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§ 50 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KS § 50 / 6.4.2022 
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 § och förvaltningsstadga 10 
kap.  

Beslut: 

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och till antalet närvarande beslutfört. 

--- 

§ 51 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KS § 51 / 6.4.2022 
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 79 §.  

Beslut:  

Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Lene-Maj Johansson och 
Fredrik Andersson 

 

Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 

--- 

§ 52 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KS § 52 / 6.4.2022 
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 fastställdes utan ändringar. 

-- 
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§ 53 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KS § 53/ 6.4.2022 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:  

 Egna nämnder, beslutsorgan, tjänstemannabeslut 

- Samhällsnämnden 29.3.2022 

- Invånarnämnden 29.3.2022 

 Kommunalförbund, gemensamma organ 

- NÅUD kallelse förbundsfullmäktige 7.4.2022 

 Landskapsregeringen 

 Övrigt 

- Nämndernas bokslut 

- Protokoll från den norråländska arbetsgruppen för äldreomsorg 
10.3.2022 

- Information om kommunstyrelsens representant i nämnderna 

- Norråländskt presidiemöte 30.3.2022 

 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 

 

Beslut:  

Tecknas till kännedom 

--- 
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§ 54 REPRESENTANTER ÄLDRERÅDET 2022–2023 

KS § 204 / 9.12.2020  
Bilaga: Förslag till verksamhetsstadga för gemensamt äldreråd  

 

Samtliga kommuner inom regionen norra Åland har beslutat att ingå i gemensamt 
äldreråd och ett förslag till verksamhetsstadga har tagits fram. I infobladet Aktuellt i 
Finström har efterlysts intresse att ingå som representant i rådet.  

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen godkänner Verksamhetsstadga för gemensamt äldreråd för 
kommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö enligt bilaga och utser två 
representanter till äldrerådet.  

Konstateras:  

Fyra intresseanmälningar har inkommit, enligt bilaga.  

Beslut:  

Enligt förslag. Till äldrerådet väljs Ritva Björklund och Anders de Mander. 

 
KS § 54/ 6.4.2022 

 

Enligt instruktionen för äldrerådet utses ledamöterna för två år i taget. Kommunen 
behöver således föreslå representanter för åren 2022–2023 

 

Anders de Mander har meddelat att han inte står till förfogande den kommande 
perioden. Ritva Björklund har meddelat att hon står till förfogande. 

 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen utser representanter till äldrerådet för åren 2022–2023 och 
meddelar dessa till Saltviks kommun som är huvudman för äldrerådet. 

Beslut:  

Kommunstyrelsen beslöt utse Ritva Björklund och Inga-Lill Rögård till kommunens 
representanter i äldrerådet. 

--- 
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§ 55 KOMMUNENS REPRESENTANT I NORRA ÅLANDS UTBILDNINGSDISTRIKTS 

FÖRBUNDSSTYRELSE 2022–2023 

KS § 26/4.3.2020  
Kommunalförbunds styrelser och gemensamma nämnder tillsätts av det högsta 
beslutande organet i respektive organisation, efter medlemskommunernas 
fullmäktiges förslag.  

För Norra Ålands del fördelas turordningen för representation i kommunalför-
bundens styrelser vid mellankommunal ombudsstämma, som hölls i Finström 13 
februari.  

Kommunalförbundet Ålands kommunförbund, styrelsen 1 ord + 1 ers  

Kommunalförbundet Oasen (DGH), styrelsen 1 ord + 1 ers  

Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt, styrelsen 2 ord + 2 ers  

Gemensamma brand- och räddningsnämnden 1 ord + 1 ers  

Bildningsnämnden i Mariehamn (för Medborgarinstitutet) 1 ord (ers Sund)  

(avser regional representant med närvarorätt, ej beslutande)  

Beträffande NÅHD har norra Ålands mellankommunala ombudsstämma enats kring 
att Finström ska ha ordförandeskap i förbundsstyrelsen.  

Till styrelsen för kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst (KST) har tidigare i 
enlighet med ombudsstämman utsetts bl a Ida Eklund.  

Beslut:  

Kommunstyrelsen föreslår till Ålands kommunförbunds styrelse Sven-Anders 
Danielsson med Per Lycke som ersättare.  

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att till gemensamma brand- och 
räddningsnämnden utse Carola Boman och Madeleine Lindblom.  

Kommunstyrelsen avvaktar med beslut i övriga nämnda organ.  

KF § 22/12.2.2020  
Diskussion:  

Ordförande Roger Höglund önskar tillägg konstaterandet att det enligt Finströms 
förvaltningsstadga 49-50 §§ åligger det kommunstyrelsen att företräda kommunen 
och föra kommunens talan samt att utse kommunens representanter i sammanhang 
där kommunens rätt bör bevakas, varvid kommunstyrelsen därmed utser 
kommunens representanter i såväl kommunalförbunds fullmäktigen som i 
bolagsstämmor och tar fram förslag till representanter i kommunalförbundens och 
bolags styrelser.  

 

Beslut:  

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag, med 
tillägget att det åligger kommunstyrelsen att utse kommunens representanter i såväl 
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kommunalförbunds fullmäktigen som i bolagsstämmor och tar fram förslag till 
representanter i kommunalförbundens och bolags styrelser.  

KS § 41/25.3.2020  
Kommunstyrelsen har att föreslå representanter till följande organ:  

Kommunalförbundet Oasen (DGH), styrelsen 1 ord + 1 ers  

Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt, styrelsen 1 ord (ordf) + 1 ers  

Bildningsnämnden i Mariehamn (för Medborgarinstitutet) 1 ord  

Diskussion:  

Lene-Maj Johansson föreslår till Oasen Rolf Karlsson med Bodil Rådland som 
ersättare. Förslaget vinner understöd och ingen däremot.  

