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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 341 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 342 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Per Lycke och Gustav Sirén till att 
justera dagens protokoll. 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 343 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan.  
 

DELGIVNING 

Kst § 344 
Delgivning av följande handlingar: 

• Arbetsgruppen för gemensam byggnadsinspektion, 
protokoll 30.11.2011 

• NÅHD, styrelseprotokoll 28.11.2011 
• De Gamlas Hem, fullmäktige protokoll, 21/28.11.2011 
• Byggnadskommittén för Godby nya daghem, protokoll 

21.12.2011 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig handlingarna till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER 

 
Kst § 345 

Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (8/11) 
Byggnadsnämnden (9/11) 10/11 
Skolnämnden (6/11) 7/11 
Lantbruksnämnden (2/11)  
Socialnämnden (9/11) 10/11 
Tekniska nämnden (6/11) 7/11 
Räddningsområde Ålands landskommuner (7/11) 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 18/11, 19/11 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 

Kst § 346 
Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Ålands skall 
kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattas 
av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige höll sammanträden 
15.12.2011.   
Förslag:  
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkommit i laga 
ordning och antecknar i övrigt protokollen till kännedom.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 

Kst § 347 
Landskapsregeringen begär kommunens utlåtande över 
Fastighets Ab Godby Plazas ansökan om rätt att förvärva och 
besitta fast egendom (ÅLR 2011/7235). 
 
Enligt förvaltningsstadgans 48 § så är det kommunstyrelsen 
som avger utlåtande över ansökningar om rätt att förvärva och 
besitta fast egendom i landskapet Åland. 
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Förslag:  
Kommunstyrelsen har inget att anföra i ärendet. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

KOSTFÖRMÅN OCH AVGIFTSBELAGDA MÅLTIDER 2012 

Kst 348 
Värdet av kostförmån som personalen i en skola, daghem eller 
motsvarande inrättning får i samband med övervakning av 
elevernas eller vårdtagarnas bespisning är 3,36 euro per måltid 
enligt skatteförvaltningens beslut. 
 
Priset för en måltid i kommunens kök till kommunens anställda 
ska minst motsvara måltidens självkostnadspris. Dock får 
värdet av måltiden värderas till 5,60 euro om kostnaden ligger 
mellan 5,60 och 9,30 euro. Självkostnadspriset inkl. moms 
enligt budget 2012 beräknas i medeltal kosta 5,94 euro per 
lunch i kommunen. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att värdet av kostförmånen som 
personalen i skola, daghem eller annan motsvarande inrättning 
får i samband med övervakning av elevernas eller vårdtagarnas 
bespisning är 3,36 euro per måltid inkl. moms under år 2012. 
 
Kommunstyrelsen beslutar även att en måltid som personalen i 
kommunen intar i någon av kommunens inrättningar kostar 5,60 
euro per måltid inkl. moms under år 2012. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

GEMENSAM BYGGNADS- OCH MILJÖINSPEKTION 

Kst § 449/19.11.2008 
 

Arbetsgruppen för gemensam byggnadsinspektion anhåller om 
ett befullmäktigande att få lämna in en ansökan till 
landskapsregeringen om landskapsmedel för projektet.  Bilaga 
D kst § 447/08. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen befullmäktigar arbetsgruppen för gemensam 
byggnadsinspektion att lämna in en ansökan till 
landskapsregeringen om landskapsmedel för projektet.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslöt godkänna förslaget.  
----------------- 
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Kst § 17/20.1.2010  

Landskapsregeringen har behandlat ansökan om understöd för 
projektet och gör bedömningen att det finns förutsättningar för 
att bevilja ett samarbetsunderstöd. För att förenkla 
administrationen kring understödet och genomförandet av 
projektet önskar landskapet att någon av kommunerna åtar sig 
huvudmanskapet.  
Förslag: 
Finströms kommun ställer sig positiv till att åta sig 
huvudmannaskapet.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------- 

