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§ 123 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KS § 123  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet 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. 

 

§ 124 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KS § 124  
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 73 §.  
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Fredrik Andersson och 
Christofer Eriksson. 
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 

 

§ 125 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KS § 125  
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 i föreliggande form, med följande tillägg: 
 
§ 147 VALAFFISCHERING 2019 
§ 148 GODBY HOTELL  
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§ 126 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KS § 126/28.8.2019 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:  
 

• Ålands landskapsregering: 
Protokoll ÅLR 2019/4050, Arbetsgrupp för utredning av fördelningen av samfundsskatt, 28.5 
Information, Dnr 90S2, Om höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg, 26.6 
Beslut ÅLR 2019/3692 resp 921, Jordförvärv i Finström (beviljas), 20.6 resp 10.6 
Beslut Tjf § 10 ÅLR 2019/4949, Kompensation för arbets- och pensionsinkomstavdrag 2019, 14.6 
Protokoll ÅLR 2019/4672, Projektavtal gällande konsultstöd till kommunerna för att inleda 
förhandlingar om samgångsavtal, 7.6 
Beslut 136 U2 ÅLR 2018/4089, Justering av den särskilda landskapsandelen för grundskolornas 
driftskostnader år 2018, 11.6 
Beslut 100 F1 ÅLR 2019/5052, Begäran om utlåtande över förslag till justering av 
landskapsandelssystemet, 17.6 
Brev ÅLR 2018/1247, Kommunens förberedelser inför valen den 20 oktober 2019, 19.8 
Anvisning ÅLR 2018/1247, Valanvisning 1/3 2019: Förberedelser inför lagtings- och 
kommunalvalen den 20 oktober 2019, 14.8 
Beslut 6 U2 ÅLR 2019/65, Basbeloppen för landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 
2019, 8.1.2018 (ankom) 18.7.2019 
Yttrande 163 U2 ÅLR 2019/81, Yttrande till högsta förvaltningsdomstolen i ärende dnr 
2300/2/19, 5.7 (ankom 18.7) 
Protokoll ÅLR 2018/238, Basbelopp för landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 
2018 – självrättelse av beslut, 9.10.2018 (ankom 18.7.2019) 
Beslut 14 U2 ÅLR 2019/81, Beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019, 8.1 (ankom 18.7) 

• Kommunalförbund, andra kommuner, nämnder, arbetsgrupper etc: 
Vårdö KS § 73, Rockoff-buss, 5.6 
Geta KS § 93, Rockoff-buss, 11.6 
Arbetsgruppen för projektering av Rosengård, protokoll 5, 6.6 
ÅOF fullmäktige protokoll 2, §§ 9-21, 7.6 
Sund KS § 119, Organisatorisk samordning av socialkanslierna med Finströms kommun, 10.6 
InvN protokoll 4, §§ 44-53, 18.6 
SamN protokoll 6, §§ 65-81, 25.6 
Rål protokoll 4, §§ 26-32, 11.7 
Saltvik KS § 151, Kommunreform, 19.8 
ÅKF, Aktuellt från Ålands kommunförbund, aug 2019 
SamN protokoll 7, § 81- , 27.8 
ÅOF förbundsstyrelsen, § 101 Budgetuppföljning per sista juni, 21.8 

• Tjänstemannabeslut 
K.dir §§ 24-34, Ledigheter, förordnanden vik ekon.chef, tillfälligt tillägg, utlåtande jordförvärv, 
utlåtande över alkoholbolagets utskänkningsställe, beviljat avsked.  
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• Övrigt 
Erbjudande om att köpa Eckerö-aktier, 16.7 
Bärkraft.ax, Ny fas i genomförandet av Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland, mars 2019 
Godbys fiskesamfällighet årsmöte mars 2019 
Henricson Ab, Till kommunerna i Norra Ålands, Skärgårdens och Södra Ålands 
samarbetsområden, 25.6.2019 
Åda, bolagsstämmoprotokoll, 13.6 
ÅIC, ekonomiska uppföljningar för april, maj och juni 
Ålands landsbygdscentrum, årsberättelse 2018 
Högsta förvaltningsdomstolen, begäran om genmäle rörande yttrande kring besvär mot LR:s 
beslut om landskapsandel för grundskolan, 18.7 
K.dir, genmäle enligt ovan, 13.8 
Justitieministeriet, meddelande, Behandlingen av summariska tvistemål ändras 
Landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland, Försäljningsprospekt Godby hotell 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 
 
Beslut:  

 Enligt förslag. 
 

