
 

   

 
FINSTRÖMS KOMMUN 
 
KOMMUNSTYRELSEN  

 
MÖTESPROTOKOLL 
 
  

 

 
Nr 
 
01/22 

 

Tid onsdag den 19 januari 2022 kl 17:30-18:42 

Plats Kommungården i Godby, Finström 

Närvarande Ledamöter: 
 

 Danielsson Sven-Anders, ordf 
 Berndtsson Cecilia, I viceordf 
 Johansson Lene-Maj, II viceordf  
 Andersson Fredrik 
 Lignell Maj-Gun 
 Karlsson Rolf 
 Lycke Per  

Personliga ersättare: 
 

 Mattsson Thomas 

 Bergendahl Camilla 
 Wikström-Nordberg Carola 
 Granberg Jonna   
 Johansson Erica 
 Sirén Gustaf 
 Savolainen Juho-Pekka 

 
        
 
 

Övriga närvarande 
 
 
 
 

 Andersson Leif, kommunfullmäktiges ordförande, via Teams §§ 9–10 
 Gestberg Solveig, kommunfullmäktiges viceordförande, via Teams 
 Eklund Ida, tf. kommundirektör/ekonomichef  
 Lundström Aron, teknisk chef 

Ärenden §§ 1–10 

Underskrifter Godby den 19 januari 2022  
  
 

 Sven-Anders Danielsson, ordf 
 

Ida Eklund, sekr 

Protokolljustering   

 Maj-Gun Lignell 
Protokolljusterare 

Rolf Karlsson 
Protokolljusterare  

Möteskallelsen är kungjord  Godby den 14 januari 2022  

Protokollet framlagt till 
påseende  
 

Godby den 20 januari 2022  

Intygar Ann-Katrine Silfvernagel, Administratör  

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den  

Underskrift Ann-Katrine Silfvernagel, Administratör  



 
 

 

 
FINSTRÖMS KOMMUN 
 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
KALLELSE OCH ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
 

 
Nr 
 
01/22 

Tid onsdag den 19 januari 2022 kl 17:30   

Plats Kommungården i Godby, Finström 
 
Ärenden: 

 
§ 1 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 

§ 2 PROTOKOLLETS JUSTERING 3 

§ 3 FÖREDRAGNINGSLISTAN 3 

§ 4 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 4 

§ 5 GEMENSAM ARBETSGRUPP FÖR ATT SAMARBETA INOM ÄLDREOMSORGEN 5 

§ 6 AVGIFTSFRIHET BARNOMSORG OCH FRITIDSHEM TILL FÖLJD AV PANDEMILÄGET 6 

§ 7 ARVODEN FÖR ARBETSGRUPPER 7 

§ 8 GENOMFÖRANDE AV NORRA KNAPPELSTAN 8 

§ 9 REKRYTERING KOMMUNDIREKTÖR 10 

§ 10 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 10 

 

Ida Eklund, tf. kommundirektör, enligt uppdrag, Sven-Anders Danielsson, kommunstyrelsens ordförande. 

Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla  den 14 januari 2022. 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 20 januari 2022. 

Intygar Ida Eklund,tf. kommundirektör 
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§ 1 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KS § 1 / 19.1.2022 
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 § och förvaltningsstadga 10 
kap.  

Beslut: 

 

§ 2 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KS § 2 / 19.1.2022 
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 79 §.  

Beslut:  

Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Maj-Gun Lignell och Rolf 
Karlsson.  

Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 

 

§ 3 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KS § 3 / 19.1.2022 
Ärendena behandlas i den ordning som anges på föredragningslistan, såvida organet 
inte besluter annorlunda. Till behandling kan även beslutas att uppta sådana ärenden 
som inte nämns i sammanträdeskallelsen, enligt förvaltningsstadgan 67 §.  

Beslut: 

Föredragningslistan fastställs med följande tillägg: 

 

§ 9 REKRYTERING KOMMUNDIREKTÖR 
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§ 4 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KS § 4/ 19.1.2022 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:  

• Egna nämnder, beslutsorgan, tjänstemannabeslut 

- Läget i kommunen 

• Kommunalförbund, gemensamma organ 

- Kallelse KSTs förbundsstämma 28.1.2022 kl.13.00 

• Landskapsregeringen 

- Statligt Coronastöd (ej aktuellt för de åländska kommunerna) 

- Förslag till bibliotekspolitiskt program 

- Instruktion gällande beställning och utdelning av mun- och nässkydd i 
skolorna 

- Information och riktlinjer till grundskor inför skolstart vt 22 

- Beslut om förutsättningar för användningen av utrymmen avsedda för 
kunder och deltagare för att förhindra spridning av covid-19 epidemin 

- Distribution av kostnadsfria mun- och nässkydd då mun- och nässkydd 
rekommenderas i kollektivtrafiken 