Cecilia Berndtsson föreslår till NÅHD Fredrik Andersson med ersättare Per Lycke. 
Förslaget vinner understöd.  

Lene-Maj Johansson föreslår till NÅHD Andreas Kanborg med ersättare Madeleine 
Lindblom. Förslaget vinner understöd.  

Efter omröstning (4 mot 3) väljs enligt L-M.J:s förslag.  

Till bildningsnämnden föreslås Rolf Karlsson. Ingen däremot.  

Beslut:  

Kommunstyrelsen beslutar att till Oasens styrelse föreslå Rolf Karlsson med Bodil 
Rådland som ersättare och till NÅHD:s styrelse Andreas Kanborg (ordf) med 
Madeleine Lindblom. Som representant för norra Åland i Mariehamns 
bildningsnämnd väljs Rolf Karlsson. 

 

KS § 55/ 6.4.2022 

 

Vid den mellankommunala stämman vid mandatperiodens början beslöts om 
fördelningen av platser för kommunalförbunden fyra år framöver. Vid denna stämma 
beslöts att Finström har ordförandeposten i förbundsstyrelsen för Norra Ålands 
utbildningsdistrikts. Kommunstyrelsen utsåg Andreas Kanborg med Madeleine 
Lindblom som ersättare. Andreas Kanborg har meddelat att han inte ställer upp för 
perioden 2022–2023. 

 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår ordinarie och ersättarrepresentant till Norra Ålands 
utbildningsdistrikts förbundsstyrelse för åren 2022 - 2023 och meddelar detta till 
kommunernas representanter i förbundsfullmäktige.  
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Förslag av Leif Karlsson att Björn Blomqvist utses till Finströms kommuns 
representant i NÅUD:s förbundsstyrelse 

Förslag av Lene-Maj Johansson att Madeleine Lindblom utses till Finströms kommuns 
representant i NÅUD:s förbundsstyrelse 

Madeleine Lindblom understödde Lene-Maj Johanssons förslag 

Sven-Anders Danielsson understödde Leif Karlssons förslag 

Ordförande konstaterade att två understödda förslag förelåg, varför omröstning skall 
förrättas.  

Omröstningspropositionen formulerades så att understöd för Leif Karlsson förslag 
besvaras JA och understöd för Lene-Maj Johanssons förslag besvaras med NEJ.  

Omröstningen förrättades genom namnupprop. 

Efter verkställd omröstning enligt bilagt omröstningsprotokoll konstaterades att 
omröstningen resulterat i två JA-röster, två NEJ-röster och tre nedlagda röster, varför 
lottdragning skall förrättas enligt Finströms kommuns förvaltningsstadga § 35 

Efter verkställd lottdragning utsågs Madeleine Lindblom till Finströms kommuns 
ordinarie representant i NÅUD:s förbundsstyrelse.  

Eftersom Madeleine Lindblom varit ersättare i förbundsstyrelsen konstaterade 
ordförande att en ny ersättare måste utses.  

Förslag av Leif Karlsson att Björn Blomqvist utses till Madeleine Lindbloms ersättare.  

Förslaget understöddes enhälligt 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt att inför NÅUD:s förbundsfullmäktige föreslå Madeleine 
Lindblom som ordinarie representant med Björn Blomqvist som ersättare. 

--- 
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§ 56 ANHÅLLAN OM TILLÄGGSBUDGET  

InvN § 15/ 29.3.2022 
 

Förutsättningarna inom barnomsorgen har förändrats efter att budgeten antogs. 
Behovet av assistenter har därför ökat för att få verksamheterna att fungera. 

 

Ekonomichefens förslag: 

Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att barnomsorgens budgetram 
utökas med 1,2 assistenter till en kostnad om 44 000 euro.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 
KS § 56/ 6.4.2022 

 

Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att barnomsorgens budgetram 
utökas med 1,2 assistenter till en kostnad om 44 000 euro.  

 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att en tilläggsbudget om 44 000 
euro ges till barnomsorgen för utökning av 1,2 assistenter. 

Beslut:  

Kommunstyrelsen beslöt att föreslå för kommunfullmäktige att Invånarnämndens 
anhållan om tilläggsanslag omfattas. 

--- 
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§ 57 FÖRFRÅGAN FRÅN FINLANDS KOMMUNFÖRBUND  

KS § 57/ 6.4.2022 
 

Bilaga 1 Ålandsbrev 

 

Finlands Kommunförbund efterhör kommunens ställningstagande till om förbundet 
skulle anställa en sakkunnig i åländska ärenden och lagstiftning. Detta förutsätter att 
de åländska kommunerna blir fullvärdiga medlemmar i förbundet. För Finström skulle 
medlemsavgiften då öka med ca 2 100 euro per år. Finlands Kommunförbunds önskar 
respons från kommunerna inom april månad. 

 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och meddelar Finlands Kommunförbund sitt 
ställningstagande. 

 

Beslut:  

Kommunstyrelsen besluter att meddela Finlands kommunförbund att Finströms 
kommun förhåller sig positiv till att förbundet stärker sin intressebevakning för de 
åländska kommunernas behov.  

Finströms kommun föreslår också att förstärkningen av resurserna sker i samarbete 
med Ålands kommunförbund. 

--- 
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§ 58 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

KS § 58 /6.4.2022 
 
Beslut: 
Sammanträdet förklaras avslutat kl 17:56. 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:  § § 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  § § 50 
 
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:   §§  
 
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 besvärsskriften 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  


