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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kst § 226
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande.
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför.

PROTOKOLLJUSTERARE

Kst § 227
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll.
Beslut:
Kommunstyrelsen utsåg Rolf Karlsson och Leena Laaksonen till 
att justera dagens protokoll.

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kst § 228
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av
brådskande natur.
Beslut:
Kommunstyrelsen  godkände  föredragningslistan  med följande 
tillägg:
- Protokoll från skolnämnd 9/09  
- Betänkande för översyn av landskapslagen om val
- Anställningar med sysselsättningsstöd
- Försäljning av tomt

DELGIVNING

Kst § 229
Delgivning av följande handlingar:
- Ålands Vatten Ab protokoll från bolagsstämma 13.5.2009 
- Ålands kommunförbund, förbundsstyrelse protokoll nr 5/2009
- Ålands Energi Ab, protokoll från bolagsstämma 2.6.2009 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet.
Förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
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PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER

Kst § 230
Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder
och övriga organ:
Kultur- och fritidsnämnden (4/09) 
Byggnadsnämnden (5/09) 6/09
Skolnämnden (7/09) 8/09, 9/09
Lantbruksnämnden (2/09) 
Socialnämnden (4/09) 5/09, 6/09, 7/09
Tekniska nämnden (4/09) 5/09
Räddningsområde Ålands landskommuner (3/09) 4/09
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 10/09
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet
Förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

KOMPLETTERING AV ÄLDREOMSORGSPLANEN

Kst § 419/23.10.2007

Socialnämnden  har  gjort  upp  en  äldreomsorgsplan.  De  har 
kommit  fram  till  att  det  skulle  vara  nödvändigt  att  skapa 
förutsättningar för att hemservice även kunde ges kvällar och 
helger för att äldre personer skulle kunna bo hemma så länge 
som  möjligt.  Vidare  är  en  utbyggnad  av  omsorgsplatser  på 
Rosengård  av  största  vikt  om  man  vill  undvika  köp  av 
institutionsvård  utanför  Finström.  En  revidering  av 
äldreomsorgsplanen föreslås hösten 2008.
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

Kst § 440/31.10.2007
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Av  äldreomsorgsplanen  framgår  att  vi  behöver  satsa  på 
hemservice och utbyggnad av Rosengård. 

Det framgår av rapporten att det enligt befolkningsprognosen år 
2010 bor 190 personer som är 75 år eller äldre i Finström. För 
att Finström skall kunna uppnå målet med att 90 % av dessa 
bor  i  eget  boende  med  eventuella  hjälpinsatser  skulle  det 
behövas 19 platser i omsorgsboende för den resterande delen 
år 2010. 
Förslag:
Kommunstyrelsen  ber  socialnämnden  förtydliga  vad  man 
önskar  göra  med  platserna  på  De  gamlas  hem  om 
målsättningen är att 90 % av de som är 75 år eller äldre skall få 
hjälp hemma och resterande skall få plats på Rosengård.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

                 Kst § 278/6.8.2008
Socialnämnden inkom 3.12.2007 med ett förtydligande om vad 
nämnden önskar göra med platserna på De gamlas hem om 
målsättningen är att 90 % av de som är 75 år eller äldre skall få 
hjälp hemma och resterande skall få plats på Rosengård, bilaga 
B-  §  278/08  kst.  Socialnämnden  framför  att  Ålands 
landskapsregerings  Slutrapport  från  arbetsgruppen  med 
uppdrag  att  utreda  äldreomsorgen  på  Åland  innefattar  stora 
förändringar  för  Gullåsen  och  den  verksamhet  och  vårdform 
som  De  gamlas  hem  kommer  att  bedriva  framöver.  Detta 
kommer  att  påverka  kommunerna  på  ett  sådant  sätt  att  fler 
behöver vård i kommunen. Målsättningen att 90 % av dem som 
är 75 år eller äldre skall få hjälp hemma eller i servicehus är 
enligt  socialnämnden  enbart  ett  exempel  på  vilka 
behovsresurser kommunerna skall  förvänta sig kunna bemöta 
framöver.   Socialnämnden  framför  att  personer  under  75  år 
även  framledes  kommer  att  behöva  hjälp  från  kommunens 
hemservicepersonal,  servicehusboende,  institutionsvård  samt 
hjälp från ÅHS och hemsjukvårdens personal. 
Förslag:
Kommunstyrelsen  fastställer  äldreomsorgsplanen,  bilaga  E-  § 
278/08  kst  men  konstaterar  att  en  revidering  av 
äldreomsorgsplanen skall utföras  under  hösten  2008. 
Kommunstyrelsen önskar att socialnämnden vid revisionen av 
äldreomsorgsplanen utreder bland annat följande:
- Kostnader för utökad hemservice på kvällar och nätter
- Kriterier för ” intagning” till äldreboende
- Möjligheten  att  istället  för  att  anlita  utomstående  resurser 
anställa en person för att anordna aktiviteter på Rosengård så 
att  kommunens  pensionärer  besöker  Rosengård  som  ett 
dagcenter
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med det tillägget att 
socialnämnden vid revisionen av äldreomsorgsplanen
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också  skall  utreda  möjligheterna  att  få  ersättning  via 
landskapsandelssystemet  för  de ökande kostnaderna som en 
omstrukturering av äldreomsorgen skulle kräva.
---------------

