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 Eriksson Viveka, kommunfullmäktiges ordförande  
 Karlsson Rolf, kommunfullmäktiges viceordförande 
 Brunström Erik, kommundirektör 
 DE, personlig assistent för enskild ledamot 
  

Ärenden §§ 16-27 

Underskrifter Godby den 7 februari 2018  
  
 

   

 Roger Höglund, ordförande  Erik Brunström, sekr  

Protokolljustering   

 Christofer Eriksson 
Protokolljusterare 

Miina Fagerlund 
Protokolljusterare  

Möteskallelsen är kungjord  Godby den den 2 februari 2018  

Protokollet framlagt till 
påseende  
 

Godby den den 8 februari 2018  

Intygar Anna Karman, kanslist  

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den  

Underskrift Anna Karman, kanslist  



 
 

 

 
FINSTRÖMS KOMMUN 
 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 

 
Nr 
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Tid onsdag den 7 februari 2018 kl 16:00 

Plats Kommungården i Godby 

 
Ärenden: 

 
§ 16 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 

§ 17 PROTOKOLLETS JUSTERING 3 

§ 18 FÖREDRAGNINGSLISTAN 3 

§ 19 DELGIVNINGAR KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 4 

§ 20 KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 4 

§ 21 KOMMUNSTYRELSENS REPRESENTANTER 5 

§ 22 REPRESENTATION I STYRELSEN FÖR OASEN 6 

§ 23 KOMMUNENS REPRESENTANTER I GEMENSAMMA ORGAN 7 

§ 24 KOMMUNENS REPRESENTANTATION I OLIKA BOLAGSSTÄMMOR 8 

§ 25 ERSÄTTARES NÄRVARORÄTT VID KOMMUNSTYRELSENS MÖTEN 9 

§ 26 BEFRIELSE FRÅN KOMMUNAL- OCH FASTIGHETSSKATT 10 

§ 27 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 10 

 

Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag av Roger Höglund, kommunstyrelsens ordförande. 
 
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 2 februari 2018. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 8 februari 2018. 
 

Intygar Erik Brunström, kommundirektör 
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§ 16 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KS § 16  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 §, förvaltningsstadga 60-64 
§§ och kommunstyrelsens beslut (KST § 32/2.3.2016).  
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 
------------- 

§ 17 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KS § 17  
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 73 §.  
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Christofer Eriksson och 
Miina Fagerlund.  
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 
------------- 

§ 18 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KS § 18  
Ärendena behandlas i den ordning som anges på föredragningslistan, såvida orga-
net inte besluter annorlunda. Till behandling kan även beslutas att uppta sådana 
ärenden som inte nämns i sammanträdeskallelsen, enligt förvaltningsstadgan 64 §.  
 
Beslut: 
Föredragningslistan godkänns utan tillägg av ärenden av brådskande natur.  
------------- 
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§ 19 DELGIVNINGAR KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KS § 19 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:  
  

Beslut LR, Trafiktillstånd för personbil, nr 653 T10/2014 (återkallas) 19.jan 

Beslut LR, Jordförvärv i Finström (ÅLR 2017/6136, avslås) 22.jan 

Beslut K.dir §§ 1-2/2018, Ledighetsansökan AK resp CF 16 resp 19 jan 

Protokoll Kommundirektörsträff i Finström 26.jan 

Remiss LR, Jordförvärv i Finström (ÅLR 2018/110) 11.jan 

Remiss LR, Jordförvärv i Finström (ÅLR 2017/9861) 11.jan 

Skrivelse IFFK, Begäran om tillsättning av arbetsgrupp 8.jan 

Uppföljning Ålands Idrottscenters ekonomiska uppföljning 2017 
  

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag, med följande tillägg: 
- Inbjudan till diskussion om fastighetsbeskattningen 
- Var står Godby planmässigt idag? Förarbete inför fortsatt planarbete […] 
------------- 

 

§ 20 KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 

KS § 20 
Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Åland ska kommunstyrelsen granska 
lagligheten av de beslut som fattas av kommunfullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige har sammanträtt 25.1.2018 (§§ 1-10). 
 
