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FINSTRÖMS KOMMUN 

 
 

PROTOKOLL  

  Sammanträdesdatum Nr  

 KOMMUNSTYRELSEN 10.2.2010 3/10 

Sammanträdestid 10.2.2010 kl. 17.00 
 

 Kommungården, sammanträdesrummet 
Beslutande  

x Höglund, Roger, ordförande 
x Lycke, Per, viceordf 
- Lindblom, Regina, andre vice 
x Haupt, Charlotta 
x Karlsson, Rolf 
x Randelin, Bernt  
x Lignell, Maj-Gun  

 
- Danielsson, Roland 
- Laaksonen, Leena 
- Lundberg, Kristina  
- Söderlund, Rigmor 
- Sirén, Gustav 
- Wiktorsson, Åke 
- Wikström-Nordberg, Carola 

Föredragande x Oriander, Niklas, vik. kommundirektör  
 

Övriga närvarande x Mattsson, Lars-Åke, kommunfullmäktiges ordförande 
- Danielsson, Sven-Anders, kommunfullmäktiges viceordförande 
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FINSTRÖMS KOMMUN 

 
 
 

PROTOKOLL        

  Utfärdat den 5.2.2010 Nr  

 KOMMUNSTYRELSEN  3/10 

Sammanträdestid Onsdag 10.2.2010 kl. 17.00 

Sammanträdesplats Kommungården, sammanträdesrummet 
 
35 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
36 § Protokolljusterare  
37 § Föredragningslistan 
38 § Delgivning 
39 § Protokoll från nämnder 
40 § Anhållan om byggnadsplaneändring 
41 § Finström - Vision 2030 
42 § Föreningsbidrag år 2010  
43 § Ålands omsorgsförbunds förfrågan  
44 § Anhållan om vård- och föräldraledighet  
45 § Styrelsens representanter i nämnderna  
46 § Anhållan om detaljplaneändring – Fastighets Ab Atum 
47 § Uppsägning av bemanningsavtal – MISE 
48 § Hemställningsmotion  
49 § Hemställningsmotion 
50 § Utlåtande över ansökan om jordförvärv 
51 § Verksamhetsutrymmen i Godby 
52 § Tystnadsplikten i socialnämnderna  
53 § Konteringsrätter – Socialförvaltningen 
54 § Besvärsanvisning  
55 § Nästa sammanträde  
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 35 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 36 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Per Lycke och Rolf Karlsson till att 
justera dagens protokoll. 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 37 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan med följande 
tillägg: 
- Konteringsrätter – Socialförvaltningen  

 

DELGIVNING 

Kst § 38 
Delgivning av följande handlingar: 

 NÅHD, Förbundsfullmäktigemöte, 3.2.2010, 1/10 

 Polisdelegationen vid Ålands Polismyndighet, 8.1.2010, 
1/10 

 MISE, styrelseprotokoll, 27.1.2010, 1/10 

 Byggnadskommittén för daghemmet, 3.2.2001, 1/10 

 Byggnadskommittén för om- och tillbyggnad av 
Källbo,9.2.2010, 1/10 

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

Kst § 39 
Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (8/09) 1/10 
Byggnadsnämnden (10/9) 
Skolnämnden (12/09) 1/10 
Lantbruksnämnden (3/09) 1/10                                                                                                 
Socialnämnden (15/09) 1/10 
Tekniska nämnden (9/09) 
Räddningsområde Ålands landskommuner (6/09) 1/10 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2/10 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

ANHÅLLAN OM BYGGNADSPLANEÄNDRING 

Kst § 102/25.3.2009 
Catarina och Mathias Franzas, ägare till tomten Hasselbacka 
Vernes 10:8 i Bjerström ansöker om byggnadsplaneändring. 
Nuvarande byggandsrätt på tomten är 100 m2. De sökande 
anhåller om att exploationsgraden av tomten får höjas så att 
den sammanlagda ytan skulle vara 140 m2. 
I enlighet med byggnadslag 33 § har en markägare rätt att 
utarbeta ett förslag till detaljplan för sin mark. Innan planeringen 
påbörjas skall kommunen kontaktas. Kommunen skall fastställa 
målsättningar för planen, godkänna planläggare och se till att 
planområdet utgör en tillräckligt stor och ändamålsenlig helhet. 
Ett planförslag som utarbetas på markägarens försorg 
handläggs efter vederbörlig beredning i kommunen på samma 
sätt som en av kommunen utarbetad plan. Markägaren står för 
kostnaderna för upprättandet av planen samt för kommunens 
handläggningskostnader. En detaljplan som en markägare låtit 
upprätta skall genomföras av de berörda markägarna i samråd 
med kommunen eller enligt en särskild överenskommelse som 
anges i planen.  
Förslag:  
Kommunstyrelsen ber områdesarkitektkontoret inkomma med 
ett förslag på målsättningsdokument för området. 
Kommunstyrelsen samtycker till att Ursula Koponen utses av 
markägarna till att byggnadsplanera området.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-------------------- 

