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FINSTRÖMS KOMMUN 

 
 

PROTOKOLL     

  Sammanträdesdatum Nr  

 KOMMUNSTYRELSEN 17.5.2010 9/10 

Sammanträdestid 17.5.2010 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 
- Ekebom, Jana 

Föredragande x Oriander, Niklas, vik. kommundirektör  
 

Övriga närvarande - Mattsson, Lars-Åke, kommunfullmäktiges ordförande 
- Danielsson, Sven-Anders, kommunfullmäktiges viceordförande 
x Andersson, Leif, byggnadskommitténs ordförande 

Paragrafer §§ 168 -  173                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Underskrifter Ordförande  
 

Sekreterare 

   

 Roger Höglund 
 

Niklas Oriander 

Protokolljustering Godby den 17.5.2010 på kommungården 

   
  Charlotta Haupt Rolf Karlsson   

Protokollet framlagt till 
påseende 

Godby den 17.5.2010  

   

Intygar Niklas Oriander   

Utdragets riktighet bestyrkes   

   
Underskrift   
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FINSTRÖMS KOMMUN 

 
 
 

PROTOKOLL            

  Utfärdat den 12.5.2010 Nr  

 KOMMUNSTYRELSEN  9/10 

Sammanträdestid Måndag 17.5.2010 kl. 17.00 

Sammanträdesplats Kommungården, sammanträdesrummet 
 
168 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
169 § Protokolljusterare  
170 § Föredragningslistan 
171 § Planering och projektering - Källbo skola  
172 § Besvärsanvisning  
173 § Nästa sammanträde  
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 168 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 169 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Charlotta Haupt och Rolf Karlsson till 
att justera dagens protokoll. 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 170 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan utan tillägg.   
 
 

PLANERING OCH PROJEKTERING - KÄLLBO SKOLA 

 
Skn § 133/5.10.2009 

Inför höstterminen 2010 skall samtliga elever i åk 1-6 i 
kommunen erhålla sin skolgång i Källbo skola. Då beslutet 
fattades om en skola i kommunen beslöts samtidigt att: 
 
1 Källbo skola skall byggas ut norrut så att nuvarande bildsal 
blir ett fullstort klassrum 
2 I samband med utbyggnaden erhålles även ett 
 grupprum i anslutande korridor 
3 Vikväggen mellan syslöjdsalen och angränsande grupprum 
blir stationär 
4 Den fasta väggen norrut i ovannämnda angränsande 
grupprum rivs för att erhålla ett fullstort klassrum. 
5 I samband med väggflyttandet erhålles ett grupprum i en del 
av anslutande korridor 
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6 I fritidshemsdelen byggs en fast vägg så att en del av 
fritidshemmet fungerar som klassrum under skoldagen 
 
Ovanstående arbeten bör planeras in och genomföras så att de 
om- och tillbyggda utrymmena är klara inför skolstart hösten 
2010. 
Enligt kommuningenjör Thomas Idman kan en del av arbetena 
3,4 och 5 utföras i kommunens egen regi utan särskild 
projektering medan 1,2 och 6 skall planeras och projekteras. 
 
Sd:s Förslag: 
Skolnämnden anhåller om att en kommitté tillsätts som bereder 
arbetet så att det är klart definierat vilka delar som görs i egen 
regi och vilka delar som skall planeras, projekteras och bjudas 
ut. 
Beslut: 
Skolnämnden godkände förslaget och föreslår vidare att 
ordförande Sven-Anders Danielsson och föreståndare Cecilia 
Johansson utses till medlemmar i kommittén. 
---------------------- 

 
Kst § 309/14.10.2009 

Förslag: 
Kommunstyrelsen utser kommitté vars uppdrag är att utarbeta 
en övergripande plan för ombyggnaden av Källbo skola, samt att 
besluta om planerings-, projekterings- och upphandlingsbehov 
för arbetets genomförande.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt tillfråga och utse följande personer till 
byggnadskommittén: 
Sven-Anders Danielsson, ordförande 
Cecilia Johansson, sekreterare  
Thomas Idman 
Leena Laaksonen 
Leif Andersson 
Vidare beslöt kommunstyrelsen att arbetsgruppen har rätt att 
kalla sakkunniga till sammanträden och att tidsgränsen för 
arbetet är 15.12.2009.  
----------- 

