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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 

PROTOKOLL     

  Sammanträdesdatum Nr  
 KOMMUNSTYRELSEN 24.11.2009 20/09 

Sammanträdestid 24.11.2009 kl. 18.00 
 

 Kommungården, sammanträdesrummet  
Beslutande  

- Höglund, Roger, ordförande 
x Lycke, Per, viceordf 
x Lindblom, Regina, andre vice 
x Grüssner, Björn 
x Karlsson, Rolf 
x Laaksonen, Leena 
- Wikström-Nordberg, Carola 
 

 
- Danielsson, Roland 
- Grüssner, Knut 
- Lundberg, Kristina  
- Wiktorsson, Åke 
- Mattsson, Jan 
- Randelin, Elspeth  
- Isaksson-Hjulström,  
  Ann-Jeanette 

Föredragande x Oriander, Niklas, vik. kommundirektör  
 

Övriga närvarande x Mattsson, Lars-Åke, kommunfullmäktiges ordförande 
x Danielsson, Sven-Anders, kommunfullmäktiges viceordförande 
x Josefsson, Boel, ekonomichef 
x Sjöstrand, Ingela, barnomsorgsledare  

Paragrafer §§ 369-374 

Underskrifter Ordförande  
 

Sekreterare 

   

 Per Lycke 
 

Niklas Oriander 

Protokolljustering Godby den 24.11.2009 på kommungården 

   
  Regina Lindblom Björn Grüssner 

Protokollet framlagt till 
påseende 

Godby den 24.11.2009  

   

Intygar Niklas Oriander   

Utdragets riktighet bestyrkes   
   
Underskrift   
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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 
 

PROTOKOLL    

  Utfärdat den 20.11.2009 Nr  
 KOMMUNSTYRELSEN  20/09 
Sammanträdestid Onsdag 24.11.2009 kl. 18.00 

Sammanträdesplats Kommungården, sammanträdesrummet 
 
369 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
370 § Protokolljusterare  
371 § Föredragningslistan 
372 § Inventarier till nya daghemmet 
373 § Besvärsanvisning  
374 § Nästa sammanträde  
 

  

 

 

 



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 24 november 2009 Niklas Oriander 
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 369 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 370 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Regina Lindblom och Björn Grüssner 
till att justera dagens protokoll. 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 371 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

INVENTARIER TILL NYA DAGHEMMET  

Kst § 372 
Godby nya daghem skall stå klart den 15 december 2009 och 
verksamheten kommer att starta upp i januari 2010. För att 
kunna få en fungerande verksamhet i det nya större 
daghemmet finns behov av viss grundutrusning som inte finns 
eller som inte går att flytta med från det gamla daghemmet. 
Byggnadskommittén behandlade ärendet på sitt möte den 24 
november 2009 och konstaterade att kostnaden för 
grundinventarierna uppgår till 28 736,41 euro exkl. moms enligt 
bifogad förteckning, bilaga A § 372/09. Byggnadskommittén 
beslöt förorda för kommunstyrelsen att inventarierna 
införskaffas inom ramen för budgeterad byggnadskostnad.  
 
I budgeten för år 2010 finns upptaget 15 000 euro för 
inventarier som kan användas för resterande inventariebehov 
enligt den bifogade inventarieförteckningen.  
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Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 24 november 2009 Niklas Oriander 
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Förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar godkänna inköp av grundutrustning 
för 28 736,41 euro enligt byggnadskommitténs förslag. 

 Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt godkänna inköp av grundutrustning för 
totalt 40 000€ och att investeringsanslaget för 2010 om 15 000€ 
utgår. 

 

BESVÄRSANVISNING 

Kst § 373 
Sammanträdet förklarades avslutat kl. 19:20  
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 374 
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  24 november 2009____  §§ 369-374 
 
 
 
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: 
373-374 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
369-371 
 
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 
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