Kst § 76/3.3.2010  
Beslutsorganen i de övriga samarbetskommunerna har ställt sig 
positiva till att Finströms kommun åtar sig huvudmanskapet för 
projektet gällande en gemensam byggnads- och 
miljöinspektion. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen meddelar landskapsregeringen att Finströms 
kommun fungerar som huvudman för projektet.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
--------------------  

Kst § 126/31.3.2010 
Landskapsregeringen har beslutat att bevilja understöd om 
totalt 68 660€ för skapande av en gemensam byggnads- och 
miljöinspektion. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig ärendet för kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------------------  

Kst § 260/1.9.2010 
Arbetsgruppen för gemensam byggnadsinspektion fastställde 
på sitt möte den 14.4.2010 den projektplan för gemensam 
byggnads- och miljöinspektion och beslöt att föra den vidare till 
respektive samarbetskommun för godkännande, bilaga E § 
260/10 kst.  
 
I planen anges Godby som placeringsort för den gemensamma 
verksamheten. Projektet kommer att genomföras i tre steg: 
1. Avtal om samarbete, 2. Gemensam nämnd och 
3. Gemensamma taxor och bestämmelser. Som tidsplan anger 
arbetsgruppen att sju månader efter att samarbetsavtal 
godkänts och undertecknats, kan den gemensamma 
verksamheten påbörjas. Kostnaderna för projektet måste 
redovisas till landskapsregeringen före den 31.12.2011. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
projektplanen för en gemensam byggnads- och miljöinspektion 
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för kommunerna Sund, Saltvik, Geta och Finström, enligt det 
förslag som lagts fram av arbetsgruppen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet. 
---------------------  

Kst § 275/15.9.2010 
Beslut: 
Kommunstyrelsen omfattar i huvudsak projektplanen men 
önskar framföra följande synpunkter till arbetsgruppen: 

• Tjänsten som miljöinspektör stryks 
• Deltidstjänsten som byråsekreterare för miljöinspektören 

stryks 
Vidare emotser kommunstyrelsen en uppdaterad och detaljerad 
kalkyl på driftskostnaderna.  
-------------------  

Kst § 389/1.12.2010 
Arbetsgruppen för gemensam byggnadsinspektion kom på sitt 
möte 26.10.2010 att besluta följande: 

• Personal för gemensam miljöinspektion tas bort från 
projektplanen och handläggningen av de tilltänkta 
miljöinspektörsuppgifterna upphandlas som exempelvis 
konsulttjänster. I.o.m. detta beslut utgår 
samarbetsunderstöden för miljöinspektionen. 

• Byggnadsordningarnas utformning behandlas i ett 
senare skede. 

• Huvudmannen bör stå för en med 10 % förhöjd del av 
kostnaderna för byggnadsinspektionens framtida 
verksamhet. 

• En detaljerad driftskalkyl tas fram när Saltvik och 
Finström inlämnat uppgifter om tilltänkta lokaler för 
byggnadsinspektionen.  

Vidare efterhör arbetsgruppen om hur upphandling av 
eventuella konsulttjänster bör genomföras, bilaga H § 389/10 
kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet. 
---------------------  

Kst § 53/2.3.2011 
Arbetsgruppens förslag återupptas till behandling, bilaga H § 
389/10 kst. Vidare behandlas hyran för de föreslagna 
kontorsutrymmena i södra längan.  
Förslag: 

• Kommunstyrelsen diskuterar arbetsgruppens förslag och 
besluter om vidare åtgärder. Vidare fastställer 
kommunstyrelsen hyran för 131 m2 kontorsutrymmen till 
6€/m2/månad dvs. 9432 € per år. Beräkningsgrunden är 
densamma som för NÅHD’s kontorsutrymmen i samma 
fastighet. I hyran ingår vatten, värme och avlopp. 

Beslut:  
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Kommunstyrelsen godkände förslaget och konstaterade att 
upphandling sker enligt Finströms kommuns 
upphandlingsdirektiv.  
-----------------  

Kst § 91/6.4.2011 
Arbetsgruppen för gemensam byggnadsinspektion kom på sitt 
möte 2.3.2011 att: 

• godkänna uppgjord driftskalkyl 
• konstatera att kontorslokalerna som Finström erbjudit är 

ändamålsenliga för verksamheten 
• inbegära svar om förslaget till projektplanen av Saltvik 

och Finström, bilaga D § 91/11 kst.  
 
