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§ 71 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KS § 71 / 18.5.2022 
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 ledamöter 
beslutfört. 

--- 

§ 72 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KS § 72 / 18.5.2022 
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 79 §.  

Beslut:  

Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Per Lycke och Anna 
Hedenberg.  
 

Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 

--- 

§ 73 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KS § 73 / 18.5.2022 
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. § 75 behandlas före § 74 

---  



                                               KOMMUNSTYRELSEN      MÖTE NR 07/22/ 18.5.2022 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 19 maj 2022  

 4 (14)  

 

§ 74 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KS § 74/ 18.5.2022 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:  

 Egna nämnder, beslutsorgan, tjänstemannabeslut 

- Samhällsnämnden 26.4 

- Budgetuppföljning Q1 2022 (bilaga) 

- Aktuellt från koncern- och intressebolag 

 Kommunalförbund, gemensamma organ 

- Oasen fst 5.4.2022 

- ÅKF fst 28.4.2022 

 Landskapsregeringen 

 Övrigt 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 

 

Beslut:  

Delgivningarna tecknades till kännedom. 

--- 
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§ 75 INTENTIONSAVTAL FOLKHÄLSAN PÅ ÅLAND 

 
KS § 75/ 18.5.2022 

 

Ekonomichefens beredning 

 

Intentionsavtalet med Folkhälsan (bilaga) löper ut 2.6.2022 om ingendera parten 
agerar för att förlänga avtalet.   

 

Kommunstyrelsen bör ta ställning till om Finströms kommun skall förhandla om en 
förlängning av intentionsavtalet med Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab och ger 
närmare instruktioner till förvaltningen om vilka målsättningarna med en förlängning 
är.  

 

Alternativt bör kommunstyrelsen meddela Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab 
att man inte avser att förlänga avtalet. 

 

Ekonomichefens förslag:  

Kommunstyrelsen tar ställning till alternativen 

Beslut: 

Kommunstyrelsen besluter enhälligt att meddela Folkhälsans Allaktivitetshus på 
Åland Ab att Finströms kommun, på grund av en mängd olika förändrade 
förhållanden under den tid som intentionsavtalet varit i kraft, väljer att inte förlänga 
intentionsavtalet och således låta befintligt avtal löpa ut. 

Kommunstyrelsen konstaterar också att några vidare avtal tyvärr inte kunnat ingås 
trots förhandlingar, och Finströms kommun välkomnar fortsatta initiativ från 
Folkhälsans sida när det gäller servicen till de äldre i kommunen när kommunen på 
nytt utrett vilka behov som finns. 

--- 
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§ 76 SERVICENIVÅ FÖR BRAND- OCH RÄDDNING 

RN § 19/7.4.2022 
Enligt 20 § räddningslagen (ÅFS 2006:106) ska kommunen besluta om nivån på sin 
räddningsservice. I beslutet ingår bland annat riskanalys, de personella och 
materiella resurser som ska finnas i kommunen, vilken beredskap som ska 
upprätthållas, organisation, hur syneverksamheten upprätthålls och hur 
befolkningsskyddet bedrivs. RÅL har under en längre tid arbetat fram och 
sammanställt underlagsmaterial för ärendet. 

Räddningsområdets samarbetskommuner Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, 
Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö behandlar och beslutar 

ärendet enskilt för egen kommun, dock utgör bifogat material enligt bilaga 

ett gemensamt underlag. 

I bilagan, som även innehåller fakta och bakgrundsmaterial framgår under 

fyra kapitel en sammanställning och beslutsförslag om servicenivå. 

Beslutet bör gälla en tidsperiod om fyra år, 2022-2025. 

./. Bilaga A-RN § 19, riskanalys och servicenivåbeslut 2022-2025. 

Räddningschefens förslag: 

Den gemensamma räddningsnämnden omfattar Bilaga A-RN § 19 som underlag och 
förslag för servicenivå gällande samarbetskommunerna Eckerö, 

Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och 

Vårdö. 

Beslut: 

Enligt förslag med tillägg att ”efter diskussion med respektive FBK” införs 

i målsättningar under punkt ett, stycke 9.3, beslut om servicenivå. 

SamN § 67/ 18.5.2022 
Bilaga: riskanalys och servicenivåbeslut 2022-2025 

Ur samhällsnämndens perspektiv så har man beröringspunkter enligt följande: 

- Samarbetet med kommunernas byggnadsnämnder: 

o Syner i samband med bygglov (olika kanalsyner) 

o Ritningsgranskningar i samband med bygglov 

o Tillsyn av OVK. 