Protokoll: http://www.finstrom.ax/files/kf_1_2018_protokoll.pdf  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen bedömer att kommunfullmäktiges beslut §§ 1-10 tillkommit i laga 
ordning och att de kan verkställas, och antecknar i övrigt fullmäktiges protokoll nr 1-
2018 till kännedom.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 

http://www.finstrom.ax/files/kf_1_2018_protokoll.pdf


                                                                 KOMMUNSTYRELSEN                     PROTOKOLL NR 2/ 7.2.2018 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 8 februari 2018  

 5 (12)  

 

§ 21 KOMMUNSTYRELSENS REPRESENTANTER 

KS § 21 
Enligt förvaltningsstadgan 68 § kan kommunstyrelsen inom sig utse representanter i andra 
organ, såsom kommunens nämnder. Dessa har då närvaro- och yttranderätt vid organens 
sammanträden. Kommunstyrelsens nämndrepresentant ska uppmärksamgöra kommunstyrelsen 
på de frågor som behandlas i nämnderna som är av avgörande betydelse för kommunens 
förvaltning. 
 
Vid utgången av perioden 2016-2017 såg representationen ut som följer: 
 
Invånarnämnden: Sven-Anders Danielsson    
Samhällsnämnden: Torbjörn Björkman   
Lantbruksnämnden: Lene-Maj Johansson  
Räddningsnämnden: Linda Pussinen 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen utser ledamöter som styrelsens representanter i kommunens olika nämnder. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utser enhälligt följande ledamöter som styrelsens representanter i 
kommunens egna och gemensamma nämnder för perioden 2018-2019: 
 

Invånarnämnden: Lene-Maj Johansson   
Samhällsnämnden: Inger Rosenberg-Mattsson 
Lantbruksnämnden: Sven-Anders Danielsson  
Räddningsnämnden: Christofer Eriksson 
------------- 
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§ 22 REPRESENTATION I STYRELSEN FÖR OASEN   

KS § 9  
Per Lycke meddelar att han inte står till förfogande för omval i sitt uppdrag som ledamot i 
förbundsstyrelsen för kommunalförbundet Oasen.  
 
Kommunalförbundets styrelse har en mandatperiod om två år vilket innebär att ny styrelse ska 
utses för perioden 2018-2019. Styrelsen väljs under våren 2018.  
 
Enligt överenskommelse vid norråländskt ombudsstämma 29.2.2016 har Finström en ordinarie 
jämte ersättare och Sund en ordinarie med ersättare från Geta i Oasens styrelse 2016-2019. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ger inför kommunalförbundets förbundsfullmäktige förslag till ny ordinarie 
representant jämte personlig ersättare för densamme för Finström i förbundets styrelse för 
perioden 2018-2019.  
 

 Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet bordläggs. 

 
KS § 22 
 Beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att inför kommunalförbundet Oasens förbundsfullmäktige 
ge som förslag till ny ordinarie representant Rolf Karlsson och som personlig ersättare för 
densamme Solveig Gestberg i förbundets styrelse för perioden 2018-2019.  
------------- 
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§ 23 KOMMUNENS REPRESENTANTER I GEMENSAMMA ORGAN 

KS § 23 
Mellankommunal ombudsstämma för norra Ålands kommuner Finström, Geta, Saltvik och Sund 
hölls i Finström i februari 2016. 
 
Vid stämman fördelades turordningen för representation i olika gemensamma organ och 
diskuterades samarbeten i regionen, så att Finström skulle ha förtur till följande platser: 

 
KAD ev ord, om inte Saltvik   
ÅOF-styrelse ev ers, förutsatt att Geta ges ordf i fullmäktige  
ÅKF-styrelse ord + ers. N Ål önskar ordförandeskap i styrelsen  
Oasen-styrelse ord + ers    
Ref.grupp Medis ord     
NÅHD-styrelse ordförandeskap + ers    

 
Kommunstyrelsen för år 2016-2017 beslöt i mars 2016 (KST § 49/2016) att föra fram sina 
nomineringar och vid utgången av år 2017 såg representationen ut enligt följande: 
 
