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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTA          

  Utfärdat den 18.6.2010 Nr  
 KOMMUNSTYRELSEN  12/10 
Sammanträdestid Måndag 23.6.2010 kl. 17.00 

Sammanträdesplats Kommungården, sammanträdesrummet 
 
221 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
222 § Protokolljusterare  
223 § Föredragningslistan 
224 § Delgivning 
225 § Protokoll från nämnder 
226 § Kommunfullmäktiges sammanträde 
227 § Tillsättande av barnskötare  
228 § Budgetuppföljning – Socialförvaltningen  
229 § Budget 2011 samt ekonomiplan för åren 2012-2013 
230 § Budgetuppföljning – Äldreomsorgen  
231 § Tillsättande av närvårdare – Hemservicen  
232 § Information om gemensamt socialnämndsmöte för norra Åland 
233 § Tillsättande av lokalvårdare  
234 § Anhållan om byggnadsplaneändring   
235 § Skyddsrum  
236 § FAB Bärvägens bolagsstämma 
237 § Begäran om utlåtande gällande samarbete inom barnskydd 
238 § Kiosken på Mattssons parkeringsplats  
239 § Hemställningsmotion 
240 § Snöplogningsavgifter 2010-2011 
241 § Godby gamla daghem 
242 § ÅEA:s begäran tillstånd lägga ned ledningar 
243 § Ansökan om vägnamn 
244 § Ansökan om byggnadsplaneändring – tomt i Godby  
245 § Anhållan om tillsättande av lärartjänster hösten 2010 
246 § Besvärsanvisning  
247 § Nästa sammanträde  
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 221 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 222 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Bernt Randelin och Maj-Gun Lignell till 
att justera dagens protokoll. 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 223 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan med följande 
tillägg: 

• Godby gamla daghem 
• ÅEA:s begäran tillstånd lägga ned ledningar 
• Ansökan om vägnamn 
• Ansökan om byggnadsplaneändring – tomt i Godby  
• Anhållan om tillsättande av lärartjänster hösten 2010 

 

DELGIVNING 

Kst § 224 
Delgivning av följande handlingar: 

• PM från lönemöte Mariehamns stad, 19.5.2010 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER 

Kst § 225 
Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (5/10) 
Byggnadsnämnden (4/10) 
Skolnämnden (4/10) 5/10, 6/10 
Lantbruksnämnden (1/10)                                                                                                
Socialnämnden (5/10) 
Tekniska nämnden (4/10) 5/10 
Räddningsområde Ålands landskommuner (3/10) 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 11/10 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 

 
Kst § 226 

Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Ålands skall 
kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattas 
av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige höll sammanträde 
17.6.2010.                                                                                                         
Förslag:  
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkommit i laga 
ordning och antecknar i övrigt protokollet till kännedom.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

TILLSÄTTANDE AV BARNSKÖTARE 

SocN § 89/3.5.2010 
 
En ordinarie anställd barnskötare inom kommunens 
barnomsorg med nuvarande placering vid Godby daghem har 
beviljats befrielse från sin befattning per den 15.08.2010.  
I landskapsförordningen om barnomsorg stadgas följande i 5 §: 
”Det skall finnas minst en person med stadgad utbildning för 
varje påbörjad grupp om fyra barn om barnen är under tre år 
och minst en person för varje påbörjad grupp om sju barn om 
barnen är över tre år”. 
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Med hänvisning till platssituationen inom barnomsorgen finns 
behov av att tillsätta befattningen. 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen om 
rätt att tillsätta en befattning i tillsvidare anställning som 
barnskötare inom kommunens barnomsorg fr o m den 
16.08.2010. 
Vik. socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
-------------------  
 

Kst § 227 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beviljar rätt att tillsätta befattningen enligt 
socialnämndens förslag. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 

 

BUDGETUPPFÖLJNING – SOCIALFÖRVALTNINGEN 

SocN § 116/31.5.2010 
 
• Bilaga 3: Socialförvaltningens ekonomiska rapport 
• Bilaga 4: Information gällande utkomststödet 
• Bilaga 5: Barnomsorgens ekonomiska rapport 
 
