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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 81 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 
 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 82 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Charlotta Haupt och Bernt Randelin till 
att justera dagens protokoll. 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 83 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan med följande 
tillägg: 

• Anhållan om att få tillsätta utannonserade tjänster och 
arbetsavtal 

• Resursutökning i socialkansliet  
• Bolagsstämma – Finströms Kommunaltekniska Ab 
• Utlåtande – Förslag till ny landskapslag om hälso- och 

sjukvård 
 
 

DELGIVNING 

Kst § 84 
Delgivning av följande handlingar: 

• Ersättning för missbrukarvård år 2011 och slutreglering 
år 2010, SocN § 34/23.3.2011 

• Ålands kommunförbund, sammanträdesprotokoll 
3/2011, 15.3.2011  
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• NÅHD 2-11, sammanträdesprotokoll, 14.3.2011  
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

 

PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER 

 
Kst § 85 

Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (2/11) 
Byggnadsnämnden (2/11) 
Skolnämnden (1/11)  
Lantbruksnämnden (1/11) 
Socialnämnden (2/11) 
Tekniska nämnden (1/11) 
Räddningsområde Ålands landskommuner (1/11) 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 4/11 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
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: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att utse en arbetsgrupp bestående av 
Bernt Randelin, Fredrik Molinder och Niklas Oriander. 
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Arbetsgruppens uppgift är att utreda ärendena samt utarbeta ett 
förslag till skrivelse åt MISE styrelsen.  
-------------------  

Kst § 86 
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. 
 
 

ÖPPETHÅLLNINGSTIDER SAMT SEMESTERSTÄNGNING UNDER SOMMAREN 2011 

Kst § 87 
Under sommarmånaderna 2010 höll kommun- och 
socialkanslien öppet mellan 8.15 och 15.00, vilket även föreslås 
för perioden 1.6.-31.8.2011. De ändrade öppethållningstiderna 
påverkar inte den normala arbetstiden som fortsättningsvis är 
mellan 8.15 och 16.00. 
 
Vidare föreslås att kommunkansliet håller semesterstängt under 
veckorna 28 och 29. Genom detta effektiveras 
sommarsemestrarna då frånvaroperioden blir kortare.  
 
Allmänheten informeras om öppethållningstiderna samt 
semesterstängningen genom information på kommunens 
anslagstavla, hemsidan, Aktuellt i Finström samt på kansliernas 
dörrar. Allmänheten informeras även vart man kan vända sig 
vid brådskande ärenden. 
 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att kommun- och socialkanslien inför 
sommartid under perioden 1.6.– 31.8.2011 samt att 
kommunkansliet håller semesterstängt veckorna 28 och 29.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

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.   
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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 idéskiss 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: 
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.  
---- 
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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, 
Bilaga H § 284/09 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.   
------------------  

Kst § 320/12.10.2010 
Området bakom brandstationen kom, efter nämndernas och 
kommunstyrelsens handläggningar, att namnges Norrhägnan 
och vägarna inom området Spillkråks-, Gråspetts- och 
Hackspettsvägen. 
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Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att ställa ut detaljplanen till allmänt 
påseende i 30 dagar, bilaga B § 320/10 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
---------------------  

Kst § 386/2.12.2010 
Detaljplanen har varit utställd till allmånt påseende från 
15.10.2010 till 19.11.2010. Under tiden har två anmärkningar 
inkommit. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen ger planläggaren i uppdrag att bemöta 
anmärkningarna. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
--------------  

Kst § 54/2.3.2011 
Förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar planläggarens genmälen, Bilaga D § 
54/11 kst. Vidare föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige 
fastställer detaljplanen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att ge planläggaren i uppdrag att 
beakta de inkomna anmärkningarna. 
-------------------  

Kst § 88 
Förslag till detaljplan, bilaga B § 88/11 kst. Eftersom 
ändringarna i förslaget till detaljplanen är ringa behöver den inte 
på nytt ställas ut till allmänt påseende.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen förslår att fullmäktige fastställer detaljplanen.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

