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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 
 

PROTOKOLL     

  Utfärdat den 26.11.2009 Nr  
 KOMMUNSTYRELSEN  21/09 
Sammanträdestid Onsdag 2.12.2009 kl. 17.00 

Sammanträdesplats Kommungården, sammanträdesrummet 
 
375 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
376 § Protokolljusterare  
377 § Föredragningslistan 
378 § Delgivning 
379 § Protokoll från nämnder 
380 § Budget 2010 samt ekonomiplan för åren 2011-2012 
381 § Indexjustering av arrendeavgifter  
382 § MISE 
383 § Lån/kapitaltillskott till MISE 
384 § Strukturella förändringar inom den sociala verksamheten  
385 § Budgetuppföljning  
386 § Personalförmåner år 2010  
387 § Försäkring till nya daghemmet 
388 § Lokalvårdare inom barnomsorgen 
389 § Inrättande av befattning - köksbiträde till Rosengård 
390 § Bokföringskonto för äldreomsorgen  
391 § Anhållan om tilläggsanslag – socialförvaltningen  
392 § Begäran om utlåtande gällande samarbete inom barnskydd 
393 § Vik. kommundirektörens semester 
394 § Området bakom brandstationen  
395 § Utlåtande över trafiklösning  
396 § Inrättande av tjänst – äldreomsorgsledare  
397 § Byggnadsfirma Hans Mattson Ab 
398 § Besvärsanvisning  
399 § Nästa sammanträde  
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 375 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 376 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Rolf Karlsson och Regina Lindblom till 
att justera dagens protokoll. 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 377 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan med följande 
tillägg: 
- Området bakom brandstationen  
- Utlåtande över trafiklösning  
- Inrättande av tjänst – äldreomsorgsledare  
- Byggnadsfirma Hans Mattson Ab 

 

DELGIVNING 

Kst § 378 
Delgivning av följande handlingar: 
- Byggnadskommittén för daghemsbygget, protokoll nr.21 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER 

Kst § 379 
Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (7/09) 8/09 
Byggnadsnämnden (10/9) 
Skolnämnden (12/09) 
Lantbruksnämnden (3/09)                                                                                                  
Socialnämnden (12/09) 13/09 
Tekniska nämnden (8/09) 
Räddningsområde Ålands landskommuner (6/09) 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 19/09, 20/09 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

 

BUDGET 2010 SAMT EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2011-2012 

 
Kst §§ 307/14.10.2009 , 316/20.10.2009 

 
Upptas till diskussion budgeten för 2010 samt ekonomiplanen 
för åren 2011-2012. Ansvariga för kultur- och fritidsnämndens, 
tekniska nämndens, byggnadsnämndens, socialnämndens 
brandnämndens, lantbruksnämndens samt skolnämndens 
budgetar har bjudits in, bilaga A § 307/14.10.2009. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
--------------- 

Kst § 334/28.10.2009 
Återupptas till diskussion budgeten för 2010 samt 
ekonomiplanen för åren 2011-2012. 
Förslag: 
Ekonomichefen presenterar det uppdaterade budgetförslaget 
och kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet.  
Beslut: 

                                                                Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 ----------------- 

Kst § 345/4.11.2009 
Återupptas till diskussion budgeten för 2010 samt 
ekonomiplanen för åren 2011-2012. 
Förslag: 
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Ekonomichefen presenterar det uppdaterade budgetförslaget 
och kommunstyrelsen beslutar förelägga budgetförslaget för år 
2010 till kommunfullmäktige, bilaga A kst § 345/09. 
Budgetförslaget återremitteras till kommunstyrelsen efter 
remissdebatt i fullmäktige.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen omfattade förslaget och konstaterade att 
utebliven indexförhöjning på landskapsandelen leder till ett 
underskott i budgeten samt att skatteintäkterna är högre p.g.a. 
att det allmänna avdraget försvinner och i.o.m. det även 
kompensationen för det allmänna avdraget, enligt 
landskapsregeringens budgetförslag. 
----------------- 

Kfm § 53/12.11.2009 
Förslag: 
Budgetförslaget för år 2010 presenteras, diskuteras och 
återremitteras till kommunstyrelsen, bilaga B 53/09 Kfm. 
Beslut: 
Under remissdebatten framfördes följande synpunkter som 
styrelsen bör utreda:  
 

- Delgeneralplanen bör få en avslutning    
Allmän förvaltning 

 

- möjligheten att omfördela investeringsmedel i budgeten för att 
möjliggöra inköp av lekredskap och markiser till Källbo skola.  

Skolnämnden 

- orsaken till att kommunens årsarbeten minskar med endast 
0,97 % trots att två lärartjänster dragits in. 
- Nyckeltalen under högstadiet bör kompletteras 
- Konsekvenserna av en sparbudget bör klarläggas 

 
Budgetförslaget återremitteras till kommunstyrelsen.  
------------------- 

Kst § 361/18.11.2009 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår ändringar i budgetförslaget utgående 
från remissdebatten.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt om följande ändringar i 
budgetförslaget: 
- Skolnämnden bör sänka anslagen med 8 896€ 
- Planerings- och projekteringsanslaget för Rosengårds 

utbyggnad ändras till 20 000€ för år 2010 och 116 000€ 
2011.  