Efter fyra månader är bruksgraden för socialförvaltningen 
37,78 %, vilket innebär att 1.147.892,90 euro av budgeten är 
förverkad. 33,33 % av budgeten på 3.038.305,00 euro skulle 
innebära  beloppet 1.011.755,50 euro. Skillnaden är 136.137,40 
euro. 
Kostnadsstället Socialförvaltningen håller bruksgraden. 
Anstalts – och familjevård, bruksgraden är 70,01 %. Ett 
ärende är anhängiggjort vid Ålands Förvaltningsdomstol vilket 
kan minska bruksgraden. 
Annan barn och familjevård, bruksgraden är bara 19,79 %, men 
kostnader för t.ex. fältar -  verksamheten finns ännu inte med. 
Vård på åldringshem 
61,51 % av budgeterade medel för De Gamlas Hem har 
förverkats. Budgeterade medel tillåter en månadskostnad  på 
59.827,08 euro. Med de extraplatser som kommunen behöver 
har månadskostnaden för fyra månader blivit 110.390,35 euro.  
För platser köpta på Gullåsen är bruksgraden efter tre månader 
10,87 % (aprilmånadens räkning ej ännu bokförd ). Den totala 
bruksgraden för kontot är 47,17 %. 
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Kontot Sysselsättningsverksamhet för handikappade, 
Kontot förbrukat genom tidigare socialnämndsbeslut för bl.a. 
arbetsplatser på FIX - tjänst. 
Handikappservice, bruksgraden är 64,28 %. 
Färdtjänsten är för lågt budgeterad. Behovet av stödpersoner 
och personliga assistenter ökar. 
Missbrukarvården. 
Bruksgraden är idag så låg som 15,79 %. Socialnämnden för 
en diskussion med missbrukarvården i Mariehamn om 
besöksavgiften som är 143 euro per besök och ersättning för 
öppenvården har hittills inte utgått från kommunen.  Drygt 
hälften av budgeterade medel går åt för januari – mars vid 
betalning. 
Utkomststödets bruksgrad är 47,65 %. Det finns en möjlighet 
att behovet av utkomststöd minskar över sommaren, närmast 
p.g.a. att el och värmekostnader är högre under 
vintermånaderna. Någon utkomststödstagare har även kunnat 
få sommararbete. Nyinflyttning bör dock beaktas. 
Gällande Barnomsorgens ekonomiska rapport är bruksgraden 
28,92 %. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden antecknar den ekonomiska rapporten till 
kännedom samt get ärendet vidare till kommunstyrelsen. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
-----------------  

Kst § 228 
Förslag:  
Kommunstyrelsen antecknar uppföljningen till kännedom.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

BUDGET 2011 SAMT EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2012-2013 

Kst § 229    
Upptas till behandling budgetdirektiven för år 2011, bilaga A § 
229/10 kst. Inför 2011 föreslås kostnaderna bevaras på 2010 
års nivå, lönerna höjs enligt gällande kollektivavtal och att 
kommunförbundens budgeter följs. Vidare föreslås att en skild 
budgetram för äldreomsorgen inför. Förslag till budgetramar 
presenteras under mötet. Nämnderna skall inkomma med sina 
budgetförslag till kommunkansliet senast 3 september 2010 och 
i samband med budgetbehandlingen, förslag till avgifter och 
ekonomiplan för 2012-2013. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen omfattar budgetdirektiven och beslutar 
inbegära nämndernas förslag till budget och avgifter för 2011 
samt förslag till ekonomiplan för år 2011-2012.  
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Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. Vidare beslöt 
kommunstyrelsen att föreslå inför fullmäktige att 
minimikostnaden för investering höjs från 4000€ till 8000€.  
 

 

BUDGETUPPFÖLJNING – ÄLDREOMSORGEN 

Kst § 230 
Äldreomsorgens budgetuppföljning, bilaga B § 230/10 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig uppföljningen till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 

 

TILLSÄTTANDE AV NÄRVÅRDARE – HEMSERVICEN 

SocN § 124/31.5.2010 
 

En befattning som närvårdare med omfattningen 78,4 % är 
tillsatt med en tillfällig anställning t o m den 29.09.2010. Under 
förutsättning att Rosengård byggs till med boenderum för äldre 
kommer verksamheten att genomgå vissa förändringar. En 
sådan förändring skulle kunna vara att Linneagårdens 
stödboende, med omfattningen 4 boenderum, integreras med 
den övriga verksamheten för äldre. Det innebär i så fall även 
förändringar för personalgruppen. I väntan på ett beslut om hur 
verksamheten för äldre ska utvecklas i Finström skulle 
socialnämnden fortsättningsvis kunna tillsätta befattningen som 
närvårdare 78,4 % med ett visstids avtal med omfattningen 1 år. 
Föreslås att socialnämnden godkänner att äldreomsorgsledaren 
anställer befattningen för 1 år under förutsättning att 
kommunstyrelsen godkänner tillsättandet. 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner att den befattning med 
omfattningen 78,4 % inom hemservicen som är tillsatt med en 
tillfällig anställning fortsättningsvis förblir en visstids anställning 
ytterligare 1 år räknat från den 30.09.2010. Föreslås att ärendet 
överförs till kommunstyrelsen. 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
---------------  