UTÖKAT SAMARBETE INOM BARNSKYDD 

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

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

Kfm § 71/9.12.2011 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner 
möjligheten för övriga kommuner att omfattas av samarbetet 
inom barnskyddet, på samma villkor som befintliga avtalsparter.   
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
------------------  

Kst § 89 
Förslag till avtal och instruktion för samarbete inom barnskydd 
mellan Finström, Eckerö, Geta, Hammarland, Saltivk och Sund, 
bilaga C § 89/11 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner avtal och instruktion för 
barnskyddet.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

INVENTERING AV LÖSÖRE 

Kst § 333/27.10.2010 
Upptas till behandling frågan om eventuell avyttring av lösöre i 
kommunens fastigheter. Bl.a. i gamla dagiset och Pålsböle 
skola finns en del lösöre som hänför sig till tidigare verksamhet i 
fastigheterna.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att i samråd 
med skolnämnden och socialnämnden uppgöra en förteckning 
på lösöre i fastigheterna, inklusive kök och köksutrustning, samt 
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överväga möjligheterna att avyttra lösöret eller delar därav, som 
inte längre behövs i kommunens verksamheter. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-------------------  
 

Kst § 35/2.2.2011 
Inventering av lösöre i gamla dagiset och Pålsböle skola är 
genomförd, bilaga F § 35/11 kst. 
Förslag: 
Innan beslut om försäljning fattas efterhör kommunstyrelsen 
samtliga nämnders eventuella behov av lösöret.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-----------------------  

Kfn § 20/16.2.2011 
Förslag: 
Kultur- och fritidsnämnden meddelar kommunstyrelsen att 
köksutrustningen i Breidablick är i behov av förnyelse och 
komplettering. Ugn, diskmaskin, stekbord och eventuellt spis är 
av intresse för detta ändamål. 
Beslut: 
Förslaget godkändes. 
---------------  

Kst § 90 
I övrigt har nämnderna inte identifierat behov av lösöre i 
respektive verksamheter.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
försäljning av lösöre till den del det inte behövs i kommunens 
verksamheter.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. Vidare beslöt 
kommunstyrelsen att ideella föreningar registrerade i Finströms 
kommun ges möjlighet att inlämna önskemål gällande lösöret.  
 
 

GEMENSAM BYGGNADS- OCH MILJÖINSPEKTION 

Kst § 449/19.11.2008 
 

Arbetsgruppen för gemensam byggnadsinspektion anhåller om 
ett befullmäktigande att få lämna in en ansökan till 
landskapsregeringen om landskapsmedel för projektet.  Bilaga 
D kst § 447/08. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen befullmäktigar arbetsgruppen för gemensam 
byggnadsinspektion att lämna in en ansökan till 
landskapsregeringen om landskapsmedel för projektet.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslöt godkänna förslaget.  
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----------------- 
 
Kst § 17/20.1.2010  

Landskapsregeringen har behandlat ansökan om understöd för 
projektet och gör bedömningen att det finns förutsättningar för 
att bevilja ett samarbetsunderstöd. För att förenkla 
administrationen kring understödet och genomförandet av 
projektet önskar landskapet att någon av kommunerna åtar sig 
huvudmanskapet.  
Förslag: 
Finströms kommun ställer sig positiv till att åta sig 
huvudmannaskapet.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------- 

Kst § 76/3.3.2010  
Beslutsorganen i de övriga samarbetskommunerna har ställt sig 
positiva till att Finströms kommun åtar sig huvudmanskapet för 
projektet gällande en gemensam byggnads- och 
miljöinspektion. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen meddelar landskapsregeringen att Finströms 
kommun fungerar som huvudman för projektet.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
--------------------  

Kst § 126/31.3.2010 
Landskapsregeringen har beslutat att bevilja understöd om 
totalt 68 660€ för skapande av en gemensam byggnads- och 
miljöinspektion. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig ärendet för kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------------------  

Kst § 260/1.9.2010 
Arbetsgruppen för gemensam byggnadsinspektion fastställde 
på sitt möte den 14.4.2010 den projektplan för gemensam 
byggnads- och miljöinspektion och beslöt att föra den vidare till 
respektive samarbetskommun för godkännande, bilaga E § 
260/10 kst.  
 