§ 127 KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL  

KS § 127/28.8.2019  
Enligt 49 § kommunallagen ska kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattas av 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har senast sammanträtt 13.6.2019 (§§ 33-43) 
 
Protokoll: https://www.finstrom.ax/protokoll  
  
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen bedömer att kommunfullmäktiges beslut §§ 33-43/2019 tillkommit i laga 
ordning och att de kan verkställas, och antecknar fullmäktiges protokoll nr 4/2019 till kännedom.  
 
Beslut:  

 Enligt förslag. 
 
 
  

https://www.finstrom.ax/protokoll
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§ 128 BUDGET: BUDGET- OCH PROJEKTUPPFÖLJNING   

KS § 128/28.8.2019  
Ekonomiförvaltningen har sammanställt en uppföljning över perioden januari till och med juni 
2019, med ett preliminärt årsresultat, enligt bilaga.  
 
Utöver ekonomisk uppföljning ges även en projektuppföljning med fokus på status på 
investeringsprojekt såsom Rosengårds tillbyggnad. 
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen tar budget- och projektuppföljning till kännedom och delger desamma till 
kommunfullmäktige för kännedom.  
 
Beslut: 

 Enligt förslag. 
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§ 129 LÖNEVÄRDERING  

KS § 129/28.8.2019 
Finström kommun har enligt budget och verksamhetsplan beslutat att genomföra en enkel 
arbetsvärdering och lönejämförelse under år 2019.  
 
En kartläggning av norra Ålands löner gjordes i december 2018 av löneräknaren. Därefter har en 
avtalsenlig lokal justeringspott på 1,2% fördelats olika vid kommunerna, som vi inte vet utfallet 
på hos de andra kommunerna.  

 
I Finström beslutades att använda den lokala justeringspotten till att höja vissa uppgifts-
relaterade löner där AKTA:s nya lönesättningspunkter och minimilöner beaktades. 

 
I och med lönevärderingen som skall utföras behöver styrelsen besluta om hur stor summa som 
ska fördelas i strävan att närma oss en harmonisering av lönerna på norra Åland. 

 
En riktlinje kan vara att vi tar 1,5 % av maj månads löner (AKTA, TS) och fördelar potten på AKTA- 
och TS-anställda. Summan skulle då bli 5.288,21 euro. 

 
UKTA-anställdas löner bestäms på central nivå vilket innebär att kommunerna själva inte 
bestämmer om deras löner, vilket också är orsaken till att de inte tas med i den lönevärdering 
som genomförs. 

 
 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer beloppet att fördela som följd av budgeterad lönevärdering till ett 
jämnt belopp om 5.000 euro, som fördelas i enlighet med jämställdhetsplan, strävan om 
harmonisering med grannkommuner samt fackligt framförda resonemang i anslutning till 
fördelning av lokal justeringspott.  

  
 Beslut: 
 Enligt förslag. 
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§ 130 RIKTLINJER FÖR PERSONALS TRANSPORTER 

KS § 130/28.8.2019 
Under sommarens semesterperioder tog personal- och servicechefen ett tjänstemannabeslut 
rörande tillfälliga riktlinjer när det gäller transporter för kommunens personal (PoS § 42/ 
17.6.2019), enligt bilaga, med tillägget att ”Dessa [riktlinjer] gäller […] tills kommunstyrelsen 
behandlat ärendet”.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar och fastställer riktlinjer när det gäller transporter för kommunens 
personal i enlighet med personal- och servicechefens interimistiska beslut (PoS § 42/2019), 
enligt bilaga. 
 
Beslut: 

 Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet återremitteras för vidare beredning. 
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§ 131 BARNOMSORGSLEDNING 

KS § 131/28.8.2019 
Kommunstyrelsen behandlade (KS § 144/18.10.2017) med anledning av den nya grundskolelagen 
samt behovet av en samordning och samsyn inom barnomsorgen, NÅHD:s förbundsstyrelses 
(FST § 56/27.9.2017) fråga om en gemensam barnomsorgsledare för norra Åland underställd 
distriktet. Kommunstyrelsen ställde sig då positiv till tanken på en för norra Åland gemensam 
barnomsorgsledning för norra Åland och begärde invånarnämndens utlåtande i frågan, men vill 
som alternativ till att funktionen underställs skoldistriktet hålla öppet för alternativet att den kan 
tillhandahållas som köptjänst med Finström som värdkommun, med start tidigast 2019 beroende 
på utgången i andra pågående utredningar om kommunstruktur med mera. 