- Beslut gällande Socialvårdsplan 2022–2026 

- Förebyggande arbete i barnomsorgen på Åland under Covid-19 
pandemin 

- Rekommendation om distansarbete under covid-19 epidemin 

- Rekommendation om begränsningar av antal personer vid privata 
tillställningar under covid-19-epidemin 

- Beslut gällande offentliga tillställningar och allmänna sammankomster 
under perioden 3.1.2022-20.1.2022 

 

• Övrigt 

- Protokoll kommundirektörsmöte 17.12.2021 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 

 

Beslut:  

Enligt förslag. 
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§ 5 GEMENSAM ARBETSGRUPP FÖR ATT SAMARBETA INOM ÄLDREOMSORGEN 

KS § 5/ 19.1.2022 

Bilaga 1 Protokollsutdrag Sunds KS 13.12.2021 § 163 

 

Sunds kommun har skickat en förfrågan om kommunen vill ingå i en gemensam 
norråländsk arbetsgrupp för att se över ett eventuellt fördjupat samarbete inom 
äldreomsorgen. Utöver kommundirektörerna ska 1–2 personer ingå från vardera 
kommun. Sund önskar svar senast 15.2.2022. Äldreomsorgsledaren har meddelat att 
hon står till förfogande att ingå i arbetsgruppen. 

 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen ställer sig positiva till Sunds initiativ och ger invånarnämnden 
mandat att utöver äldreomsorgsledaren och kommundirektören utse 1 person att 
ingå i arbetsgruppen.  

Kommunstyrelsen önskar ta del av arbetsgruppens resultat. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 6 AVGIFTSFRIHET BARNOMSORG OCH FRITIDSHEM TILL FÖLJD AV 

PANDEMILÄGET 

KS § 16/ 19.1.2022 
 

Bilaga 2 Barnomsorgs- och fritidshemstaxa 2022 

https://www.finstrom.ax/sites/default/files/attachments/page/barn
omsorgsavgifter_finstrom_2022_faststallda.pdf  

I kommunens taxa för barnomsorg och fritidshem framgår att om barn är frånvarande 
på grund av sjukdom mer än 10 verksamhetsdagar under en kalendermånad uppbärs 
halv månadsavgift och om barnet är frånvarande på grund av sjukdom en hel 
kalendermånad uppbärs ingen avgift. I och med pandemiläget finns det orsak att 
komplettera beslutet med vad som gäller vid karantän eller försiktighetsprincip för 
att minska smittspridning. Eftersom frågan är brådskande har invånarnämnden fått 
ta del av förslaget per e-post och därvid beretts möjlighet att inkomma med 
synpunkter. 
 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att göra följande tillägg i 
barnomsorgs- och fritidshemstaxan för år 2022: 

1. för de familjer som håller barn hemma av försiktighetsskäl mer än 10 
sammanhängande verksamhetsdagar uppbärs halv månadsavgift och 
ingen månadsavgift vid frånvaro hel sammanhängande kalendermånad. 
Beslutet gäller 1.1.2022-28.2.2022 

2. avgiftsfrihet under den tid ett barn är i smittskyddskarantän eller isolering 
på grund av Covid-19. Beslut om karantän eller isolering från ÅHS ska 
lämnas till barnomsorgen för erhållande av avgiftsfrihet under perioder 
som punkt 1 inte gäller. Beslutet gäller 1.1.2022-31.12.2022 

Vårdnadshavare ska meddela barnomsorgen om frånvaro enligt direktiv från 
barnomsorgen.  

Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige i första hand ger 
utbildningschefen eller vid dennes frånvaro kommundirektören rätt att vid behov 
under året fatta motsvarande beslut som punkt 1 under tiden 1.3.2022-31.12.2022. 
 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

  

https://www.finstrom.ax/sites/default/files/attachments/page/barnomsorgsavgifter_finstrom_2022_faststallda.pdf
https://www.finstrom.ax/sites/default/files/attachments/page/barnomsorgsavgifter_finstrom_2022_faststallda.pdf
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§ 7 ARVODEN FÖR ARBETSGRUPPER 

KS § 7/ 19.1.2022 

 

Enligt kommunens arvodesstadga § 9 stadgas följande om arvoden för 
specialuppdrag som t.ex. arbetsgrupper utsedda av kommunfullmäktige eller  

-styrelsen: 

 

För specialuppdrag, vilket förtroendevald av kommunfullmäktige eller -styrelsen 
utsetts att handha, kan enligt kommunstyrelsens prövning i arvode erläggas 10,00-
50,00 € per uppdrag/år/möte. 

 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att de arbetsgrupper som utses av kommunstyrelsen eller 
-fullmäktige erhåller 50 euro per möte. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 8 GENOMFÖRANDE AV NORRA KNAPPELSTAN 

SamN § 10/ 18.1.2022 
Bilaga: Prislista Norra Knappelstan 

Bilaga: Projektplanering 2022 

Enligt investeringsbudget ligger igångsättning av Norra Knappelstan bundet till 
styrelsebeslut för att utreda påverkning av materialpriset. 