- Anslaget för markiser och lekredskap till Källbo skola höjs 
med 4 100€ 

- Utgående från ÅSUB:s senaste prognos höjs 
förvärvsinkomstskatten med 20 000€ 

Vidare beslöt kommunstyrelsen att utreda 
personalförändringarna 2010 samt förutsättningarna för 
fastställande av delgeneralplanen.  
--------------- 
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Kst § 380 
Återupptas till diskussion budgeten för 2010 samt 
ekonomiplanen för åren 2011-2012. 
Förslag: 
Ekonomichefen presenterar det uppdaterade budgetförslaget 
och kommunstyrelsen beslutar förelägga budgetförslaget för år 
2010 till kommunfullmäktige, bilaga A § 380/09 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägget att: 
- Brandnämndens ram justeras ned med 500 € 
- Byggnadsnämndens ram justeras ned med 6000 € 
- Socialnämndens ram justeras upp med 2500 € 
- Investering för brandbil flyttas till 2011 

 
 

INDEXJUSTERING AV ARRENDEAVGIFTER 

 
Kst § 381 

Ekonomichefen föreslår att arrendeavgifterna för industritomter i 
Godby justeras med beaktande av levnadskostnadsindex 
innebärande en sänkning med 1,54 %. Den senaste justeringen 
verkställdes under år 2008. 
Förslag: 
Med stöd av gällande arrendeavtal fastställer kommunstyrelsen 
arrendeavgifterna för industritomterna i Godby gällande för år 
2009 enligt följande: 
Norra Ålands industrihus Ab, tomt i kv. 81 2 010,00 euro 
Optinova, tomt i kv. 81    1 179,00 euro 
Eriksson Capital, Mariehamn, tomt i kv. 80 1 126,00 euro 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

MISE 

Kst § 516/17.12.2008  
I enlighet med grundavtalet för Mise, 15 § upphör rättigheterna  
och skyldigheterna för en utträdande kommun vid utgången av  
följande kalenderår efter det att medlemskommunen anmält sitt  
utträde, om inte annat avtalas med 
kommunalförbundsstämmans enhällig samtycke. Vill Finströms  
kommun utträda ur Mise bör en uppsägning från kommunens 
sida således göras innan årsskiftet för att undvika att ytterligare  
ett år av uppsägningstid löper.  
 
Om en medlemskommun utträder ur Mise skall Mise betala en 
ersättning till kommunen för dess andel av Mises tillgångar. 
Ersättningen skall utgöra minst 40 och högst 80 % av 
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kommunens andel av Mise minskat med en proportionell andel 
av skulderna för medelanskaffning samt landskapsbidrag. 
Förbundsstämman bestämmer beloppet för att lösa ut 
kommunen. Om Mises tillgångar underskrider de summor som 
skall dras av skall den utträdande kommunen betala Mise en 
ersättning som motsvarar andelen för den utträdande 
kommunen. Ersättningen skall betalas vid den tidpunkt då den 
utträdande kommunens rättigheter och skyldigheter upphör.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp bestående av 
kommunstyrelsens ordförande, kommuningenjören, 
kommundirektören och ekonomichefen som under år 2009 ser 
över vilka alternativ kommunen har till Mise för att tillgodose 
kommunens avfallshantering.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp bestående av 
kommunstyrelsens ordförande, Lars Rögård, 
kommuningenjören och kommundirektören som under år 2009 
ser över vilka alternativ kommunen har till Mise för att tillgodose 
kommunens avfallshantering. Ekonomichefen har 
närvaranderätt på arbetsgruppsmötena. Ärendet överförs till 
fullmäktige för kännedom.  
--------------------- 

Kfm § 119/18.12.2008 
Kommunstyrelsen informerar kommunfullmäktige om att en  
arbetsgrupp tillsatts för att under år 2009 se över vilka 
alternativ kommunen har till Mise för att tillgodose kommunens 
avfallshantering. Arbetsgruppen består av kommunstyrelsens 
ordförande, Lars Rögård, kommuningenjören och 
kommundirektören. Ekonomichefen har närvaranderätt på 
arbetsgruppsmötena. 
Förslag:  
Kommunfullmäktige antecknar sig informationen till kännedom.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen förslag godkändes.  
------------- 
 

Kst § 382 
Arbetsgruppens rapport presenteras, bilaga B § 382/09 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig rapporten till kännedom och 
föreslår inför fullmäktige att ett utträde ur Mise inte för 
närvarande är aktuellt. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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LÅN/KAPITALTILLSKOTT TILL MISE 

Kst § 322/20.10.2009 
Grundavtal Mise : 
§16 Finansiering av verksamheten 
Kommunalförbundet täcker sina kostnader med intäkterna. 
Kommunalförbundet är beredd att med sina intäkter finansiera 
investeringar inom miljövården. Vid behov av kapitaltillskott från 
medlemskommunerna fördelas detta enligt rösträtt. 
 
Den 12 december 2008 beslutade stämman att 
medlemskommunerna skall tillföra medel i form av kapitaltillskott 
enligt Mises grundavtal för underskotten åren 2006 och 2007. 
Stämman godkände även enhälligt en kläm till beslutet att 
kapitaltillskottet skall ses som ett lån från medlemskommunerna. 
 