I planen anges Godby som placeringsort för den gemensamma 
verksamheten. Projektet kommer att genomföras i tre steg: 
1. Avtal om samarbete, 2. Gemensam nämnd och 
3. Gemensamma taxor och bestämmelser. Som tidsplan anger 
arbetsgruppen att sju månader efter att samarbetsavtal 
godkänts och undertecknats, kan den gemensamma 
verksamheten påbörjas. Kostnaderna för projektet måste 
redovisas till landskapsregeringen före den 31.12.2011. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
projektplanen för en gemensam byggnads- och miljöinspektion 
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för kommunerna Sund, Saltvik, Geta och Finström, enligt det 
förslag som lagts fram av arbetsgruppen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet. 
---------------------  
 

Kst § 275/15.9.2010 
Beslut: 
Kommunstyrelsen omfattar i huvudsak projektplanen men 
önskar framföra följande synpunkter till arbetsgruppen: 

• Tjänsten som miljöinspektör stryks 
• Deltidstjänsten som byråsekreterare för miljöinspektören 

stryks 
Vidare emotser kommunstyrelsen en uppdaterad och detaljerad 
kalkyl på driftskostnaderna.  
-------------------  

Kst § 389/1.12.2010 
Arbetsgruppen för gemensam byggnadsinspektion kom på sitt 
möte 26.10.2010 att besluta följande: 

• Personal för gemensam miljöinspektion tas bort från 
projektplanen och handläggningen av de tilltänkta 
miljöinspektörsuppgifterna upphandlas som exempelvis 
konsulttjänster. I.o.m. detta beslut utgår 
samarbetsunderstöden för miljöinspektionen. 

• Byggnadsordningarnas utformning behandlas i ett 
senare skede. 

• Huvudmannen bör stå för en med 10 % förhöjd del av 
kostnaderna för byggnadsinspektionens framtida 
verksamhet. 

• En detaljerad driftskalkyl tas fram när Saltvik och 
Finström inlämnat uppgifter om tilltänkta lokaler för 
byggnadsinspektionen.  

Vidare efterhör arbetsgruppen om hur upphandling av 
eventuella konsulttjänster bör genomföras, bilaga H § 389/10 
kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet. 
---------------------  

Kst § 53/2.3.2011 
Arbetsgruppens förslag återupptas till behandling, bilaga H § 
389/10 kst. Vidare behandlas hyran för de föreslagna 
kontorsutrymmena i södra längan.  
Förslag: 

• Kommunstyrelsen diskuterar arbetsgruppens förslag och 
besluter om vidare åtgärder. Vidare fastställer 
kommunstyrelsen hyran för 131 m2 kontorsutrymmen till 
6€/m2/månad dvs. 9432 € per år. Beräkningsgrunden är 
densamma som för NÅHD’s kontorsutrymmen i samma 
fastighet. I hyran ingår vatten, värme och avlopp. 
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Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget och konstaterade att 
upphandling sker enligt Finströms kommuns 
upphandlingsdirektiv.  
-----------------  
 
 

Kst § 91 
Arbetsgruppen för gemensam byggnadsinspektion kom på sitt 
möte 2.3.2011 att: 

• godkänna uppgjord driftskalkyl 
• konstatera att kontorslokalerna som Finström erbjudit är 

ändamålsenliga för verksamheten 
• inbegära svar om förslaget till projektplanen av Saltvik 

och Finström, bilaga D § 91/11 kst.  
 
