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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 

PROTOKOLL                                

  Sammanträdesdatum Nr  
 KOMMUNSTYRELSEN 9.5.2012 7/12 

Sammanträdestid 9.5.2012 kl. 17.00 
 

 Kommunkansliet, sammanträdesrummet 
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x Höglund, Roger, ordförande  
x Lindblom, Regina, viceordf, 
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- Johns, Elof  
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Föredragande x Oriander, Niklas, vik. Kommundirektör 
x Höglund, Roger, §§ 124-125 

 
Övriga närvarande - Eriksson, Viveka, kommunfullmäktiges ordförande  
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- Andersson, Leif, § 126, 20.00 – 21.00  
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- Sjöstrand, Ingela, §§ 117-123, kl. 17:00-17.45 
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Underskrift   
 

 

FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 
 

PROTOKOLL                                          

  Utfärdat den 3.5.2012 Nr  
 KOMMUNSTYRELSEN  7/12 
Sammanträdestid Onsdag 9.5.2012 kl. 17.00 

Sammanträdesplats Kommunkansliet, sammanträdesrummet 
 
117 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
118 § Protokolljusterare  
119 § Föredragningslistan 
120 § Delgivning 
121 § Protokoll från nämnder 
122 § Projekt ”Medvind” 
123 § Uthyrning av fastigheter  
124 § Tillsättande av ordinarie kommundirektör 
125 § Tillsättande av ordinarie ekonomichef  
126 § Sophantering – MISE 
127 § Korrigering av detaljplan, tomt 9 kv. 21a  
128 § Medlemskap i Leader Åland r.f.  
129 § Ändring av landskapslag – Utkomststöd  
130 § Budgetuppföljning - första kvartalet  
131 § Stängt i samband med helgdag 
132 § Öppethållningstider samt semesterstängning under sommaren 2012 
133 § Kallelse till bolagsstämma – Ålands Industrihus AB 
134 § Inbjudan till vänortsmöte i Vänersborg  
135 § Bokslut 2011 
136 § Samarbetsavtal – Socialförvaltningen 
137 § Bolagsstämma – Ålands Vatten Ab 
138 § Bolagsstämma – Finström kommunaltekniska Ab  
139 § Besvärsanvisning  
140 § Nästa sammanträde  
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 117 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 
 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 118 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Regina Lindblom och Sven-Anders 
Danielsson till att justera dagens protokoll. 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 119 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan med följande 
tillägg: 
- Bolagsstämma – Ålands Vatten Ab 
- Bolagsstämma – Finström kommunaltekniska Ab 

DELGIVNING  

Kst § 120 
Delgivning av följande handlingar: 

• NÅHD, förbundsstyrelsen, protokoll 12.4.2012 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig handlingen till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER 

 
Kst § 121 

Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (1/12) 2/12 
Byggnadsnämnden (3/12)  
Skolnämnden (1/12) 
Lantbruksnämnden (1/12) 
Socialnämnden (2/12) 3/12 
Tekniska nämnden (3/12)  
Räddningsområde Ålands landskommuner (2/12)  
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 6/12 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

PROJEKT ”MEDVIND” 

 
 SocN § 46/3.4.2012 

 
I Finströms kommun finns ca 50 hushåll som lyfter utkomststöd. 
Av utkomststödstagarna består ett tiotal av unga arbetslösa 
som skulle ha många år kvar i arbetslivet, och som inte mår bra 
av att gå arbetslösa, men av olika orsaker fastnat i ett negativt 
mönster. Dessa personer behöver mera hjälp och stöd, för att 
bryta neråtgående spiraler, än vad AMS och socialkansliet har 
möjlighet att ställa upp med. Utöver att många människor i 
kommunen inte mår bra blir det också en stor kostnad för 
kommunen att så många är hänvisade till utkomststöd. 
För att profilera sig som en kommun som ser framåt och är villig 
att satsa resurser på och värna om kommuninvånarnas 
välmående finns nu möjlighet att starta projekt ”Medvind” i 
samarbete med Dennis Eriksson. Han har sedan 1995 varit 
ledare för EU och LR finansierade projekt, nu senast i ”Stöd i 
arbete” och hjälpt personer in i arbetslivet. Han har nu möjlighet 
att genom avtal arbeta med dessa frågor för Finströms 
kommun. Tiden för projektet föreslås vara 1 maj till 31 
december 2012 med hopp om att få budgeterade medel för 
fortsättning under våren 2013 då ett långsiktigt perspektiv är 
nödvändigt för att uppnå ett stadigvarande resultat. Utgående 
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från att Dennis Eriksson har ett välfungerande 
motivationsprogram är förhoppningen att det verkligen ska bli 
ett stadigvarande resultat för projektdeltagarna med ett nytt 
positivt tänkesätt, självförtroende och framtidstro. 
 
