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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 
 

PROTOKOLL                      

  Utfärdat den 11.3.2011 Nr  
 KOMMUNSTYRELSEN  4/11 
Sammanträdestid Onsdag 16.3..2011 kl. 17.00 

Sammanträdesplats Kommunkansliet, sammanträdesrummet 
 
68 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
69 § Protokolljusterare  
70 § Föredragningslistan 
71 § Delgivning 
72 § Protokoll från nämnder 
73 § Styckning av tomt – 5:20  
74 § Omvänd momsskyldighet för byggtjänster  
75 § Anhållan – Finströms Sjöscouter  
76 § Utlåtande över framställning gällande ändring av kommungränser på Åland 
77 § Förslag till ändring av kostnadsfördelning i grundavtalet – NÅHD 
78 § Sophantering – MISE 
79 § Byte av revisor  
80 § Besvärsanvisning  
81 § Nästa sammanträde  
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 68 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 
 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 69 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Per Lycke och Regina Lindblom till att 
justera dagens protokoll. 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 70 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan utan tillägg.  
 
 

DELGIVNING 

Kst § 71 
Delgivning av följande handlingar: 

• Förhandsbesked gällande landskapsandel för brandbil, 
Ålands landskapsregering, 24.2.2011 

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

 
Kst § 72 

Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (2/11) 
Byggnadsnämnden (1/11) 2/11 
Skolnämnden (1/11)  
Lantbruksnämnden (1/11) 
Socialnämnden (2/11) 
Tekniska nämnden (1/11) 
Räddningsområde Ålands landskommuner (1/11) 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 3/11 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 
 

STYCKNING AV TOMT – 5:20  

Kst § 73 
Markägaren till tomt 5:20 konstaterar, i en skrivelse riktad till 
kommunen, att tidigare utförda styckningar av tomten inte 
överensstämmer med detaljplan av den 30.6.2002. Vidare 
konstateras att Postvägen för närvarande går över en del av 
tomten, bilaga A § 73/11 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att i samråd 
med markägaren och lantmäteriverket, kontrollera tidigare 
förrättade styckning, vid behov anhålla om ny styckning samt att 
utreda möjligheten till ett markbyte mellan kommunen och 
markägaren.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

OMVÄND MOMSSKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER  

 
Kst § 74   

 
Den 1 april 2011 träder en ny bestämmelse i kraft om omvänd 
momsskyldighet vid försäljning av byggtjänster. Syftet är att 
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bekämpa grå ekonomi inom byggbranschen och att förhindra 
momsbedrägerier. Kommuner omfattas av samma 
bestämmelser som privata företag. 
 
Omvänd momsskyldighet tillämpas på byggtjänster om  
- tjänsten är en byggtjänst av ett visst slag (31 § 3 mom. 1 
punkten i mervärdesskattelagen) och 
- köparen är en näringsidkare som på annat sätt än tillfälligt 
säljer byggtjänster. 
 
Finströms kommun säljer byggtjänster enligt 
mervärdesskattelagen till Finströms kommunaltekniska Ab på 
annat sätt än tillfälligt. Kommunen är därmed skyldig att fr.o.m. 
den 1 april 2011 följa de nya bestämmelserna gällande omvänd 
momsskyldighet för byggtjänster. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 
 

ANHÅLLAN – FINSTRÖMS SJÖSCOUTER 

Kst § 75 
Finströms Sjöscouter vänder sig till kommunen med en 
skrivelse angående renoveringsbehov av den av kommunen 
ägda klubblokalen, bilaga B § 75/11 kst. Sjöscouterna anhåller 
om att kommunen införskaffar och installerar en värmepump 
samt att besiktning och åtgärdsplan för fastigheten utförs.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen delegerar ärendet till tekniska nämnden. 
Vidare ger kommunstyrelsen kultur och fritidsnämnden i 
uppdrag att undersöka om projektet kunde delfinansieras med 
LEADER medel.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 
 

UTLÅTANDE - ÄNDRING AV KOMMUNGRÄNSER PÅ ÅLAND 

Kst § 76   
Landskapsregeringen inbegär kommunens utlåtande över 
Egentliga Finlands lantmäteribyrås framställning gällande 
ändring av kommungränser på Åland, i samband med 
fastighetsförrättning. Utlåtandet bör vara landskapsregeringen 
tillhanda senast den 7 april 2011. 
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Förslag: 
Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att ge ett 
utlåtande i ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 
 

FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV KOSTNADSFÖRDELNING I GRUNDAVTALET – NÅHD 

 
Fst 6 §/17.2.2011 

Bilaga 1 Grundavtal för NÅHD 
Bilaga 2 Kostnadsfördelning för punkt 2.5.2 i 
 grundavtalet för budget 2011 
 

2.5.2 För att nå en likvärdig grund inför fortsatt utbildning skall skolorna under skoldirektörens ledning 
samverka genom skolledarmöten och stadievisa träffar, vidare skall gemensam personalfortbildning 
anordnas av distriktet. Kostnaderna för denna samverkan beräknas enligt nyttjandegrad och fördelas 
enligt antalet skolor i medlemskommunerna. 

 
   Konstateras att antalet skolor i distriktet har förändrats så att 
   det för närvarande finns sex lågstadieskolor ute i  
   medlemskommunerna. I fördelningen av den samordnade 
   verksamheten mellan skolorna i punkt 2.5.2 är  
   fördelningsgrunden antalet skolor i medlemskommunerna. 
   Detta innebär att Saltviks kommun betalar dubbelt så 
   mycket som de övriga medlemskommunerna. (I budget 
   2011 beräknas Saltviks andel uppgå till 8037,66 € medan de 
   övriga kommunernas andel är 4020,04 €.  
  

Sd:s Förslag: 
Förbundsstyrelsen föreslår inför medlemskommunerna en 
ändring i grundavtalet punkt 2.5.2 enligt följande: 
 

2.5.2. För att nå en likvärdig grund inför fortsatt utbildning skall skolorna under skoldirektörens ledning 
samverka genom skolledarmöten och stadievisa träffar, vidare skall gemensam personalfortbildning 
anordnas av distriktet. Kostnaderna för denna samverkan beräknas enligt nyttjandegrad och fördelas 
lika mellan medlemskommunerna. 

 
   Beslut: 
   Förbundsstyrelsen godkände förslaget. 

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

Kst § 77 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige omfattar ovanstående 
ändringar i grundavtalet för NÅHD. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet.  
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SOPHANTERING - MISE 

Kst § 78  
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.  
 

BYTE AV REVISOR 

Kst § 79 
Audiator-bolagen meddelar att den av kommunalfullmäktige 
utsedda revisorn Martin Slotte inte längre är i Audiators tjänst. 
Audiator ställer följande revisorer till kommunens förfogande:  
 
OFR/GRM Tove Lindström-Koli som ordinarie revisor samt  
 
OFR Krister Rehn som erättare, bilaga C § 79/11 kst.   
 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige utser Tove Lindström-
Koli till ordinarie revisor samt Krister Rehn som ersättare för 
den återstående delen av mandatperioden.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  

BESVÄRSANVISNING 

Kst § 80 
Sammanträdet förklarades avslutat kl. 18:43. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
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NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 81  
Förslag:  
Nästa sammanträde äger rum enligt kallelse. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 
OCH BESVÄRSANVISNING 

 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträdet  Paragraf 
Kommunstyrelsen i Finström 16 mars 2010  §§ 68-81  
 
 
 
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: 
73, 75-79 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
68-70 
 
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. 
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbudet: 

 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 

 
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 
 
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller 
fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna 
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är 
 
Kommunstyrelsen i Finström 
Skolvägen 2 
22410 Godby 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet 
sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått 
del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller 
delgivningsdagen med i besvärstiden. 
 
Rättelseyrkandets innehåll 
 
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den 
som framställer det. 
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BESVÄRSANVISNING 
 
 
 
KOMMUNALBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av 
rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om 
beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom 
kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom 
kommunalbevär på den grunden att 
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning 
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3) beslutet annars strider mot lag. 
 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31 
221 01 Mariehamn 
 
Paragrafer i protokollet: 
 
Besvärstid är 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar 
efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av 
beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. 
 
 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31 
221 01 Mariehamn 
 
Paragrafer i protokollet:  
 
Besvärsskrift 
 
I besvärsskriften skall uppges 
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
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- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
 
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om 
endast den som fattat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress 
anges. 
 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. 
 
Inlämnande av handlingarna 
 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. 
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget 
ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 
 
Avgift 
 
Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) 
uppbärs en rättegångsavgift på 82 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
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