 
Invånarnämnden framförde då (InvN § 31.10.2017) att ”Så snart som möjligt bör en tydligare 
organisationsstruktur utformas i kommunen där barnomsorgen utgör ett eget 
verksamhetsområde med en barnomsorgsledare underställd personal- och servicechefen. I detta 
skede förordar invånarnämnden inte en överföring av barnomsorgsledningen till NÅHD med 
beaktande av eventuella kommunstrukturförändringar och kommande ny lagstiftning”. 

 
Frågan togs sedan upp på nytt i invånarnämnden under våren 2018 med önskemål om 
utarbetande av ett konkret förslag till samarbetsavtal. Till följd av fjolårets arbete med eventuell 
kommunsammanslagning och i inväntan på konkret lagförslag för barnomsorg och grundskola 
har ärendet hållits vilande. 
 
Landskapsregeringen har nu nämnda lagförslag på gång och innebörden är bland annat att den 
kommunala barnomsorgen såväl juridiskt som organisatoriskt och administrativt inordnas under 
utbildningsväsendet istället för socialväsendet. Detta gör att frågan om gemensam barnom-
sorgsledning under skoldistriktet åter blir aktuell. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt att 
förbundet återupptar arbetet med att samplanera och samordna barnomsorg och grundskola 
inom skoldistriktet. 
 
Beslut: 

 Enligt förslag.  
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§ 132 INTEGRATIONSPROGRAM 

KS § 132/28.8.2019 
Finströms kommun antog i oktober 2015 ett program för främjande av integration och har efter 
det tagit beslut om och tagit emot kvotflyktingar till kommunen.  

 
Enligt integrationslagen ska kommunen eller flera kommuner tillsammans göra upp ett program 
för att främja integrationen och för att stärka det sektorövergripande samarbetet. I 27 § 
integrationslagen ges förslag på vad kommunernas program för integrationsfrämjande kan 
innehålla.  
 
Programmet ska godkännas i respektive kommuns fullmäktige och ses över vart fjärde år, samt  
beaktas i den strategiska planeringen och uppföljningen.  
 
Förslag till reviderat integrationsprogram för 2019 - 2022 enligt bilaga utgör en uppdatering av 
kommunens nu gällande program. Ändringar gentemot gällande program markerade med gult. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att reviderat integrationsprogram för år 
2019-2022 godkänns enligt bilaga. 
 
Beslut: 

 Enligt förslag. 
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§ 133 ROSENGÅRDS TILLBYGGNAD 

KS § 133/28.8.2019 
Arbetsgruppen för Rosengårds tillbyggnad är i skede att avsluta koncepthandlingar varvid man 
avser uppmärksamma kommunstyrelsen på nyuppkomna behov i och med en utbyggnad. 

 
Interna rockader har skett i flera utrymmen. I den tidigare rapporten där behoven för 
utbygganden redogjordes var ingen ordentlig analys av biutrymmen gjord utan fokus var på 
klientbehoven framöver. Det innebär att tillbyggnadsbehoven är större än tidigare planerat. 
Främst är det korridorsytor och övriga utrymmen såsom teknik och personal som ej är beaktat i 
tillräcklig utsträckning. 
 
För att kompensera detta i kostnaden för utbyggnaden har en genomgång av alla utrymmen 
utförts i konceptskedet.  
 
Arbetsgruppen vill med detta uppmärksamma kommunstyrelsen på de tillkommande behoven 
innan man går vidare med bygglovshandlingar. 

  
 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tar till kännedom och diskussion lägesrapport från arbetsgruppen för 
Rosengårds tillbyggnad och beslutar om eventuella riktlinjer för det fortsatta arbetet. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag åt planerings- och utvecklingschefen att ta fram 
förslag till reviderad projektplan inför nästa kommunstyrelsemöte, där arbetsgruppen torde 
kunna ombildas till byggnadskommitté inför att man går vidare med bygglovshandlingar samt 
stödansökan gentemot landskapsregeringen. 
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§ 134 DETALJPLANEÄNDRING TOMT 2 KV 10, BACKGLÄNTAN 

SamN § 31/26.3.2019 
Bilaga Ansökan 

Bilaga tjänstemannautlåtande 

En ansökan har inkommit om ändring av detaljplan för Tomt 2 i kvarter 10. Sökande 

vill utöka exploateringsrätten till att omfatta samtliga byggnationer som finns på 

tomten idag samt ha möjlighet för ytterligare byggnation. 

