011  

   

Intygar Niklas Oriander   
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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 
 

PROTOKOLL      

  Utfärdat den 3.2.2011 Sida 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 10.2.2011 2 

Sammanträdestid Torsdag 10.2.2011, 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 § Hemställningsmotion  
7 § Hemställningsmotion 
8 § Detaljplaneändring – Norrö  
9 § Kommunal centralvalnämnd 
10 § Valnämnder och valbestyrelse 
11 § 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 
Björn Grüssner. 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 2011. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige valde enhälligt Lars-Åke Mattsson till 
ordförande och Sven-Anders Danielsson till viceordförande för 
kommunfullmäktige för år 2011. 
 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kfm § 3 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Att justera dagens protokoll utsågs Fredrik Pastoor och 
Margareta Mattsson. 
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FÖREDRAGNINGSLISTAN  

Kfm § 4 Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut:  
Kommunfullmäktige godkände föredragningslistan utan tillägg. 

 

SAMMANTRÄDESDAGAR OCH DATUM 

Kfm § 5 
Beslut fattas om vilka dagar och datum kommunfullmäktiges 
sammanträden skall äga rum år 2011. 
 
I regel har kommunfullmäktiges sammanträden ägt rum på 
torsdagar, då behov av sammanträde förelegat. Vidare har 
kommunfullmäktige under åren 2009 och 2010 sammanträtt 6 
gånger per år.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att kommunfullmäktiges 
sammanträden i regel äger rum på torsdagar kl. 19.00, då 
behov av sammanträde föreligger, dock minst 6 gånger per år.  
 
 
 

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: 
Kommunstyrelsen beslöt att hänvisa till ärendet Kommunens 
fastigheter Kfm § 43/17.6.2010 och konstaterade vidare att 
frågan är under behandling.  
-------------  

Kfm § 73/9.12.2010 
Förslag: 



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

Kommungården i Godby  

   10 februari 2011 Niklas Oriander 

     
- 5 - 

Kommunfullmäktige antecknar sig ärendet till kännedom.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga ärendet. 
-----------------  

Kfm § 85/22.12.2010 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga ärendet. 
----------------  

Kfm § 6 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  

 

HEMSTÄLLNINGSMOTION 

Kfm § 45/17.6.2010 
Thomas Mattson inlämnade en hemställningsmotion med 
hemställningen att utreda möjligheten att höja hemvårdsstödet, 
bilaga L § 45/10 kfm. 
Beslut:  
Kommunfullmäktige remitterade ärendet till styrelsen för 
beredning.   
-------------  

Kst § 239/23.6.2010  
En hemställningsmotion angående höjning av hemvårdstöd har 
delegerats till styrelsen för beredning, bilaga G § 239/10 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen ber socialnämnden om ett utlåtande 
angående motionen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-----------------  
 

