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FINSTRÖMS KOMMUN 

 
 

PROTOKOLL  

  Sammanträdesdatum Nr  

 KOMMUNSTYRELSEN 18.3.2010 5/10 

Sammanträdestid 18.3.2010 kl. 18.00 
 

 Kommungården, sammanträdesrummet 
Beslutande  

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

 
- Danielsson, Roland 
- Laaksonen, Leena 
- Lundberg, Kristina  
- Söderlund, Rigmor 
- Sirén, Gustav 
- Wiktorsson, Åke 
- Wikström-Nordberg, Carola 

Föredragande x Oriander, Niklas, vik. kommundirektör  
 

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

Paragrafer §§ 93-99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Underskrifter Ordförande  
 

Sekreterare 

   

 Roger Höglund 
 

Niklas Oriander 

Protokolljustering Godby den 18.3.2010 på kommungården 

   
  Rolf Karlsson Bernt Randelin 

Protokollet framlagt till 
påseende 

Godby den 18.3.2010  

   

Intygar Niklas Oriander   

Utdragets riktighet bestyrkes   

   
Underskrift   

 



 2 

 

FINSTRÖMS KOMMUN 

 
 
 

PROTOKOLL        

  Utfärdat den 11.3.2010 Nr  

 KOMMUNSTYRELSEN  5/10 

Sammanträdestid Torsdag 18.3.2010 kl. 18.00 

Sammanträdesplats Kommungården, sammanträdesrummet 
 
93 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
94 § Protokolljusterare  
95 § Föredragningslistan 
96 § Beviljande av tjänstledighet – byggnadsinspektör 
97 § Förlängning av vikariat – kommundirektör  
98 § Besvärsanvisning  
99 § Nästa sammanträde  
 

  

 

 

 



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 18 mars 2010 Niklas Oriander 
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 93 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 94 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Rolf Karlsson och Bernt Randelin till att 
justera dagens protokoll. 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 95 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan. 

 

BEVILJANDE AV TJÄNSTLEDIGHET – BYGGNADSINSPEKTÖR 

Bn § 21/16.2.2010 
 
Uppta till behandling byggnadsinspektörens anhållan om 
tjänstledighet från den 3 maj 2010-29 april 2011. 
Förslag till beslut:   
Föredragande anmäler jäv 
Beslut:  
Föredragande anmälde jäv som godkändes och deltog ej i 
ärendets behandling. Byggnadsnämnden förordar inför 
Finströms kommunstyrelse att anhållan godkänns. Vikarie bör 
snarast rekryteras av kommunstyrelsen. 

 
Kst § 65/3.3.2010 

Förslag: 
Kommunstyrelsen bifaller byggnadsinspektörens anhållan om 
tjänstledighet och beslutar att lediganslå tjänsten som 
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Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 18 mars 2010 Niklas Oriander 
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vikarierande byggnadsinspektör för tiden 3.5.2010 t.o.m. 
29.4.2011. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget under förutsättning att 
tjänsten tillsätts av en behörig vikarie under perioden 3.5.2010 
till 29.4.2011.  
-------------------  

Kst § 96 
Enligt Finströms kommuns förvaltningsstadga § 69 utser fullmäktige 
kommundirektören och tjänstemän i ledande ställning. Anställningsvillkor och 
avlöningsfrågor för dessa avgörs i styrelsen som anställande organ. 
Beträffande tjänstledighet och förordnande av vikarie: § 73 ”… tillämpas 
principen att anställande myndighet beslutar om beviljande av tjänstledighet 
om tjänsteledigheten understiger 12 månader och förordnande av vikarie inom 
ramen för sin behörighet”. 

Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige delegerar rätten att 
utse en behörig vikarie åt styrelsen.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

 

FÖRLÄNGNING AV VIKARIAT – KOMMUNDIREKTÖR  

Kst § 61/3.3.2010 
Ordinarie kommundirektören har beviljats vård- och 
föräldraledighet från 1.4.2010 till 13.2.2011. Det nuvarande 
vikariatet som kommundirektör utgår 31.3.2010 och föreslås 
förlängas till 13.2.2011. Givet att vikariatet förlängs anhåller vik. 
kommundirektören om att lönen justeras för att bättre 
överensstämma med kommunens lönegruppering enligt 
ansvarsområde och gängse lönenivå för kommundirektör i 
kommunen. Vidare anhåller vik. kommundirektören om att 
omvandla de innevarande och kommande semesterpremierna 
till ledig tid. 
Ordförandes förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga det nuvarande vikariatet 
från 1.4.2010 till 13.2.2011 och att godkänna justering av lön 
samt omvandlandet av semesterpremierna till ledig tid.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget och fastställde lönen till 
4 500€ samt konstaterade att lönen inte är underställd 
eventuella avtalsenliga lönejusteringar. 
Jäv: 
Vik. kommundirektören anmälde jäv. Styrelsen beslöt att 
jävsgrund förelåg och vik. kommundirektören avlägsnade sig 
under ärendebehandlingen. 
--------------------  

Kst § 97 
Kommunstyrelsen konstaterar att beslutet Kst § 61/3.3.2010 bör 
korrigeras till den del som berör förlängningen av vikariatet med 
hänvisning till kommunens förvaltningsstadga § 69 ”Fullmäktige 
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utser kommundirektören och tjänstemän i ledande ställning. Anställningsvillkor 

och avlöningsfrågor för dessa avgörs i styrelsen som anställande organ”, och 
därmed kommunfullmäktiges beslut:  
Kfm § 21/7.5.2009 ”Kommunfullmäktige beslöt att utse Niklas 
Oriander till tjänsten som vikarierande kommundirektör fram till 
den 31.3.2010 med tillträde enligt överenskommelse.”  
Ordförandes förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
förlänga det nuvarande kommundirektörsvikariatet från 
1.4.2010 tills ordinarie kommundirektören återträder i tjänst.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
Jäv: 
Vik. kommundirektören anmälde jäv. Styrelsen beslöt att 
jävsgrund förelåg och vik. kommundirektören avlägsnade sig 
under ärendebehandlingen. 
 

BESVÄRSANVISNING 

Kst § 98 
Sammanträdet förklarades avslutat kl. 18:20  
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 99 
Förslag:  
Nästa sammanträde äger rum enligt kallelse. 
Beslut: 
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 

OCH BESVÄRSANVISNING 
 
Kommunens myndighet   Datum för sammanträdet   Paragraf 

Kommunstyrelsen i Finström  18 mars 2010    §§ 93-99  

 
 

 

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: 

96,97 

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

kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragrafer i protokollet: 

93-95 

 

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 
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- 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. 

 

 


