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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 197 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 

 
 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 198 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Sven-Anders Danielsson och Per 
Lycke till att justera dagens protokoll. 
 

 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 199 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut: 
Föredragande återtog § 211, kommunens nämndstruktur. 
Kommunstyrelsen godkände i övrigt föredragningslistan.  

 

DELGIVNING  

Kst § 200 
Delgivning av följande handlingar: 

• Utlåtande gällande ändring av § 29 barnskyddslagen, 
1.10.2013.  

Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig handlingen till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER 

 
Kst § 201 

Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (6/13) 
Byggnadsnämnden (6/13)  
Skolnämnden (7/13)  
Lantbruksnämnden (2/13)  
Socialnämnden (5/13) 6/13 
Tekniska nämnden (6/13) 7/13 
Räddningsområde Ålands landskommuner (4/13)  
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 14/13 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 

 
 

BUDGET 2014 SAMT EKONOMIPLAN FÖR 2015-2016 

Kst § 41/6.3.2013 
Upptas till behandling budgetseminarium för förvaltningen och 
förtroendevalda den 16 maj 2013. Syftet med seminariet är att 
diskutera kommunens framtidsstrategier gällande ekonomi och 
förvaltning för åren 2014 – 2016.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ger nämnderna i uppdrag att uppgöra 
verksamhets- och ekonomiplaner för åren 2014-2016. Ärendet 
bör behandlas i nämnderna senast vecka 16. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-----------------  

Kst § 91/8.5.2013 
Nämnderna har behandlat sina verksamhets- och 
ekonomiplaner för åren 2014-2016 som sammanfattats i ett 
diskussionsunderlag inför budgetseminariet den 16 maj 2013, 
bilaga A § 91/13 kst.  
Under budgetseminariet diskuteras de politiska prioriteringarna 
under planåren varefter ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsen.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-------------------  
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Kfm § 18/16.5.2013 
Diskussionsunderlag, bilaga A § 18/13 kfm. 
Förslag: 
Kommunfullmäktige diskuterar verksamhets- och 
ekonomiplanerna för åren 2014-2016 och återremitterar ärendet 
till kommunstyrelsen.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
---------------  

Kst § 135/18.6.2013 
Upptas till behandling budgetdirektiven för år 2014. Inför 2014 
föreslås kostnaderna bevaras på 2013 års nivå, lönerna höjs 
med 1,50 % och att kommunförbundens budgeter följs. Förslag 
till budgetdirektiv 2014, bilaga B § 135/13 kst. Nämnderna skall 
inkomma med sina budgetförslag för år 2014 och 
ekonomiplaner för åren 2015-2016 till kommunkansliet senast 
30 september. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar budgetdirektiven och beslutar att 
inbegära nämndernas förslag till budget och avgifter för 2014 
samt förslag till ekonomiplan för år 2015-2016. Vidare föreslår 
kommunstyrelsen att ekonomichefen deltar i nämndernas 
budgetöverläggningar.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-------------  

Kst § 181/9.10.2013 
Nämndernas budgetförslag 2014 samt ekonomiplaner för åren 
2015-2016 presenteras, bilaga B § 181/13 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar budgetförslagen och återremitterar 
ärendet.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------------  

Kst § 202 
Bilaga A § 202/13 kst.  
Återupptas till behandling budget 2014 samt ekonomiplan för 
åren 2015-2016. Nämndernas budgetförslag överskrider ramen 
med ca 230 000 euro. Socialvården, skolnämnden och 
byggnadsnämnden står för de väsentliga överskridningarna. 
Med skatteprognosen och landskapsandelarna i beaktande 
innebär detta att budgetförslaget har ett underskott på ca 
134 000 euro.  
 
Nämndernas investeringsäskanden uppgår till totalt 976 538 
euro. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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FÖRSÄLNING AV TOMTER – SURBRUNNSVÄGEN  

Kst § 203 
Kommunens fyra bostadstomter på fastigheterna Eriksberg 
6:180 och Skansen 6:198 i norra ändan av Surbrunnsvägen har 
reserverats av företagen Byggtema Ab och UBV Villes Ab. På 
tomterna får enligt nyligen fastställd detaljplan uppföras 
bostadsbyggnader inrymmande två lägenheter. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att sälja bostadstomterna åt 
Byggtema Ab och UBV Villes Ab. Försäljningspriset är 6 €/m2 

tomtmark.  
Vidare ger kommunstyrelsen tekniska nämnden och Finströms 
kommunaltekniska Ab i uppdrag att i samråd förverkliga väg, 
dagvatten, vatten och avlopp till och i området.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägget att tekniska 
nämnden också får i uppdrag att se över kommunens framtida 
försäljningspriser för bostadstomter. 
 