Konstateras att projektplanen senast uppdaterats i april 2010 
och att beslut sedan dess har fattats om att bl.a. tjänsten som 
miljöinspektör utgår, vilket märkbart ändar projektets 
omfattning.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att arbetsgruppen för den 
gemensamma byggnadsinspektionen reviderar projektplanen i 
enlighet med fattade beslut. Vidare föreslås att det i 
kostnadskalkylerna framgår vad de nuvarande kostnaderna är 
för byggnads- och miljöinspektionen i respektive kommun.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

BREIDABLICK 

Kfn § 48/31.8.2009 
Fullmäktige gav i samband med budgetbehandlingen 2009 
kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att se över en eventuell 
justering av avgifterna för uthyrningen av Breidablick. Samtidigt 
gavs nämnden i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden 
utreda om Breidablick budgetmässigt ska flyttas till tekniska 
nämnden. 
I bilaga 3 framgår faktauppgifterna kring driftskostnaderna, 
hyrorna samt en jämförelse med motsvarande ungdomslokaler 
på Åland. Under 2008 noterades 58 bokningar av Breidablick 
men då bör noteras att två månader inte var bokningsbara på 
grund av golvrenoveringen. Under 2009 har bokningarna ökat. 
Nämnden står i dagsläget för driften och uthyrningen av 
byggnaden medan tekniska nämnden står för underhållet av 
fastigheten. 
 
Kultur- och fritidschefens förslag: 
Nämnden antecknar informationen om hyror och driftskostnader 
till kännedom. Avgifterna för 2010 behandlas i § 49. 
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Nämnden fortsätter att sköta driften av Breidablick medan  
tekniska nämnden handhar underhållet av fastigheten. 
Motiveringen är att den huvudsakliga verksamheten i lokalerna 
ligger inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. 
 
Beslut: 
Förslaget godkändes. 
  

TN § 70/1.9.2009  
Tekniska nämnden och kultur och fritids nämnden uppmanades 
i budgetberedningen 2008 att utreda om Breidablick 
budgetmässigt ska flyttas över till tekniska nämnden. 
Tekniska nämnden har idag ansvaret för skötseln och 
underhållet av fastigheten. Kultur och fritids nämnden sköter 
uthyrning och drift mm. 
De ansvariga tjänstemännen ser ingen anledning att ändra 
nuvarande struktur, kultur och fritid sköter uthyrningen till de 
föreningar de även gr bidrag åt. 
   
Förslag till beslut: 
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att 
Breidablick fortsättningsvis sköts som idag. 
 
 BESLUT: 
 Enligt förslag 
-------------------- 

Kst 274/18.9.2009 
Kultur- och fritidsnämnden har av fullmäktige fått i uppdrag av se 
över sina avgifter för uthyrningen av Breidablick, bilaga E § 
274/13 Kst. Samtidigt skulle nämnden utreda om Breidablick 
budgetmässigt borde flyttas till tekniska nämnden. Nämnderna 
beslutade att tekniska fortsättningsvis handhar underhållet av 
fastigheten medan kultur- och fritids sköter driften av 
Breidablick. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom 
och överför ärendet till fullmäktige. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet till nämnderna för 
en noggrannare utredning av ansvarsfördelningen gällande 
fastighetsskötseln.  
------------------  

Kfn § 27/21.3.2011 
Bilaga 2 
Under 2010 har kultur- och fritidsnämnden på försök köpt 
vaktmästar- och städtjänster för Breidablick av Ålands 
idrottscenter. Upplägget har nu utvärderats. 
Kommunstyrelsen har gett tekniska nämnden och kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att göra en noggrannare utredning av 
ansvarsfördelningen gällande fastighetsskötseln av Breidablick. 
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Kultur- och fritidschefens förslag: 
Nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att vaktmästeri och 
städning delas upp mellan kultur- och fritidsnämnden och 
tekniska nämnden enligt följande: 
– tekniska sköter och bekostar underhåll samt nyckelhantering 
för och uthyrning av bostäderna/affärslokalen. Intäkterna från 
uthyrningen av affärslokalen och bostäderna tillfaller tekniska 
nämnden.  
– kultur och fritid sköter städning samt nyckelhantering för och 
uthyrning av festlokalen och omklädningsrummen. Intäkterna 
från uthyrningen av dessa utrymmen tillfaller kultur- och 
fritidsnämnden. 
– förändringen görs från och med 2012 och beaktas i 
budgetarbetet. 
Efter kommunstyrelsens behandling av ärendet tar nämnden 
ställning till om nuvarande upplägg för det område nämnden 
ansvarar för ska permanentas. 
 