Exploateringsgraden bedöms under planläggningsprocessen. 

Planerings- och utvecklingschefen har gjort ett tjänstemannautlåtande om ansökan 

vilket finns som bilaga. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Nämnden omfattar målsättningarna med planändringen och bedömer att 
föreslagna 

planeraren Tiina Holmberg är kompetent för genomförande av uppdraget. 

Exploateringsgraden ska bedömas under planläggningsprocessen. Sökande åläggs 

samtliga kostnader som härrör från planändringen. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

KS § 99/15.5.2019 
Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner Tiina Holmberg som planerare för detaljplaneändring 
Tomt 2 kv 10 Backgläntan och föreslår inför kommunfullmäktige att 
målsättningarna godkänns enligt bilaga. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

KF § 41/13.6.2019 
Kommunstyrelsen har godkänt Tiina Holmberg som planerare för 
detaljplaneändring Tomt 2 kv 10 Backgläntan och föreslår inför kommunfullmäktige 
att målsättningarna godkänns enligt bilaga. 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 

SamN § 75/25.6.2019 
Bilaga: Förslag till detaljplan, detaljplansillustration och planbeskrivning. 

Sökande har inkommit med ett förslag till detaljplan. 

Förslaget innebär en ny fördelning mellan bostads och affärstomtmark, samt att en 
ny affärstomt styckas ut. Exploateringsrätten för de båda tomterna tillsammans är i 
linje med omkringliggande fastigheter. 
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Särskilt markanvändningsavtal anses inte nödvändigt då planändringen inte berör 
teknisk försörjning eller allmänna områden. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Nämnden förordar planförslaget och ger det vidare till kommunstyrelsen för vidare 
beredning inför beslut om utställande under 30 dagar. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

 

KS § 134/28.8.2019 
  

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut förslag till detaljplaneändring avseende Tomt 2 kv 10 
Backgläntan enligt bilaga till allmänt påseende i 30 dagar. 

  
Beslut: 
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§ 135 FASTSTÄLLANDE AV MÅLSÄTTNINGAR FÖR DETALJPLAN SANDBOL 5:78 

SamN § 8/ 29.1.2019 
Bilaga: Målsättningar 

Bilaga: Naturinventering (per e-post) 

Bilaga: Kulturinventering (per e-post) 

Planerare Erica Sundblom har för kommunen utarbetat ett förslag till målsättningar 
för planområde Sandbol 5:78. Kommunen har haft löpande dialog med tjänstemän 
på Landskapsregeringen men med hänvisning till PBL 30 § så ska även ett officiellt 
hörande ske. Även Ålands Elandelslag samt Ålands vatten bör beredas tillfälle att 
höras skriftligen. 

PBL 30 §, Hörande i beredningsskedet 

När en plan utarbetas ska landskapsregeringen samt andra kommuner, 
myndigheter, juridiska personer och enskilda som berörs av förslaget ges tillfälle till 
samråd och att yttra sig antingen skriftligen eller muntligen när det är 
ändamålsenligt med tanke på planens syfte och betydelse. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Samhällsnämnden återremitterar ärendet i väntan på hörande av 
Landskapsregeringen, Ålands vatten, Ålands elandelslag, Finströms 
kommunaltekniska, samt kommunens planläggningsarbetsgrupp. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

SamN § 77/ 28.8.2019 
Bilaga: Förslag till målsättningar 

Bilaga: Planskiss 

Bilaga: FKTAB §1012 – utlåtande om detaljplan 

Planskissen har vart utskickad på hörande till tidigare nämnda instanser. Svar kom 
från Ålands Landskapsregering, Ålands elandelslag, samt Finströms 
kommunaltekniska. Planen har även diskuterats i kommunen 
planläggningsarbetsgrupp. 

Planen har justerats så att bedömningen är att planen är genomförbar med 
avseende på hänsyn till natur- och kulturvärden, tekniska anslutningar, samt 
bostadsbestånd. 

Förslaget innebär att en fornlämning behöver grävas ut. 

Finströms kommunaltekniska har utlåtit sig om på vilka villkor anslutningar till 
området är genomförbara, vilka grundar sig i att exploatörer anlägger all 
kommunalteknik för att sedan av bolaget bli ersatt anslutningsavgifterna. 

Tomterna bör säljas med V, A och FJV-anslutningar inkluderade. 

 



                                               KOMMUNSTYRELSEN      PROTOKOLL NR 9/ 28.8.2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 29 augusti 2019  

 15 (29)  

 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Nämnden förordar målsättningarna och ger ärendet vidare till kommunstyrelsen för 
vidare beredning inför fastställande av målsättningar i kommunfullmäktige. 

