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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 1 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 
 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 2 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Sven-Anders Danielsson och Isabella 
Sarling till att justera dagens protokoll. 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 3 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan med följande 
tillägg: 

• Upphandling av IT-tjänst  

 

DELGIVNING  

Kst § 4 
Delgivning av följande handlingar: 

• Polisdelegationen vid Ålands polismyndighet, prot. 
5/2011, 25.11.2011 

Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig handlingen till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER 

 
Kst § 5 

Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (8/11) 9/11 
Byggnadsnämnden (10/11) 1/12 
Skolnämnden (7/11) 8/11 
Lantbruksnämnden (2/11)  
Socialnämnden (10/11) 11/11, 1/12 
Tekniska nämnden (8/11) 1/12 
Räddningsområde Ålands landskommuner (7/11) 8/11 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 20/11 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

ORDINARIE SAMMANTRÄDEN 

Kst § 6 
Under år 2011 har kommunstyrelsens ordinarie sammanträden 
hållits kl 17.00 varannan onsdag i sammanträdesrummet på 
kommungården om inte annat har bestämts. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om när sammanträdena skall äga 
rum. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att sammanträden äger rum varannan 
onsdag kl. 17.00 om inte annat har bestämts.  
 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 

 
Kst § 7 

Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Ålands skall 
kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattas 
av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige höll sammanträde 
den 24.1.2012.  
Förslag:  
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Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkommit i laga 
ordning och antecknar i övrigt protokollet till kännedom.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

NÄMNDER OCH REPRESENTANTER 

Kfm § 7/24.1.2012 
Fullmäktige utser ledamöter till kommunala nämnder samt 
representanter i kommunalförbund och övriga organ. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt remittera ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 
-------------  

Kst § 8 
Förslag: 
Kommunstyrelsen lämnar förslag inför fullmäktige till ledamöter i 
kommunala nämnder samt representanter i kommunalförbund. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår ledamöter till kommunala nämnder 
och representanter till kommunalförbund i enlighet med bilaga A 
§ 8/12 kst. Vidare föreslår kommunstyrelsen att den ges 
fullmakt att utse representanter till bolagsstämmor som i de 
aktiebolag som kommunen kallas till.  
 

NÄMNDEMÄN I TINGSRÄTTEN 

Kst § 9 
Kommunstyrelsen har att inför fullmäktige föreslå nämndemän i 
Ålands tingsrätt för åren 2012-2015. 
För den tidigare mandatperioden 2008-2011 utsågs Sven-
Anders Danielsson och Inger Rosenberg-Mattsson. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att Inger Rosenberg-
Mattsson och Erik Brunström  utses till nämndemän i Ålands 
tingsrätt för åren 2012-2015. 
 

LANTMÄTERIGODEMÄN 

Kst § 10 
Kommunstyrelsen har att inför fullmäktige föreslå lantmäteri-
godemän för åren 2012-2015. 
För den tidigare mandatperioden 2008-2011 utsågs Ingegerd 
Eklund, Ann-Louise Pellas, Åsa Rosenberg, Roland 
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Danielsson, Karl Hamnström, Hans Sjöblom samt Torbjörn 
Björkman. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att följande personer 
utses som lantmäterigodemän för åren 2012-2015: Lennart 
Berndstson, Torbjörn Björkman, Åke Mattsson, Ann-Louise 
Pellas, Peter Karlsson, Sven Löfman samt Hans Sjöblom. 
 
 

KOMMUNSTYRELSENS REPRESENTANTER 

Kst § 11 
Kommunstyrelsen utser sina representanter i kommunens 
nämnder. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utser följande representanter i kommunens 
nämnder: 
 
Kultur- och fritidsnämnden: Isabella Sarling  
Gemensam räddningsnämnd: Sven-Anders Danielsson 
Byggnadsnämnden: Torbjörn Björkman  
Gemensam lantbruksnämnd: Sven-Anders Danielsson 
Skolnämnden: Lene-Maj Johansson  
Socialnämnden: Per Lycke   
Tekniska nämnden: Regina Lindblom 
 
   

OMBUD TILL MELLANKOMMUNAL OMBUDSSTÄMMA 

Kst § 12 
KomL. §§ 80-83 
 
En överenskommelse om sammankallande av en 
mellankommunal ombudsstämma träffas på initiativ av 
fullmäktige i en kommun. 
 