Målgrupp 
Långtidsarbetslösa personer som lyfter utkomststöd 
 
Målsättning med projektet 
Att deltagarna som medverkar i projektet ska få ett arbete eller 
påbörja studier. 
 
Uttagningskriterier 
Ålder: 18-40 år 
Missbruk: Icke missbrukare samt, efter utvärdering, personer 
med lindrig missbruksproblematik där socialarbetaren anser att 
arbete är en viktig del i rehabiliteringen och för helheten för 
klientens mående.  
 
Projektledaren har i dessa fall ingen roll i eventuell 
missbruksrehabilitering utan verkar endast som coach i målet 
med att få ett arbete eller studieplats. 
Deltagaren skall av socialarbetare ha bedömts ha behov av och 
förutsättningar (vara motiverade) för att gå ut på 
arbetsmarknaden när praktik-/arbetsplats är ordnad eller att på 
annat sätt ta itu med sin livssituation. 
Deltagaren skall uppfylla samtliga kriterier. 
 
Metoder 
1.Kartläggning av personens livssituation med fokus på arbets-
/utbildningsmarknaden 
2.Uppgörande av målinriktad konkret handlingsplan 
3.Ge verktyg: förbereda arbetsintervjuer, uppgörande av CV, 
studiebesök, söka kunskap och information utifrån 
handlingsplanen 
4.Söka praktikplats/arbetsplats, utbildning 
5.Samt även 
-stöda deltagarna i genomförandet av handlingsplanen 
-samarbete med deltagaren, coachen och socialkansliet och 
eventuellt annat nätverk 
-utvärdering 
Socialarbetarens förslag: 
Att starta projekt ”Medvind” för en tidsperiod om 1 maj till 31 
december 2012 varpå nytt beslut tas om eventuell fortsättning 
av projektet. I dagsläget finns 4-5 intresserade deltagare. 
Projektet föreslås finansieras med medel från utkomststödet 
med motiveringen att om ett par personer kunde komma ut i 
arbetslivet skulle kostnaden för utkomststöd minska 
motsvarande vad projektet kostat.  
Uppskattning av kostnader enligt Dennis Erikssons 
presentation:  
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- första månaden 1500 € + moms samt ev kilometerersättning 
46 cent/km och eventuell telefon-/mailkontakt 50 
€/månad/klient. 
- Följande månader 750 € + ovanstående tillägg. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget understöds och överförs till kommunstyrelsen för 
godkännande och skrivning av avtal. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget med tillägget att projektet 
föreslås få en prövotid fram till oktobermånad 2012 då en 
utvärdering görs. Ärendet överförs till kommunstyrelsen. 
-------------  

Kst § 106/18.6.2012 
Konstateras att det i 2012 års budget upptagits c, 180.000€ för 
utkomststöd och förebyggande av utkomststöd. Projektet 
”Medvinds” målsättning är att deltagarna som medverkar i 
projektet ska få ett arbete eller påbörja studier vilket framgår ur, 
bilaga B § 106/12 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att godkänna projekt ”Medvind” och 
förutsätter att socialnämnden kan omdisponera befintliga 
budgetmedel för att bekosta projektet.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen bordlade ärendet.  
-----------------  

Kst § 122 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att avslå socialnämndens begäran.  
 