Nämnden ger även planerings- och utvecklingschefen i uppdrag att ansöka hos 
landskapet om att rubba vissa fornlämningar för att kunna genomföra planen. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

 

KS § 135/28.8.2019 
  

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att målsättningar för detaljplanering av 
Sandbol 5:78 fastställs enligt bilaga.  

 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 136 AVTAL: GEMENSAM RÄDDNINGSMYNDIGHET 

KS § 11/9.1.2018 
Den av kommunerna tillsatta arbetsgruppen för att se på möjligheterna att på frivillig väg 
upprätta en gemensam räddningsmyndighet och nämnd på Åland har vid sitt senaste möte 
20.11.2018 omfattat ett avtalsförslag och inbegär nu synpunkter från kommunerna, senast 
31.1.2019. Protokoll, presentation och avtalsförslag enligt bilaga. 

 
Enligt förslaget skall Mariehamns stad vara värdkommun för den gemensamma räddnings-
myndigheten och nämnden. Antalet nämndledamöter föreslås vara sju (7) enligt följande 
mandatfördelning mellan avtalskommunerna: 
- Mariehamns stad, två ledamöter med ersättare 
- Jomala kommun, en ledamot med ersättare 
- Eckerö kommun, Hammarlands kommun, Lemlands kommun och Lumparlands kommun utser 
bland sig en ledamot med ersättare den första mandatperioden och mandatperioden därefter 
två ledamöter med ersättare. Denna alternering av mandat fortsätter sedan tillsvidare. 
- Finströms kommun, Geta kommun, Saltviks kommun, Sunds kommun och Vårdö kommun utser 
bland sig två ledamöter med ersättare den första mandatperioden och mandatperioden därefter 
en ledamot med ersättare. Denna alternering av mandat fortsätter sedan tillsvidare. 
- Brändö kommun, Föglö kommun, Kumlinge kommun, Kökar kommun och Sottunga kommun 
utser bland sig en ledamot med ersättare. 
Värdkommunen har rätt att utse ordförande och Jomala kommun viceordförande för den 
gemensamma nämnden. 
Kostnadsfördelningen för myndigheten och sker enligt antal invånare per 1.1 aktuellt 
verksamhetsår. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar förslaget till avtal om gemensam räddningsmyndighet och dito 
nämnd. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med undantag av nämndens sammansättning, där kommunstyrelsen föreslår att 
nämnden utökas med en ordinarie plats jämte personlig ersättare för densamme, att reserveras 
för Norra Ålands kommuner. 
 

KS § 136/28.8.2019 
Det slutliga avtalsförslaget presenterades på ett gemensamt möte den 23.5.2019. Det är 
framtaget av Jomala kommun och staden tillsammans i enlighet med uppdrag från samtliga 
kommuner och utgående från diskussioner med samtliga kommuner närvarande. 
 
Räddningsområde Ålands landskommuner hade ett möte den 11.7.2019 där man rekommen-
derar sina medlemskommuner att inte ingå i det slutliga förslaget till myndighetssamarbete (bil 
a), bland annat då de frågor som ställts vid mötet i maj inte ännu besvarats samt mot bakgrund 
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av farhågan att myndigheten ska placeras i räddningsverkets lokaler som enligt stadens budget 
byggs till för ändamålet.  
 
Mariehamns stad har efter det, i separat e-post (bil b), svarat på de frågor som framförts, och 
även i en separat försäkran meddelat att en eventuell gemensam myndighet inte kommer att 
placeras i räddningsverkets lokaler utan vid tekniska verken. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Finströms kommun omfattar det 
liggande avtalsförslaget enligt bilaga (bil c) samt befullmäktigar kommundirektören att 
underteckna detsamma, såvida samarbetet förverkligas. 

  
 Diskussion: 

Kommunstyrelsen upplever missnöje med avtalets 8 § enligt vilken värdkommunen avgör 
myndighetens placering, vilket borde åligga den gemensamma nämnden. 

 
Beslut: 

 Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet bordläggs till nästa möte. 
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§ 137 TECKNINGS- OCH DISPOSITIONSRÄTT TILL KOMMUNENS BANKKONTON 

KS § 137/28.8.2019 
Vikarierande ekonomichef M.K. avslutade per 31.7 sin tjänst för Finströms kommun och 
efterträds från och med 1.8.2019 av Ida Eklund och Tiina Zetterman som vik ekonomichef. 