Beslut: 
Förslaget godkändes med förtydligande att driften för hela 
fastigheten överförs till tekniska nämnden. 
----------------  

Kst § 92 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig i detta skede ärendet till 
kännedom och ber tekniska nämnden om ett utlåtande gällande 
kultur- och fritidsnämndens förslag. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

ANHÅLLAN OM ATT FÅ TILLSÄTTA UTANNONSERADE TJÄNSTER OCH 
ARBETSAVTAL 

Skn. § 8/16.2.2011 
I §§ 5,6 och 7 säger klasslärare Victoria Lundgren upp sig från 
en ordinarie klasslärartjänst, Elevassistent Sofi Boman anhåller 
om avtalsenlig vårdledighet och klasslärare Sofie Nordin om 
moderskaps- och föräldraledighet. 
Sd:s Förslag:  
Skolnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om att den nu 
lediga och inrättade klasslärartjänsten får tillsättas samt att 
vikarier får tillsätts för beviljade moderskaps- föräldra- och 
vårdledigheter. Anslag finns i budget 2011 
 
Beslut: 
Skolnämnden godkände förslaget. 
------------------  
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Kst § 93 
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner skolnämndens anhållan. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  

RESURSUTÖKNING I SOCIALKANSLIET  

Kst § 94 
Upptas till behandling utökning av personalresurser i 
socialkansliet.  
Förslag:  
Kommunstyrelsen besluter att inrätta en styrgrupp bestående 
av ledande tjänstemän inom socialförvaltningen, 
byråsekreteraren och kommundirektören, med uppgift att 
handha de övergripande ledningsfrågorna såsom att leda 
utvecklingen i verksamheten, samordna resurser, vara ett forum 
visioner och framtidsfrågor i enlighet med bifogad instruktion, 
bilaga E1 § 96/11 kst. 
Vidare föreslår kommunstyrelsen inför fullmäktige att 
byråsekreterar- och socialarbetartjänsten utökas till 100 % från 
80% respektive 85% i enlighet med Bilaga E2 § 96/11 kst. 
Motiveringen till utökningarna är tillförda arbetsuppgifter bl.a. så 
att socialarbetaren får det övergripande ansvaret för 
äldreomsorgen i Finström och Geta. Utökningen av tjänsterna 
leder till en ökad lönekostnad om 15.331,65 € per år.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  

 
 

BOLAGSSTÄMMA – FINSTRÖMS KOMMUNALTEKNISKA AB 

Kst § 95 
Styrelsen för Finströms Kommunaltekniska Ab kallar till 
ordinarie bolagsstämma tisdagen 3.5.2011 kl. 18.30 på 
kommunkansliet. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen utser representant för bolagsstämman.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Rolf Karlsson som representant. 
 
 

UTLÅTANDE – FÖRLSAG TILL NY LANDSKAPSLAG OM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

Kst § 96 
Social- och miljöavdelningen anhåller om kommunens yttrande 
över förslaget till ny landskapslag om hälso- och sjukvård. I 
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förslaget ingår även landskapslag om ändring av 
landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av 
riksförfattningar om socialvård, bilaga F § 98/11 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att avlägga 
yttrande i frågan. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  

 

BESVÄRSANVISNING 

Kst § 97 
Sammanträdet förklarades avslutat kl. 20:41. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
 
 
 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 98  
Förslag:  
Nästa sammanträde äger rum enligt kallelse. 
Beslut: 
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 
OCH BESVÄRSANVISNING 

 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträdet  Paragraf 
Kommunstyrelsen i Finström 6  april 2010   §§ 81-98  
 
 
 
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: 
86, 88, 90, 92, 94, 96 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
81-83 
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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