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Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag av Roger Höglund, kommunstyrelsens ordförande. 
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Intygar Erik Brunström, kommundirektör 
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§ 28 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KS § 28  
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. 
------------- 

§ 29 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KS § 29  
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 73 §.  
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Lene-Maj Johansson och 
Fredrik Andersson. 
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 
------------- 

§ 30 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KS § 30  
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.  
------------- 

  



                                                                 KOMMUNSTYRELSEN                     PROTOKOLL NR 3/ 28.2.2018 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 1 mars 2018  

 4 (10)  

 

§ 31 DELGIVNINGAR KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KS § 31 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:  
  

Beslut LR, Basbelopp landskapsandel grundskolor, korr av skrivfel 16.jan 

Beslut Finström byggn.inspektör, Bygglov (beviljas), Ekon.byggn Trollebo 9.feb 

Beslut K.dir §§ 3-6/2018, Personalärenden (ledigheter) 7.feb-21.feb 

Beslut K.dir §§ 7-8/2018, Jordförvärvsutlåtanden (ÅLR 2018/110 resp /9861) 21.feb 

Protokoll Styrgruppen för FGS, de senaste protokollen (jan o feb)  

 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom, med tillägg av 
presentation av landskapsregeringens remissförslag till kommunstrukturen samt 
muntlig redogörelse över budgetuppföljning 2017 jämte rekrytering av vikarierande 
ekonomichef. 
------------- 
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§ 32 ARBETSGRUPP FÖR IDROTTSARENA I MARKUSBÖLE 

KS § 32 
Idrottsföreningen Finströmskamraterna (IFFK) har i en skrivelse 8.1.2018 föreslagit tillsättande av 
en arbetsgrupp för att utreda förutsättningarna för en etablering av en ny fullstor fotbolls- och 
friidrottsarena i Markusböle, enligt bilaga. 
 
Kommunens budget för år 2018 innebär ett negativt resultat och i investeringsanslagen har strik-
ta prioriteringar gjorts. Enligt verksamhetsplanen ska kommunstyrelsen utse fyra tjänstemanna-
grupper för beredning och utredning av kapacitet och behov av framtida investeringar, medan 
ledningsgruppen tillsammans med det politiska presidiet ser över prioriteringarna för desamma. 
En av dessa grupper ska utreda ungdomsgård och fritidsverksamhet, till vilken idrott kan räknas. 
 
På senare tid har en del satsningar gjorts på idrottsanläggningar i anslutning till såväl Ålands 
Idrottscenter som vid skolorna i Godby och utrymmet för vidare större satsningar är begränsat. 

 
 Inför sittande möte hålls en träff med representanter för IFFK på plats i Markusböle. 
 
 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att utöka uppdraget för arbetsgruppen för beredning och utredning 
av ungdomsgård och fritidsverksamhet med att omfatta även idrottsanläggningar samt att ställa 
kommunens fritidsansvarige till förfogande i en eventuell arbetsgrupp ifall en dylik tillsätts inom 
IFFK, eller för att annars föra vidare dialog med föreningen kring densammas önskemål rörande 
idrottsanläggningar inom kommunen.  

 
Beslut: 

 Enligt förslag. 
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§ 33 PLAN FÖR LIKABEHANDLING 

KS § 33 
Ålands kommunförbund har i enlighet med FST § 26/23.3.2017 tagit fram en mall för 
likabehandling på arbetsplatserna i enlighet med de lagkrav som gäller från och med 1.1.2017.   

 
Kraven gäller på alla arbetsplatser med fler än 30 arbetstagare. 

 
De skyldigheter som lagkraven som planen grundar sig på gäller i första hand i förhållande till 
kommunens anställda och binder kommunen i egenskap av arbetsgivare.  

 
Finströms kommuns likabehandlingsgrupp har tagit fram ett förslag till plan och en policy för 
likabehandling, som behandlats av arbetsmiljögruppen och som slutligt behöver fastställas i 
kommunstyrelsen, enligt bilaga. 

