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Sammanträdestid 21.4.2010 kl. 17.00 
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Beslutande  

x Höglund, Roger, ordförande 
x Lycke, Per, viceordf 
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- Haupt, Charlotta  
x Karlsson, Rolf 
x Randelin, Bernt  
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- Danielsson, Roland 
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FINSTRÖMS KOMMUN 

 
 
 

PROTOKOLL          

  Utfärdat den 15.4.2010 Nr  

 KOMMUNSTYRELSEN  7/10 

Sammanträdestid Onsdag 21.4.2010 kl. 17.00 

Sammanträdesplats Kommungården, sammanträdesrummet 
 
129 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
130 § Protokolljusterare  
131 § Föredragningslistan 
132 § Delgivning 
133 § Protokoll från nämnder 
134 § Utlåtande över ansökan om jordförvärv  
135 § Södra längan – Socialkansliet  
136 § Anhållan om byggnadsplaneändring  
137 § Kallelse till bolagsstämma – Norra Ålands Industrihus AB 
138 § Försäkring – Pålsböle skola  
139 § Kommunkansliet stängt 14.5.2010 – ”klämdag”  
140 § Budgetuppföljning – Tekniska nämnden  
141 § Befolkningsskyddet  
142 § Inbjudan – Information om kvalitetsrekommendation, tjänster för äldre  
143 § Röstningsområden 
144 § Begäran om utlåtande – miljötillstånd  
145 § Vikarierande byggnadsinspektör  
146 § Utlåtande – demensvård 
147 § Kallelse till bolagsstämma – Norra Ålands Avloppsvatten AB 
148 § Besvärsanvisning  
149 § Nästa sammanträde  
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 129 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 130 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Rigmor Söderlund och Rolf Karlsson 
till att justera dagens protokoll. 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 131 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan med följande 
tillägg: 

 Vikarierande byggnadsinspektör  

 Utlåtande – demensvård 

 Kallelse till bolagsstämma – Norra Ålands Avloppsvatten 
AB 

DELGIVNING 

Kst § 132 
Delgivning av följande handlingar: 

 Ålands kommunförbund, styrelseprotokoll 2/2010 

 Polisdelegationen vid Ålands polismyndighet, 2/2010 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER 

Kst § 133 
Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (3/10) 
Byggnadsnämnden (2/10) 3/10 
Skolnämnden (2/10) 3/10 
Lantbruksnämnden (1/10)                                                                                                 
Socialnämnden (2/10) 3/10 
Tekniska nämnden (2/10) 3/10 
Räddningsområde Ålands landskommuner (2/10) 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 6/10 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 
 

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV  

 Kst § 134 
Landskapsregeringen begär utlåtande över Ålands Vatten Ab:s 
ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom 
(K12/10/5/132).  
 
Enligt förvaltningsstadgans 48 § så är det kommunstyrelsen 
som avger utlåtande över ansökningar om rätt att förvärva och 
besitta fast egendom i landskapet Åland. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen har inget att anföra ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

 
 

SÖDRA LÄNGAN – SOCIALKANSLIET  

SocN § 51/29.3.2010 
 
Socialnämnden önskar att kommunstyrelsen ger 
byggnadsnämnden i uppdrag att planera och genomföra en 
ombyggnad av arkivutrymmet till en personaltoalett i 
socialkansliets utrymmen. 
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I samband med den renovering som påbörjats p.g.a. 
vattenskadorna har en diskussion förts med kommuningenjören 
om byggandet av en personaltoalett som hittills saknats. Enligt 
kommuningenjören finns en möjlighet att bygga en 
personaltoalett i arkivutrymmet. Arkivet är nu flyttat till 
byggnadskansliets arkiv där det finns rum.  
Förslag: 
Socialnämnden uppmanar kommunstyrelsen att ge 
byggnadsnämnden i uppdrag att planera för en ombyggnad av 
arkivutrymmet till en personaltoalett. 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget och ärendet överförs till 
kommunstyrelsen. 
 