 

UTHYRNING AV FASTIGHETER 

Kst § 32/22.2.2012 
Kommunstyrelsen utsåg 26.10.2011 en arbetsgrupp med 
uppgift att framarbeta riktlinjer för uthyrning av och 
användningsändamål för Pålsböle skola och Godby gamla 
daghem.  
Arbetsgruppen föreslår bl.a. att Pålsböle skola säljs eller uthyrs 
för en längre tid.  
Gruppen föreslår även att de inventarier som fullmäktige beslöt 
att sälja kommer att auktioneras ut 17.3.2012. 
Gällande Godby gamla daghem föreslår arbetsgruppen att 
kommunen löser in en markkil som hör till tomten och att själva 
daghemmet förblir i kommunens ägo samt att ungdomsgårdens 
verksamhet förblir i fastigheten, bilaga A § 32/12 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar arbetsgruppens förslag och 
besluter om vidare åtgärder. 
Beslut: 
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Kommunstyrelsen beslöt att begära socialnämndens utlåtande 
om det framtida behovet av socialservice såsom barnomsorg i 
kommunen, avseende möjligheten att bedriva verksamhet i 
Pålsböle skola.  
-----------------  
 

SocN § 44/3.4.2012 
 
 
Kommunstyrelsen har inbegärt socialnämndens utlåtande om 
det framtida behovet av socialservice såsom barnomsorg i 
kommunen, avseende möjligheten att bedriva verksamhet i 
Pålsböle skola. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden konstaterar att det eventuellt kan 
vara möjligt att i framtiden bedriva barnomsorgsverksamhet i 
Pålsböle skola. För att klargöra behovet bör befolkningsprognos 
samt samhällsutveckling klargöras. Vidare bör utredas 
omfattning och kostnader för de ändringar av fastigheten som 
är nödvändiga för anpassning till verksamhet. Förslagsvis 
tillsätter kommunstyrelsen en arbetsgrupp för ändamålet. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget understöds. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget och ärendet överförs till 
kommunstyrelsen. 
--------------  

Kst § 107/18.4.2012 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen bordlade ärendet.  
-----------------  

Kst § 123 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att: 
- Pålsböle skola inte bjuds ut till försäljning utan aktivt erbjuds 

till uthyrning 
- Förhandling om inlösen av markkil vid gamla daghemmet 

inleds 
- Ungdomsgårdens verksamhet skall fortgå i gamla 

daghemmet i enlighet med arbetsgruppens förslag. 
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TILLSÄTTANDE AV ORDINARIE KOMMUNDIREKTÖR 

Kst § 124 
Tjänsten som ordinarie kommundirektör var lediganslagen 4-
19.4. Under ansökningstiden inlämnades 6 ansökningar. 
Följande personer sökte tjänsten: 
1.Marianne Zetterström 
2.Anna-Lena Groos 
3.Göran Öström 
4.Niklas Oriander 
5.Jörgen Lundqvist 
6.Eva-Lotte Strand Nordén 
Kommunstyrelsen utsåg 18.4.2012 en rekryteringsgrupp 
bestående av Viveka Eriksson, Roger Höglund och Per Lycke. 
Rekryteringsgruppen föreslår att Niklas Oriander utses till 
ordinarie kommundirektör. Protokoll från rekryteringsgruppens 
överläggningar samt ansökningshandlingar, bilaga I § 124/12 
kst. 
Styrelseordförandes förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att Niklas Oriander 
utses till ordinarie kommundirektör från och med 23.5.2012. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
Jäv: 
Vik. Kommundirektören Niklas Oriander förklarade jäv. 
Kommunstyrelsen beslöt att jävsgrund förelåg och Oriander 
avlägsnade sig under ärendebehandlingen.  
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TILLSÄTTANDE AV ORDINARIE EKONOMICHEF  

Kst § 125 
Tjänsten som ordinarie ekonomichef var lediganslagen 4-19.4. 
Under ansökningstiden inlämnades 6 ansökningar.  
Följande personer sökte tjänsten: 
1.Marianne Zetterström 
2.Jan Kullman 
3.Ida Eriksson 
4.Göran Öström  
5.Stina Ekman-Byskata 
6.Margaretha Westling 
Kommunstyrelsen utsåg 18.4.2012 en rekryteringsgrupp 
bestående av Viveka Eriksson, Roger Höglund och Per Lycke.  
Rekryteringsgruppen föreslår att Ida Eriksson utses till ordinarie 
ekonomichef. Protokoll från rekryteringsgruppens 
överläggningar samt ansökningshandlingar, bilaga J § 125/12 
kst.   
Styrelseordförandes förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att Ida Eriksson 
utses till ordinarie ekonomichef från och med 23.5.2012. 
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. 
Arbetsgruppens uppgift är att utreda ärendena samt utarbeta ett 
förslag till skrivelse åt MISE styrelsen.  
-------------------  