Mises styrelse beslöt den 8 juli 2009 följande villkor för betalning 
av kapitaltillskottet: 
1. Förfallodag den 30 november 2009 
2. Ingen ränta skall tas ut 
3. Beloppet betalas ut i sin helhet per medlemskommun 
 
Totalt uppgår kapitaltillskottet till 443 133,50 euro. Finströms 
andel är 45 217,70 €, bilaga B § 322/09. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner ett 
lån om 45 217,70 € till Mise.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet.  
---------------- 

Kst § 353/4.11.2009 
Under Mises höststämma 2008 beslöt man genom ett 
klämförslag att kapitaltillskottet skall ses som ett lån från 
medlemskommunerna. Ett lån borde dock bokföras under 
främmande kapital i Mises bokföring. Mise redovisar att de 
upptar kapitaltillskottet under eget kapital. För att ha en 
samstämmighet med Mises bokföring bör därför kapitaltillskottet 
ses som ett oavkortat ägartillskott. I bokslutet 2008 avsattes 
medel för kapitaltillskottet varför utbetalningen inte påverkar 
kommunens resultat för 2009.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar medel 
för ett kapitaltillskott om 45 217,70 € till Mise.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-------------- 

Kfm § 61/12.11.2009 
Förslag: 
Kommunfullmäktige beviljar medel för kapitaltillskottet om 
45 217,70€ till Mise. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt återremittera ärendet. 
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------------- 
 

Kst § 383 
Ekonomichefens förslag är, efter diskussion med revisorn, att 
man ser på kapitaltillskottet som en inbetalning av grundkapital 
åt MISE. Pengarna bör då tas upp som en andel i 
kommunförbundet under ”aktier och andelar” i balansräkningen. 
I bokslutet för år 2009 ska andelen i MISE sedan värderas och 
utgående ifrån dagens läge så kan man konstatera att andelens 
värde måste nedskrivas till noll då kommunens andel av MISE:s 
förluster motsvarar andelens värde.  
P.g.a. detta föreslås, på revisorns inrådan, att betalningen till 
MISE bokförs mot avsättningen gjord i bokslutet år 2008 samt 
att inga ytterligare bokföringstransaktioner görs. Utbetalningen 
kommer således inte att påverka 2009-års bokslut, bilaga C § 
383/09 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar ett 
kapitaltillskott om 45 217,70 €, som en inbetalning av 
grundkapital åt MISE.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  

 

STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR INOM DEN SOCIALA VERKSAMHETEN  

 
Soc.N § 110/29.6.2009. 

En strukturell förändring inom äldreomsorgen kommer att 
påverka även den övriga sociala verksamheten i Finström 
varför det är befogat att titta på helheten. 
Målsättningen är att utnyttja personalresurserna för all social 
verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Socialchefens förslag: 
En arbetsgrupp utses med vikarierande kommundirektör Niclas 
Oriander som ordförande. Övriga medlemmar: Per Lycke, 
Carola Wikström-Nordberg och Sören Karlsson. Torbjörn 
Björkman är suppleant. Arbetsgruppen tar ställning till vilka 
personer som skall höras och om en utomstående konsult 
behöver tas in. Arbetet bör vara färdigt före utgången av 
september. Ärendet förs till kommunstyrelsens kännedom. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
------------------------ 
 

 SocN §  172/27.10.2009 
   
• Bilaga 10: Organisationsschema för socialkansliet 
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• Bilaga 11: Tjänstebeskrivning för äldreomsorgsledare 
 
Arbetsgruppen har analyserat helheten av den sociala 
verksamheten och framarbetat ett förslag till omstrukturering av 
organisationen och tjänster. Syftet med omstruktureringen är att 
effektivera arbetet som helhet och att tydliggöra tjänsterna inom 
den sociala verksamheten. Utgångsläget är att 
omstruktureringen påverkar den nuvarande budgetramen 
möjligast lite. 
 
Arbetsgruppens förslag till omstrukturering är: 
1.att utöka byråsekreterartjänsten från nuvarande 41,7 % till 80 
% och ändra tjänsten till att enbart omfatta socialkansliet 
2.att dra in den nuvarande hemserviceledar/föreståndartjänsten 
och inrätta en äldreomsorgsledartjänst med helhetsansvar för 
äldreomsorgen i Finström och Geta, bilaga 10. 
3.att minska den nuvarande 85 % socialarbetartjänsten till 60 % 
för att kompensera för den utökade byråsekreterartjänsten. 
Kostnadsökningen blir dock c. 1000 € på årsnivå.  
Dessa förändringar påverkar byggnadskansliet och 
samarbetsavtalet med Geta. Samtliga tjänstebeskrivningar bör 
uppdateras i den mån de påverkas av omstruktureringen. 
Vidare föreslår arbetsgruppen att socialarbetare Britt Branér 
förflyttas från sin nuvarande tjänst till äldreomsorgsledartjänsten 
efter att tjänsten inrättats och en socialarbetare har rekryterats 
till den föreslagna deltidstjänsten.  
 
Ordförandes förslag: 
Socialnämnden omfattar arbetsgruppens förslag till 
omstrukturering och anhåller till kommunstyrelsen om att:   

1. utöka byråsekreterartjänsten från nuvarande 41,7 % till 
80 % och att omdisponera tjänsten till att enbart omfatta 
socialkansliet 

2. dra in den nuvarande 
hemserviceledar/föreståndartjänsten och inrätta en 
äldreomsorgsledartjänst med helhetsansvar för 
äldresomsorgen i Finström och Geta 

3. minska den nuvarande 85 % socialarbetartjänsten till 60 
% för att kompensera för den utökade 
byråsekreterartjänsten. Kostnadsökningen blir dock c. 
1000 € på årsnivå.  

 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. Den nya organisationen 
utvärderas om ett år.  
---------------- 

Kst § 336/28.10.2009 
För att effektivera arbetet inom den sociala verksamheten 
anhåller socialnämnden till kommunstyrelsen om att få tillsätta 
en tjänst som deltids socialarbetare och att få omdisponera 
byråsekreterartjänsten till att enbart omfatta socialkansliet. 
Vidare anhåller socialnämnden om att den nuvarande tjänsten 
som hemserviceledare/föreståndartjänsten dras in och att en 
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äldreomsorgsledartjänst, med helhetsansvar för äldreomsorgen 
i Finström och Geta inrättas, Bilaga C1 § 336/09 
Förslag: 
Kommunstyrelsen ber byggnadsnämnden om ett utlåtande 
gällande konsekvenserna av att omdisponera 
byråsekreterartjänsten till att enbart omfatta socialkansliet. 
Vidare önskar kommunstyrelsen ett utlåtande beträffande hela 
omstruktureringsförslaget av Geta kommun. 
 