SocN § 52/29.3.2010 
 
Socialkansliet genomgår nu en omfattande reparation p.g.a. en 
vattenskada. Socialkansliets utrymmen byggdes ursprungligen 
på 70-talet att användas som tillfällig skolbyggnad för Godby 
Högstadieskola. Byggnaden är följaktligen inte planerad för en 
social verksamhet. 
Nu finns en möjlighet att kontrollera om det skulle finnas någon 
åtgärd som skulle kunna vidtas för att förstärka säkerheten. 
T.ex. kunde eventuellt ett väntrum byggas för att undvika att 
klienterna kan röra sig i hela utrymmet. 
Förslag: 
Socialnämnden önskar att kommunstyrelsen ger 
byggnadsnämnden i uppdrag att se över möjligheten att 
förstärka säkerheten på socialkansliet. 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget och ärendet överförs till 
kommunstyrelsen. 
----------------  

Kst § 125/31.3.2010 
Förslag: 
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att utreda 
möjligheterna och kostnaderna för en personaltoalett samt ökad 
säkerheten på socialkansliet.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
---------------  
 

TN § 34/13.4.2010  
Förslag till beslut: 
Tekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom och 
vidarebefordrar kostnadsförslag och ritning på ombyggnaden till 
kommunstyrelsen. Medel i budgeten 2010 finns inte så skall 
ombyggnaderna förverkligas krävs en tilläggsbudget. 
BESLUT: 
Enligt förslag 
-------------------  

 
Kst § 135  
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Tekniska nämndens förslag på lösningar gällande 
personaltoalett och säkerhet i socialkansliet, bilaga A § 135/10 
kst. Konstateras att det i enlighet med arbetarskyddslagen är 
arbetsgivarens skyldighet att genom nödvändiga åtgärder sörja 
för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar 
tilläggsanslag för åtgärderna och ger tekniska nämnden i 
uppdrag att genomföra om- och tillbyggnaderna i södra längan 
enligt förslag.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

 

ANHÅLLAN OM BYGGNADSPLANEÄNDRING  

Kst § 136 
Daniel Danielsson anhåller om byggnadsplaneändring för 
fastigheterna 3.20, 3:58 och 3:63 i Bamböle, bilaga B § 136/10 
kst. Genom byggnadsplaneändringen ändras 
rekreationsområden och tomtindelningar. Vidare anhåller 
Danielsson om att Dan Engblom godkänns som planläggare för 
området. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att inbegära utlåtanden över 
anhållan från områdesarkitektkontoret och byggnadsnämnden. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA – NORRA ÅLANDS INDUSTRIHUS 

Kst § 137 
Aktieägarna i Norra Ålands Industrihus AB kallas till ordinarie 
bolagsstämma torsdagen 6 maj 2010 kl. 19.00 på Jan-
Karlsgården. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen utser kommunens representant för 
bolagsstämman. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Rolf Karlsson till kommunens 
representant på stämman. Vidare föreslår kommunstyrelsen 
inför stämman Rolf Karlsson som kommunens representant i 
Norra Ålands Industrihus AB:s styrelse. 
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FÖRSÄKRING – PÅLSBÖLE SKOLA  

 
Skn § 36/12.4.2010 

Ålands ömsesidigas försäkringsbrev  nr 38-1339308-01 är en 
fastighetsöms-försäkring för Källbo och Pålsböle skolor. 
Föreståndare Cecilia Johansson har diskuterat med 
försäkringsbolaget och begärt en uppspjälkning av försäkringen 
från 15.06.2010. 
 
Sd:s Förslag: 
Skolnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om att en 
fastigetsöms-försäkring tecknas för skolverksamhet i enbart 
Källbo skola från 15.06.2010 och att beslut fattas angående 
ansvarig enhet för försäkring av Pålsböle skolas fastighet från 
15.06.2010. 
 