Kst § 86/6.4.2011 
Arbetsgruppens förslag till skrivelse, bilaga A § 86/11 kst.  
Förslag: 



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 9 maj 2012 Niklas Oriander 

     
 - 10 - 

Kommunstyrelsen omfattar skrivelsen och besluter att 
vidarebefordra den till MISEs styrelse.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-----------------  

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

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

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

Kst § 15/1.2.2012 
Kommunfullmäktige kom i december 2011 att besluta om 
utträde ur MISE fr.o.m. 1.1.2013. Fullmäktige önskar dock att 
en dialog förs med styrelsen för MISE och att beslutet om 
utträde kan komma att omprövas under 2012. Ifall beslutet 
kvarstår måste kommunens utveckla ett eget 
avfallshanteringssystem.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp med uppgift att 
förhandla med styrelsen för MISE och att framarbeta en plan för 
avfallshanteringen i kommunen framöver. En slutrapport med 
rekommendationer förutsätts vara överlämnad till 
kommunstyrelsen senast 30.4.2012. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.  
--------------------  

Kst § 31/22.2.2012 
Beslut: 
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Kommunstyrelsen beslöt att tillfråga och utse följande personer 
till arbetsgruppen: 
Helena Lundberg  Fredrik Molinder (sekreterare) 
Leif Andersson Olof Erland 
Gustav Sirén 
Arbetsgruppens uppdrag kom att preciseras till att utreda 
följande möjligheter för avfallshantering i kommunen: 

• Avfallshantering i egen regi 
• Avfallshantering i samarbete med övriga kommuner 
• Fortsatt samarbete med MISE 

Slutrapporten bör beakta ekonomiska och administrativa 
aspekter av de olika alternativen. Gruppen har rätt att kalla 
sakkunniga till sammanträden. Roger Höglund och Niklas 
Oriander beviljades närvaro och yttranderätt på möten. 
------------------  

Kst § 126 
 
Arbetsgruppen har utrett avfallshanteringen i kommunen i 
enlighet med kommunstyrelsens direktiv dvs.:  
 
I   Avfallshantering i egen regi 
II  Fortsatt samarbete med MISE 
III  Avfallshantering i samarbete med övriga 

kommuner 
 
Arbetsgruppen överlämnade sin slutrapport den 7 maj, bilaga A 
§ 126/12 kst.  
 
Arbetsgruppens slutsatser angående möjligheterna för 
avfallshantering är följande:  
 
 
1. Möjligheterna att samarbeta med andra kommuner 

(alternativ III) är beroende av om Finström väljer att bygga 
upp ett eget renhållningssystem (alternativ I) eller kvarstår i 
MISE (alternativ II). 

 
2. Gruppen konstaterar att de ekonomiska förutsättningarna 

för alternativ I och II (MISE/utanför MISE) är jämförbara och 
på samma nivå i utgångsläget. 

 
3. Gruppens bedömning är at MISE inte kan ge godtagbara 

garantier för ett renhållningssystem, enligt kommunens 
önskemål (ÅVC- anläggning och - stationer).  

 
4. Gruppen utesluter inte upphandling av tjänster från 

MISE/ÅPAB, till exempel registerhantering, fakturering och 
juridiska tjänster 

 
5. I valet mellan alternativen ser gruppen möjligheter att 

anpassa och utveckla renhållningssystemet i Finström och i 
förlängningen på hela Åland enligt lokala behov och 
ekonomiska förutsättningar. Det förutsätter som 
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utgångspunkt att Finström har kontroll över en den egna 
verksamheten. 

 
6. Framtiden i MISE är osäker och beslutsfattandet upplevs 

som centrumfokuserat (Mariehamn och Jomala). Kontroll 
över den egna verksamheten i Finström ökar 
engagemanget och driver fram kostnadseffektiva lösningar 
och utveckling av verksamheten. 