Varje deltagande kommun representeras vid ombudsstämman 
av högst tre ombud, vilka utses av fullmäktige. Fullmäktige kan 
även utse personliga ersättare för ombuden. Valbar är den som 
är valbar till kommunfullmäktige och också kommundirektören.  
Ombudsstämman sammankallas sålunda efter nyval för val av 
ledamot och ersättare för Norra Åland i olika organ där Norra 
Åland skall vara företrädda; 
- polisdelegationen,  
- avtalsdelegationen,  
- elförsörjningsdelegationen,  
- Medis  
- Norra Ålands högstadiedistrikt 
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- Fältarna  
- olika kommunförbunds styrelser ( De gamlas hem, Ålands 

omsorgsförbund, Ålands kommunförbund,  Ålands 
miljöservice m.fl) 

- ev. övriga organ där kommunerna får förfrågan om förslag 
till representation 

 
Finströms kommun kan åta sig att sammankalla en 
ombudsstämma för ovanstående frågor för Norra Åland. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige utser 
kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande 
(ersättare respektive viceordföranden) samt kommundirektören 
som ombud till den mellankommunala ombudsstämman samt 
att Finströms kommun sammankallar stämman. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

REFERENSGRUPP FÖR OMRÅDESARKITEKT 

Kst § 13 
Kommunstyrelsen utser kommunens representant i referens-
gruppen för områdesarkitekten. 
Enligt avtal om gemensam områdesarkitekt och planerare leds 
och övervakas verksamheten av en referensgrupp bestående 
av fem medlemmar, en från vardera avtalskommun. Represen-
tanterna utses av respektive kommunstyrelse. Referensgrup-
pens mandatperiod är två år. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar utse byggnadsinspektören att 
representera kommunen i referensgruppen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

FASTIGHETS AB ATUM – DETALJPLANEÄNDRING 

Kst § 330/1.12.2011 
Fastighets Ab Atum anhåller om godkännande av målsättningar 
för ändring av detaljplan, bilaga I § 330/11 kst. Bolaget har 
tidigare anhållit om både fastställande av målsättningar och 
detaljplan men har nu ändrat anhållan till att enbart omfatta 
kvarter 90 (tomt 1 och 4) medan den tidigare planen även 
omfattade kvarter 100 samt GC-väg och Postvägen.  
De nya målsättningarna avviker från de tidigare fastställda 
målsättningarna på följande punkter: 

• Ändringen av detaljplanen berör endast kvarter 90. 
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• Exploateringstalet bibehålls vid 0,25 (tidigare 0,52) vilket 
motsvarar en byggnadsyta på ca. 2200 m2. 

Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att de nya 
målsättningarna godkänns. Vidare föreslås att Åsa Mattsson 
fortsättningsvis fungerar som planläggare.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
----------------  

Kfm § 70/15.12.2011 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att de nya 
målsättningarna för detaljplanering av kvarter 90 (tomt 1 och 4) 
godkänns, bilaga I § 70/11 kfm. Vidare föreslås att Åsa 
Mattsson fortsättningsvis fungerar som planläggare. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
Jäv: 
Dick Lindström förklarade jäv. Kommunfullmäktige konstaterade 
att jävsgrund förelåg och Lindström deltog inte i 
ärendebehandlingen.  
-----------------  

Kst § 14 
 
Fastighets Ab Atum anhåller om godkännande av 
detaljplaneändring av kvarter 90 (tomt 1 och 4) i enlighet med 
bilaga B § 14/12 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att ställa ut planen till allmänt 
påseende i 30 dagar. Vidare besluter kommunstyrelsen att 
inbegära utlåtanden över förslaget till detaljplaneändring av 
byggnadsnämnden, tekniska nämnden, Finströms 
kommunaltekniska Ab och områdesarkitekten. Planläggaren 
ges i uppdrag att höra grannarna. Museibyråns tidigare 
utlåtande om området beaktas i vidare hantering av ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