Kst § 414/16.12.2009 
Byggnadskommittén presenterar sitt förslag gällande om- och 
tillbyggnad av Källbo skola, bilaga B § 414/09 kst. 
Kommittén föreslår att om- och tillbyggnaden av Källbo skola i 
första hand skulle genomföras enligt alternativ 3 (bilaga1) men 
förslaget kräver att fritidsverksamheten flyttar till t.ex. gamla 
Godby daghem eller att det blåa egnahemshuset vid Källbo 
skola skulle köpas för ändamålet.  I andra hand förespråkar 
kommittén alternativ 1 (bilaga 2). I den lösningen kunde 
fritidshemmet bli kvar men byggnadstekniskt blir alternativet 
dyrare. Vidare föreslår kommittén att de ursprungliga 
planerings- och projekteringsfirmorna (bilaga 3) anlitas för 
uppgörande av byggnadshandlingar som underlag för 
offertförfrågan.  
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Förslag: 
Kommunstyrelsen tar ställning till arbetsgruppens förslag och 
beslutar om det lämpligaste alternativet. Vidare utser 
kommunstyrelsen en byggnadskommitté med helhetsansvar för 
att genomföra om- och tillbyggnaden, inklusive upphandling av 
entreprenad. Kommittén har rätt att kalla sakkunniga till 
sammanträden och kommunstyrelsen önskar delges 
kommitténs mötesprotokoll. Kommundirektören ges i uppdrag 
att utarbeta en instruktion för kommittén.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen omfattade alternativ 3 (bilaga 1) med följande 
ändringar: 
- Bildsalen blir ett tillfälligt klassrum 
- Rum 3 kvartsår som ”fritids” 
- Hörsalen får användas till undervisning i högst två års tid. 

 
Vidare konstaterade kommunstyrelsen att det inte i detta skede 
är lönsamt att bygga ut bildsalen utan att det övervägs i 
samband med en framtida utbyggnad av skolan. Ärendet 
överförs till skolnämnden för utlåtande. 

Skn § 10/18.1.2010 
Bilaga 7  Kommitténs alternativa lösningar 
 
Skolnämnden diskuterar 
 
Beslut: 
Skolnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att kommitténs 
förslag ”alternativ 3” genomförs. Detta innebär att 
fritidshemsverksamheten flyttas ut från Källbo skola, förslagsvis 
till Godby daghems gamla lokaliteter. 
--------------- 

Kst § 18/20.1.2010 
Förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar skolnämndens förslag.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterar att utbyggnaden av bildsalen blir 
förhållandevis dyr varför den utgår i detta skede, att behovet av 
klassrum har ökat från tre till fyra, att fritidsverksamheten flyttas 
från Källbo skola och att hörsalen under en två års period kan 
användas som undervisningsutrymme. Kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget.   
-------------- 

Kfm § 8/28.1.2010 
Förslag till ombyggnad av Källbo skola presenteras, bilaga A § 
7/10 Kfm. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen konstaterar att utbyggnaden av bildsalen blir 
förhållandevis dyr varför den utgår i detta skede, att behovet av 
klassrum har ökat från tre till fyra, att fritidsverksamheten flyttas 
från Källbo skola och att hörsalen under en två års period kan 
användas som undervisningsutrymme. Kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget.   
Beslut: 
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Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att om- och tillbyggnaden 
av Källbo skola görs enligt kommitténs alternativ 1, där 
”bildsalen” byggs ut och förstoras till klassrum, ”Davids rum 
förstoras, ”fritids öppna rum” byggs ut och ”musiksalen” 
används till klassrum. Vidare gav kommunfullmäktige styrelsen i 
uppdrag att göra en långsiktig planering för tillbyggnad av 
skolan.   
------------------ 

Kst § 30/3.2.2010 
Kommunfullmäktige beslöt 28.1.2010 att om- och tillbyggnaden 
av Källbo skola görs enligt kommitténs alternativ 1, bilaga B § 
30/10 Kst. Vidare gavs kommunstyrelsen i uppdrag att göra en 
långsiktig planering för tillbyggnad av skolan.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen utser en byggnadskommitté vars uppdrag är 
att genomföra om- och tillbyggnaden av Källbo skola enligt 
kommunfullmäktiges beslut och i enlighet med bifogad 
instruktion, bilaga B § 30/10 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen omfattade förslaget samt beslöt tillfråga och 
utse följande personer till byggnadskommittén: 
 Leif Andersson, ordförande 
 Sven-Anders Danielsson, viceordförande 
 Cecilia Johansson  
 Thomas Idman, sekreterare 
 Charlotta Haupt 
----------------------  

Kst § 171 
 
Byggnadskommittén har bjudit ut entreprenaden, mottagit 
offerter och föreslår att kommunstyrelsen besluter att anlita AX 
Installatören för om- och tillbyggnaden av Källbo skola, bilaga A 
§ 171/10 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar byggnadskommitténs förslag till 
entreprenör.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget och beslöt att teckna 
avtal med Ax Installatören. Vidare konstaterade 
kommunstyrelsen att inventariebehovet bör ses över. Beslöts 
att kommittén fortsätter sitt uppdrag och kompletteras med Kaj 
Granholm som vid sidan av Thomas Idman fungerar som 
byggnadskontrollant.  
 

BESVÄRSANVISNING 

Kst § 172 
Sammanträdet förklarades avslutat kl. 18:02  
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
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NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 173 
Förslag:  
Nästa sammanträde äger rum 26.5.2010 kl.17.00. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 17 maj 2010 Niklas Oriander 

     

 - 8 - 

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 

OCH BESVÄRSANVISNING 
 
Kommunens myndighet   Datum för sammanträdet   Paragraf 

Kommunstyrelsen i Finström  17 maj 2010    §§ 168-173  

 

 

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: 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 

kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragrafer i protokollet: 

168-170 

 

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 
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- 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