Samarbetet med byggnadsmyndigheten upplevs fungera bra och med hög 
servicenivå mellan myndigheterna. 

- Samarbetet med kommunernas tekniska förvaltning: 

o Automatiska brandlarm 

o Tillhandahållande av stationsbyggnader för den frivilliga brandkåren 

o Tillhandahållande av övningsplatser för den frivilliga brandkåren 
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Samarbetet med tekniska upplevs fungera bra, där man får bra service av 
brandmyndigheten. Vissa oklarheter uppstår emellanåt bokföringsmässigt då den 
frivilliga brandkåren delvis sköter sina fastigheter själva, men servicenivåmässigt 
finns inget att anmärka på. 

- Samarbetet med övriga kommunala myndigheter: 

o Kommunen har avtal med RÅL bl.a. gällande beredskaps- och 
befolkningsskyddsärenden där man från kommunenens sida skall 
tillhandahålla resurs från kommundirektör samt 
befolkningsskyddsinspektör. 

o Räddningsmyndigheten bistår även med förebyggande 
brandskyddsinformation bl.a. i kommunblad. 

Samarbetet gällande befolkningsskyddet fungerar bra, och med nya 
beredskapsplaner som är under beredning lär rollfördelningar förtydligas 
ytterligare.  

Tekniska chefens förslag: 

Samhällsnämnden omfattar den gemensamma räddningsnämndens beslut. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

--------------- 

KS § 76/ 18.5.2022 

Kommundirektörens förslag: 

Enligt samhällsnämndens förslag. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

--- 
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§ 77 LAGFÖRSLAG OM FÖRTIDSRÖSTNING FÖR VÄLJARE UTANFÖR ÅLAND 

KS § 77/ 18.5.2022 
 

Länk till lagframställning; 

 

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser/lagforslag-om-
fortidsrostning-valjare-utanfor-aland 

 

Landskapsregeringen föreslår en ändring av vallagen för Åland med avseende på 
bestämmelserna om förtidsröstning utanför Åland. Enligt förslaget ska det inte 
anordnas någon förtidsröstning via internet i lagtingsvalet. Samtidigt föreslås att 
förfarandet vid förtidsröstningen per brev förenklas genom att distributionen av 
brevröstningshandlingar centraliseras hos landskapsregeringen, i stället för att som 
hittills skötas av de kommunala centralvalnämnderna. Dessutom förtydligas 
regelverket. 

Kommunerna berörs utöver att man inte längre ska tillhandahålla handlingar för 
brevröstning genom att möjligheten att anordna förtidsröstning via internet vid 
kommunala folkomröstningar stryks.  

 

De ändrade bestämmelserna är tänkta att tillämpas vid lagtings- och 
kommunalvalet som skall hålla i oktober 2023. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen meddelar att Finströms kommun inte har något att invända emot 
lagförslaget. 

 

Beslut:  

Enligt förslag. 

--- 
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§ 78 PRINCIPER FÖR KOMMUNENS AGERANDE I FÖRHÅLLANDE TILL PERSONER 

SOM BEVILJATS TILLFÄLLIGT SKYDD   

KS § 78/ 18.5.2022 
 

Kommunen får igen förfrågningar om bostäder och boendelösningar för personer 
som beviljats uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd, samt 
förfrågningar från personer som har utrymmen av olika slag som de önskar ställa till 
kommunens förfogande för målgruppen. 

 

Som utgångspunkt är det Migri som ansvarar för dessa personer, normalt via 
flyktingförläggningar, men eftersom det ännu inte finns en fungerande anläggning 
på Åland och på grund av mängden personer som kommit till landet under mars-
april 2022 har det skapats en modell enligt vilken kommunerna kan ställa 
kommunala bostäder till förfogande eller att hyra upp eller på annat sätt 
tillhandahålla bostäder för målgruppen och senare ansöka om ersättning från Migri 
för dessa kostnader. Anvisning för ansökning om kostnader för perioden 4.3 – 30.4 
som bilaga och illustration.  

 

För närvarande är det oklart vilken hyresnivå som ersätts av Migri vad gäller 
bostäder på Åland, frågan utreds men preliminära uppgifter tyder på en 
ersättningsnivå om ca 10 e/m2 och person.  

 

Kommunen bör för egen del utforma vissa grundläggande kriterier för hur man 
agerar i situationer där personer som beviljats tillfälligt skydd erbjuds bostad via 
kommunen.  