 

AVSLUTNING AV TÄRNEBOLSTA DEPONI 

Kst § 204 
 
Kommunen har av ÅMHM erhållit miljötillstånd för avslutning av 
deponin i Tärnebolstad. Budgetmedel är reserverade för både 
projektering och genomförande av avslutningen. Kommunen 
har budgeterat med landskapsstöd för åtgärden.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att 
godkänna upphandlingsunderlaget och att bjuda ut projektet 
med avslutningen av Tärnebolsta deponi. Kommunstyrelsen 
godkänner det slutliga anbudet på tekniska nämndens 
rekommendation.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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ANHÅLLAN OM GODKÄNNANDE AV DETALJPLANEÄNDRING – ATUM 

Kst § 297/7.11.2012 
Fastighets Ab Atum anhåller om fastställande av målsättningar 
för kvarter 101 och tomt 5 i kvarter 90 samt gatuområde i 
Godby by. Vidare anhåller bolaget om att Åsa Mattsson 
godkänns som planläggare för detaljplaneändringen, bilaga C § 
297/12 kst. 
Målsättningarna godkänns av kommunfullmäktige innan 
detaljplaneringen kan inledas. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen begär in utlåtanden över målsättningarna av 
tekniska nämnden, byggnadsnämnden samt 
områdesarkitekten. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-------------  

 
Bn § 158/ 20.11.2012 

Uppta till behandling begäran om utlåtande från 
kommunstyrelsen i Finström gällande målsättningarna för 
detaljplaneändring i Godby. Detaljplaneändringen berör kvarter 
101 och tomt 5 i kvarter 90 samt Postvägen. 
Sökandes målsättningar enligt bilaga §297 KST. 
De mest relevanta ändringarna som framförs är ändring av 
kvarter 101 till område för handel och förvaltning, Postvägen tas 
bort och exploateringstalet höjs till 0,40. 
Kvarter 101 är enligt gällande plan avsedd för radhus. Ifall 
kvarteret ändras bör en planterad zon upprättas mot grannar i 
söder och väster. Om Postvägen tas bort måste trafikflödet i 
området ses över och fastigheten Bönehuset 5:18 måste få sin 
infart bevarad. Byggnadsinspektören ser inga förhinder med att 
höja exploateringen, men framtida byggnader bör anpassas till 
området för att inte inverka negativt på grannarna oavsett 
storlek. Det är logiskt att kvarter i centrum av en tätort har högre 
exploateringstal. Sökande har inte anhållit om att få öka 
våningsantalet, det kvarstår på två våningar. Men det vore 
lämpligt att möjliggöra byggande av några enstaka bostäder på 
en tredje våning, dock inget villkor. 
Förslag till beslut: Byggnadsnämnden förordar att 
målsättningarna godkänns. 
Beslut: Beslut enligt förslag. 
Dick Lindström anmälde jäv som godkändes och deltog ej i 
ärendets behandling. 

TN § 86/27.11.2012 
Kommunstyrelsen har begärt ett utlåtande av tekniska nämnden 
över godkännande av målsättningar för kvarter 101 och tomt 5 i 
kvarter 90 samt gatuområde i Godby by.  
Bilaga D § 86/12 TN 
Förslag: 
Tekniska nämnden förordar att målsättningarna godkänns. 
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Vidare konstaterar tekniska nämnden att förutsättningarna med 
trafiklösningar för fastigheterna Bönehuset 5:18 och Rosenlund 
5:125 ändras i fall Postvägen försvinner. 
Tekniska nämnden ger närmare utlåtande då detaljplanen 
presenteras.  
Beslut: 
Beslut enligt förslag 
--------------  

Kst § 24/20.2.2013 
Områdesarkitekten föreslår följande kompletteringar till 
målsättningarna: 
- Mot kvarter 100 lämnas ett 15 m brett parkområde som 

kompenserar Postvägens ändring till kvartersmark, bildar en 
skyddszon mot radhusbebyggelse och förbättrar bybilden. 