Konstateras att projektplanen senast uppdaterats i april 2010 
och att beslut sedan dess har fattats om att bl.a. tjänsten som 
miljöinspektör utgår, vilket märkbart ändar projektets 
omfattning.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att arbetsgruppen för den 
gemensamma byggnadsinspektionen reviderar projektplanen i 
enlighet med fattade beslut. Vidare föreslås att det i 
kostnadskalkylerna framgår vad de nuvarande kostnaderna är 
för byggnads- och miljöinspektionen i respektive kommun.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
------------------  

Kst § 165/22.6.2011 
Reviderad projektplan, bilaga B 165/11 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner projektplanen.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-----------------  

Kst § 349 
Arbetsgruppen för den gemensamma byggnads- och 
miljöinspektionen konstaterade på sitt möte 30.11.2011 att det 
inte längre finns förutsättningar för utredningsarbetet när alla 
norråländska kommuner inte deltar. Med beaktande av detta 
anhåller arbetsgruppen om befrielse från uppdraget. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner att arbetsgruppen upplöses och 
att projektet avslutas. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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UNGDOMSGÅRDEN 

Kfn § 85/13.12.2011 
Bilaga 3 
Ungdomsgården i Godby är öppen på fredagar under 
skolterminen och besöksantalet har ökat betydligt under 2011. 
Ursprungligen var tanken att ungdomsgården skulle vara ett 
gemensamt norråländskt projekt. Detta kunde inte förverkligas 
eftersom övriga kommuner, Vårdö undantaget, inte ville delta. 
Statistiken visar att antalet besökare från framförallt Saltvik och 
Sund ökar. Målsättningen är att lokalen ska kunna hållas öppen 
minst två gånger i veckan. Med ett besöksantal kring 30 
personer krävs fler än en ledare på plats vilket innebär att 
ungdomsgården kan komma att stängas för ungdomar med 
annan hemkommun än Finström. 
 
Kultur- och fritidschefens förslag: 
Kultur- och fritidsnämnden ber kommunstyrelsen att rikta en 
skrivelse till Saltvik och Sund om ett samarbete kring 
ungdomsgården. 
 
 
Beslut: 
Förslaget godkändes. 
_ _ _ _ _ _ _ 

Kst § 350 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder. Besöksstatistik i bilaga A § 350/11 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att inom februari 2012 bjuda in 
representanter för de norråländska kommunerna. 
Besöksstatistiken bifogas inbjudan. 
 
 
 

PRINCIPER FÖR TJÄNSTLEDIGHET  

Skolnämnden § 89/14.12.2011 .  
    
Beslut: 
Skolnämnden föreslår att kommunstyrelsen tar fram principer 
för beviljande av tjänstledighet 
---------------  

Kst § 351 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen bordlade ärendet.  
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ERSÄTTNING FÖR ELEVER MED SKOLGÅNG I ANNAN KOMMUN 

NÅHD styrele § 39/9.9.2010 
   
Elevantalet i Norra Ålands högstadiedistrikt i åk 1-9 har under 
de senaste 5 åren minskat från 750 elever till 643 elever 
innevarande läsår. Prognos fram till år 2020 visar att elevantalet 
i fyra olika scenarion i medeltal beräknas till 660 elever. Detta 
innebär att årskullarna på norra Åland  kommer att uppgå till i 
medeltal 70-75 elever. Godby högstadieskola är väl lämpad för 
250 elever och årskullar på i medeltal 85 elever. 
   
På södra Åland, i Jomala har inflyttningen varit stor och 
omfattande nya bostadsområden planeras. Detta har medfört 
att det redan nu är trångbott i Kyrkby högstadieskola.  
   