SOPHANTERING - MISE 

Kst § 78/16.3.2011  
Upptas till behandling de förändrade förutsättningarna för 
sophantering i kommunen från och med 1.1.2012. Konstateras 
att en lösning angående bemannad återvinningscentral bör 
framarbetas samt att bl.a. den obemannade 
återvinningsstationen på Mattssons parkeringsplats i viss mån 
belastas av sopmaterial från kommuninvånare från kommuner 
som står utanför MISE samarbetet, vilket belastar MISE 
kommunerna ekonomiskt. Därför bör en ny lösning angående 
obemannad återvinningsstation tas fram i samråd med MISE. 
Förslag: 
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Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att utse en arbetsgrupp bestående av 
Bernt Randelin, Fredrik Molinder och Niklas Oriander. 
Arbetsgruppens uppgift är att utreda ärendena samt utarbeta ett 
förslag till skrivelse åt MISE styrelsen.  
-------------------  

Kst § 86/6.4.2011 
Arbetsgruppens förslag till skrivelse, bilaga A § 86/11 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar skrivelsen och besluter att 
vidarebefordra den till MISEs styrelse.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-----------------  

Kst § 266/20.10.2011 
Kommunstyrelsen har ännu inte fått ett skriftligt svar på de 
frågor och förslag som framfördes till MISE:s styrelse, 
angående den framtida avfallshanteringen i Finström. MISE:s 
verksamhetsledare informerade kommunstyrelsen om planerna 
12.10.2011 men ett antal frågeställningar förblev dock 
obesvarade.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ytterligare ett brev till 
styrelsen för MISE med begäran om att en konkret plan för 
avfallshanteringen i Finström skall framarbetas. Planen skall 
vara kommunstyrelsen tillhanda senast 30.11.2011, bilaga B § 
266/11 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. Vidare gav 
kommunstyrelsen den tidigare utsedda arbetsgruppen i 
uppdrag att revidera den år 2010 framarbetade utredningen om 
alternativa avfallshanteringslösningar.  
-----------------  

Kst § 325/1.12.2011 
Återupptas till behandling sophanteringen i kommunen. 
Diskussioner har förts mellan MISE, Saltviks returdepå Ab och 
kommunen om möjligheterna för ett samarbete där 
kommuninvånarna även framledes kunde nyttja den 
bemannade återvinningscentralen. Avsikten är att detta skall 
möjliggöras men för närvarande finns det juridiska hinder för att 
ingå avtal.  
 
MISE har framarbetat ett förslag till Finströms 
renhållningssystem för 2012. I förslaget framgår bl.a. att en 
avsiktsförklaring mellan Saltvik och MISE angående 
ovanstående skall göras innan årsskiftet 2011/2012. Förslaget 
skall behandlas av MISEs styrelse 13.12.2011.  
 
Vidare föreslås, som en temporär lösning, att en mobil ÅVC 
skall finnas tillgänglig på Mattssons parkeringsplats varje 
torsdag mellan kl. 16.00 och 18.00. Till den mobila ÅVC:n får 
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föras samma typs avfall som till en bemannad station. Detta 
omfattades även av MISEs förbundsstämma där styrelsen 
vidare gavs i uppdrag att hitta lösningar för bibehållen 
servicenivå gällande ÅVC tjänster i Finström.  
 
Alternativ för Finströms kommun angående avfallshantering är 
att ingå avtal med sophanteringsföretag som skulle omhänderta 
motsvarande uppgifter som MISE gör i dagsläget, medan 
myndighetsansvaret skulle återgå till kommunen. Den andra 
lösningen att hela avfallshanteringen skulle skötas i egen regi, 
möjligtvis i samarbete med grannkommuner, bilaga E § 325/11 
kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och beslutar om vidare 
åtgärder. 
Beslut: 
På basen av utförd utredning beslöt kommunstyrelsen att 
föreslå inför kommunfullmäktige att kommunen stannar kvar i 
MISE. Förutsättningarna är dock de att MISEs styrelse den 
13.12.2011 omfattar planen för avfallshanteringen i Finström 
med tillägg att den mobila ÅVC:n finns tillgänglig i kommunen 
minst 2 gånger i veckan. Vidare bör även företagarnas behov 
av avfallshantering tryggas. Kommunstyrelsen föreslår även att 
en utvärdering av avfallshanteringen görs före 30.9.2012. 
-------------------  