 
- Planens byggnadsrätt definieras enligt följande: det 

befintliga exploateringstalet 0,25 höjs till 0,35. Detta 
innebär, att områdets totala byggnadsrätt blir ca 5200m2 
dvs. ca 40 % högre än nuvarande 3700 m2. 
Kvartersområdets totalareal blir ca 14880 m2 och 
parkområdets ca 1150 m2. 

 
- I planen definieras de nya byggnadernas högsta tillåtna 

gavelbredd, fasad- och takåslängd, taklutning samt höjden 
på tacknock, bilaga D1 § 24/13 kst. 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer 
målsättningarna med områdesarkitektens kompletteringar, 
bilaga D2 § 24/13 kst. Vidare godkänner kommunstyrelsen Åsa 
Mattsson som planläggare under förutsättning att 
målsättningarna fastställs.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.  
--------------  

Kst § 34/6.3.2013 
Beslut: 
Regina Lindblom föreslog att ärendet bordläggs till juni 2013. 
Förslaget understöddes av Torbjörn Björkman och Isabella 
Sarling. Med hänvisning till kommunens förvaltningsstadga 25 § 
krävs att beslutet biträds av minst hälften av de närvarande 
ledamöterna när det gäller ett tidigare bordlagt ärende. 
Förslaget vann inte understöd av Roger Höglund, Sven-Anders 
Danielsson, Per Lycke och Lene-Maj Johansson och 
sakärendet återtogs till behandling.  
Sven-Anders Danielsson föreslog understödd av Lene-Maj 
Johansson och Roger Höglund att kommundirektörens förslag 
skulle godkännas med ändringen att exploateringstalet ändras 
till 0,40, dock så att högst 5000 m2 av tomtens yta får bebyggas. 
Förslaget ställdes mot kommundirektörens förslag. Roger 
Höglund, Sven-Anders Danielsson, Per Lycke och Lene-Maj 
Johansson röstade för Danielssons förslag medan Regina 
Lindblom, Torbjörn Björkman och Isbella Sarling lade ned sina 
röster. Således vann Sven-Anders Danielssons förslag.  



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 30 oktober 2013 Ida Eriksson 

     
 - 9 - 

---------------  
Kfm § 12/25.4.2013 

 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer 
målsättningarna för detaljplanering av kvarter 101 och tomt 5 i 
kvarter 90 samt gatuområde i Godby by enligt följande: 

• Områdets användning ändras till kvartersområde för 
handel, förvaltning och service, där bostäder 
nödvändiga för övervakning och underhåll tillåts. 

• Exploateringstalet ändras till 0.40, dock så att högst 
5000 m2 av tomtens yta får bebyggas. 

• Hårdgjorda ytor minimeras, om möjligt undviks 
asfaltering. Grus, armerat grus, ”gröna tak” o.likn. ska 
prioriteras. 

• För att förbättra byabilden visas en skyddszon som skall 
planteras mot väg och GC-väg. Mot 
egnahemshustomter lämnas skyddszon som skall 
planteras alternativt ett minst 1,8 meter högt bullerplank. 

• Postvägen ändras till kvartersområde, trafiken leds via 
Björkvägen eller löses så att området som helhet får en 
god trafiklösning. 

• Kommunalteknik: fjärrvärme-, vatten- och 
avloppsledningar som går i Postvägen flyttas enligt 
överenskommelse med kommunen – 
planläggningsavtal. 

• Övriga ledningar omplaceras eller kablas där så krävs. 
• I övrigt skall ändringarna i detaljplanen göras så att 

byabilden inte försämras och så att ny bebyggelse på 
området anpassas till kringliggande bebyggelse.  

• Mot kvarter 100 lämnas ett 15 meter brett parkområde 
som kompenserar Postvägens ändring till kvartersmark, 
bildar en skyddszon mot radhusbebyggelse och 
förbättrar byabilden. 

• I planen definieras de nya byggnadernas högsta tillåtna 
gavelbredd, fasad- och takåslängd, taklutning samt 
höjden på taknock. 