Kst § 40 
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Anhållan om ändring av detaljplanen för det aktuella området 
(byggplaneändring) innefattar att fritidshusen får ändras till 
egnahemshus och att byggnadsrätten på tomterna höjs. 
Majoriteten av tomtägarna och grannarna godkänner förslaget 
till detaljplaneändring vilket är en förutsättning för ändringen, 
bilaga A § 40/10 kst. Eftersom ändringen inte är omfattande, 
behöver inte nya målsättningar för området fastställas.  
Förslag:  
Kommunstyrelsen ger områdesarkitektkontoret i uppdrag att 
utarbeta ett förslag till ändring av detaljplan för området. 
Markägaren svarar för kostnaderna. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

FINSTRÖM -  VISION 2030 

Kst § 41 
Förslag: 
Kommunstyrelsen tillfrågar och utser en arbetsgrupp men 
uppgift att utarbeta tänkbara framtidsscenarion i kommunen 
beträffande befolkning, åldersstruktur, planerade 
bostadsområden, skatteunderlag och vilka behov av 
samhällelig service så som äldrevård, skola, daghem det 
kommer att förutsätta på 5, 10, 15 och 20 års sikt. 
Arbetsgruppen har rätt att kalla sakkunniga till sammanträden 
och arbetet bör vara färdigställt före utgången av april 2010.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet. 
 

FÖRENINGSBIDRAG ÅR 2010 

Kst § 42 
   

Till kommunstyrelsen har inkommit två ansökningar om 
verksamhetsbidrag för år 2010; Finlands Röda Kors Finströms 
avdelning samt Ålands synskadade r.f. 
 
FRK Finströms avdelning anhåller om ett bidrag för deras 
förstahjälpengrupp i Finströms kommun. Ålands synskadade r.f. 
anhåller om bidrag för deras verksamhet under år 2010 samt för 
taltidningen. Deras målsättning är att aktivera synskadade i 
landskapet, att skapa gemenskap samt att ge information och 
stöd.  
 
Kommunens huvudkriterier för föreningsbidrag är att stöda 
föreningar med verksamhet som riktar sig till barn och 
ungdomar samt föreningar med hemort i Finström.  
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Konstateras att ingen av föreningarna har hemort i Finström 
men att FRK Finströms avdelning har sin förstahjälpengrupp 
stationerad i Finström och gruppen verkar bl.a. som stöd för 
Finströms Frivilliga Brandkår. Ålands synskadade r.f. verkar för 
alla synskadade på Åland, inklusive Finström. Ingendera 
verksamhet riktar sig specifikt till barn och ungdomar. 
Förslag: 
Föreslås att kommunstyrelsen beviljar bidrag till FRK Finströms 
avdelnings förstahjälpengrupp med ett belopp om 2 500 euro 
då föreningens verksamhet är stationerad i kommunen samt är 
ett viktigt stöd för Finströms frivilliga brandkår. 
 
Vidare föreslås att ansökningen från Ålands synskadade r.f. 
avslås då föreningens verksamhet inte riktar sig till barn och 
ungdomar och verksamheten inte i huvudsak riktar sig till 
Finströms kommuns invånare. 
 
50 procent av beviljat bidrag utbetalas efter att beslut tagits i 
kommunstyrelsen, resterande belopp utbetalas när bokslut och 
revisionsberättelse inlämnats för senast avslutat 
verksamhetsår. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget och konstaterade att 
FRK Finströms avdelning samarbetar med Finströms frivilliga 
brandkår inom juniorverksamheten. 
 

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUNDS FÖRFRÅGAN 

Kst 277/16.9.2009 
Ålands Omsorgsförbund har inkommit med en förfrågan 
gällande möjlighet att inköpa lunchmåltider till den dagliga 
verksamheten i Godby, bilaga G § 277/13 Kst. 
 
Förslag:  
Kommunstyrelsen överför ärendet till socialnämnden för 
utlåtande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 

 
 
SocN § 154/5.10.2009 
 

Kommunstyrelsen ber om socialnämndens utlåtande gällande 
en förfrågan från Ålands omsorgsförbund om det är möjligt för 
förbundet att inköpa 16-17, max.20 lunchportioner per vardag 
till två enheter i Godby. 
I dagsläget har köken som bereder lunchmåltider för 
socialnämndens ansvarsområden inte möjligheter att tillaga 
måltider för övriga. 
Efter årsskiftet beräknas centralköket vara igång och då kan det 
finnas möjligheter att ta ny ställning till frågan. 
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Socialchefens förslag: 
Frågan kan utredas ytterligare efter det att centralköket är i 
gång. Ärendet överförs till kommunstyrelsen. 
 