Indikationer visar på 6% höjning på gruskostnad, vilka generellt är gällande för hela 
året. (denna kostnadspost är ca 15-20% av totalkostnad) 

Grävtjänster är på ramavtal och kommer därför inte ändra under året (50-60% av 
totalkostnaden) 

Belysning är påverkat av stålpriser, men volymerna är så små så att det troligen följer 
årets fastslagna prislista (denna kostnadspost är ca 7-10% av totalkostnaden) 

Dagvatten är påverkat av oljepriser som syns på rörmaterial (denna kostnadspost är 
ca 7-10% av totalkostnad) 

Asfalt beror till stor del på oljepriset, men kan också utföras lite närsomhelst (denna 
kostnadspost är ca 17-20% av totalkostnad)  

Detta är väldigt generaliserad spekulation utanför tjänstemännens 
kompetensområde. 

Ytterligare kan konstateras att om projektet inte genomförs under vårvintern så 
kommer inte projektet kunna genomföras på detta år, eller så måste andra projekt 
strykas. 

Tekniska chefens förslag: 

Samhällsnämnden föreslår inför kommunstyrelse att beslut tas om igångsättande 
och att man då direkt gör förfrågningar på allt material. Beslut om asfaltering kan 
göras skilt då man ser projektets kostnadsutfall. 

Beslut: 

Samhällsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att projektet pausas tills vidare. 

Helena Lundberg anmäler avvikande åsikt. 

 
KS § 8/ 19.1.2022 

 

Bilaga 3 Prislista Norra Knappelstan 

Bilaga 4 Projektplanering 2022 
 

Samhällsnämnden föreslår att det i budgeten upptagna anslaget för förvekligande av 
bostadstomter i Norra Knappelstan pausas tills vidare vilket innebär att verkställande 
på detta år inte är möjligt utan omprioriteringar i projektplanen. Anslaget är upptaget 
under samhällsnämnden men är bundet till kommunstyrelsen. 
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Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen antecknar till kännedom att samhällsnämnden i nuläget föreslår 
att projektet pausas och efterhör en ny projektplan från samhällsnämnden i god tid 
för frigörande av medel för projektet.  
 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet till samhällsnämnden där 
kommunstyrelsen efterhör motiveringen till beslutet samt hur länge 
samhällsnämnden avser att pausa projektet.  
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§ 9 REKRYTERING KOMMUNDIREKTÖR 

KS § 9/ 19.1.2022 

 

Kommunstyrelsen beslöt (24.11.2021 § 162) att rekrytera ny kommundirektör. En 
rekryteringsgrupp bestående av Sven-Anders Danielsson, Per Lycke, Cecilia 
Berndtsson, Björn Blomqvist och Sandra Lignell med Leif Andersson och Solveig 
Gestberg som suppleanter utsågs. 

 

Vid ansökningstidens utgång hade fyra personer sökt och rekryteringsgruppen beslöt 
att kalla två av de sökande på intervju. 

 

En enhällig rekryteringsgrupp beslöt på basen av intervjuer och tidigare erfarenheter 
att Magnus Sandberg sammantaget är mest lämpad som kommundirektör.  

 

Styrelseordförandes förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att pol.mag. Magnus Sandberg 
anställs tillsvidare som kommundirektör i Finströms kommun.  

Tillträde och övriga villkor beslutas av kommunstyrelsen. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

 

§ 10 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

KS § 10 /19.1.2022 
Beslut: 
Sammanträdet förklaras avslutat kl 18:42. Besvärshänvisning bifogas protokollet. 
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A N V I S N I N G   F Ö R   Y R K A N D E   P Å   R Ä T T E L S E   O C H   B E S V Ä R  
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING  
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen 
rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  § § 4–6, 8-10 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  § § 1–3 
 
Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996) eller annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda 
beslut: 
 
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud:  § §  
 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE  
 
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt 
påverkas av beslutet (berörd part) samt av kommunmedlemmarna (den som bor eller äger fastighet inom kommunen). 
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas: Kommunstyrelsen i Finström, AX-22410 GODBY 
 
Paragrafer i protokollet:   §§ 1-3 
 
Yrkandet ska 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. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas av den som framställer 
det. 
 

ANVISNING FÖR KOMMUNALBESVÄR 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av 
rättelseyrkanden 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 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. 
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Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-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. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas 
nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 
 

ANVISNING FÖR FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Beslut fattade med förvaltningslagen som grund överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär. Förvaltningsbesvär kan 
bara lämnas in av den som personligen berörs av beslutet. 
 
Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer i protokollet:   § 
 
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas 
nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 
 
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 besvärsskriften fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. 
 
Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Handlingarna 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. 
 
Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en 
rättegångsavgift av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
 
Protokollsutdrag och bilagor som gäller besluten kan begäras från kommungården i Godby. 
 

Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänster 
 
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen, marknadsdomstolen och försäkringsdomstolen kan via e-tjänst riktas till: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv  

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