Bilaga A § 12/13 Kfm.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. Vidare 
uppmanade kommunfullmäktige kommunstyrelsen att i 
brådskande ordning framta ett förslag till god trafiklösning 
för hela området med hänsyn till boendet och miljön. 
Jäv: 
Dick Lindström anmälde jäv. Kommunfullmäktige 
konstaterade att jävsgrund förelåg och Lindström deltog inte 
i ärendebehandlingen.  

-------------------- 
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Kst § 153/21.8.2013 
Fastighets Ab Atum anhåller om fastställande av 
detaljplaneändring för kvarter 90 och 101 samt gatuområde i 
Godby by, bilaga B § 153/13 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att ställa ut planen till allmänt 
påseende. Berörda fastighetsägare kontaktas minst 7 dagar 
innan planen ställs ut. Under utställningstiden begärs 
utlåtanden över planen och dess konsekvenser av tekniska 
nämnden, byggnadsnämnden, Finströms kommunaltekniska Ab 
samt områdesarkitekten. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------------  

 
BN § 101/24.9.2013 

Uppta till behandling begäran om utlåtande från 
kommunstyrelsen i Finström gällande ändring av detaljplan för 
kvarter 408 och 101 i Godby, bilaga A§101 BN/13. 
 
Konstateras inledningsvis att det inte planerats in en skyddszon 
mot grannarna i söder och att det inte visas huruvida infarten till 
fastigheten Bönehuset 5:18 påverkas. Nämnden har tidigare 
framhållit att infarten skall bevaras. I förslaget till ändring är 
Postvägen borttagen och ingen infart visas, samtidigt finns det 
inget som förbjuder den. Det vore bra med ett förtydligande hur 
det är tänkt, för kommunens del och för fastighetsägarens 
rättssäkerhet.  
 
Vid gränsen mot Björkvägen i söder är det tillåtet med infart. 
Trafikmängden förbi de bostadshusen kan bli ohållbar, men det 
går inte att förutsäga utan en trafikundersökning. Det finns två 
alternativ: 1) Infart från Björkvägen tillåts inte, 2) Bostadshusen 
längs Björkvägen i söder och Postvägen förses med ett högt 
och tätt plank med grind som skydd mot den olägenhet som kan 
uppstå.  
 
De tänkta infarterna på norra sidan torde vara en bra lösning, i 
synnerhet ifall de är avsedda för varutransport som nu belastar 
Postvägen och Björkvägen. Enligt fastställd detaljplan för 
Påsaområdet skall en ny väg byggas från Getavägen till 
Sandbol. Från Sandbolvägen ansluter Björkvägen och leder till 
kvarter 408, Fastighets Ab Atum. På så vis skulle utökningen av 
området avsett för handel, förvaltning och service inte orsaka 
en massiv ökning av trafiken via de södra infarterna. 
 
I det västra området av kvarter 408 föreslås 2½ våningar tillåts, 
vilket överensstämmer med byggnadsnämndens tidigare 
utlåtande, att det vore möjligt att bygga t.ex. bostäder ovanför 
affärsutrymmen. 
 
Det borde ske en ändring av vägnamnen eller var gränserna 
mellan dem dras. Som det är nu upphör Björkvägen plötsligt 
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varpå Postvägen börjar och tvärtom. Ett vägnamn borde inte 
ändra förrän vägen fysiskt upphör eller går över till en korsning. 
Gällande förslag kan orsaka missförstånd. 
 
Förslag till beslut: Byggnadsnämnden godkänner utlåtande 
och önskar att kommunstyrelsen beaktar synpunkterna. 
 
Beslut: Beslut enligt förslag samt konstaterande att den 
planerade Sanbolvägen och förlängningen av Björkvägen bör 
utföras för att en expansion skall vara möjlig. 
 