Sd:s Förslag: 
Förbundsstyrelsen meddelar Södra Ålands högstadiedistrikt att 
Norra Ålands högstadiedistrikt kan erbjuda elevplatser, 
uppskattningsvis drygt 30 stycken, i Godby högstadieskola från 
höstterminen 2011. 
   
Beslut: 
Förbundsstyrelsen godkände förslaget. 
_ _ _ _ _ _ 
 
 

NÅHD styrelse § 12/17.2.2011 
 
Förbundsstyrelsen för SÅHD 20.12.2010, § 106 bilaga 6 
Beslut:  
Förbundsstyrelsen är intresserad av att gå vidare med modellen 
där föräldrar kan ansöka om att få gå i NÅHD och Mariehamn 
och gav förvaltningen i uppgift att tillsammans med de övriga 
distrikten arbeta fram ett generellt avtalsförslag som gäller för 
alla kommuner som har elever i annan kommun. Ärendet bör 
ges hög prioritet. 
 
Sd:s Förslag: 
Förbundsstyrelsen antecknar SÅHD:s behandling av 
erbjudandet till kännedom och inväntar skoldirektörernas 
avtalsförslag. 
 
Beslut: 
Förbundsstyrelsen godkände förslaget. 
_ _ _ _ _ _ 
 
 

NÅHD styrelse § 49/15.8.2011 
Skoldirektörerna på fasta Åland träffades onsdagen den 
22.6.2011 och enades om ett förslag till överenskommelse 
angående ersättning för elever med skolgång i annan kommun, 
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se bilaga 1/5/2011. För att överenskommelsen ska träda ikraft 
skall den godkännas av samtliga faståländska kommuner.  
 
Skoldirektörens förslag: 
Förbundsstyrelsen sänder avtalsförslaget vidare för behandling 
till respektive medlemskommun.   
 
Beslut: 
Förbundsstyrelsen godkände förslaget. 
_ _ _ _ _ _ 

Kst § 352 
Förslaget till överenskommelse, bilaga B § 352/11 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen angående 
ersättning för elever med skolgång i annan kommun. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

NÄMNDSTRUKTUR – GEMENSAMMA BYGGNADSNÄMNDEN 

Kst § 353 
Kommunstyrelsen i Geta har i § 149/12.12.2011 beslutit ”… att 
det byggnadstekniska samarbetsavtalet med Finströms 
kommun ska ses över med krav om ökad representation i den 
gemensamma nämnden, som bättre motsvarar de respektive 
kommunernas fördelning av ärendena i nämnden – vilket torde 
ge Geta cirka 40 procent av mandaten i nämnden. 
Kommunstyrelsen konstaterar att det sociala samarbetsavtalet 
är under pågående översyn.” 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att remittera ärendet till 
byggnadsnämnden för utlåtande.  
 
 
 

ANHÅLLAN OM YTTRANDE – ÄNDRING I SKATTELAGSTIFTNINGEN OCH 
AVDRAGSKOMPENSATIONEN 

Kst § 354 
Landskapsregeringen anhåller om kommunens yttrande 
angående bifogade förslag om ändring i skattelagstiftningen 
och förslag om avveckling av avdragskompensationerna, bilaga 
C 1 § 354/11 kst. 
Ålands kommunförbund har avgett ett yttrande över förslagen, 
bilaga C 2 § 354/11 kst. 
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Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att omfatta Ålands kommunförbunds 
yttrande till förslagen.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

ANSVARFÖRDELNING INOM FÖRVALTNINGEN 27.12.2011 – 20.1.2012 

Kst § 355 
Vik. kommundirektören är ledig under perioden 27.12.2011 – 
20.1.2012. Under perioden fungerar vik. ekonomichefen som tf 
kommundirektör. Vid behov kan under perioden även 
kommunstyrelsens ordförande kontaktas. I övrigt fungerar 
förvaltningen normalt. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig ärendet till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

BESVÄRSANVISNING                              

Kst § 356 
Sammanträdet förklarades avslutat kl.18:15. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  

 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 357 
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 21 december 2011  §§ 341-357  
 
 
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: 
353,  
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
341-343 
 
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 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
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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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