SocN § 109/29.6.2009

Arbetsgruppen  ger  sitt  förslag  till  komplettering  av 
äldreomsorgsplanen  godkänd  den  6.8.2008  av 
kommunstyrelsen.  Arbetsgruppen  anser  det  angeläget  att 
genom  denna  komplettering  påvisa  behovet  av  framför  allt 
utbyggnad av Rosengård.

Förslag:
Socialnämnden  godkänner  kompletteringen  av 
äldreomsorgsplanen och ärendet överförs till kommunstyrelsen.

Beslut:
Socialnämnden  godkänner  förslaget  och  ärendet  överförs  till 
kommunstyrelsen.
---------------------

Kst § 231
Kompletteringen till  äldreomsorgsplanen presenteras, bilaga A 
§ 231/09 kst
Förslag: 
Kommunstyrelsen  diskuterar  äldreomsorgsplanen  och 
antecknar sig planen till kännedom.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

BAB MUSTERIVÄGEN

Kst § 193/9.5.2007

BAB Musterivägen  konstaterar  att  kommunens utbyggnad  av 
gång-  och  cykelbanan  längs  v.  Knorringsvägen  inkräktat  på 
deras bostadstomt.
BAB:s förslag till överenskommelse:
- ny rålinje bestäms mellan gång- och cykelbanan och deras 

tomt
- som gottgörelse för förlorad tomtmark och tomtträd erlägger 

kommunen 3 000 euro till BAB Mustervägen
- Kommunen betalar alla kostnader i samband med flyttande 

av rålinjen
- BAB Musterivägen ställer inga övriga krav på Finströms 

kommun
Förslag:
Kommunstyrelsen  beslutar  begära  utlåtande  från  tekniska 
nämnden.  
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

TN § 35/13.8.2007
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BAB  Musterivägen  begär  i  en  skrivelse  ersättning  för 
markintrång  och  förtätande  av  staket  m.m.  vilka  orsakats  i 
samband med att kommunen byggt  ut gång- och cykelbana i 
anslutning till fastigheten. (Bilaga 4)

Förslag till beslut: 

Nämnden begär av lantmäteribyrån utsättning av rågång, för att 
kunna bemöta ersättningskraven.

BESLUT:
Enligt förslag

TN § 26/31.3.2009
Rågången  visade  att  gång  och  cykelbanans  vägområde 
inkräktat med 120 m2 på BAB Musterivägens mark.

Förslag till beslut:
Tekniska nämnden beslutar att betala ersättning på 1720 € för 
markområdet och staket mm.

BESLUT:
Enligt förslag
------------------------

Kst § 232
BAB  Musterivägen  har  inkommit  med  en  skrivelse  där  man 
föreslår  att  en  ny  rålinje  bestäms  på  kommunens  bekostnad 
samt att kommunen erlägger gottgörelse om 3000 € för förlorad 
tomtmark och träd. BAB Musterivägen är tillfreds med Tekniska 
nämndens  åtgärder  samt  ersättningsförslag  och  ställer  inga 
vidare krav på kommunen. 
Förslag:
Kommunstyrelsen besluter att ersättning skall  betalas till  BAB 
Musterivägen enligt tekniska nämndens förslag. 
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

TÄRNEBOLSTAD

Kst § 471/21.11.2007
Ärendet  om  avslutande  av  deponin  skall  kungöras  hos 
miljöprövningsnämnden. Vi har ett arrendeavtal på fastigheten.
Förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet.
Beslut:
Kommunstyrelsens  ordförande  gavs  i  uppdrag  att  kontakta 
arrendegivaren.