 
7. Finströms kommun kan med grundavgiften, som bör sänkas 

i förhållande till MISE, administrera verksamheten i egen 
regi och köpa tjänster. En tjänst kan t.ex. inrättas för att 
delvis bemanna ÅVC - centralen, bevaka de obemannade 
stationerna och viss administration. 

 
 
8. Arbetsgruppen förordar alternativ I med utträde ur MISE och 

ett ökat engagemang för att kontrollera och utveckla 
renhållningen i kommunen. 

 
9. Under arbetets gång har bland annat följande punkter 

diskuterats för att närmare utredas om Finströms kommun 
går vidare i enlighet med vårt förslag till beslut i fullmäktige. 

 
- Avgiftssystemet  

 • eventuell skattefinansiering, 
 • lägre grundavgift och egen hämtningsavgift  
 • differentierade avgifter genom hämtningsintervall  

(2,4, resp. 6 veckor) 
 

- 1 m3 storsäck på beställning i.st.f. container 
- -Överenskommelse om småskaligt 

producentavfall(omsättningunder 1 miljon euro) 
- Komprimering (avfall, trädgårdsavfall, ris) 
- Gemensamma transporter 
- Förbetald avfallssäck för turister (exv. 5 euro) 
- Gemensam registerhantering och fakturering 
- Information via skolor och institutioner 
- Samarbetsgrupp för norra Åland 

 
 

 
Dialog med MISE  

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av den 15.12.2011 
har både arbetsgruppen och kommunstyrelsen ordförande samt 
vik. kommundirektören fört en dialog med ledningen för MISE, 
angående upprättande av en bemannad återvinningscentral i 
kommunen och att kvarhålla de obemannade stationerna enligt 
kommunens önskemål.  
 
I dialogen med MISE har kommunens utgångsläge varit: 

- Krav på en fast bemannad återvinningscentral (ÅVC) i 
kommunen 
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- Krav på åtminstone fyra obemannade 
återvinningsstationer i Emkarby, Pålsböle, Tjudö och 
Godby. 

 
MISE:s styrelse har den 8 maj behandlat Finströms 
renhållningssystem utgående ifrån kommunens krav och beslöt 
att:  

- En bemannad återvinningscentral (ÅVC) skall inrättas 
från och med 2013. Utredning om en lämplig plats för 
centralen utreds som bäst.  

- Återvinningsstationerna vi Emkarby och Pålsböle skall 
återöppnas och skall förutom stationerna i Tjudö och 
Godby finnas tillgängliga från och med 2013. 

-  
Protokoll från MISE:s styrelsemöte samt reviderat 
renhållningssystem för Finström 2012-2013 återfinns i bilaga K 
§ 126/12 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige återprövar frågan om 
begäran om utträde ur MISE med hänvisning till det av MISE:s 
styrelse den 8 maj fattade beslut angående bemannad 
återvinningscentral (ÅVC) och obemannade 
återvinningsstationer.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet. 
 
 

KORRIGERING AV DETALJPLAN, TOMT 9 kv. 21a 

Kst § 127 
Områdesarkitekten föreslår en korrigering av detaljplanen för 
tomt 9 i kvarter 21a. Orsaken är att våningsantalet i den 
rådande planen inte överensstämmer med det verkliga 
våningsantalet, bilaga B § 127/12 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att ställa ut planen till allmänt 
påseende i två veckor. Under utställningstiden ges 
byggnadsinspektören i uppdrag att avge ett utlåtande i frågan.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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MEDLEMSKAP I LEADER ÅLAND R.F. 

Kst § 128 
 Upptas till behandling ett möjligt medlemskap i Leader Åland r.f. 

Föreningen verkar för landsbygdens utveckling och delar i 
förverkligandet av Ålands utvecklingsprogram och Europeiska 
unionens utvecklingsprogram. 

 
 Leader är en särskild metod för landsbygdsutveckling som utgår 

från lokala förutsättningar och initiativ och ingår i 
genomförandet av landskapsregeringens landsbygdsprogram. 
Leadermetoden bygger på lokal samverkan mellan näringsliv, 
ideella organisationer och den offentliga sektorn för utveckling 
av landsbygden. 

