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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 

PROTOKOLL       

  Sammanträdesdatum Nr  
 KOMMUNSTYRELSEN 19.1.2011 1/11 

Sammanträdestid 19.1.2011 kl. 17.00 
 

 Kommunkansliet, sammanträdesrummet 
Beslutande  

x Höglund, Roger, ordförande 
x Lycke, Per, viceordf, §§ 6-12 
x Lindblom, Regina,andre vice, §§ 7-12 
- Haupt, Charlotta  
x Karlsson, Rolf 
x Randelin, Bernt  
- Lignell, Maj-Gun  

 
- Danielsson, Roland 
- Laaksonen, Leena 
- Lundberg, Kristina  
x Söderlund, Rigmor 
- Sirén, Gustav 
- Wiktorsson, Åke 
- Ekebom, Jana 

Föredragande x Josefsson Boel, vik. kommundirektör  
 

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

 
 

Paragrafer §§ 1 – 12 

Underskrifter Ordförande  
 

Sekreterare 

   

 Roger Höglund Boel Josefsson  

Protokolljustering Godby den 19.1.2011 på kommungården 

   
 Bernt Randelin      Rigmor Söderlund 

Protokollet framlagt till påseen-
de 

Godby den 19.1.2011  

   

Intygar Boel Josefsson   

Utdragets riktighet bestyrkes   
   
Underskrift   
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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 
 

PROTOKOLL  

   Nr  
 KOMMUNSTYRELSEN  1/11 
Sammanträdestid Onsdag 19.1.2011 kl. 17.00 

Sammanträdesplats Kommunkansliet, sammanträdesrummet 
 
1 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
2 § Protokolljusterare  
3 § Föredragningslistan 
4 § Protokoll från nämnder 
5 § Förhandsröstning i riksdagsvalet 2011 
6 § Kostförmån och avgiftsbelagda måltider 2011 
7 § Fullmakt år kommunstyrelsen 
8 § Utlåtande över ansökan om jordförvärv 
9 § Landskapets ägande i Godby Center 
10 § Kommunfullmäktiges sammanträden  
11 § Besvärsanvisning  
12 § Nästa sammanträde  
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Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 1 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt be-
slutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 2 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Bernt Randelin och Rigmor Söderlund 
till att justera dagens protokoll. 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 3 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan utan tillägg. 

 

PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER 

 
Kst § 4 

Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (8/10)  
Byggnadsnämnden (9/10) 
Skolnämnden (8/10) 9/10, 10/10 
Lantbruksnämnden (2/10) 
Socialnämnden (10/10) 11/10 
Tekniska nämnden (6/10) 7/10, 8/10 
Räddningsområde Ålands landskommuner (4/10) 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 22/10, 23/10 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 19 januari 2011 Boel Josefsson 

     
 - 4 - 

FÖRHANDSRÖSTNING I RIKSDAGSVALET 2011  

Kst § 364/10.11.2010   
Förhandsröstningen i riksdagsvalet ordnas mellan 6-12.4.2011. 
Kommunstyrelsen skall enligt 9 § i vallagen besluta om antalet 
och placeringen av de allmänna förhandsröstningsställena i 
kommunen.  
Förslag:  
Kommunstyrelsen besluter att förhandsröstningen i riksdagsva-
let ordnas på biblioteket, Godbyvägen 1416, 22410 Godby. 
Platsen och tiden kungörs i god tid före förhandsröstningen.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------------- 
 

Kst 5 
Inom ramen för förhandsröstningsperioden ska kommun-
styrelsen fastställa förhandsröstningsställets öppetdagar och 
dagliga öppettider. Förhandsröstningsställets öppettider skrivs 
ut på röstkorten. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa öppettiderna för förtids-
röstningen på kommunbiblioteket i Finström enligt följande: 
6-7 april kl. 12:00-20:00, 
8-10 april kl. 12:00-14:00 och 
11-12 april kl. 12:00-20:00. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

KOSTFÖRMÅN OCH AVGIFTSBELAGDA MÅLTIDER 2011 

Kst 6 
Värdet av kostförmån som personalen i en skola, daghem eller 
motsvarande inrättning får i samband med övervakning av ele-
vernas eller vårdtagarnas bespisning är 3,24 euro per måltid 
enligt skatteförvaltningens beslut (Dnr 1031/32/2010). 
 