Beslut: 
Socialnämnden ställer sig positiv till en ny förfrågan efter det att 
det nya centralköket är i gång efter årsskiftet. Ärendet överförs 
till kommunstyrelsen. 
---------------------- 
 

Kst § 318/20.10.2009 
Förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar socialnämndens beslut och tar åter 
ställning till förfrågan när centralköket är i gång.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------------ 

Kst § 43  
Förslag: 
Kommunstyrelsen ber socialnämnden om ett utlåtande gällande 
Ålands Omsorgsförbunds förfrågan om inköp av lunchmåltider. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

 

ANHÅLLAN OM VÅRD- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET 

Kst § 44 
Katarina Dahlman har inkommit med en anhållan om 
vårdledighet under tiden 1.4 – 16.4.2010 samt föräldraledighet 
under tiden 17.4.2010–13.2.2011, från sin ordinarie tjänst som 
kommundirektör. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beviljar Katarina Dahlman vård- och 
föräldraledighet under ovannämnda perioder. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

STYRELSENS REPRESENTANTER I NÄMNDERNA  

Kst § 45 
Kommunstyrelsen utser sina representanter i kommunens 
nämnder. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utser följande representanter i kommunens 
nämnder: 
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Kultur- och fritidsnämnden: Regina Lindblom 
Räddningsnämnden: Per Lycke  
Byggnadsnämnden: Bernt Randelin  
Gemensam lantbruksnämnd: Maj-Gun Lignell  
Skolnämnden: Per Lycke  
Socialnämnden: Rolf Karlsson  
Tekniska nämnden: Charlotta Haupt  
 

ANHÅLLAN OM DETALJPLANEÄNDRING – FASTIGHETS AB ATUM 

Kst § 46 
Fastighets Ab Atum anhåller om fastställningar av målsättningar 
för detaljplaneändring för kvarter 101, del av kvarter 90 (tomt 1 
och 4) samt gata och GC-väg i Godby by. Samtidigt anhåller 
Fastighets Ab Atum om att områdesplanerare Åsa Mattsson 
godkänns som planläggare för detaljplaneändringen, bilaga B § 
46/10 kst. Konstateras att ärendet behandlats tidigare under 
åren 2008-2009 men att förutsättningarna för 
detaljplaneändringen ändrats så att nya målsättningar bör 
fastställas.   
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar begära utlåtanden över 
målsättningarna för detaljplaneändringen av 
byggnadsnämnden, tekniska nämnden, Finströms 
kommunaltekniska och områdesarkitektkontoret.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

UPPSÄGNING AV BEMANNINGSAVTAL – MISE 

Kst § 47 
MISE:s styrelse har 9.12.2009 beslutat saga upp avtalet om köp 
av tjänster från kommunen fr.o.m. 31.12.2009.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar beslutet till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

HEMSTÄLLNINGSMOTION 

Kfm § 9/28.1.2010 
Elof Johns inlämnade en hemställningsmotion med 
hemställningen att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen 
i uppdrag att ställa det gamla daghemmet i Godby till förfogande 
för ett mångkulturellt centrum.  
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Beslut:  
Kommunfullmäktige remitterade ärendet till styrelsen för 
beredning.   
------------- 

Kst § 48 
Fullmäktigeledamot Elof Johns hemställningsmotion, bilaga C § 
48/10 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att begära kultur- och 
fritidsnämndens utlåtande i ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

 

HEMSTÄLLNINGSMOTION 

 
Kfm § 66/12.11.2009 

Elof Johns inlämnade en hemställningsmotion med 
hemställningen att kommunfullmäktige bör utreda huruvida 
kommunens fritidsverksamhet i framtiden skall skötas via en 
köptjänst.  
Beslut:  
Kommunfullmäktige remitterade ärendet till styrelsen för 
beredning.   
------------ 

Kst § 366/18.11.2009 
Förslag: 
Kommunstyrelsen tar del av hemställningsmotionen, diskuterar 
förslaget och återremitterar ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt remittera ärendet till kultur- och 
fritidsnämnden för utlåtande.  
 