 
Vik ekonomicheferna bör under perioden augusti 2019 till och med mars 2020 inneha tecknings- 
och dispositionsrätt till Finströms kommuns bank- och fondkonton, enligt bilaga. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att för perioden augusti 2019 till och med utgången av mars 2020 
bevilja vik ekonomicheferna Ida Eklund och Tiina Zetterman tecknings- och dispositionsrätt till 
Finströms kommuns bank- och fondkonton enligt bilaga samt att frånta tidigare vik ekonomichef 
M.K. desamma.  
 
Beslut: 

 Enligt förslag. 
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§ 138 FYLLNADSVAL KOMMUNSTYRELSEN JÄMTE VAL AV VICEORDFÖRANDE 

KS § 138/28.2.2019 
Kommunstyrelsens viceordförande Inger Rosenberg-Mattsson avled i juli 2019, varvid en ny 
ledamot jämte viceordförande behöver väljas för återstoden av mandatperioden 2019.  

 
Tillsättande av kommunstyrelse och val av presidium sker i enlighet med kommunallagen 48 §. 
 
Valbar till ledamot i styrelsen är den som har kommunen som sin hemkommun och som har 
rösträtt i kommunalval i någon kommun i landskapet, med undantag enligt kommunallagen 47 §. 
 
Rosenberg-Mattsson utgjorde även kommunstyrelsens representant i samhällsnämnden. 
Tillsättande av detta uppdrag kan med fördel tas efter fullmäktiges val av ny styrelseledamot. 
 

 Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige a) utser ny ledamot i kommunstyrelsen samt 
b) väljer viceordförande för densamma för återstoden av mandatperioden 2018-2019. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 139 FYLLNADSVAL NÅHD STYRELSE INKL ORDFÖRANDE 

KS § 139/28.8.2019 
Med anledning av Inger Rosenberg-Mattssons bortgång i juli 2019 behöver ny styrelseledamot 
och ordförande utses för kommunalförbundet NÅHD:s styrelse. 

 
I förbundsstyrelsen företräds varje medlemskommun av en ordinarie ledamot med en personlig 
ersättare. Dessa utses för två år åt gången. 

 
Förbundsstyrelsen 2018-2019: 
Ordinarie        Ersättare  
Finström   Vakant, ordförande     Torbjörn Björkman  

      Geta   Gunnel Nordlund-White, viceordförande Marianne Häggblom  
      Saltvik   Jan Lindgrén     Jörgen Lindblom  
      Sund   Göte Winé (begärt befrielse)  Christer Mattsson  
      Vårdö   Mikael Lindholm     Magnus Sandberg 
 

Den norråländska ombudsstämman § 5/29.2.2016 enades kring att Finström har ordförandeskap 
i NÅHD förbundsstyrelse och Sund i förbundsfullmäktige under mandatperioden, samt att 
kommunerna vid val av ledamöter och ersättare ansvarar för att jämställdhetsprincipen följs. 
 
Valbar till kommunalförbundets organ är den som har rösträtt i kommunalval i någon kommun i 
landskapet, enligt kommunallagen 87 §. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige en ny ledamot i och ordförande för NÅHD:s 
styrelse för återstoden av mandatperioden.  
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet återremitteras. 
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§ 140 FYLLNADSVAL ARBETSGRUPP ROSENGÅRD 

KS § 140/28.8.2019 
Kommunstyrelsen tillsatte i våras en arbetsgrupp för tillbyggnad av äldreboendet Rosengård. Till 
gruppen utsågs Dick Lindström, Inger Rosenberg-Mattsson, Aron Lundström och Jana Anders-
son. Gruppen har sedan inom sig utsett Rosenberg-Mattsson till ordförande och Lindström till 
viceordförande.  
 
Med anledning av Rosenberg-Mattssons bortgång behöver en ny representant utses till gruppen. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen väljer ny representant till arbetsgruppen för Rosengårds om- och tillbyggnad. 

 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet bordläggs. 

 

§ 141 FYLLNADSVAL ARBETSGRUPP FÖR ÖVERSYN AV BUDGET 

KS § 141/28.8.2019 
Kommunstyrelsen tillsatte (KS § 11/2017) en arbetsgrupp för översyn av budgetarbetet. Till 
gruppen utsågs kommundirektören och ekonomichefen samt kommunstyrelsens Sven-Anders 
Danielsson och Inger Rosenberg-Mattsson.  
 