ÅOF-styrelse  Rolf Karlsson, ers för Annika Hambrudd, Jomala 
ÅKF-styrelse  Håkan Lundberg ordf, Lene-Maj Johansson ers 
Oasen-styrelse Per Lycke ord, Rolf Karlsson ers 
Ref.grupp Medis ord Miina Fagerlund 
NÅHD-styrelse  Viveka Eriksson ordf, Torbjörn Björkman ers 

 
 Observeras krav på jämställdhet i fråga om könsfördelning i förbundsstyrelser m fl. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att föra fram nomineringar till organ enligt ovan. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att föra fram nomineringar enligt följande: 
 
ÅOF-styrelse, 2 * ers Rolf Karlsson och Miina Fagerlund 
ÅKF-styrelse ordf + ers Håkan Lundberg ordf, Lene-Maj Johansson ers 
Oasen-styrelse ord + ers Rolf Karlsson ord, Solveig Gestberg ers (avgjort enligt KS §22/2018)  
Ref.grupp Medis ord Miina Fagerlund  
NÅHD-styrelse, ordf + ers Viveka Eriksson ordf, Torbjörn Björkman ers  
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§ 24 KOMMUNENS REPRESENTANTATION I OLIKA BOLAGSSTÄMMOR 

KS § 24 
Finströms kommun ingår genom aktieinnehav som delägare i ett antal olika aktiebolag och som 
medlem i ett antal olika föreningar och förbund. 
 

Enligt förvaltningsstadgan 52 § ankommer det på kommunstyrelsen ”att företräda och föra 
kommunens talan, genom  att utse kommunens representanter i sammanhang där kommunens 
rätt bör bevakas. Vid förhinder för de utsedda representanterna, eller i avsaknad av utsedda 
representanter, företräds kommunen av kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören 
eller någon av dem utsedd person”. 
 

Kommunstyrelsen utsåg i maj 2016 (KST § 71/2016) för sin mandatperiod 2016-2017 
kommunens representanter i följande bolag och organs stämmor eller motsvarande högsta 
beslutande organ: 

 

Ålands Idrottscenter Ab  Sven-Anders Danielsson och Viveka Eriksson 
Finströms kommunaltekniska Ab Mathias Franzas 
BAB Bärvägen 10-11 Miina Fagerlund, styrelse Erik Brunström, Ida Eklund och Roger 

Höglund 
Ålands Vatten Ab  Linda Pussinen, även bolagets styrelse 
Norra Ålands avloppsvatten Ab Linda Pussinen, styrelse Aron Lundström o Carola Boman 
Ålands digitala agenda Ab  Roger Höglund, i styrelsen Ida Eklund (företr landskom) 

 

 Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen utser för sin mandatperiod 2018-2019 kommunens representanter till 
åtminstone ovanstående bolag och organs stämmor eller motsvarande högsta beslutande organ. 

 
  

Kommunstyrelsen kan här också diskutera och ta beslut om att utse stående representanter 
även till andra sammanslutningar och organ, jämte nomineringar till organens styrelser, samt 
eventuella direktiv till kommunens representanter vid möten med olika externa organ. 

 

I övriga sammanhang, organ och sammanslutningar företräds kommunen av kommunstyrelsens 
ordförande eller kommundirektören, eller någon av dem utsedd person. 
 

 Beslut: 
Kommunstyrelsen utser enhälligt för mandatperioden 2018-2019 kommunens representanter till 
åtminstone ovanstående bolag och organs stämmor eller motsvarande högsta beslutande organ. 