Angående tillsättande av deltids socialarbetartjänst gäller i 
enlighet med budgeten för år 2009 att verkställighetsföreskrifter 
i anslutning till 2002 års budget fortsättningsvis tillämpas. 
Föreskrifterna innebär att anställningsstopp råder i kommunen, 
vilket innebär att en tjänst inte tillsätts om verksamheten kan 
läggas ned eller arbetsuppgifterna omfördelas på annan 
personal. Kommunstyrelsen beviljar dock att tjänsten tillsätts 
och att byråsekreterartjänsten omdisponeras under 
förutsättning att de hörda instanserna inte motsätter sig 
förslaget och att omstruktureringen inte påverkar den 
nuvarande budgetramen.   
Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige drar in 
den nuvarande hemserviceledar/föreståndartjänsten och 
inrättar en äldreomsorgsledartjänst samt överför i övrigt ärendet 
till fullmäktiges kännedom, bilaga C2 § 336/09.  
Beslut: 
 Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet.  
------------------ 

 
Kst § 346/4.11.2009 

Förslag: 
Kommunstyrelsen återupptar behandlingen av ärendet Kst § 
336/28.10.2009, bilagor C1, C2 § 336/09. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att inbegära utlåtanden av:  
-     Byggnadsnämnden gällande konsekvenserna av att 
omdisponera byråsekreterartjänsten till att enbart omfatta 
socialkansliet  
- Geta kommun gällande hela omstruktureringsförslaget 

 
Vidare beslöt kommunstyrelsen att bifalla socialnämndens 
anhållan om att få tillsätta 60 % socialarbetartjänsten samt 
hemserviceledar/föreståndartjänsten.   
------------- 
 

Geta Kst § 190/23.11.2009  
 Finströms kommun är i färd med att omstrukturera det med 

Geta gemensamma socialkansliet, och önskar höra Geta 
kommuns åsikter kring förslaget. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen tar del av socialnämndens synpunkter 
rörande förslag till omstrukturering av socialkansliet, tar ärendet 
till diskussion och befullmäktigar kommundirektören att utforma 
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ett utlåtande baserat på de synpunkter som framförts från 
nämnd och styrelse. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen ställer sig i sak positiv till förslaget kring en 
gemensam ledare för äldreomsorgen i Geta och Finström, men 
anser att kommunen borde ha givits möjlighet att delta i 
processen kring utarbetandet av förslaget till omstrukturering av 
det enligt samarbetsavtal gemensamma socialkansliet. 
Kommunstyrelsen önskar från huvudmannen Finströms 
kommun ett reviderat avtalsförslag jämte kostnadsfördelning, 
och ger samtidigt den egna kommundirektören i uppdrag att 
utreda kostnaderna för motsvarande verksamhet i egen regi 
eller alternativ samarbetsform.  

 
Bn §159/1.12.2009  

   
Uppta till behandling Finströms kommunstyrelses begäran om 
utlåtande gällande omstrukturering av personal som arbetar för 
byggnadsnämnden. 
Kommunstyrelsen i Finström har via socialnämnden utarbetat 
ett förslag till omstrukturering av byråsekreterartjänsten som till 
40 % arbetar för byggnadsnämnden. Förslaget går ut på att 
byråsekreteraren som nu arbetar 40% för byggnadsnämnden 
helt går över till att arbeta 80 % för socialnämnden. 
Byggnadsnämnden har idag ett behov av 40 % sekreterare. 
Sekreteraren har hand om utskick samt protokollsutdrag m.m. 
Det finns även ett uppdämt behov av uppföljning av gamla 
bygglov. Byggnadsinspektionen har de senaste 2 åren blivit 
påförda en rad nya uppgifter genom lagstiftning. 
Avloppstillstånd för fler än ett hushåll tillkom för ca 2 år sen och 
tillsynen av befintliga avloppsanläggningar från 1 januari 2009.  
Dessa ärenden sköttes tidigare av Ålands landskapsregering. 
Den nya bygglagstiftningen har också medfört ändrade rutiner 
och krav som upptar mer tid än tidigare. Den nya lagstiftningen 
gäller sedan  oktober 2008. 
Nämnden kan konstatera att byråsekreterartjänsten som den är 
idag inte heller har fungerat bra eftersom sekreteraren har sin 
arbetsplats i annan byggnad än byggnadsinspektören. Det har 
tidigare framgått av dagboksanteckningar att 
byggnadsnämnden endast får 20 % sekreterarhjälp men är 
bokförda för 40 %. 
Förslag till beslut: 
Byggnadsnämnden motsätter sig omstruktureringen som 
redovisas i förslaget. I förslaget ingår inte någon ersättande 
tjänst för det som byggnadsnämnden har idag. 
Om byggnadsnämnden inte får tillgång till en byråsekreterare 
så blir konsekvenserna att ett fortsatt samarbete med Geta blir 
ohållbart.  