Kfm § 67/15.12.2011 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 
kommunen förblir medlem i MISE. Utredning kring alternativ för 
avfallshantering, MISEs förslag till plan för avfallshantering samt 
korrespondens med MISEs styrelse, bilaga H § 67/11 kfm.   
Beslut: 
Fullmäktigeledamot Olof Erland framförde motförslaget att 
kommunen begär utträde ur MISE men att kommunen önskar 
föra en vidare dialog under första halvan av 2012 med styrelsen 
för MISE angående upprättande av en bemannad 
återvinningscentral i kommunen och att kvarhålla de 
obemannade stationerna enligt kommunens önskemål. På 
basen av dessa diskussioner kan kommunen komma att 
ompröva sitt beslut om utträde. Förslaget vann understöd och 
ställdes mot kommunstyrelsens beslut. Efter omröstning med 
röstningssiffrorna 3 – 13 vann Erlands förslag och fullmäktige 
beslöt att begära utträde ur MISE.  
Omröstningsprotokollet i bilaga H 2 § 67/11 kfm.  
-----------------  

Kst § 15 
Kommunfullmäktige kom i december 2011 att besluta om 
utträde ur MISE fr.o.m. 1.1.2013. Fullmäktige önskar dock att 
en dialog förs med styrelsen för MISE och att beslutet om 
utträde kan komma att omprövas under 2012. Ifall beslutet 
kvarstår måste kommunens utveckla ett eget 
avfallshanteringssystem.  
Förslag: 
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Kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp med uppgift att 
förhandla med styrelsen för MISE och att framarbeta en plan för 
avfallshanteringen i kommunen framöver. En slutrapport med 
rekommendationer förutsätts vara överlämnad till 
kommunstyrelsen senast 30.4.2012. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.  
 
 

OMDISPONERING AV MEDEL – SOCIALFÖRVALTNINGEN 

SocN § 8/23.1.2012 
 
Enligt bifogade ekonomiska rapporter och beräkningar visar 
barnomsorgens rambudget ett överskott om 106 500,00 euro. 
Socialvårdens beräkningar visar ett underskott om 60 274,00 
euro och äldreomsorgen visar ett underskott om 43 925,46 
euro. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden antecknar sig underskott och överskott inom 
respektive rambudget till kännedom samt anhåller hos 
kommunstyrelsen om att 12 000,00 euro, bundna till styrelsen 
för köp av familjearbetare, frigörs att användas för köp av annan 
barnskyddsservice. Socialnämnden anhåller även 
kommunstyrelsen om att 62 000,00 euro omdisponeras från 
barnomsorgens rambudget till socialvårdens samt 44 000,00 
euro till äldreomsorgens rambudget. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget och ärendet överförs till 
kommunstyrelsen. 
---------------- 

Kst § 16 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
socialnämndens anhållan angående omdisponering av medel 
för budgetåret 2011. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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KOSTNADSERSÄTTNING OCH ARVODE FÖR FAMILJEHEM – FINSTRÖMS KOMMUN 

 
SocN § 10/23.1.2011 

 
Enligt familjevårdarlagen som inte gäller på Åland, bör arvoden 
och kostnadsersättningar för familjehemmen indexjusteras 
årligen. 
Indexjusteringen för arvode och kostnadsersättning, för år 
2012, är 1,291 enligt social och hälsovårdsministeriets beslut. 
De åländska kommunerna har dock valt att följa den finska 
lagstiftningen för att familjehemmen skall garanteras samma 
ekonomiska nivå som på fastlandet. 
Ett minimiarvode för familjehemmen föreslås vara 650 euro per 
månad. I Finström har en familj för lågt arvode, varför detta bör 
rättas till. Inför budgeteringen 2012 varslades om denna 
förhöjning varför detta har beaktats i budgeten. 
Gällande barn i s.k. eftervård (18 år fyllda) gäller individuella 
lösningar. 
 