 
 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa plan för likabehandling och likabehandlingspolicy enligt 
bilaga, för giltighet tills vidare. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med korrigering av laghänvisningar som införs efter justering. 
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§ 34 BEFRIELSE FRÅN OCH FYLLNADSVAL I VALNÄMND RE 

KS § 34 
Ledamoten Rigmor Eriksson i valnämnden för röstningsområde Tjudö har kommit in med en 
anhållan om befrielse från sitt förtroendeuppdrag i valnämnden, med motivering enligt bilaga. 
 
Enligt kommunallagen 17 § gäller att en förtroendevald som visar giltigt skäl skall beviljas avsked 
från uppdraget. Avsked från nämnd beviljas av fullmäktige. 
 
Till skillnad från andra kommunala nämnder utses valnämnderna av avgående fullmäktige i 
början av det år det hålls lagtings- och kommunalval, vilket innebär att valnämnderna utses i 
början av år 2019 härnäst. Före dess hålls inga allmänna val för nämnderna att engageras i.  

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att inför fullmäktige föreslå att ledamoten Rigmor Eriksson entledigas 
från sitt förtroendeuppdrag i Tjudö valnämnd men att inget fyllnadsval förrättas. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 

§ 35 BEFRIELSE FRÅN OCH FYLLNADSVAL I VALNÄMND CF 

KS § 35 
Ledamoten Carita Fellman i valnämnden för röstningsområde Tjudö har kommit in med en 
anhållan om befrielse från sitt förtroendeuppdrag i valnämnden, med motivering enligt bilaga. 
 
Enligt kommunallagen 17 § gäller att en förtroendevald som visar giltigt skäl skall beviljas avsked 
från uppdraget. Avsked från nämnd beviljas av fullmäktige. 
 
Till skillnad från andra kommunala nämnder utses valnämnderna av avgående fullmäktige i 
början av det år det hålls lagtings- och kommunalval, vilket innebär att valnämnderna utses i 
början av år 2019 härnäst. Före dess hålls inga allmänna val för nämnderna att engageras i.  

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att inför fullmäktige föreslå att ledamoten Carita Fellman entledigas 
från sitt förtroendeuppdrag i Tjudö valnämnd men att inget fyllnadsval förrättas. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 36 DETALJPLANEÄNDRING INDUSTRIOMRÅDET, KV 81  

SamN § 18/ 28.2.2018 
Bilaga målsättning ar Bilaga planförslag Bilaga planbeskrivning 
Bilaga utlåtande från kommunaltekniskas VD 
 
För att möjliggöra en flexibel tillväxt bland verksamheter som etableras i området initierar 
kommunen en planändring för kvarter 81, där tomt 1 slås ihop med resterande riktgivande 
tomtindelningar för kvarteret. 
 
Ur målsättningarna kan utläsas att ändringen inte medför en högre exploatering av området. 
Man inför även bestämmelser som tydliggör bullerbestämmelserna som återfinns i den gällande 
delgeneralplanen, samt uppmärksammar bestämmelserna som gäller för vattenskyddsområdet 
Långsjön och Markusbölefjärden. 
 
Ett färdigt planförslag har utarbetats av planerare Åsa Mattsson. 
 
Planerings- och utvecklingschefens förslag: 
Samhällsnämnden bedömer planförslaget som genomförbart och Åsa Mattsson som en 
kompetent planerare för uppgiften. 
Planförslag inklusive samtliga bilagor tillställs Finströms kommunstyrelse för vidare beredning. 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag. 

 
KS § 36 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar samhällsnämndens bedömning av planförslaget såsom 
genomförbart, godkänner Åsa Mattsson som planerare för uppgiften och föreslår inför 
kommunfullmäktige att målsättningarna godkänns samt att planförslaget ställs ut till allmänt 
påseende.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 

§ 37 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Beslut: 
Sammanträdet förklaras avslutat kl 17:20. 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:  28-32, 34-35, 37 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  33, 36 
 
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. 