 
Beslut: Enligt förslag. 
------------------ 
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Kst § 384 
Kommunstyrelsen och socialnämnden i Geta anser att 
strukturförändringen är positiv men att kommunen bör ges 
möjlighet till att delta i framtida förändringsprocesser som berör 
samarbeten mellan kommunerna. Byggnadsnämnden motsätter 
sig förslaget om omfördelning av byråsekreterartjänsten och 
konstaterar att samarbetet med Geta blir ohållbart ifall 
byggnadskontoret inte har tillgång till kanslitjänst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunkansliets kanslisttjänst 
utökas från 80% till 100% där 20% av tjänsten tillfaller 
byggnadskontoret. Vidare utökas byråsekreterartjänsten för 
socialkansliet från 41.7% till 80% och i beslut Kst § 
346/4.11.2009 nämnda 60% socialarbetartjänst preciseras till 
att vara tidsbunden i ett år. Även utökningarna av kansli- och 
byråsekreterartjänsterna är tidsbundna under samma period 
emedan den strukturella förändringen inte permanentas förrän 
den efter ett år utvärderas av socialnämnden och bedömts 
fungerande. Ärendet överförs till kommunfullmäktiges 
kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

BUDGETUPPFÖLJNING 

 
Kst § 385  

 
Budgetuppföljningen t.o.m. oktober 2009 presenteras, bilaga D 
§ 385/09 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom 
och överför den som ett informationsärende till 
kommunfullmäktige.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

PERSONALFÖRMÅNER ÅR 2010  

Kst § 386  
  
Upptas till behandling förslag till personalförmåner för år 2010 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna personalförmånerna för år 
2010 i enlighet med bilaga E § 386/09 kst. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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FÖRSÄKRING TILL NYA DAGHEMMET 

Kst § 387 
Det nya daghemmet förväntas vara färdigställt i mitten av 
december och behöver försäkras. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen delegerar ansvaret för daghemmets 
försäkring till kommundirektören.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

LOKALVÅRDARE INOM BARNOMSORGEN 

SocN § 180/23.11.2009 
 
En befattning som lokalvårdare inom barnomsorgen med 
nuvarande placering vid Pålsböle daghem är besatt tom den 
31.12.2009 i enlighet med tidigare beslut från 
kommunstyrelsen. Befattningen omfattar 78,4 % av heltid.  
 
Behov av lokalvårdare vid daghemmet kvarstår. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen om 
rätt att tillsätta en befattning fr o m den 01.01.2010 som 
lokalvårdare omfattande 78,4 % av heltid med inledande 
placering vid Pålsböle daghem. 
 
Vik. socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget och omber 
kommunstyrelsen se över behov av tidsbegränsning i väntan på 
städdimensioneringen 
----------- 

Kst § 388 
En arbetsgrupp som ser över städdimensioneringen i 
kommunens fastigheter är tillsatt och förväntas avlägga rapport 
under våren 2010. Sammanslagningen av skolorna och nya 
daghemmet kommer i någon mån att påverka helheten 
gällande städbehovet. 
Förslag: 
I väntan på arbetsgruppens rekommendationer beviljar 
kommunstyrelsen en förlängning av det nuvarande 
arbetskontraktet t o m 30.6.2010.  
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Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  

 

INRÄTTANDE AV BEFATTNING -  KÖKSBITRÄDE TILL ROSENGÅRD 

SocN § 182/23.11.2009 
 
En befattning som köksbiträde vid Rosengård har varit 
tidsbunden sedan 01.01.2008. Den nuvarande anställningen är 
t o m 31.12.2009. Behovet av köksbiträde till Rosengård 
uppstod i samband med att den dagliga verksamheten inom 
Ålands Omsorgsförbunds regi avslutades vid Rosengård och 
befattningen har varit tidsbunden i väntan på de utredningar 
som gjorts i anslutning till centralköket i nya Godby daghem.  
Resultatet av utredningen kring centralköket är att köksbiträdet i 
Rosengård  inte berörs av den nya verksamheten. Behovet av 
köksbiträde till Rosengård kvarstår och det finns inte någon 
giltig orsak att bibehålla befattningen som tidsbunden.   
 
Socialarbetarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att 
den tidsbundna befattningen som köksbiträde, 78,4 %, inrättas 
som en tillsvidare befattning till köket i Rosengård från den 
01.01.2010 och med grundlönen 1 792,47 euro/månad (heltid).   
 
Vik. socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget och föreslår att 
kommunstyrelsen godkänner att befattningen inrättas tillsvidare, 
eftersom ingen utredning av köksfunktionen på Rosengård har 
initierats. 
---------------- 

Kst § 389 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beviljar förlängning av den tidsbundna 
befattningen som köksbiträde vid Rosengård fr.o.m. 1.1.2010 t 
o m 31.12.2010 och ger socialnämnden i uppgift att utreda 
köksfunktionen på Rosengård.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

BOKFÖRINGSKONTO FÖR ÄLDREOMSORGEN 
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SocN § 183/23.11.2009 
 
Personalen på Rosengård har påtalat att det finns en 
efterfrågan om att kunna köpa kondoleanser i anslutning till 
äldreomsorgen i Finström. Tekniskt sett skulle det gå att 
använda ett eller flera av kommunens konton som fanns 
upptryckta på en kondoleans som skulle finnas till försäljning på 
Rosengård. De medel som inkommer skulle användas för 
klienterna inom äldreomsorgen och ansvariga vårdaren samt 
hemserviceledaren skulle ha lyfträtt på kontot. 
 
Socialarbetarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen om 
att få inrätta försäljning av kondoleanser vid Rosengård. 
Ändamålet med försäljningen är för klienternas trivsel och 
ansvariga vårdaren och hemserviceledaren beviljas lyfträtt på 
kontot. 
 