Kfn § 6/25.1.2010  
Fullmäktigeledamot Elof Johns har i en motion bett 
kommunfullmäktige göra en utredning över om kommunens 
fritidsverksamhet i framtiden ska skötas via en köptjänst. 
Kommunstyrelsen har (§366, 18.11.2009) remitterat motionen 
till kultur- och fritidsnämnden. 
Kultur- och fritidschefens förslag: 
Nämndens diskuterar motionen och ger utlåtande till 
kommunstyrelsen enligt förslag i Bilaga 2. 
Beslut: 
Nämnden konstaterar att det i nuläget inte finns några som 
helst argument för att privatisera tjänsten och ger utlåtande 
enligt Bilaga 2. 
------------ 

Kst § 49 
Kultur- och fritidsnämndens utlåtande, bilaga D § 49/10 kst.  
Förslag: 
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Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
beredning. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen antecknade sig kultur- och fritidsnämndens 
utlåtande till kännedom och gav kommundirektören i uppgift att 
utreda frågan vidare. 
 
 

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV  

 
 Kst § 50 

Landskapsregeringen begär utlåtande över CC i Geta Ab:s 
ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom 
(K12/10/5/21).  
 
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. 
 

VERKSAMHETSUTRYMMEN I GODBY 

Kst § 51 
Finström-Geta församling efterhör möjligheten till samarbete 
kring användande av kommunens ungdomsgård, bilaga E § 
51/10 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att begära kultur- och 
fritidsnämndens utlåtande i ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

TYSTNADSPLIKT I SOCIALNÄMNDERNA 

Kst § 52 
Förtroenderådet vill i en skrivelse påminna om att medlemmar i 
socialnämnderna har tystnadsplikt i enlighet med LL om 
tillämpning i lanskapet Åland av riksförfattningar om socialvård 
2 d §, bilaga F § 52/10 kst.  
Förslag:  
Kommunstyrelsen antecknar sig skrivelsen till kännedom och 
överför ärendet till socialnämnden.   
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Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

KONTERINGSRÄTTER – SOCIALFÖRVALTNINGEN  

SocN § 5/1.2.2010 
 
Till följd av omorganisationen inom socialförvaltningen och 
nyanställning av socialarbetare och husmor, bör de tidigare 
fastställda konteringsrätterna av fakturor ses över. Följande 
tjänsteinnehavare och ersättare föreslås få konteringsrätt inom 
socialförvaltningen och barnsomsorgen: 
 

Socialvården   Konteringsrätt  Ersättare 
       

20110 Socialförvaltningen  Margareta Nordberg Monica Higson 
21210 Anstalts- och familjevård  
           Inom barnskydd   Margareta Nordberg Monica Higson 
21710 Annan barn- och familjevård Margareta Nordberg Monica Higson 
21711 Barn omhändertaget  Margareta Nordberg Monica Higson 
22010 Vård på åldringshem  Britt Branér  Margareta Nordberg 
22510 Anstaltstjänster för 

       handikappade   Sofie Roxbäck  Margareta Nordberg 
23010 Sysselsättningsverksamhet  Sofie Roxbäck  Margareta Nordberg 
          för handikappade   Monica Higson 
23510 Hemservice   Britt Branér  Margareta Nordberg 
24010 Linneagården   Britt Branér  Margareta Nordberg 
24020 Rosengård   Britt Branér  Margareta Nordberg 
24030 Närståendevård   Britt Branér  Margareta Nordberg 
   Sofie Roxbäck   
24040 Handikappservice   Sofie Roxbäck  Margareta Nordberg 
24050 Specialomsorgen   Sofie Roxbäck  Margareta Nordberg 
24510 Missbrukarvård   Monica Higson  Margareta Nordberg 
29010 Övrig socialvård   Monica Higson  Margareta Nordberg 
   Sofie Roxbäck 
Barnomsorgen 

 
20410 Barnomsorgsledare  Ingela Sjöstrand  Margareta Nordberg 
20420 Godby daghem   Bodil Sjölund  Ingela Sjöstrand 
20430 Emkarby daghem   Ann-Katrin Eriksson Ingela Sjöstrand 
20440 Pålsböle daghem   Gun-Mari Danielsson Ingela Sjöstrand 
20460 Specialbarnträdgårdslärare Ingela Sjöstrand  Margareta Nordberg 
20510 Familjedagvård för barn Ingela Sjöstrand  Margareta Nordberg   
20710 Övrig barndagvård  Ingela Sjöstrand  Margareta Nordberg 
54510 Centralkök   Christina Gustafsson Ingela Sjöstrand 

 
Vik. socialchefens förslag: 
Socialnämnden godkänner föreslagna konteringsrätter. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Godkänns enligt förslag. 
---------- 
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Kst § 53 

Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner konteringsrätterna enligt 
socialnämndens beslut. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

BESVÄRSANVISNING 

Kst § 54 
Sammanträdet förklarades avslutat kl. 18:19  
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 55 
Förslag:  
Nästa sammanträde äger rum enligt kallelse. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