Beslut: 
Skolnämnden godkände förslaget. 
_ _ _ _ _ _ 
 

Kst § 138 
Konstateras att försäkringen av Pålsböle skola för närvarande 
handhas av skolnämnden men att det i.o.m. 
sammanslagningen av skolorna är motiverat att ändra 
försäkringen. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att teckna 
en fastighetsförsäkring för Pålsböle skola fr.o.m. 15.6.2010.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

KOMMUNKANSLIET STÄNGT 14.5.2010  – ”KLÄMDAG”  

Kst § 139 
Fredagen 14.5.2010 är en s.k. ”klämdag”. Kommunkansliets 
inklusive socialkansliets personal kunde då ges möjlighet att ta 
ut semester, kompledigt eller tjänstledighet utan lön. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att kommunkansliet håller stängt 
fredagen den 14 maj 2010. Information går ut i kommunbladet 
och på hemsidan.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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BUDGETUPPFÖLJNING – TEKNISKA NÄMNDEN 

 
TN § 32/13.4.2010  

1. Vägunderhållet vintern 2009-2010 ser preliminärt ut att bli 
dubbelt dyrare än säsongen före. Nämnden har alltså hälften 
för lite medel budgeterade för ändamålet 
2. Konto 53580-4390 underhåll av lägenheter är i stort sett 
förbrukat till och med sista mars på grund av tunga reparationer 
Tekniska nämnden kan omfördela medel inom budgeten och 
det prövas tillsvidare, visar det sig att det inte räcker till tas 
ärendet upp på nytt senare i år.   
Förslag till beslut: 
Nämnden antecknar sig ärendena till kännedom och meddelar 
kommunstyrelsen om läget. 
BESLUT: 
Enligt förslag 
------------  

Kst § 140 
Konstateras att det för 2010 budgeterats c. 70.000€ för 
snöplogning vilket motsvarar kostnaden för en ”normal” vinter. 
P.g.a. av den snörika vintern 2009-2010 beräknas kostnader 
stiga till c. 110.000€. Gällande underhåll av lägenheter har 
23.000€ budgeterats för 2010 och har till största delen 
förbrukats. Tillkommande kostnader för underhåll av lägenheter 
under budgetåret kan uppkomma. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen för kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

BEFOLKNINGSSKYDDET 

Kst § 413/16.12.2009 
Sunds kommunfullmäktige beslöt 16.6.2009 att säga upp 
avtalet om ett samarbete kring en gemensam 
befolkningsskyddschef per 1.4.2010.  
Huvudmannen för Räddningsområde Ålands landskommuner 
har nu tagit fram ett förslag gällande organisationen av 
befolkningsskyddet fr.o.m. 1.4.2010 och önskar ett utlåtande av 
avtalskommunerna gällande förslaget, bilaga A § 413/09 Kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen ställer sig positivt till förslaget om att 
befolkningsskyddet samordnas inom ramen för samarbetet 
gällande räddningsområdet. 
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Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget och uppmanar 
huvudmannen att överväga behovet av sekreterartjänsten.  
-----------------  

Kst § 141 
Kommunstyrelsen i Jomala har godkänt ett förslag till avtal 
gällande räddningsområde Ålands landskommuner och skickar 
nu ut det till avtalskommunerna för godkännande, bilaga C § 
141/10 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till avtal.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

INBJUDAN - INFORMATION OM KVALITETSREKOMMENDATION, TJÄNSTER FÖR 

ÄLDRE 

Kst § 142 
Landskapsregeringen har i samband med kommunförbundet 
och representanter för kommunerna utarbetat 
kvalitetsrekommendation angående tjänster för äldre. Ett 
informationsmöte kommer att hållas den 4 maj 2010, kl. 19.00-
22.00 i auditoriet, Ålands lagting. Kvalitetsrekommendationen 
presenteras samt slutsatserna i äldreomsorgsrapporten 
beskrivs översiktligt. Tid har reserverats för frågor och 
diskussion. Mötet leds av social- och miljöminister Katrin 
Sjögren. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen utser representant som deltar i mötet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Per Lycke till kommunens representant 
på mötet.  
 
 

RÖSTNINGSOMRÅDEN 

Kst § 143 
Statens ämbetsverk efterhör ifall kommunen önskar ändra 
röstningsområden inför riksdagsvalen som förrättas på våren 
2011. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att nuvarande 
indelning av kommunen i fyra röstningsområden dvs. Tjudö, 
Markusböle, Emkarby och Godby, bibehålls. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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BEGÄRAN OM UTLÅTANDE – MILJÖTILLSTÅND 