SocN § 234/14.12.2010  
Kommunstyrelsen har begärt ett utlåtande av socialnämnden 
över en hemställningsmotion angående höjning av kommunens 
hemvårdsstöd. I motionen motiveras en höjning av kommunens 
hemvårdsstöd med att stödet för vård av barn under tre år 
nästan har varit oförändrat det senaste årtiondet samtidigt som 
löneutvecklingen under samma period uppges ha varit god och 
levnadskostnaderna har höjts.  
Hemvårdsstödet regleras i landskapslagen om stöd för vård av 
barn i hemmet, nedanstående summor är i nivå med gällande 
lagstiftning. Det är möjligt för en enskild kommun att göra egna 
förändringar i stödsystemet så länge dessa inte försämrar den 
grundnivå som anges i lagen. 
Grunddel erhålls efter föräldrapenningperiodens slut för ett barn 
under tre år som inte nyttjar kommunal barnomsorg. 
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Syskonförhöjning erhålls då det finns under sjuåriga syskon till 
det barn som är under tre år om syskonet inte nyttjar 
heltidsplats inom den kommunala barnomsorgen. 
Full tilläggsdel erhålls om familjens sammanlagda skattepliktiga 
inkomster per månad ej överstiger 777 €. Överstiger de 
skattepliktiga inkomsterna 2.597 €/månad utbetalas ingen 
tilläggsdel. 
Partiellt stöd utbetalas om vårdnadshavare till barn under tre år 
eller skolbarn i årskurs ett och två arbetar högst 30 h/v. Stödet 
utbetalas inte om grunddel utbetalas eller om barnet nyttjar 
kommunens fritidshemsverksamhet. 
För närvarande är hemvårdsstödets belopp följande: 
- grunddel 390 €/månad 
- syskonförhöjning, 20 % av grunddelen, 78 €/månad  
- partiellt stöd, 25 % av grunddelen, 97,50€/månad 
- tilläggsdel, högst 70 % av grunddelen, max 273 €/månad 
Barnomsorgsledarens förslag: 
I landskapets budget för år 2011 ingår som ett mål att lagen om 
stöd för vård av barn i hemmet skall revideras. Ett av de 
revideringsbehov som föreslås genomföras är en förhöjning av 
hemvårdsstödet i enlighet med indexhöjningen för 
konsumentprisindex 2001-2009. Med hänvisning till detta 
föreslås att socialnämnden förordar inför kommunstyrelsen att 
fortsättningsvis följa den gällande lagstiftningen i väntan på 
beslut från landskapsregeringen i ärendet. 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
--------------  

Kst § 29/2.2.2011 
Förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar socialnämndens beslut och överför 
ärendet till kommunfullmäktige. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
---------------  

Kfm § 7 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget med tillägget 
att frågan bör behandlas i samband med 2012-års 
budgetarbete. 
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DETALJPLANEÄNDRING – NORRÖ 

Bn § 155/16.11.2010 
Uppta till behandling ändring av detaljplan för Norrö 3:42 i 
Bamböle, Finström. 
 
Förslag till beslut: Byggnadsnämnden föreslår inför Finströms 
kommunstyrelse att nya detaljplanen fastställs enligt bilaga. 
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 
-----------------  

Kst § 385/2.12.2010 
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att ställa ut detaljplanen till allmänt 
påseende i 14 dagar samt ger områdesarkitekten i uppdrag att 
under utställningstiden höra berörda tomtgrannar, bilaga F § 
385/10 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------------  

Kst § 26/2.2.2010 
Planen var utställd till allmänt påseende 9-23.12.2010. Under 
tiden inkom en anmärkning som planläggaren har bemött, 
bilaga C § 26/11 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar planläggarens bemötande och 
föreslår att kommunfullmäktige fastställer detaljplanen.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-----------------  

Kfm § 8 
Förslag: 
Kommunfullmäktige fastställer detaljplanen, bilaga A § 8/11 
Kfm. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt att återremittera ärendet.  
 
 

KOMMUNAL CENTRALVALNÄMND 

Kst § 18/2.2.2011 
Upptas till behandling tillsättande av kommunal centralval-
nämnd för Finströms kommun. 
 
Kommunfullmäktige skall under valåret tillsätta en 
centralvalnämnd enligt 5 § landskapslagen om lagtingsval och 
kommunalval. 
 
Nämnden har haft följande sammansättning: 
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Ordförande: Margareta Brändström, Bjärström 
Viceordf: Sven-Erik Jansson, Bjärström 
Ledamöter: Gerd Viktorsson, Godby 
 Inger Johansson, Ämnäs 
 Tage Boman, Stålsby 
 
Suppleanter: Sigmar Karlsson, Birger Berndtsson, Fraenk 
Andersson, Brita Erlandsson och Göran Eklund.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att centralval-
nämnden bibehåller ovannämnda sammansättning. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med följande ändring: 

• Leif Isaksson ersätter Göran Eklund som suppleant.  
-----------------------  

Kfm § 9 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 
  
 

VALNÄMNDER OCH VALBESTYRELSE 

Kst § 19/2.2.2011  
Kommunfullmäktige skall enligt 6 § landskapslagen om 
lagtingsval och kommunalval under valåret tillsätta en valnämnd 
för varje röstningsområde och en eller flera valbestyrelser. 
 
