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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 

PROTOKOLL                   

  Sammanträdesdatum Nr  
 KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 

Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 
 

 Kommunkansliet, sammanträdesrummet 
Beslutande  

x Höglund, Roger, ordförande  
x Lycke, Per, viceordf  
x 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 x Mattsson Lars-Åke, kommunfullmäktiges ordförande  
- Danielsson Sven-Anders, kommunfullmäktiges viceordförande  
 

Paragrafer §§ 220 – 233 

Underskrifter  
Ordförande  

 
Sekreterare  
 
 
 

 Roger Höglund Niklas Oriander 
 

   
Protokolljustering Godby den 28.9.2011 på kommungården 

   
 Per Lycke             Regina Lindblom  

Protokollet framlagt till 
påseende 

Godby den 28.9.2011  

   

Intygar Niklas Oriander   

Utdragets riktighet bestyrkes   
   
Underskrift   
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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 
 

PROTOKOLL                               

  Utfärdat den 22.9.2011 Nr  
 KOMMUNSTYRELSEN  12/11 
Sammanträdestid Onsdag 28.9.2011 kl. 17.00 

Sammanträdesplats Kommunkansliet, sammanträdesrummet 
 
220 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
221 § Protokolljusterare  
222 § Föredragningslistan 
223 § Delgivning 
224 § Protokoll från nämnder 
225 § Upphandling av IT-tjänst 
226 § Revidering av avloppsplan 
227 § Lägenhetshyror 2012  
228 § Tillfällig ersättare i Tjudö valnämnd  
229 § Sammanhållen hemvård  
230 § Placering av medel   
231 § Budgetuppföljning t.o.m. augusti  
232 § Besvärsanvisning  
233 § Nästa sammanträde  
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 220 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutsför. 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 221 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Per Lycke och Regina Lindblom till att 
justera dagens protokoll. 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 222 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan utan tillägg. 

DELGIVNING 

Kst § 223 
Delgivning av följande handlingar: 

• Finströms kommunaltekniska Ab, 
sammanträdesprotokoll, 6.9.2011  

• NÅHD, förbundsstyrelsen, protokoll 6.9.2011 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig handlingen till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER 

 
Kst § 224 

Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (6/11) 
Byggnadsnämnden (5/11) 
Skolnämnden (3/11)  
Lantbruksnämnden (2/11)  
Socialnämnden (7/11) 8/11  
Tekniska nämnden (5/11) 
Räddningsområde Ålands landskommuner (4/11)  
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 11/11 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

UPPHANDLING AV IT-TJÄNST  

Kst § 225 
Upptas till behandling upphandling av fjärrserver tjänst s.k. IT-
hosting. Tjänsten möjliggör bl.a. att alla kommunens enheter 
kan anslutas till servern samt samarbete med andra kommuner 
som använder fjärrservertjänsten.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen delegerar upphandlingen till 
kommundirektören och ekonomichefen. På basen av inkomna 
anbud fattar kommunstyrelsen vidare beslut i ärendet.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

REVIDERING AV AVLOPPSPLAN  

Kst § 226 
Upptas till behandling behovet att revidera kommunens 
avloppsplan från 2001.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att revidera 
kommunens avloppsplan. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägget att planen 
bör vara klar innan 31.3.2012.  
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LÄGENHETSHYROR 2012  

 
TN § 73/1.9.2011 

Enligt beslut 2008 skall hyrorna indexjusteras varje år. 
Kommunstyrelsen fastställer hyrorna på förslag från tekniska 
nämnden. Landskapsregeringen ska sedan godkänna 
höjningen. Senaste hyresjusteringen var den 01.01.2011. 
Förslag: 
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att 
hyrorna höjs från 01.01.2012 med 2 % 
Beslut: 
Beslut enligt förslag. 
--------------  

Kst § 227  
Förslag:  
Kommunstyrelsen förordar att Landskapsregeringen godkänner 
hyreshöjningen enligt tekniska nämndens förslag. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

TILLFÄLLIG ERSÄTTARE I TJUDÖ VALNÄMND  

Kst § 228 
Ordförande och viceordförande i Tjudö valnämnd är förhindrade 
att delta under valdagen den 16 oktober 2011. Ellinor Donner 
har meddelat centralvalnämnden att hon tillfälligt kan vikariera 
som ordförande. I enlighet vallagens 7 § mom. 4  kan 
kommunstyrelsen utse en tillfällig ersättare. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen utser Ellinor Donner till vikarierande 
ordförande i Tjudö valnämnd under valdagen den 16 oktober 
2011. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

SAMMANHÅLLEN HEMVÅRD 

Kst § 229 
Sammanhållen hemvård är ett pilotprojekt som bygger på ett 
utbyte av tjänster mellan hemservicen och hemsjukvården och 
omfattar de klienter/patienter som är gemensamma för 
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hemservicen och hemsjukvården. Projektet som pågått under 
tiden 1.3 – 31.8.2011 kommer sannolikt att förlängas och 
kommuner som ännu inte deltagit erbjuds nu möjlighet att 
medverka, bilaga A § 230/11 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen anhåller hos Landskapsregeringen om att få 
delta i pilotprojektet Sammanhållen hemvård. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

PLACERING AV MEDEL 

Kst § 230   
 

I början av år 2011 betalade kommunen extra amorteringar av 
befintliga lån då likviditeten var god. Kommunens likviditet är 
fortsatt god men det råder för tillfället osäkerhet kring behovet 
om framtida utbyggnationer inom äldreomsorgen samt ett 
skyddsrum. När kommunen har utrett och kostnadsberäknat en 
eventuell utbyggnad av Rosengård samt byggandet av ett 
skyddsrum kan man åter ta ställning till om extra amorteringar 
är möjliga att göra. Eftersom kommunen inte avser att 
genomföra dessa investeringar under år 2011, finns möjlighet 
att placera medel (ränteplacering) fram till 28.2.2012. 
Beredningen bedömer det vara möjligt att avvara 1 000 000 
euro i väntan på ytterligare information om eventuella 
utbyggnationer.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomichefen och 
kommundirektören i uppdrag att placera högst 1 000 000 euro 
till bästa möjliga avkastning. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

BUDGETUPPFÖLJNING T.O.M. AUGUSTI  

Kst § 231  
Budgetuppföljningen t.o.m. 31.8.2011 presenteras, bilaga B § 
231/11 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig uppföljningen till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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BESVÄRSANVISNING 

 
Kst § 232 

Sammanträdet förklarades avslutat kl.18:16. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
 
 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 233 
Förslag:  
Nästa sammanträde äger rum enligt kallelse. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

 
 

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 
OCH BESVÄRSANVISNING 

 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträdet  Paragraf 
Kommunstyrelsen i Finström 28 september 2011  §§ 220-233  
 
 
 
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: 
220-222 
 
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. 
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbudet: 
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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. 
 
 
 

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 
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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 
 
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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