TN § 33/12.5.2009  
Markfrågan för deponin är ännu inte löst.
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Förslag till beslut:
Tekniska nämnden beslutar föreslå att kommunstyrelsen köper 
området som idag arrenderas. 

BESLUT:
Enligt förslag
-----------------

Kst § 233
Förslag:
Kommunstyrelsen  utser  person/er  som  utreder  möjligheterna 
för kommunen att köpa markområdet för deponi i Tärnebolstad. 
Beslut:
Kommunstyrelsen utsåg ordförande och vik. kommundirektören 
att utreda ärendet. 

ÄNDRING AV LÖNEUTBETALNINGSDAG 

                   Kst § 234
 

Finströms kommun gör löneutbetalningar den 3:e och den 25:e 
varje  månad.  Vid  årsskiftet  2009/2010  är  den  3  januari  en 
söndag och fredagen är en helgdag. Löneutbetalningen borde 
då ske redan den 31.12.2009. Detta leder till bokföringstekniska 
problem för  kommunen.  Detta  problem  kan  även  uppstå  vid 
vanliga månadsskiften.
Förslag till beslut:
För  att  förebygga  detta  problem  i  framtiden  föreslår 
ekonomichefen att löneutbetalningsdagen från och med den 1 
januari  2010  ändras  från  den  3:e  till  den  5:e  istället. 
Kommunens  löneutbetalningar  blir  då  den  5:e  och  den  25:e 
varje månad.
Beslut:
Kommunstyrelsen  godkände  förslaget  under  förutsättning  att 
respektive tjänsteavtal följs.
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LANDSKAPSREGERINGENS FASTIGHETER I FINSTRÖM 

Kst § 123/8.4.2009
Vid landskapsregeringens kommunrunda i Finström 22.05.2008 
togs från kommunens sida upp behovet  av en vision och en 
åtgärdsplan  för  den  framtida  användningen  av  landskapets 
fastigheter i kommunen.
Den 25 november 2008 hölls vid Ålands landskapsregering ett 
uppföljningsmöte  där  representanter  från  Finströms  kommun 
träffade lantrådet Viveka Eriksson, landskapsregeringsledamot 
Roger Eriksson och överinspektör  Göran Frantzén. Vid mötet 
diskuterades
försäljning  av  länsmansgården  i  Godby  och  kringliggande 
tomter både i kommunens och landskapets ägo 
planer för ”gamla museilagret” i Godby Center
framtida användning av byggnaderna kring Grelsby sjukhus
Grelsby kungsgårds byggnader
Förslag: 
Kommunstyrelsen tillskriver landskapsregeringen i enlighet med 
bilaga § 123/09 kst för att efterhöra vilka åtgärder som vidtagits 
med anledning av mötet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------

Kst § 184/13.5.2009
Landskapsregeringen  tänker  bjuda  ut  tomt  nr  2,  3  och  4  i 
kvarter 102 i Godby. De vill även bjuda ut tomt nr 6 i kv. 103 där 
Finströms kommun äger en del av tomten, bilaga D 184/09 kst. 
Landskapsregeringen frågar därför om Finströms kommun kan 
godkänna  att  landskapsregeringen  bjuder  ut  både 
landskapsregeringens del och Finströms kommuns del av tomt 
nr 6 i kv. 103 till försäljning. Utgångspriset blir 6 euro/m2. 
Förslag:
Finströms kommunstyrelse godkänner att landskapsregeringen 
bjuder ut kommunens andel av tomt nr 6 i kv. 103 till försäljning 
i  samband med att  landskapsregeringens andel av tomt nr 6 
bjuds ut. Utgångspriset är 6 euro/m2. Försäljningen skall sedan 
slutligen godkännas av kommunstyrelsen i Finström.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
----------------