 
 Leader Åland r.f. fungerar som s.k. Local Action Group (LAG) 

som ska agera som förmedlingsinstans för ansökningar om 
projektstöd. För finansiering av föreningens verksamhet 
uppbärs medlemsavgifter. För kommun är medlemsavgiften 
motsvarande en euro per invånare. För närvarande stöds 3 
olika projekt genom Leader Åland r.f., bilaga C § 128/12 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att kommunen ansluter sig till 
Leader Åland r.f. genom att inbetala en medlemsavgift om 1 
euro per kommuninvånare. Vidare ges kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att aktivt informera bl.a. föreningar om 
möjligheten till Leader understödda projekt.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 
 
 

ÄNDRING AV LANDSKAPSLAG – UTKOMSTSTÖD  

Kst § 129 
Landskapsregeringen ber om kommunens yttrande angående 
bifogat förslag om ändring av lagen om utkomststöd, bilaga D § 
129/12 kst. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen begär socialnämndens utlåtande över 
förslaget. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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BUDGETUPPFÖLJNING – FÖRSTA KVARTALET  

Kst § 130 
Vik. ekonomichefen presenterar budgetuppföljningen, bilaga E 
§ 130/12 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar budgetuppföljningen och överför 
ärendet till kommunfullmäktiges kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
    

STÄNGT I SAMBAND MED HELGDAG  

Kst § 131 
Fredagen den 18 maj är en s.k. klämdag när personalen på 
kommun- och socialkanslien kunde ges möjlighet att ta ut 
semester, kompledigt eller tjänstledighet utan lön. 
 
Allmänheten informeras om att kanslien håller stängt genom 
information på anslagstavlan, hemsidan samt på kansliernas 
dörrar. Allmänheten informeras även om vart man kan vända 
sig vid brådskande ärenden. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att kommun- och socialkanslien 
håller stängt fredagen den 18 maj.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

ÖPPETHÅLLNINGSTIDER SAMT SEMESTERSTÄNGNING UNDER SOMMAREN 2012 

Kst § 132 
Under sommarmånaderna 2011 höll kommun- och 
socialkanslien öppet mellan 8.15 och 15.00, vilket även föreslås 
för perioden 1.6.-31.8.2012. 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 29 och 30. 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 
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dörrar. Allmänheten informeras även om vart man kan vända 
sig vid brådskande ärenden. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att kommun- och socialkanslien inför 
sommartid under perioden 1.6.– 31.8.2012 samt att 
kommunkansliet håller semesterstängt veckorna 29 och 30.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA – ÅLANDS INDUSTRIHUS AB 

Kst § 111/18.4.2012 
Aktieägarna i Ålands Industrihus AB kallas till ordinarie 
bolagsstämma torsdagen den 26 april 2012 kl. 15.00 i kvarteret 
iTiden, Elverksgatan 10. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen utser kommunens representant till 
bolagsstämman. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Regina Lindblom till kommunens 
representant på stämman. 
----------------  

Kst § 133 
Den ordinarie bolagsstämman ajournerades av 
majoritetsägarens representant till torsdagen den 24 maj 2012 
kl. 15 i kvarteret iTIDEN, Elverksgatan 10, Mariehamn. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen utser en ersättare för Regina Lindblom inför 
den fortsatta bolagsstämman. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att utse Niklas Oriander till Regina 
Lindbloms ersättare. 
 
 

INBJUDAN TILL VÄNORTSMÖTE I VÄNERSBORG 

Kst § 134 
Föreningen Norden inbjuder Finströms kommun att delta i årets 
vänortsstämma som hålls i Vänersborg, Sverige 28 juni-1 juli. 
Programmet framgår ur bilaga F § 134/12 kst.  
 
Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan för de 
nationella Norden-föreningarna och har till huvuduppgift att 
samordna föreningarnas gemensamma intressen i arbetet med 
att stärka det folkliga nordiska samarbetet på alla områden. 
Förslag: 
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Kommunstyrelsen utser representant(-er) till att delta i 
vänortsmötet i Vänersborg. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att överföra ärendet till 
ledningsgruppen. 
 

BOKSLUT 2011 

Kst § 135 
Upptas till behandling kommunens bokslut för år 2011. 
 