Med anledning av Rosenberg-Mattssons bortgång behöver en ny representant utses till gruppen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen väljer inom sig en ny representant till arbetsgruppen för översyn av 
budgetarbetet. 
 
Beslut: 

 Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att arbetsgruppen för översyn av budgetarbetet avvecklas. 
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§ 142 FYLLNADSVAL STYRGRUPP FÖR KOMMUNREFORM 

KS § 142/28.8.2019 
Kommunstyrelsen (KS § 96/15.5.2019) har utsett Roger Höglund och Inger Rosenberg-Mattsson 
som förhandlare i norra Ålands styrgrupp för kommunreformen, med Sven-Anders Danielsson 
som ersättare. 
 
Med anledning av Rosenberg-Mattssons bortgång behöver en ny förhandlare utses.  
 
Bland norra Ålands kommuner i övrigt har både Saltvik och Vårdö bordlagt frågan till efter 
höstens val (Saltvik till den därefter tillträdande nya styrelsen) medan Sund har frågan 
återremitterad och Geta inte ännu tagit den till behandling.  
 
Kommunutredarna har riktat en skrivelse till kommunerna (bil) där de redogör för det tänkta 
upplägget och för den lagstadgade tidtabellen, som benämns som ”relativt strikt”.  
 
Kommundirektörens förslag: 

 Kommunstyrelsen väljer en ny förhandlare till norra Ålands styrgrupp för kommunreformen. 
 

Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att utse Åke Mattsson till ny förhandlare till norra Ålands 
styrgrupp för kommunreformen. 

 

§ 143 VAL AV NÄMNDEMAN 

KS § 143/28.8.2019 
Kommunfullmäktige beslöt i mars 2016 att till nämndemän i Ålands tingsrätt för åren 2016-2019 utse  
Sven-Anders Danielsson och Inger Rosenberg-Mattsson. 
 

Med anledning av Rosenberg-Mattssons bortgång behöver en ny nämndeman utses.  
 

Kommundirektörens förslag: 
 Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige en ny nämndeman till tingsrätten. 
 

Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att föreslå Solveig Gestberg som ny nämndeman till 
tingsrätten. 
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§ 144 FÖRLORAD VALBARHET KOMMUNFULLMÄKTIGE 

KS § 13144X/28.8.2019 
 Kommunfullmäktigeledamot Regina Lindblom (Lib) har flyttat till annan kommun.  
 

Enligt kommunallagen 36 § gäller att ”Valbar till ledamot i fullmäktige är den som har 
kommunen som sin hemkommun och som har rösträtt i kommunalval i någon kommun i 
landskapet”. Kommunallagen 16 § anger vidare att ”om en ledamot i ett kommunalt organ 
förlorar sin valbarhet förfaller förtroendeuppdraget genast och fullmäktige skall konstatera att 
ledamoten har avgått från sitt uppdrag” samt att ”Har en ledamot förlorat sin valbarhet i 
fullmäktige, befriats från uppdraget eller avlidit övertas uppdraget för den återstående 
mandattiden av den i ordningen förste ersättaren.” 
 
Förste ersättare på Liberalernas lista är Mieke de Vries, som därmed träder in i fullmäktige. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige konstaterar Regina Lindbloms förlorade 
valbarhet som följd av flytt från kommunen, att ledamoten avgått från sitt uppdrag samt att hon 
därmed efterträds av Mieke de Vries som ledamot i kommunfullmäktige.  

 
 Beslut: 
 Enligt förslag. 
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§ 145 BEGÄRAN OM BEFRIELSE JÄMTE FYLLNADSVAL ÅKF-STÄMMAN 

KS § 145/28.8.2019 
Regina Lindblom har i samband med flytt från Finströms kommun anhållit om befrielse från sitt 
uppdrag som personlig ersättare för Åke Mattsson vid stämman för kommunalförbundet Ålands 
kommunförbund.  
 
Enligt kommunallagen 87 § gäller att ”Valbar till kommunalförbundets organ är den som har 
rösträtt i kommunalval i någon kommun i landskapet”, varför valbarheten inte formellt upphört, 
och 15 § anger att ”En förtroendevald skall handha sitt uppdrag under den tid för vilken han eller 
hon valts och även efter denna tid, tills någon annan har valts till uppdraget. Om ett förtroende-
uppdrag blir ledigt under pågående mandattid skall en ny innehavare av förtroendeuppdraget 
utses för den återstående mandattiden”. Kommunallagens 17 § stadgar att ”En förtroendevald 
som visar giltigt skäl skall beviljas avsked från uppdraget. Avsked beviljas av fullmäktige, utom för 
ledamöterna i en kommitté som beviljas avsked av styrelsen”. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att a) Regina Lindblom beviljas befrielse 
från uppdraget som ersättare vid Ålands kommunförbunds stämma och b) ger förslag till ny 
personlig ersättare för Åke Mattsson i detsamma organet.  
 