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen besluter att kommunen i första hand ställer egna eller 
intressebolags bostäder till förfogande för personer som beviljats tillfälligt skydd 
och som vistas i kommunen under förutsättning att lediga lägenheter finns som kan 
erbjudas.   

 

När det gäller bedömningen av behovet av bostäder tillämpas samma 
bedömningskriterier som redan nu men så att personer i behov av skydd som 
utgångspunkt anses höra till kategori 1 och så att kommunen står för 
hyreskostnaden (som i efterhand faktureras Migri) 

 

https://www.finstrom.ax/sites/default/files/attachments/page/riktlinjer_for_uthyr
ning_av_lagenheter.pdf 
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I andra hand kan kommunen hyra lägenheter på privata marknaden under 
förutsättning att hyresnivån inte överstiger den ersättningsnivå som Migri slår fast 
för Åland. 

 

Kommunen förbehåller sig rätten att på basen av inkomna ansökningar om 
bostäder bedöma behoven för de enskilda bostadssökandena. 

 

Vid bedömningen av behovet av bostäder och huruvida kommunen skall hyra upp 
bostäder tillämpas också i detta fall kommunens befintliga riktlinjer, kommunen 
ingår hyreskontraktet på det sättet att det framgår att bostaden hyrs för personer 
som beviljats tillfälligt skydd.  

 

Kommunen hyr inte utrymmen som inte lämpar sig för fast boende eller som inte är 
godkända för fast boende såsom sommarstugor osv.  Vid oklara fall görs 
bedömningen av huruvida en bostad lämpar sig för fast boende av kommunens 
byggnadsinspektör.  

 

Kommunen hyr inte delar av egnahemshus eller liknade såvida utrymmena inte är 
registrerade som skilda bostäder och i övrigt kan fungera som en fristående bostad.  

 

Kommunen ersätter inte kostnader retroaktivt, utan bostäder hyrs ut på basen av 
kommunens bedömning. 

 

Beslut:  

Enligt förslag. 

--- 
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§ 79 ÄNDRINGAR AV ANSVARSFÖRDELNING INOM ALLMÄN FÖRVALTNING SAMT 

INVÅNARNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE UNDER 2022 

KS § 79/ 18.5.2022 
 

Kommundirektören har i enlighet med målsättningarna i 2022 års budget inlett en 
översyn av organisationen med syfte att skapa en mera säker och mindre sårbar 
organisation tillsammans med ledningsgruppen.  

Arbetet är pågående och ledningsgruppen är engagerad i arbetet, men på grund av 
att vissa delar av de förändringar som bedömts vara nödvändiga innebär 
förändringar till den ansvarsfördelning som framkommer av innevarande årsbudget 
eller som regleras i kommunens förvaltningsstadga så behöver kommunstyrelsen 
informeras om huvuddragen i de förändringar som planeras redan innan slutliga 
förslag föreligger.  

Det förändringar som diskuteras och som i någon form kommer att föreslås och 
föreläggas kommunstyrelse och kommunfullmäktige i form av budgetändring och 
ändring av förvaltningsstadga samt tillhörande styrdokument finns sammanfattade i 
bifogade PM 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen omfattar inriktningen på förändringarna såsom verkställighet av 
de i 2022 års uppställda målsättningar och remitterar till kommundirektören att 
tillsammans med ledningsgruppen bereda ändringarna vidare.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

--- 
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§ 80 KOMMUNKANSLIETS ÖPPETHÅLLNINGSTIDER UNDER SOMMAREN 2022  

KS § 80 /18.5.2022 
 

I enlighet med delegeringsordningen är det kommundirektören som beslutar om 
kommunkansliet öppethållningstider.  

 

För att på effektivaste sätt kunna skapa möjligheter för personalen att ta ut sin 
sommarsemester är det ändamålsenligt att hålla kommunkansliet stängt under 
tiden 11.7 – 31.7.2022, dock så att växeln kommer att vara bemannad under i alla 
fall någon av veckorna och viss personal kommer också att vara på plats under de 
veckor som kommunkansliet i övrigt är stängt för besök.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tecknar informationen till kännedom. 

Beslut:  

Enligt förslag. 

--- 

§ 81 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

KS § 81 /18.5.2022 
Beslut: 
Sammanträdet förklaras avslutat kl 18.45. 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:  § § 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  § § 71, 75, 78 
 
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:   §§ 71, 75, 78 
 
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  