Priset för en måltid i kommunens kök till kommunens anställda 
ska minst motsvara måltidens självkostnadspris. Dock får vär-
det av måltiden värderas till 5,40 euro om kostnaden ligger mel-
lan 5,40 och 9,00 euro. Självkostnadspriset inkl. moms enligt 
budget 2011 beräknas i medeltal kosta 5,94 euro per lunch i 
kommunen. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att värdet av kostförmånen som per-
sonalen i skola, daghem eller annan motsvarande inrättning får 
i samband med övervakning av elevernas eller vårdtagarnas 
bespisning är 3,24 euro per måltid inkl. moms under år 2011. 
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Kommunstyrelsen beslutar även att en måltid som personalen i 
kommunen intar i någon av kommunens inrättningar kostar 5,40 
euro per måltid inkl. moms under år 2011. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

FULLMAKT ÅT KOMMUNSTYRELSEN 

Kst § 401/9.12.2010 
Kommunens revisorer har påtalat behovet att vid möjlighet av-
korta de långfristiga lånen utöver de i amorteringsplanerna fast-
slagna årliga beloppen.  
Förslag: 
Kommunfullmäktige befullmäktigar kommunstyrelsen, att om 
möjlighet föreligger, amortera kommunens långfristiga lån med 
högst 300.000€ per år, utöver det för ändamålet budgeterade 
medlen.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
--------------------  

Kfm § 79/9.12.2010 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
--------------------  

Kst § 7 
Kommunens målsättning är att få ned skuldbördan till en rimlig 
nivå. Kommunen hade vid bokslutet 2009 en relativ skuldsätt-
ningsgrad på 102,9 procent och en soliditetsgrad på 28,5 pro-
cent. Enligt kommunförbundets rekommendation skall skuld-
sättningsgraden i procent ligga ≤ 55 procent och en kommun 
bör ha en genomsnittlig soliditetsgrad på 70 procent.  
 
Under år 2010 fick kommunen in över 500 000 euro mer i för-
värvsinkomstskatt jämfört mot budget. Även ränteläget har un-
der år 2010 varit gynnsamt för kommunen och räntekostnader-
na beräknas bli lägre än budget. Under året behövde kommu-
nen därför inte uppta budgeterade lån om 560 000 euro. Per 
sista december 2010 har kommunen ca 30 000 euro mer i likvi-
da medel jämfört mot budget. Kommunens skulle därför klara 
en extra amortering på 50 000 euro i februari 2011 utan att 
kommunens budget för år 2011 och ekonomiplan för år 2012-
2013 påverkas nämnbart. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att amortera 50 000 euro extra på 
lån 163020-48118 vid Nordea bank i februari 2011. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 

Kst § 8 
Landskapsregeringen begär kommunens utlåtande över Frank 
Jonnerbys och Charlotte Ahlqvists ansökan om rätt att förvärva 
och besitta fast egendom (K12/10/5/584). 
 
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 i ärendet. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

LANDSKAPETS ÄGANDE I GODBY CENTER 

Kst § 9 
Geta kommun har inkommit med ett brev där de föreslår att de 
norråländska kommunerna gör en gemensam uppvaktning av 
Ålands landskapsregering med krav om bevarande av ÅHS och 
polisens utrymmen i Godby Center i landskapets ägo, bilaga A 
§ 9/11. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen omfattar Geta kommuns förslag. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN 

Kst § 10 
Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Ålands skall kom-
munstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattas av 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige höll sammanträden 
9.12.2010 samt 22.12.2010.   
Förslag:  
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkommit i laga ord-
ning och antecknar i övrigt protokollen till kännedom.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

BESVÄRSANVISNING 

Kst § 11 
Sammanträdet förklarades avslutat kl. 17.50. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
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NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 12 
Förslag:  
Nästa sammanträde äger rum enligt kallelse. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

  



 

  

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
OCH BESVÄRSANVISNING 

 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträdet   Paragraf 
Kommunstyrelsen i Finström 19 januari 2010   1-12 
 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
Vad förbudet grundar  sig på 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rät-
telseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 8, 10 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunal-
lagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 1-3, 5-7, 9, 12 
 
Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan 
nämnda beslut. 
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud: 
 
 
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 Finströms kommun 
Skolvägen 2 
22410 GODBY 
 
Yrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju da-
gar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslu-
tet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen 
med i besvärstiden. 
 
Rättelseyrkandets innehåll 
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas av den som 
framställer det. 
 
 
KOMMUNALBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelse-
yrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har änd-
rats 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 kommunalbesvär 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, Torggatan 16 
22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer i protokollet: - 
 
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses 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. 
 
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från 
den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget   /   2011. 
 
 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer i protokollet: - 
 
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
Besvärsskr ift 
I besvärsskiften ska uppges 
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den 
som författat besvärsskiften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till be-
svärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. 
 
Inlämnande av handlingarna 
Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan 
även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska 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 90 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
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