 

Ålands Idrottscenter Ab  Sven-Anders Danielsson och Viveka Eriksson 
Finströms kommunaltekniska Ab Mathias Franzas 
FAB Bärvägen 10-11 Miina Fagerlund, befintlig styrelse förordas för omval 
Ålands Vatten Ab  Christofer Eriksson, till bolagets styrelse Lene-Maj Johansson 
Norra Ålands avloppsvatten Ab Fredrik Andersson, befintlig styrelse förordas för omval 
Ålands digitala agenda Ab  Roger Höglund, befintlig styrelse förordas för omval 

 
 

I övriga sammanhang, organ och sammanslutningar företräds kommunen av kommunstyrelsens 
ordförande eller kommundirektören, eller någon av dem utsedd person. 
------------- 
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§ 25 ERSÄTTARES NÄRVARORÄTT VID KOMMUNSTYRELSENS MÖTEN 

KST § 62/6.4.2016 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att styrelseledamöternas personliga ersättare ges stående närvaro- 
men inte yttranderätt, och utan mötesarvode, vid kommunstyrelsens möten även då de inte är 
specifikt inkallade som ersättare för förhindrad ordinarie ledamot. 

 
KS § 25 

Den nytillträdda kommunstyrelsen har möjlighet att ta ställning till huruvida styrelseledamö-
ternas personliga ersättare även för perioden 2018-2019 ges närvarorätt vid kommunstyrelsens 
möten även då de inte är specifikt inkallade som ersättare för förhindrad ordinarie ledamot. 

 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att styrelseledamöternas personliga ersättare ges stående närvaro- 
men inte yttranderätt, och utan mötesarvode, vid kommunstyrelsens möten även då de inte är 
specifikt inkallade som ersättare för förhindrad ordinarie ledamot. 
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§ 26 BEFRIELSE FRÅN KOMMUNAL- OCH FASTIGHETSSKATT 

KS § 26 
Efter det datum i november 2017 då skattesatserna för år 2018 av samtliga kommuner i Finland 
ska ha fastställts och meddelats skattemyndigheterna framkom att det för åländskt 
vidkommande kommer att ske en förändring i praxis när det gäller värderingen av vissa 
fastigheter i fastighetsbeskattningen. Somliga fastighetsägare riskerar därmed att få sina 
taxeringsvärden kraftigt uppskrivna och därmed hamna på en avsevärt högre fastighetsskatt än 
tidigare. Landskapsregeringen har med anledning av detta bjudit in de åländska kommunerna till 
diskussioner om olika alternativa lösningar av problemet. 

 
Lagen om skatteuppbörd (FFS 769/2016) ger möjlighet att ansöka om befrielse från skatt. 
Befrielse beviljas av skatteförvaltningen, om inte kommunen har gjort en anmälan om 
beslutsrätt i ärenden som gäller kommunalskatt eller fastighetsskatt. En sådan anmälan gäller i 
treårsperioder och nästa period inleds 2019. Under perioden 2016–2018 har tre av de åländska 
kommunerna på basen av anmälan rätt att besluta om befrielse från skatt, dessa är Föglö, 
Jomala och Saltvik.  
 
Oberoende huruvida beslutsrätten utövas av skatteförvaltningen eller kommunen beviljas 
befrielse från skatt på samma grunder. Grunderna för att bevilja befrielse från kommunal- och 
fastighetsskatt fastställs i 50 § lagen om skatteuppbörd och prövas utifrån den skattskyldiges 
skattebetalningsförmåga och om där finns vägande skäl till att bevilja befrielse eller om det av 
någon annan orsak kan anses uppenbart oskäligt att driva in skatten. 

 
Enligt 51 § lagen om skatteuppbörd (FFS 769/2016) krävs att kommunen tar ett aktivt beslut om 
den önskar förbehålla sig rätten att bevilja befrielse från kommunal- och fastighetsskatt. För att 
kommunen ska kunna förbehålla sig rätten att bevilja befrielse under den kommande 
treårsperioden ska en anmälan inlämnas till skatteförvaltningen senast 20.11.2018. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Finströms kommun förbehåller sig rätten 
att bevilja befrielse från kommunal- och fastighetsskatt under perioden 1.1.2019 till och med 
31.12.2021. 
 
Beslut: 

 Enligt förslag. 

§ 27 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Beslut: 
Sammanträdet förklaras avslutat kl 16:49. Besvärsanvisning 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:   
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:   
 
Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/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 (part) samt av kommunmedlemmarna. 
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas: Kommunstyrelsen i Finström, AX-22410 GODBY 
 
Paragrafer i protokollet:    
 
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 kommunmed-lem 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. 