Beslut: 
Enligt förslag, som ny ersättare föreslås Fredrik Andersson. 
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§ 146 FYLLNADSVAL GODBY VALNÄMND 

KS § 146/28.8.2019 
Roland Lindblom i Godby valnämnd har sommaren 2019 flyttat till annan kommun.  
 
Enligt kommunallagen 54 § gäller att ”Valbar till ledamot i en nämnd är den som har kommunen 
som sin hemkommun och som har rösträtt i kommunalval i någon kommun i landskapet” och 
enligt 16 § gäller att ”Om en ledamot i ett kommunalt organ förlorar sin valbarhet förfaller 
förtroendeuppdraget genast och fullmäktige skall konstatera att ledamoten har avgått från sitt 
uppdrag”. 
 
Nämnden består av   Ersättare (ej personliga) 
- Christina Danielsson, ordförande  - Patricia Boman 
- Sven Sjöberg, viceordförande   - Monica Clemes 
- Carl Lars Lindén   - Werner Sundberg 
- Marianne Karlsson 
- Roland Lindblom (har flyttat till annan kommun)  

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige konstaterar Roland Lindbloms förlorade 
valbarhet som följd av flytt från kommunen och ger förslag till ny ledamot i Godby valnämnd. 

 
 Beslut: 

 Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet bordläggs. 
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§ 147 VALAFFISCHERING 2019 – EXTRA ÄRENDE 

KS § 147/28.8.2019 
 

Det förekommer på sina håll förfrågningar om att sätta upp skyltar, affischer och annat 
reklammaterial längs med kommunens vägar i syfte att bedriva valkampanj inför lagtings- och 
kommunalvalet den 20 oktober 2019.  
Från kommunens sida är det viktigt att upprätthålla trafiksäkerheten. Kommunen bör därför 
förbehålla sig rätten att flytta eller ta bort affischering som stör trafiksäkerheten eller på annat 
sätt orsakar olägenhet i omgivningen.  
Kommunen bör även uppmärksamma valombuden och kandidaterna på att detta enbart gäller 
kommunens egna mark- och vägområden. För affischering på övriga offentliga eller privata 
aktörers mark krävs tillstånd av markägaren.  
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att som princip tillåta affischering på överenskommen plats längs 
kommunens vägområden i samband med lagtings- och kommunalvalet den 20 oktober 2019, för 
de kandidater och politiska föreningar som har kandidater i kommunalvalet i Finström. 
Kommunstyrelsen beslutar vidare ge tekniska förvaltningen rätt att flytta eller ta bort 
affischering som stör trafiksäkerheten eller på annat sätt orsakar olägenhet i omgivningen, om 
möjligt efter en dialog med kandidaten eller valombudet. All valaffischering ska tas bort av 
kandidaten eller de politiska föreningarna senast den 31 oktober 2019 eller så gör kommunen 
det på kandidatens eller partiets bekostnad.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
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§ 148 GODBY HOTELL – EXTRA ÄRENDE 

KS § 148/28.8.2019 
 

Landskapsfogdeämbetet bjuder ut fastighet för härbärgerings- och hotellrörelse i centrala 
Godby, tidigare ”Godby hotell”, 60-408-1-3, Allmänna sjukhuset område RN:r 1:3, om 0,81 ha. 
Försäljningen sker genom auktion 9 september. 
Enligt kommunens investeringsbudget finns ett anslag för inköp av fastigheter. Detta har delvis 
nyttjats för förvärvande av den intilliggande vägstationen, som ska nyttjas för kommunens 
fastighetsskötare och tekniska sektor. 
 
Konstateras: 
Ordf Roger Höglund anmäler och beviljas jäv och deltar ej i ärendets behandling. 
Ordförandeskapet övertas av II viceordf Sven-Anders Danielsson. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att ge II viceordförande Sven-Anders Danielsson i uppdrag att delta 
vid auktionen med mandat att bjuda upp till en nivå enligt bilaga, som hålls sekretessbelagd fram 
till efter auktionstillfället. 
 

§ 149 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Beslut: 
Sammanträdet förklaras avslutat kl 20:03. 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:  123- 
 
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. 
 
Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN 
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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