Dick Lindström anmälde jäv som godkändes och deltog ej i 
ärendets 
behandling. 
------------------- 

TN § 59/1.10.2013 
Kommunstyrelsen har begärt ett utlåtande över planen och 
dess konsekvenser av tekniska nämnden för kvarter 101 och 
tomt 5 i kvarter 90 samt gatuområde i Godby by.  
Bilaga B § 59/13 TN 
Förslag: 
Tekniska nämnden förordar att detaljplaneändringen godkänns. 
Trafiklösningar för fastigheterna Bönehuset 5:18 och Rosenlund 
5:125 bör lösas mellan fastighetsägarna. Dagvatten, färskvatten 
och avloppsledning finns färdigt för området. 
Beslut:  
Beslut enligt förslag 
--------------  

TN § 71/22.10.2013 
En rättelseyrkan har kommit in gällande beslutet nedan: 
 

Kommunstyrelsen har begärt ett utlåtande över planen 
och dess konsekvenser av tekniska nämnden för 
kvarter 101 och tomt 5 i kvarter 90 samt gatuområde i 
Godby by.  

 Bilaga B § 59/13 TN 
 
 Förslag: 

Tekniska nämnden förordar att detaljplaneändringen 
godkänns. 
Trafiklösningar för fastigheterna Bönehuset 5:18 och 
Rosenlund 5:125 bör lösas mellan fastighetsägarna. 
Dagvatten, färskvatten och avloppsledning finns färdigt 
för området. 

 
 Beslut:  
 Beslut enligt förslag TN § 59/1.10.2013 
 

 Bilaga F § 71/13 TN  
Förslag: 
Eftersom beslutet endast gäller beredning kan enligt 112 § i 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas.  
Beslut: 
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Tekniska nämnden beslöt att beakta rättelseyrkan och återtar 
tidigare utlåtande om Trafiklösningar för fastigheterna 
Bönehuset 5:18 och Rosenlund 5:125 bör lösas mellan 
fastighetsägarna.  
Tekniska nämnden beslöt vidare att avvakta den under 
utredning varande helhetslösningen för trafiken i området. 
-----------------  

Kst § 205 
Förslaget till detaljplan var utställt till allmänt påseende under 
tiden 13.9 – 13.10.2013. Under utställningstiden inkom 5 
anmärkningar mot planen. Vidare har områdesarkitekten givit 
ett utlåtande, bilaga B § 205/13 kst.  
Konstateras att samtliga inkomna anmärkningar bl.a. gäller 
trafiklösningar i området. Kommunen utreder som bäst en 
helhetslösning för trafiken i Godby vilken sammanhänger med 
liggande förslag till detaljplan.  
Styrelsen för Finströms kommunaltekniska konstaterade vid sitt 
möte 2.10.2013 att inga invändningar mot detaljplaneändringen 
finns men att det i markanvändningsavtalet ska avgöras vilka 
ledningar som ska flyttas. Dagvatten, färskvatten och 
avloppsledning finns färdigt för området. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen begär planläggarens och områdesarkitektens 
utlåtanden över inkomna anmärkningar samt att nämndernas 
beslut beaktas. Vidare konstaterar kommunstyrelsen att 
trafiklösningen i området ska lösas innan detaljplanen kan 
godkännas av kommunfullmäktige.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

BUDGETUPPFÖLJNING – TREDJE KVARTALET 

Kst § 206 
Ekonomichefen presenterar budgetuppföljningen, bilaga C § 
206. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar budgetuppföljningen och överför 
ärendet till kommunfullmäktiges kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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ANHÅLLAN OM VERKSAMHETSBIDRAG – FRK FINSTRÖMS AVDELNING  

Kst § 207 
FRKs Finströms avdelning ansöker om bidrag för sin första 
hjälp verksamhet inför år 2014. Föreningens samarbetar med 
Finströms frivilliga brandkår inom juniorverksamheten. 
 
Kommunens huvudkriterier för föreningsbidrag är att stöda 
föreningar med verksamhet som riktar sig till barn och 
ungdomar samt föreningar med hemort i Finström.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beviljar bidrag till FRK Finströms avdelnings 
första hjälpen grupp, med ett belopp om 2 500 euro då 
föreningens verksamhet är stationerad i kommunen och är ett 
viktigt stöd för Finströms frivilliga brandkår. 

 
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. 
 

ÅLANDS FOUNTAINHOUSE R.F. 