Vik. socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Enligt förslag med den ändringen att en begränsad lyfträtt införs 
och att kontot redovisas för nämnden två gånger per år. 
-------------- 

Kst § 390 
Enligt kommunens revisors förslag inrättas ett bokföringskonto 
för ändamålet och ett befintligt bankkonto kan användas för 
inbetalning av medel. Inbetalningen av medel bör vara passiv 
dvs. marknadsföring med uppmaning om betalning är inte 
tillåten.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att inrätta behövliga 
bokföringskonton för frivilliga inbetalningar av medel för 
främjande av klienternas och personalens trivsel på Rosengård 
och Linneagården.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

ANHÅLLAN OM TILLÄGGSANSLAG – SOCIALFÖRVALTNINGEN 

SocN § 188/23.11.2009 
 
Under förutsättning att socialnämnden fattar beslut om 
placering av en ung person i boende, kommer behov av 
tilläggsmedel att uppstå.  
Kostnaden för placeringen i boendet är 3 500 sek/dygn. Därtill 
kommer kostnad för skolgång, som påförs skolnämnden. 
För en placerings tid om 4.11-31.12 ( 58 dygn) blir kostnaden 
203.000 sek eller ca 20 300 euro. 
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Vik. socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om 
ytterligare 20 300 euro i tilläggsanslag för år 2009. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
----------- 

Kst § 391 
Socialnämnden beslöt om placering av ung person i boende för 
perioden 4.11. – 31.12.2009. Kostnaden för placeringen 
beräknas bli 20 300€ utöver budgeterade medel för 2009. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar ytterligare 
tilläggsanslag om 20 300€ för socialförvaltningen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet.  

 

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE GÄLLANDE SAMARBETE INOM BARNSKYDD 

Kst § 392 
Hammarlands kommun har inkommit med en begäran om 
utlåtande gällande samarbete inom barnskydd, bilaga F § 
392/09 Kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till socialnämnden för 
utlåtande. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

VIK. KOMMUNDIREKTÖRENS SEMESTER  

Kst § 393 
Förslag: 
Vik. kommundirektören anhåller om förskott på semester för 
tiden 21.12.2009 t.o.m. 11.1.2010 eller 12 arbetsdagar. 
Outnyttjade semesterdagar t o m 31.12.2009 är 17 dagar.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
Jäv: 
Vik. kommundirektören anmälde jäv. Styrelsen beslöt att 
jävsgrund förelåg och vik. kommundirektören avlägsnade sig 
under ärendebehandlingen. 
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OMRÅDET BAKOM BRANDSTATIONEN  

 
 
Kst § 192/8.5.2007  

Området bakom brandstationen behöver planeras upp. 
Kommunen behöver snabbt få området bakom brandstationen 
planerat eftersom kommunen har brist på bostadstomter.   
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar inbegära offert på planeringen av 
området bakom brandstationen. Planeringsarbetet skall vara 
slutfört senast 31 augusti 2007.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

Kst § 347/18.9.2007  
Byggnadsnämnden beslutade i maj 2007 att begära in anbud för 
planeringen av området bakom brandstation. 
Byggnadsnämnden fastslog att området bör planeras som 
bostadsområde och innehålla egnahemshus samt parhus och 
eventuellt radhus. Höjden på byggnaderna bör vara högst två 
våningar. Vidare beslutade byggnadsnämnden att anbudet 
skulle innehålla en ideskiss och målsättningar för området och 
en redovisning över hur arbetet levereras d.v.s. elektroniskt eller 
på papper. Anbudet skulle dessutom innehålla en tidsplan för 
arbetets utförande. Sista dag för inlämning av anbud fastslogs 
till den 31 augusti 2007.  
  
Vid utgången av augusti har endast ett anbud inkommit, vilket 
har lämnats in av Arkitektbyrå Tiina Holmberg (bilaga D § 
347/07/Kst). Kostnaden är 14 415,52 € (inkl. moms). Därtill 
tillkommer konvertering till YT-Cad till en summa av 2 415,60 €. 
Offerten uppgår således till en summa om 16 831,12 €. Enligt 
den uppgjorda tidtabellen skulle arbetet vara slutfört efter 
februari 2008, förutsatta att arbetet påbörjas i september (vilket 
inkluderar ändringar och utställning till allmänt påseende). 
Konstateras kan att arbetet troligtvis skjuts på en månad. Detta 
innebär att anslagna medel bör räcka för den del som 
faktureras under innevarande år.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen antar offerten av Arkitektbyrå Tiina 
Holmberg. 
Beslut: 
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Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägg till och 
ändring i målsättningarna: 

- i p. 2: ”högst 3 tomter/ha” ändras till ”ca 3 
tomter/ha” 

 - i p. 3: läggs ”…samt fjärrvärmenätet” till. 
 ------- 
 

Kst § 333/24.9.2008     
Arkitekt Tiina Holmberg presenterar utkastet till planering  
av området bakom brandstationen.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att Tiina Holmberg får i uppdrag 
att slutföra planeringen i enlighet med utkastet.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
---- 