Socialchefens förslag: 
Samtliga arvoden och kostnadsersättningar även för barn i 
eftervård indexjusteras enligt föreliggande siffra. Det för låga 
arvodet höjs till 650 euro/månad. 
Detta fr.o.m. 1.1.2012. Ärendet överförs till kommunstyrelsen. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget och ärendet överförs till 
kommunstyrelsen. 
------------------  

Kst § 17 
Förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar socialnämndens förslag. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

INDEXJUSTERING AV VÅRDARVODEN INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN  

 
SocN § 197/21.12.2011 

 
Finströms kommun betalar ut stöd för närståendevård enligt tre 
arvodesnivåer. Dessa justeras årligen med stöd av Lag om stöd 
för närståendevård, § 6. Inför år 2012 omfattar indexjusteringen 
3,03 % jämfört med vårdarvodena för år 2011.  
Detta skulle innebära att Finströms kommun efter indexjustering 
år 2012 betalar stöd för närståendevård utgående från: 
 Vårdklass 1: 365,50 euro/månad. 
Vårdklass 2: 516,00 euro/månad. 
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Vårdklass 3: 785,00 euro/månad. 
 
Socialarbetarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden fastställer arvodesbeloppen som 
betalas år 2012 för stöd för närståendevård enligt beredning. 
Ärendet överförs till kommunstyrelsen. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
-----------------  

Kst § 18 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig ärendet till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

HEMSERVICENS AVGIFTER ÅR 2012 

 
SocN § 198/21.12.2011 

 
På basen av Statsrådets förordning om ändring av 
klientavgifterna inom social- och hälsovården, utfärdad i 
Helsingfors den 17 november 2011 behöver Finströms kommun 
justera sina avgifter för hemservice. 
Bifogas ett förslag för avgifter inom hemservicen för år 2012. 
 
Socialarbetarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner det nya förslaget för 
avgifter inom hemservicen enligt bifogad bilaga. Ärendet 
överförs till kommunstyrelsen. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
----------------  

Kst § 19 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer de 
reviderade hemserviceavgifterna för år 2012, i enlighet med 
bilaga C § 19/12 kst. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägget att avgifter 
gäller från 1.3.2012. 
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UTÖKANDE AV BEFATTNING - KÖKSBITRÄDE 

 
SocN § 7/23.1.2012 

 
Eva Nordblom är anställd som köksbiträde vid kommunens 
centralkök med nuvarande placering vid Källbo skola. 
Ursprungligen anställdes Eva som köksbiträde vid Pålsböle 
skola omfattande 52,3 % av heltid. I augusti 2009 då kocken vid 
Pålsböle skola gått i pension och lunchen till Pålsböle skola 
tillreddes vid Källbo skola utökades anställningen att omfatta 
78,4 % av heltid.  
I augusti 2010 förflyttades Eva till centralkökets verksamhet 
med placering vid Källbo skola. Inledningsvis omfattade 
arbetstiden 78,4 % av heltid. Efter en kort tid konstaterades att 
arbetstiden inte var tillräcklig då Eva regelbundet var tvungen 
att arbeta övertid varvid man tillfälligt fr o m januari 2011 har 
utökat Evas arbetstid att omfatta 82,4 % av heltid. Vid 
utvärdering med kökspersonalen har konstaterats att den 
nuvarande anställningen motsvarar behovet av resurser. 
Utökningen av arbetstiden inryms i de budgeterade 
löneanslagen samt i de ursprungligen uppskattade 
arbetsresurserna vid centralköket. 
Med anledning av ovanstående situation bör Evas befattning 
som köksbiträde vid centralköket inrättas att omfatta 82,4 % av 
heltid. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen om 
att utöka Eva Nordbloms befattning som köksbiträde vid 
centralköket att varaktigt omfatta 82,4 % av heltid. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget och ärendet överförs till 
kommunstyrelsen. 
----------------  

Kst § 20 
Förslag: 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för vidare utredning av 
resursbehovet i centralköket.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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NÄMNDSTRUKTUR – GEMENSAMMA BYGGNADSNÄMNDEN 

Kst § 353/21.12.2011 
Kommunstyrelsen i Geta har i § 149/12.12.2011 beslutit ”… att 
det byggnadstekniska samarbetsavtalet med Finströms 
kommun ska ses över med krav om ökad representation i den 
gemensamma nämnden, som bättre motsvarar de respektive 
kommunernas fördelning av ärendena i nämnden – vilket torde 
ge Geta cirka 40 procent av mandaten i nämnden. 
Kommunstyrelsen konstaterar att det sociala samarbetsavtalet 
är under pågående översyn.” 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att remittera ärendet till 
byggnadsnämnden för utlåtande.  
-------------  

BN § 7/10.1.2012 
Uppta till behandling begäran om utlåtande från 
kommunstyrelsen i Finström gällande fortlöpande avtalet för 
den gemensamma byggnadsnämnden i Finström och Geta. 
 