Kst § 235

Fastighetscenter Ab som handhar försäljningen av tomt nr 6 kv. 
103 har nu mottagit ett anbud på 7200 €. Tomten omfattar 1125 
m2  vilket  betyder  att  kvadratmeterpriset  är  6,4  €/m2  som 
överstiger utgångspriset  med 40 cent/  m2.  Kommunens andel 
av tomten är 807 m2 . 
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Förslag: 
Kommunstyrelsen  godkänner  försäljningen  av  tomten  och 
befullmäktigar  vik.  kommundirektören  att  för  kommunens  del 
underteckna köpebrevet. 
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

LANTBRUKSNÄMNDENS INSTRUKTION, TJÄNSTEBESKRIVNING OCH 
ARBETSBESKRIVNING

Kst § 209/14.5.2008
Nämnderna har uppmanats att  se över sina instruktioner och 
beskrivningar och vid behov göra uppdateringar. 

Enligt  förvaltningsstadgans  68  §  så  godkänner 
kommunfullmäktige  tjänstebeskrivningar  för  tjänstemän  i 
ledande eller självständig ställning.
Enligt  avtalet  för  gemensam lantbruksnämnd på  norra  Åland 
skall  kommunfullmäktige  i  berörda  kommuner  höras  innan 
instruktioner ändras.
Förslag:
Kommunstyrelsen  beslutar  ändra  instruktionen  så  att  det  är 
kommunfullmäktige  som  utser  lantbrukssekreteraren  men 
kommunstyrelsen  som  sköter  anställningen.  Vidare  ändras 
instruktionen  så  att  instruktionen  träder  ikraft  då 
kommunfullmäktige  i  berörda  kommer  hörts  och  den  har 
godkänts av fullmäktige i Finströms kommun.
Instruktionen  och  beskrivningarna  skickas  därefter  till 
kommunfullmäktige i berörda kommuner för hörande.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
--------------------

Kst § 236
Samtliga  norråländska  kommunerna  har  hörts  och  deras 
fullmäktige omfattar förslaget om att kommunfullmäktige utser 
lantbrukssekreteraren  men  kommunstyrelsen  sköter 
anställningen.  Instruktionen träder  ikraft  efter  att  fullmäktige  i 
Finströms kommun godkänner instruktionen. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen  föreslår  inför  fullmäktige  att  instruktionen 
godkänns.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
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MATTVÄTTNINGSANLÄGGNING I GODBY

Kst § 98/20.3.2007

Sunds  kommuns  byggnadstekniska  nämnd  har  efter  att  en 
motion  inlämnats  till  kommunfullmäktige,  diskuterat  för-  och 
nackdelar  med  anläggandet  av  en  mattvättningsanläggning  i 
kommunen. Fördelen är förutom miljöbesparingen, närheten till 
en  eventuell  anläggning.  Med  tanke  på  kostnaderna  för  en 
tvättanläggning inkluderat  driftskostnader,  beslöt  nämnden att 
skicka en förfrågan om Sunds kommuns invånare mot en årlig 
ersättning  kan  använda  mattvättningsanläggningen  vid 
simhallen i Godby.
Tekniska nämnden förordar anhållan. Tekniska nämnden anser 
att  Sunds  kommun  ska  ersätta  1/3  av  årskostnaderna  inkl 
service och underhåll.
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar  godkänna anhållan  i  enlighet  med 
tekniska nämndens förslag.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget med en prövotid om två 
år.
-------------------

Kst § 237

Sunds  kommuns  invånare  har  haft  möjlighet  att  använda 
mattvättningsanläggningen  i  Godby  under  två  års  tid  och 
kommunen har nu inkommit med en anhållan om att förlänga 
avtalet med Finströms kommen för ytterligare två år, bilaga B § 
237/09 kst. Kapacitet finns för att tillgodose både Finströms och 
Sunds  behov  av  mattvättningsanläggning.  Den  årliga 
ersättningen  som  Sunds  kommun  erlägger  är  1/3  av 
årskostnaderna för upprätthållandet av anläggningen. 
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna Sunds kommuns anhållan 
om att  få använda mattvättningsanläggningen i ytterligare två 
års  tid,  mot  att  Sunds  kommun  erlägger  1/3  av  de  årliga 
underhållskostnaderna för anläggningen. 
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 

ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN KOMMUNSTYRELSEUPPDRAG 

                   Kst § 238
Kommunstyrelseledamot  Anna-Lena  Sjölund  inkom  30.7.2009 
med  en  anhållan  om  befrielse  från  kommunstyrelseuppdrag, 
bilaga C § 238/09 kst. Som skäl till anhållan om befrielse från 
uppdraget  uppger  Sjölund  att  hon  i  augusti  månad  flyttar  till 
Sverige. 
I  enlighet  med  17  §  kommunallagen  beviljas  befrielse  från 
förtroendeuppdrag  av  fullmäktige  om  förtroendevald  uppvisar  
giltigt skäl. 
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Förslag:
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att Sjölund 
beviljas befrielse från sitt kommunstyrelseuppdrag.  
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN KOMMUNSTYRELSEUPPDRAG 

                   Kst § 239
Åsa  Karlsson  som  är  ersättare  för  kommunstyrelseledamot 
Regina  Lindblom,  inkom  13.7.2009  med  en  anhållan  om 
befrielse från kommunstyrelseuppdrag,  bilaga C § 239/09 kst. 
Som  skäl  till  anhållan  om  befrielse  från  uppdraget  uppger 
Karlsson flyttning från kommunen den 1 juli 2009.
I  enlighet  med  17  §  kommunallagen  beviljas  befrielse  från 
förtroendeuppdrag  av  fullmäktige  om  förtroendevald  uppvisar  
giltigt skäl. 

Förslag:
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att Karlsson 
beviljas befrielse från sitt kommunala förtroendeuppdrag.  
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

MEDBORGARINSTITUTET 

                   Kst § 240
Kommunstyrelsen  i  Jomala  inbjuder  representanter  för 
avtalskommunerna i  Medis  för  diskussion  om det  nya  avtalet 
måndagen den 31 augusti kl. 09.00. 

Förslag:
Kommunstyrelsen utser kommunens representant för att delta i 
medis mötet.
Beslut:
Kommunstyrelsen utsåg vik. kommundirektören att representera 
kommunen på mötet.

TILLSÄTTANDE AV BEFATTNINGAR  
                     
                   

SocN § 112/29.6.2009

Ett  pensionsbeslut  har  inkommit  för  Marie  Grunér.  Marie  är 
anställd  som  barnträdgårdslärare  inom  barnomsorgen  i 
Finströms kommun med placering vid Lindebo daghem, utöver 
barnträdgårdsläraruppgifterna  har  hon  även  hand  om 
föreståndaruppgifter fram till att Lindebo daghems verksamhet 
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flyttar  till  det  nya  daghemmet  i  Godby.  Marie  har  beviljats 
invalidpension fr o m 01.09.2009 – tillsvidare.

För närvarande är Marie sjukskriven och en vikarie är anställd 
tom 30.09.2009.

Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att  Marie  Grunér beviljas  befrielse  från befattningen 
som  barnträdgårdslärare  inom  Finströms  kommun  fr  o  m 
01.09.2009.  Vidare  föreslås  att  socialnämnden  anhåller  till 
kommunstyrelsen  om  rätt  att  tillsätta  en  befattning  som 
barnträdgårdslärare fr o m 01.10.2009, till barnträdgårdsläraren 
hör  även  föreståndaruppgifter  fram  till  att  daghemmets 
verksamhet flyttar till det nya daghemmet i Godby.

Socialchefens förslag:
Förslaget omfattas

Beslut:
Socialnämnden godkänner förslaget.

                           
                           -------------
                   SocN § 113/29.6.2009

Marja  Gäddnäs  har  den  15.06.2009  inkommit  med  en 
uppsägning av sin tjänst som kock inom Finströms kommun fr o 
m 01.08.2009. 

Uppsägningstiden är en månad.

För närvarande är Marja tjänstledig och en vikarie är anställd 
tom 30.09.2009.

Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att Marja Gäddnäs beviljas befrielse från tjänsten som 
kock  fr  o  m  01.08.2009.  Vidare  föreslås  att  socialnämnden 
anhåller till  kommunstyrelsen om rätt att tillsätta en befattning 
som kock fr o m 01.10.2009.