SocN § 83/1.10.2013  
• Bilaga 1: Skrivelse, Fountainhouse r.f. 
• Bilaga 2: Avtalstext 
• Bilaga 3: Kostnadsberäkning 2011 och 2012 
• Bilaga 4: Riktlinjer 
• Bilaga 5: Verksamhetsplan för år 2013 i vilken 
ingår budget för år 2013 
 
Ålands Fountainhouse r.f. har tillsänt kommunerna ett förslag till 
avtal, om köp av tjänster från Fountainhouseförening r.f:s 
klubbhus Pelaren. Verksamheten har finansierats som ett EU – 
projekt de senaste tre åren och erhåller under år 2013 
finansiering genom Ålands Penningautomatförening, PAF. Inför 
år 2014 har landskapsregeringen meddelat att finansieringen 
skall utgå från att Landskapet ersätter 50 % av kostnaderna och 
kommunerna 50 %. 
 
Målgruppen är personer som är eller har varit i kontakt med 
psykiatrin, personer som omfattas av socialvårdslagens § 27 d 
och § 27 e och berör personer som har eller haft en psykiatrisk 
diagnos. 
 
Kostnaderna skulle fördelas enligt självkostnad och nyttjande, 
sålunda att landskapet ersätter kostnaderna med 50 % och den 
övriga 50 % fördelas mellan kommunerna utgående från 
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kommunmedlemmarnas nyttjandegrad baserad på dagsbesök. 
Avtalet föreslås träda i kraft från den 1.1.2014. 
 
I ett mail daterat den 29 augusti 2013 skriver 
verksamhetsledaren att man ytterligare börjat diskutera en 
annan kostnadsmodell, som man nu har börjat diskutera i riket, 
nämligen att man arbetar för att få verksamhetsbidrag från 
kommunerna, istället för ersättning enligt besöksstatistik.    
 
Det är dock föreliggande avtal som kommunen skall ta ställning 
till. 
Enligt Kostnadsberäkningen skulle Finströms del, ha varit 10 
092,00 euro år 2011 och 7 175,00 euro år 2012. 
Budgeten för år 2013 uppgår till totalt 260 000,00 euro. 
I dagsläget har Pelaren 8 personer från Finström – Geta varav 
6 av dem besöker regelbundet klubbhuset. 
I socialt arbete i kommunen skall en serviceplan upprättas för 
klienter som omfattas av socialvårdslagen §§ 27 d och e. I 
denna plan bör ingå alla åtgärder/annan service som uppfyller 
meningen med lagen, t.ex. Fixtjänst, verksamhet inom den 
egna kommunen med s.k. flitpeng eller med stöd av ams och 
stödpersonsservice. Denna service beviljas på basen av en 
anhållan från klienten och föregås ofta av ett planeringsmöte 
t.ex. med ÅHS, AMS och klienten.  
Fountainhouse r.f. är väldigt noga med att informera om att 
frivilligheten är en av styrkorna i hela verksamheten och man 
tillåter ingen insyn. Detta kan tolkas som icke jämlikt, gällande 
de personer, som söker och får service från kommunens 
socialvård. 
Verksamheten i den form som Fountainhouse r.f. erbjuder kan 
ej tolkas som en lagstadgad verksamhet, utan det är en form av 
dagverksamhet, ett alternativ, som kommunen kan välja att ge 
sina kommuninvånare. 
  
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att inte i detta 
skede ingå något avtal med Fountainhouse r.f. för Finströms 
räkning,   
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
----------------- 
 

Kst § 208 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar socialnämndens utlåtande och 
besluter att inte ingå avtal med Ålands Fountainhouse r.f. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 

 
Kst § 209 

Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Ålands skall 
kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattas 
av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige sammanträdde 
17.10.2013. 
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkommit i laga 
ordning och antecknar i övrigt protokollet till kännedom.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

ANHÅLLAN OM VERKSAMHETSBIDRAG – NORRA ÅLANDS PENSIONÄRER R.F. 

Kst § 210 
Norra Ålands Pensionärer r.f. anhåller om verksamhetsbidrag 
för 2014. Föreningen ordnar träffar och evenemang för sina c. 
620 medlemmar. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beviljar ett verksamhetsbidrag om 200 € åt 
Norra Ålands Pensionärer r.f.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

BESVÄRSANVISNING 

 
Kst § 211 

Sammanträdet förklarades avslutat kl.18:45. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
 
 
 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 212 
Kommundirektörens förslag:  
Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 6 november 2013 
kl.17.00. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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