Kst § 28/21.1.2009 
Vid byggnadsinspektörens och vik. kommundirektörens senaste 
möte med Holmberg framkom behovet av att utvidga 
planeringsområdet för att få till stånd en änadmålsenlig 
väglösning. Det område där en väg skulle planeras in för det nya 
bostadsområdet kan även planeras genom en separat 
byggnadsplan, men detta skulle förorsaka mer arbete 
beträffande grannkontakter, utställning, uppsättande av 
målsättningsdokument etc. Kostnaderna för utvidgningen av 
byggnadsplanen skulle uppgå till ca. 3670 euro inklusive moms. 
Till detta tillkommer kostnader för upprättande av baskarta, ca. 
2000 euro. För år 2009 har 23.000 euro budgeterats för 
samhällsplanering.  
I enlighet med Finströms kommuns upphandlingsregler får direkt 
upphandling ske om värdet på upphandlingen beräknas vara av 
ringa värde, dock ej högre än 3000 euro exklusive moms 
och/eller varan eller tjänsten inte kan fås på annat håll. 
Kostnaderna för planeringen av området exklusive moms 
uppgår till 3000 euro.  Det är mest ändamålsenligt att använda 
sig av samma arkitekt för att planlägga området som har gjort 
den ursprungliga planen. Kostnaden för upprättandet av 
baskarta uppgår till ca. 2000 euro (3-4 dagars arbete á 50 
euro/h) och bör köpas in av en mätnings- och karteringsföretag.  
Förslag:  
Arkitektbyrå Tiina Holmberg får i uppdrag att utvidga 
byggnadsplaneområdet till att omfatta området i bilaga I kst § 
28/09.  Vik. kommundirektören får i uppdrag att upphandla 
upprättande av baskarta.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
----------------------- 

Kst § 284/16.9.2009 
Arbetet med att planlägga området utförs av Arkitektbyrå Tiina 
Holmberg Ab. Grannar och markägare inom området har hörts i 
planeringsarbetets samtliga faser och inkomna besvär har 
beaktats. En detaljplan jämte planbeskrivning har nu inkommit, 



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 3 december 2009 Niklas Oriander 

     
 - 20 - 

Bilaga H § 286/13 Kst, och Arkitektbyrå Tiina Holmberg Ab 
efterlyser ett namn för området samt vägnamn.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen överför ärendet till kultur- och fritidsnämnden 
och begär förslag på områdes- och vägnamn.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägget att 
byggnadsnämnden bör behandla förslagen innan de fastställs 
av styrelsen.   

Kfn § 65 (27.0.2009) 
 
Kommunstyrelsen har bett kultur- och fritidsnämnden komma 
med förslag på områdes- och vägnamn till det nya 
bostadsområdet bakom brandstationen i Godby (Kst § 284 
16.09.2009). 
Boende i två fastigheter som angränsar till området anhåller om 
att få behålla vägnamnet Hackspettsvägen som används i dag. 
Området angränsar till Norrskogsberget och åkern i närheten 
kallas Skraphägnan. 
Kultur- och fritidschefens förslag: 
Området ges namnet Skraphägnan, vägnamnen blir 
Skraphägnsvägen, Hackspettsvägen och Spillkråksvägen. 
Beslut: 
Ärendet återremmitteras för vidare utredning av vägnamnen. 
 

Kfn § 72/23.11.2009 
Kultur- och fritidschefens förslag: 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att 
området ges namnet Skraphägnan, vägnamnen blir 
Gråspettsvägen, Hackspettsvägen och Spillkråksvägen. 
Beslut: 
Förslaget godkändes. 

 
BN§162/1.12.2009  

 
Uppta till behandling kommunstyrelsen begäran om utlåtande 
gällande namnförslag på det nya bostadsområdet bakom 
brandstationen.  
Inkomna namnförslag från kultur- och fritidsnämnden är 
Skraphägnan, vägnamnen föreslås till Gråspettsvägen, 
Hackspettsvägen och Spillkråksvägen. 
Beslut:   
Byggnadsnämnden omfattar ej förslaget till namn på området 
och föreslår Norrskogen, Lunden, Hägnan eller Kotten. 
Vägnamnen kan omfattas av nämnden. 
----------------- 

Kst § 394 
Förslag: 
Kommunstyrelsen väljer att fastställa namnet för området 
bakom brandstationen och vägnamnen utgående från de givna 
förslagen.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet.  
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UTLÅTANDE ÖVER TRAFIKSLÖSNING  

 
  

 TN § 10/26.2.2008   
 Tekniska nämnden har fått uppdrag av kommunstyrelsen att ge 

ett utlåtande över hur trafiken till och från daghemmet ska lösas. 
Det finns två alternativ, trafiken leds igenom bostadsområdet 
alternativt vägen som används för trafiken till Källbo skola. 
(bilaga ritning) 

 Social nämnden anser att ju längre avståndet är från 
daghemmets parkering till respektive avdelning samt ju närmare 
avståndet är från skolans parkering ökar risken för att 
skolområdet används av trafik till och från daghemmet. En del 
föräldrar kommer även att ha barn både på daghemmet samt i 
skolan alternativt fritidshemmet. 

 
Förslag till beslut: 
Tekniska nämnden beslutar föreslår för kommunstyrelsen enligt  
bifogat förslag. Trafiken till daghemmet leds via skolan. 

      Beslut: 
 Vissa justeringar gjordes på skolområdet i övrigt enligt förslag. 

En detaljplanering behöver utföras i ett senare skede när slutliga 
placeringar av byggnader fastställts. 

         -------------------------------------- 
 Kst § 84/25.2.2009 

          Förslag:  
Kommunstyrelsen begär ett utlåtande från skolnämnden över 
trafiklösningen, bilaga kst § 84/09.  
BESLUT:  
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till tekniska nämnden 
för att utreda behovet av vändplanerna samt för att se över en 
förkortning av Postvägen.   