Valnämnderna har följande sammansättning: 
  

Ordförande: Ingermo Söderlund, Tjudö 
1 röstningsområde Tjudö 

Viceordf: Kristina Högman, Tjudö 
Ledamöter: Carita Fellman, Stålsby 
Bore Eriksson, Vestanträsk 
Magnus Rosenqvist, Pettböle 
Suppleanter: Carita Blomsterlund, Robert Mattsson, Eleonor 
Donner, Kaj Karlsson och Rigmor Erikson. 
 

Ordförande: Ann-Britt Verho, Markusböle 
2 röstningsområde Markusböle 

Viceordf: Kerstin Jansson, Svartsmara 
Ledamöter: Kerstin Sarling, Pålsböle 
Magnus Kraufvelin, Torrbolstad 
Bo-Erik Sandell, Markusböle 
Suppleanter: Åke Eklund, Stina Isaksson, Birgitta Englund, 
Åsmund Sundberg och Carina Sandell. 
 
3 röstningsområde Emkarby 
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Ordförande: Lars-Yngve Johansson, Emkarby 
Viceordf: Gunnevi Sjölund, Bamböle 
Ledamöter: Jan-Peter Sjölund 
Egon Lönnqvist, Bjärström 
Inga-Lill Abrahamsson, Bamböle 
Suppleanter: Erja Nordqvist, Viola Fagerholm, Brita Landell, 
Jan-Erik Henriksson och Karl-Johan Wallin 
 

Ordförande:  
4 röstningsområde Godby 

Viceordf: Christina Danielsson, Ämnäs 
Ledamöter: Gunilla Grönlund, Godby 
Ann-Louise Pellas, Godby 
Carl Lars Lindén, Godby 
Suppleanter: Marianne Karlsson, Bror Karlsson, Anette 
Sundberg, Patricia Boman och Roland Lindblom. 
 

Ordförande: Ann-Britt Mörn 
Valbestyrelse för Finströms kommun 

Viceordf:  Christina Pettersson 
Ledamot:  Knut Grüssner 
Suppleanter:Eivor Dahlblom, Styrbjörn Zetterman och 
Margaretha Johansson.  
 
Förslag: 
Kommunstyrelsen kompletterar nämnden för röstningsområde 4 

 Godby samt tillfrågar och utser ordförande för området. 
I övrigt föreslår kommunstyrelsen inför fullmäktige att de 
ovannämnda valnämnderna och valbestyrelsen bibehålls 
oförändrade.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget och beslöt att 
komplettera nämnden för röstningsområde 4 enligt följande: 
 

Ordförande: Ann-Louise Pellas, Godby 
4 röstningsområde Godby 

Viceordf: Christina Danielsson, Ämnäs 
Ledamöter: Carl Lars Lindén, Godby,  
Marianne Karlsson, Godby 
Roland Lindblom, Godby 
 
Suppleanter:, Bror Karlsson, Anette Sundberg, Patricia Boman, 
Werner Sundberg och Maricka Sundin. 
-----------------  

Kfm § 10 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
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BESVÄRSANVISNING 

Kfm § 11 
Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet 
förklarades avslutat kl. 21.15. Besvärsanvisning bifogas 
protokollet.   

 
 
 

FRÅGESTUND 

Under frågestunden diskuterade fullmäktige följande ärende: 
 

• Vision 2030  
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BESVÄRSANVISNING 
 
 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträd  Paragraf 
Kommunfullmäktige i Finström 10.2.2011   §§ 1-11 
 
Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer; 
1-3, 5-7, 9, 10. 
 
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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