Socialchefens förslag:
Förslaget omfattas

Beslut:
Socialnämnden godkänner förslaget.

                                 
---------------

                    SocN § 116/29.6.2009    

Johanna  Björkroth  har  den  18.06.2009  inkommit  med  en 
uppsägning av sitt arbetsavtal som lokalvårdare inom Finströms 
kommun  fr  o  m  3.8.2009.  Johanna  har  erhållit  arbete  som 
barnskötare inom kommunens barnomsorg. 
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Johanna  arbetar  som  lokalvårdare,  78,4  %  av  heltid,  inom 
kommunens barnomsorg med nuvarande placering vid Pålsböle 
daghem. Uppsägningstiden är en månad.

Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås  att  Johanna  Björkroth  beviljas  befrielse  från 
befattningen  som  loklavårdare  fr  o  m  den  3.8.2009.  Vidare 
föreslås  att  socialnämnden  anhåller  till  kommunstyrelsen  om 
rätt att tillsätta befattningen fr o m den 3.8.2009.

Socialchefens förslag:
Förslaget omfattas

Beslut:
Socialnämnden godkänner förslaget
----------------

Kst § 241
I  enlighet  med  budgeten  för  år  2009  skall  fortsättningsvis 
verkställighetsföreskrifter  i  anslutning  till  2002  års  budget 
tillämpas.  Föreskrifterna  innebär  att  anställningsstopp  råder  i 
kommunen,  vilket  innebär  att  en  tjänst  inte  tillsätts  om 
verksamheten  kan  läggas  ned  eller  arbetsuppgifterna 
omfördelas  på  annan  personal.  Det  kan  konstateras  att 
samtliga  tjänster  är  viktiga  för  att  kommunen  skall  kunna 
erbjuda en fortsatt god service och att tjänsterna till sin karaktär 
är sådana att de ej kan omfördelas på annan personal
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter bifalla socialnämndens anhållan om 
rätt att tillsätta barnträdgårdslärarbefattningen enligt nämndens 
förslag och att förlänga kockvikariatet till den 31.12.2009 samt 
att  ett  tidsbundet  arbetskontrakt  för  lokalvårdarbefattningen 
beviljas t.o.m. den 31.12.2009.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

BUDGETUPPFÖLJNING

Kst § 242
Budgetuppföljningen  t.o.m.  den  30  juni  2009  presenteras, 
bilaga E § 242/09 kst.
Förslag: 
Kommunstyrelsen  antecknar  sig  informationen  till  kännedom 
och  överför  den  som  ett  informationsärende  till 
kommunfullmäktige.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
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BETÄNKANDE FÖR ÖVERSYN AV LANDSKAPSLAGEN OM VAL 

Kst § 243 

Landskapsregeringen  tillsatte  i  april  2008  en  parlamentarisk 
kommitté  vars  uppdrag  var  att  göra  en  översyn  av 
landskapslagen  om  lagtingsval  och  kommunalval  samt  att 
föreslå  eventuella  förändringar  i  nuvarande  lagstiftning.  Ett 
betänkande  överlämnades  till  landskapsregeringen  5.6.2009, 
bilaga  F  §  246/09  kst. Kommunerna  har  nu  möjlighet  att  ge 
yttrande över betänkande inom augusti månad. 
Förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar betänkande och antecknar sig den 
till kännedom. 
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 

ANSTÄLLNINGAR MED SYSSELSÄTTNINGSSTÖD

                       Kst § 244

Socialkansliet  anhåller  om  att  två  personer  beviljas  fortsatt 
anställning  vid  Emmaus  Byggretur  med  stöd  av 
sysselsättningsmedel under t.o.m 31.12.2009. Den en personen 
önskar  förlängning av redan tidigare beviljad  anställning,  som 
har  pågått  i  sex  månader  och avslutas  den 30.  9.2009.  Den 
andra  har  varit  i  arbete  på  Byggreturen  under  två  månader 
under en AMS bekostad kursperiod som avslutas den 7.8.2009. 
AMS rekommenderar fortsatt arbete på Byggreturen för bägge 
personer och kommer att  bevilja  sysselsättningsstöd.    Av de 
budgeterade medlen om 14.750 €  för ändamålet finns 7650 € 
kvar för år 2009. Kommunens nettoutgifter under perioden skulle 
uppgå till c. 1658 €/månad eller totalt c. 5145 €.
Förslag: 
Kommunstyrelsen  beviljar  anställningarna  fr.o.m  24.8.2009 
respektive 1.10.2009 t.o.m.  31.12.2009 under  förutsättning  att 
AMS beviljar sysselsättningsstöd. 
Beslut: 