I enlighet med kommunallagen § 68 är kommunens 
räkenskapsperiod ett kalenderår. Styrelsen skall göra upp ett 
bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till 
fullmäktige före utgången av juni månad året efter 
räkenskapsperioden. I bokslutet skall ingå en resultaträkning, 
en balansräkning och bilagor till dem samt en översikt över 
budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. 
 
Bokslutet skall undertecknas av styrelseledamöterna och 
kommundirektören. 
 
I enlighet med kommunallagen § 70 skall styrelsen, när 
verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med 
anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att 
balansera ekonomin. 
 
Efter utförd slutrevision kommer revisorerna att överlämna sin 
revisionsberättelse. Därefter kan styrelsen överlämna bokslutet 
till kommunfullmäktige. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner bokslutet för år 2011 samt 
undertecknar handlingarna, bilaga F § 135/12 kst.  
Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsårets överskott om 
859 974,16€ förs till det fria egna kapitalet. Vidare föreslår 
kommunstyrelsen inför fullmäktige att socialvårdens 
överskridning på 5 292 euro, äldreomsorgens överskridning på 
138 087 euro och gemensamma räddningsnämndens 
överskridning om 8 621 euro i samband med investeringen i 
nytt släckningsfordon, godkänns. Handlingarna överlämnas till 
revisorerna för slutrevision. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

 
 
 
 
 



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 9 maj 2012 Niklas Oriander 

     
 - 19 - 

SAMARBETSAVTAL – SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Kst § 282/26.10.2011 
Upptas till behandling reviderat samarbetsavtal mellan Finström 
och Geta gällande socialvården, bilaga E § 282/11 kst. 
Samarbetsavtalet reglerar upprätthållande av en gemensam 
verksamhet kring socialvårdstjänsterna.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att omfatta förslaget till samarbetsavtal 
och att inbegära ett utlåtande över avtalsförslaget av 
kommunstyrelsen i Geta.  
-----------  

Kst § 136 
Kommunstyrelsen och socialnämnden i Geta har behandlat 
förslaget om samarbetsavtal föreslår smärre korrigeringar i 
avtalstexten. Geta kommunstyrelse emotser ett reviderat 
avtalsförslag där korrigeringsförslagen beaktas, alternativt en 
inbjudan till diskussion kring andra tänkbara formuleringar och 
upplägg för avtal om fortsatt samarbete , bilaga G § 136/12 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar samarbetsavtalet med 
representanter för Geta kommun och socialkansliet samt 
besluter om eventuell revidering av avtalsförslaget, bilaga H § 
136/12 kst. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet till vik. 
kommundirektören för revidering av förslaget till samarbetsavtal 
i enlighet med förda diskussioner.  
 
 

BOLAGSSTÄMMA – ÅLANDS VATTEN AB 

Kst § 137 
Ålands Vatten Ab kallar aktieägarna till ordinarie bolagsstämma. 
Stämman äger rum i Alandica kultur & kongress onsdagen 23 
maj kl. 10.00.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen utser representant för bolagsstämman. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet. 
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BOLAGSSTÄMMA – FINSTRÖMS KOMMUNALTEKNISKA AB 

Kst § 138 
Styrelsen för Finströms kommunaltekniska Ab kallar 
aktieägarna till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 15 maj 
2012 
 
 
 
2012, kl. 18.30 i kommungården i Godby.   
Förslag: 
Kommunstyrelsen utser representant för bolagsstämman. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslöt att utse Roger Höglund till 
representant. Vidare föreslog kommunstyrelsen omval av 
styrelse i Finströms kommunaltekniska Ab.  

 

BESVÄRSANVISNING 

 
Kst § 139 

Sammanträdet förklarades avslutat kl. 21:47. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
 
 
 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 140 
Förslag:  
Nästa sammanträde äger rum tisdagen 15.5.2012.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 
OCH BESVÄRSANVISNING 

 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträdet  Paragraf 
Kommunstyrelsen i Finström 9 maj 2012   §§117-140 
 
 
 
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: 
124 – 127, 129, 136. 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
117-119 
 
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. 
 
 
 
 
 



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 9 maj 2012 Niklas Oriander 

     
 - 22 - 

 
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 
- 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. 
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Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 9 maj 2012 Niklas Oriander 
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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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