Kst § 116/31.3.2010 
Bevattningssammanslutning Sjölund & Johansson, Sven-
Anders Danielsson, Dan-Erik Daniels och Albert Sundberg har 
ansökt om miljötillstånd för uttag av sammanlagt 47 000 
kubikmeter bevattningsvatten från Storträsk i Finströms 
kommun. ÅMHM önskar nu ett utlåtande av kommunen i 
ärendet. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar begära byggnadsnämndens 
utlåtande över ansökan. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
--------------------  

Bn § 60/20.4.2010    
Uppta till behandling Finströms kommunstyrelses begäran om 
utlåtande gällande ansökan om uttag av bevattningsvatten ur 
Storträsk.i Finström.  
Förslag till beslut:  
Byggnadsnämnden konstaterar att området ej är inom 
skyddsområde och förordar därför ansökan. Vattenuttag skall 
ske enligt gällande lagstiftning på Åland. En utredning gällande 
eventuell höjning av vattennivån i träsket bör göras samt att en 
miniminivå på vattenytan bör fastställas. 
Beslut: 
Enligt förslag. 
-------------------  
 

Kst § 144 
Förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar byggnadsnämndens utlåtande 
gällande miljötillstånd för uttag av bevattningsvatten från 
Storträsk i Finström samt framför förslaget om en utredning 
gällande höjning av vattennivån och fastställande av en 
miniminivå på vattenytan i träsket, till ÅMHM.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 
 

VIKARIERANDE BYGGNADSINSPEKTÖR  

 
Kst § 145  
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Det lediganslagna vikariatet som byggnadsinspektör 
utannonserades i mars och inkomna ansökningar behandlades 
7.4.2010 och intervjuer genomfördes 16.4.2010. I 
beredningsgruppen ingick byggnadsnämndens ordförande Dick 
Linström, byggnadsinspektör Conny Eklund, kommuningenjör 
Thomas Idman och kommundirektör Niklas Oriander. På basen 
av erhållen dokumentation, genomförda intervjuer samt kontroll 
av referenser rekommenderar gruppen att Kaj Granholm utses 
till vikarierande byggnadsinspektör, bilaga D § 147/10 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen utser Kaj Granholm till vikarierande 
byggnadsinspektör för perioden 3.5.2010 t.o.m. 29.4.2011. 
Vikariatet är underställt en fyra månaders prövotid. Lön enligt 
avtal. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

 

UTLÅTANDE – DEMENSVÅRD 

Kst § 146 
På Kommunalförbundet för De Gamlas Hem planerar men en 
demensavdelning. Byggnationskostnaderna förväntas bli 5200€ 
och driftskostnaderna förväntas vara ca. 258 000€ eller 
10,50€/dygn i.o.m. anställning av 6 nya närvårdare. 
Konstateras att det för Finströms del finns behov av 
demensvård men att verksamhetens innehåll ännu bör 
preciseras. Förbundsstyrelsen för De Gamlas Hem inbegär 
utlåtanden av medlemskommunerna gällande skrivelsen 
”Utredning över demensavdelning på De Gamlas Hem”. 
Äldreomsorgsledaren har tagit fram ett förslag till utlåtande, 
Bilaga E § 148/10 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar förslaget.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA – NORRA ÅLANDS AVLOPPSVATTEN 

Kst § 147 
Aktieägarna i Norra Ålands Avloppsvatten AB kallas till ordinarie 
bolagsstämma torsdagen 4 maj 2010 kl. 8.30 på 
Kommungården. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen utser kommunens representant för 
bolagsstämman. 
Beslut: 
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Kommunstyrelsen beslöt att tillfråga och utse Björn Grüssner 
som kommunens representant på stämman samt Lars Rögård 
och Thomas Idman till Norra Ålands Avloppsvatten AB:s 
styrelse. 

BESVÄRSANVISNING 

Kst § 148 
Sammanträdet förklarades avslutat kl. 19:20  
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 149 
Förslag:  
Nästa sammanträde äger rum onsdag 5.5.2010 kl. 17.00. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 

OCH BESVÄRSANVISNING 
 
Kommunens myndighet   Datum för sammanträdet   Paragraf 

Kommunstyrelsen i Finström  21 april 2010    §§ 129-149  

 
 

 

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: 

135, 136, 143, 144,  

 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 

kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragrafer i protokollet: 

129-131 

 

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 
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- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

- 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. 

 

 