                                                                Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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FÖRSÄLJNING AV TOMT

Kst § 134/8.4.2009
TDH Trading Åland  Ab önskar  köpa området  60-408-5-102 i 
Godby. Området är 0.92 ha. I enlighet med kommunstyrelsens 
beslut  9.5.2006  uppgår  priset  för  nyutbrutna  tomter  inom 
byggnadsplanerat område i Godby samt obokade tomter till  6 
euro/kvadratmeter.
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar sälja området 60-408-5-102 till TDH 
Trading Åland Ab för 6 euro/kvadratmeter.
Beslut:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet.
------

Kst § 152/28.4.2009
Området  60-408-5-102  i  Godby  är  i  delgeneralplanen 
skyddsgrönområde mot vägen samt grönområde. Tanken med 
grönområde är att det skall kunna nyttjas av allmänheten vilket 
kan försvåras om området är i privat ägo. TDH Trading Åland 
Ab vill  snygga  upp området  kring  sin  verksamhet  genom att 
bl.a. plantera träd och buskar.
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar sälja området 60-408-5-102 till TDH 
Trading Åland Ab för 6 euro/kvadratmeter.
Beslut:
Kommunstyrelsen  godkände  förslaget  med  tillägget  att  TDH 
Trading  Åland  Ab  uppmärksamgörs  på  att  det  är  ett 
grönområde.

Kst § 168/7.5.2009
Rättelse av beslut
Enligt  Finströms  kommuns  förvaltningsstadga  §  48  p.4  har 
kommunstyrelsens  rätt  att  fatta  beslut  om  försäljning  av 
byggnadstomter  inom  byggnadsplanerat  område  och 
industritomter  enligt  grunder  som  fullmäktige  fastställer. 
Området 60-408-5-102 kan inte anses vara en byggnadstomt 
inom byggnadsplanerat  område eller  industritomt  då området 
enligt  delgeneralplanen  för  Godby  by  är  betecknat  som 
”skyddsgrönområde mot trafik” samt ”område för närrekreation”. 
Kommunstyrelsen har således inte befogenhet att fatta beslut 
om försäljning av området utan måste hänföra ärendet vidare till 
kommunfullmäktige.
Förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att området 
60-408-5-102  säljs  till  TDH  Trading  Åland  Ab  för  6 
euro/kvadratmeter. TDH Trading Åland Ab uppmärksamgörs på 
att området består av skyddsgrönområde mot trafik och område 
för närrekreation.
Beslut
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Kommunstyrelsen  konstaterade  att  man  inte  hade  rätt  att 
besluta  om  försäljning  av  område  60-408-5-102. 
Kommunstyrelsen  beslöt  att  återremittera  ärendet  för  vidare 
utredning.
----------------

Kst § 245
Vik. kommundirektören har diskuterat ärendet med THD Trading 
Åland Ab och utrett intresset hos bolaget att arrendera området 
60-408-5-102. THD Trading Åland Ab är intresserat av arrende 
av en c. 3000 m2   del av tomten. Ett utkast till arrendeavtal har 
gjorts, bilaga G § 248/09 kst.
Förslag:
Kommunstyrelsen tar del av utkastet till arrendeavtal, diskuterar 
ärendet  och beslutar  förorda inför  fullmäktige  att  arrendeavtal 
ingås med THD Trading Åland Ab för en del av området 60-408-
5-102 enligt avtalet. 
Beslut:
Kommunstyrelsen  omfattar  förslaget  och  konstaterar  att  den 
föreslagna  ringa  arrendeavgiften  motiveras  av  områdets 
karaktär och läge.

BESVÄRSANVISNING

Kst § 246
Sammanträdet förklarades avslutat kl. 20.45 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 

NÄSTA SAMMANTRÄDE

Kst § 247
Förslag: 
Nästa sammanträde äger rum enligt kallelse.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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