Byggnadsinspektören ställer sig positiv till ökad representation 
från Geta kommun. I dagsläget består byggnadsnämnden av 6 
personer, ordförande inräknad, och kommunstyrelsens 
representant som inte har rösträtt i nämnden. 
 
Av de 6 som är invalda i nämnden har Geta 1 representant. 
Nämnden kunde lämpligtvis bestå av 7 personer varav 4 från 
Finström och 3 från Geta. 
Förslag till beslut: 
Byggnadskommittén tar ställning till önskemålen ställda av 
Getas kommunstyrelse. 
Beslut: 
Byggnadsnämnden omfattar förslaget om en fördelning på 
Finström 4 och Geta 3. 
----------------------  

Kst § 21 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 
byggnadsnämnden utökas till att omfatta 7 ledamöter varav 5 
utses av Finströms kommun och 2 av Geta kommun.  
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UPPHANDLING AV IT-TJÄNST  

Kst § 225/28.9.2011 
Upptas till behandling upphandling av fjärrserver tjänst s.k. IT-
hosting. Tjänsten möjliggör bl.a. att alla kommunens enheter 
kan anslutas till servern samt samarbete med andra kommuner 
som använder fjärrservertjänsten.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen delegerar upphandlingen till 
kommundirektören och ekonomichefen. På basen av inkomna 
anbud fattar kommunstyrelsen vidare beslut i ärendet.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
--------------  

Kst § 22 
Syftet med upphandlingen var att sluta avtal med en IT-hosting 
leverantör. Under anbudstiden inkom 2 anbud. Bägge anbuden 
motsvarade de kriterier som ställts i anbudsförfrågan. 
Konstaterades dock att anbuden överstiger de medel som 
budgeterats för ändamålet och att antagande av anbud för IT-
hosting inte för närvarande är ekonomiskt försvarbart. Föreslås 
inför kommunstyrelsen att upphandlingen avbryts, bilaga C § 
22/12 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att upphandlingen avbryts med 
hänvisning till ovanstående motivering. Protokollsutdrag med 
rättelseyrkanden delges anbudsgivarna. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  

 

BESVÄRSANVISNING 

 
Kst § 23 

Sammanträdet förklarades avslutat kl.19:25. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
 
 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 24 
Förslag:  
Nästa sammanträde äger rum enligt kallelse. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 1 februari 2012 Niklas Oriander 

     
 - 17 - 

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 
OCH BESVÄRSANVISNING 

 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträdet  Paragraf 
Kommunstyrelsen i Finström 1 februari 2012  §§ 1-24 
 
 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
8-10, 12, 16, 19, 21 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
1-3 
 
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. 
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbudet: 

 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 

 
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 
 
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller 
fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna 
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är 
 
Kommunstyrelsen i Finström 
Skolvägen 2 
22410 Godby 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet 
sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått 
del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller 
delgivningsdagen med i besvärstiden. 
 
Rättelseyrkandets innehåll 
 
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den 
som framställer det. 
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BESVÄRSANVISNING 
 
 
 
KOMMUNALBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av 
rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om 
beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom 
kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom 
kommunalbevär på den grunden att 
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning 
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3) beslutet annars strider mot lag. 
 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31 
221 01 Mariehamn 
 
Paragrafer i protokollet: 
 
Besvärstid är 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar 
efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av 
beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. 
 
 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31 
221 01 Mariehamn 
 
Paragrafer i protokollet:  
 
Besvärsskrift 
 
I besvärsskriften skall uppges 
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
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- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
 
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om 
endast den som fattat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress 
anges. 
 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. 
 
Inlämnande av handlingarna 
 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. 
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget 
ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 
 
Avgift 
 
Enligt 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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