 
 TN § 50/30.6.2009   

 Ett nytt förslag på lösning där även busstrafiken planerats in 
föreslås av kommuningenjören och skolföreståndaren. Väg till 
det planerade området väster om Knappelstan föreslås gå via 
Björkvägen, vilket gör att den av områdesarkitekten föreslagna 
infarten via Smultronvägen förkastas. Tomt 2 i kvarter 50 
föreslås i stället ändras till grönområde där en gc-väg förbinder 
områdena.  
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 Till sammanträdet hade Vikingline buss kallats och de omfattade 
den föreslagna placeringen av busshållplatser. Se bilaga 
   
Förslag till beslut: 
Tekniska nämnden beslutar att föreslå för kommunstyrelsen 
enligt ovanstående förslag.   
 
BESLUT: 
Tekniska nämnden omfattar förslaget och håller fortsättningsvis 
kontakt med bussbolagen.  

 ----------------- 
 
Kst § 254/26.8.2009  
 Trafiklösningen presenteras, bilaga A § 254/12 Kst. 

Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar trafiklösningen och beslutar att i 
brådskande ordning inbegära en justerad detaljplan över 
området av områdesarkitektkontoret samt av tekniska nämnden 
kostnadsberäkningar för a) ombyggnad av hela Björkvägen för 
fordonstrafik b) en ny avtagsväg från Getavägen till Björkvägen 
och c) ombyggnad av föreslaget område för bussar. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-------------------- 
 

Kst § 325/20.10.2009 
Områdesarkitekt Ursula Koponen presenterar trafiklösningarna, 
Bilaga D § 327/09 
Förslag:  
Kommunstyrelsen diskuterar trafiklösningarna vid daghemmet 
och beslutar om det lämpligaste alternativet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att alternativ B, där Björkvägen 
förlängs till daghemmets södra infart, är den lämpligaste 
lösningen. Vidare beslöt kommunstyrelsen att begära en 
vägplan av tekniska nämnden samt en detaljplaneändring av 
områdesarkitektkontoret över området.  

 
TN § 94/27.10.2009  

Styrelsens förslag till vägförbindelse till dagis, (se bilaga) skiljer 
sig markant från tekniska nämndens tidigare förslag. 
 
BESLUT: 
Tekniska nämnden motsätter sig kraftigt styrelsens förslag där 
gc-väg ändras till till gata. Trafiken bör ledas in via skolan, vid 
behov anpassas befintlig väg för att förbättra säkerheten.  
 

TN § 102/1.12.2009 
Områdesarkitekten har kommit in med två nya förslag till 
trafiklösningar för daghem och skola. Se bilagor 

 
Förslag till beslut: 
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Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen enligt 
förslag 1där bussarna parkerar på rad antas. Med nuvarande 
ekonomi kan det inte förverkligas så tillsvidare används befintlig 
väg in till skolan och personalen till daghemmet kör via 
Postvägen.    
BESLUT: 
Enligt förslag 
------------------- 

Kst § 395 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar begära ett utlåtande av 
skolnämnden gällande tekniska nämndens förslag till 
trafiklösning vid nya daghemmet och busstrafiken till skolan. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen omfattar förslaget. Vidare ger 
kommunstyrelsen tekniska nämnden i uppdrag att färdigställa 
Björkvägen mellan nya daghemmet och von Knorringvägen. 
 
 

INTRÄTTANDE AV TJÄNST – ÄLDREOMSORGSLEDARE  

Kst § 396 
Med hänvisning till ärendet om strukturella förändringar inom 
den sociala verksamheten, anhåller socialnämnden att den 
nuvarande tjänsten som hemserviceledare/föreståndartjänsten 
dras in och att en äldreomsorgsledartjänst, med helhetsansvar 
för äldreomsorgen i Finström och Geta inrättas och lediganslås, 
bilaga G § 398/09 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige drar in den 
nuvarande hemserviceledare/föreståndartjänsten och att en 
äldreomsorgsledartjänst, med helhetsansvar för äldreomsorgen 
i Finström och Geta inrättas och lediganslås. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

BYGGNADSFIRMA HANS MATTSSON AB 

Kst § 200/4.6.2009 
Ordförande Roger Höglund anmälde jäv. Styrelsen beslöt att 
jävsgrund förelåg och Höglund avlägsnade sig under 
ärendebehandlingarna §§ 200-201.  
Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab har inlämnat en 
stämningsansökan med anledning av upphandlingen av 
byggandet av Godby nya daghem. Ålands Tingsrätt ha 
inkommit med en begäran om skriftligt svaromål av kommunen. 
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DKCO Advokatbyrå Ab har utarbetat ett förslag till svaromål, 
bilaga D § 200/09 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar besvara stämningsansökan enligt 
bifogade bilaga D § 200/09 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-------------------- 

Kst § 397 
Ärendet har nu behandlats i ett förberedelsesammanträde på 
Ålands tingsrätt 15.10.2009 där ett rättegångsdatum fastlogs till 
17.2.2009. För att undvika en fortsatt tidskrävande och kostsam 
rättsprocess kan Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab och 
Finströms kommun ingå en förlikning under förutsättning att 
kommunen utbetalar gottgörelse till entreprenören.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer ett 
förlikningsbelopp. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet.  
Jäv: 
Styrelseordförande anmälde jäv. Styrelsen beslöt att jävsgrund 
förelåg och ordförande avlägsnade sig under 
ärendebehandlingen. 
 

 

BESVÄRSANVISNING 

Kst § 398 
Sammanträdet förklarades avslutat kl. 22:15  
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 399 
Förslag:  
Nästa sammanträde äger rum enligt kallelse. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 
OCH BESVÄRSANVISNING 

 
Kommunens myndighet   Datum för sammanträdet   Paragraf 

Kommunstyrelsen i Finström  2 december 2009____              §§ 375-399 
 
 
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: 
380, 382-385, 387,391-392, 394-397 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
375-378 
 
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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