Kst § 231 
Förslag: 
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Kommunstyrelsen godkänner den tillfälliga anställningen med 
beaktande av äldreomsorgsledarens motivering. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

INFORMATION OM GEMENSAMT SOCIALNÄMNDSMÖTE FÖR NORRA ÅLAND  

 
SocN § 119/31.5.2010 

 
• Bilaga 18: Protokoll från mötet. 
 
Fas 1: Diskussion om samarbete kring den s.k. tredje 
socialarbetare. Behovet av en samarbetslösning finns i alla 
norråländska kommuner. 
Fas 2: Ur protokollet framgår att en planeringsgrupp utsågs för 
att ta fram ett förslag för gemensam familjearbetare. Från 
Finström skulle socialchefen samt socialnämndens ordförande 
ingå i gruppen - kommundirektören skulle även tillfrågas. 
Förslaget om planeringsgruppens sammansättning fattades på 
basen av att detta blir en budgetfråga samt att bl.a. 
huvudmannaskapet skall diskuteras. Frågan är av sådan natur 
att den bör förankras på samtliga nivåer. Första 
planeringsmötet är utsatt till den 7 juni kl.15.00 på 
kommunkansliet i Sund. 
Fas 3: Diskussion om bl.a. samlokalisering. 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden antecknar sig informationen till kännedom samt 
bekräftar planeringsgruppens medlemmar. Ärendet ges också 
för kännedom till kommunstyrelsen. 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget och utser viceordförande 
Sören Karlsson till Torbjörn Björkmans suppleant i 
arbetsgruppen. 
---------------------  

Kst § 232 
Protokoll från de norråländska kommunernas gemensamma 
socialnämndsmöte, bilaga C § 232/10 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig ärendet till kännedom.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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TILLSÄTTANDE AV LOKALVÅRDARE 

Kst § 233  
Befattningen som 50 % lokalvårdare för kommunkansliet och 
södra längan har sökts av 10 personer. 1 ansökan av dessa 
inkom försent. Annons har varit ute i tidningarna den 2 juni 
2010. Ansökningstiden var till den 16 juni 2010. 
Rekryteringsansvariga rekommenderar Ricarda Dennstedt för 
befattningen.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att anställa Ricarda Dennstedt i 
tillsvidare anställning med tillträde enligt överenskommelse och 
lön enligt avtal. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 

 

ANHÅLLAN OM BYGGNADSPLANEÄNDRING  

Kst § 136/21.4.2010 
Daniel Danielsson anhåller om byggnadsplaneändring för 
fastigheterna 3.20, 3:58 och 3:63 i Bamböle, bilaga B § 136/10 
kst. Genom byggnadsplaneändringen ändras 
rekreationsområden och tomtindelningar. Vidare anhåller 
Danielsson om att Dan Engblom godkänns som planläggare för 
området. 
 
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att inbegära utlåtanden över 
anhållan från områdesarkitektkontoret och byggnadsnämnden. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-----------------  

Kst § 234 
Byggnadsnämnden förordar i Bn § 37/20.4.2010 att den 
föreslagna ändringen i planen godkänns.   
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att lägga ut planen till allmänt 
påseende i 30 dagar, bilaga D § 234/10 kst. Vidare godkänner 
kommunstyrelsen Ursula Koponen som planläggare.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet.  
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SKYDDSRUM 

Kst § 235 
Statens Ämbetsverk (tid.Länsstyrelsen) har beviljat en temporär 
befrielse från skyldigheten att bygga skyddsrum i anslutning till 
simhallen, t.o.m. 30.6.2010. Kommunen planerar att bygga ett 
skyddsrum som täcker både simhallens och det nya 
daghemmets behov. Byggnadsprojektet har inte fortskridit enligt 
plan varför en anhållan om fortsatt temporär befrielse från 
skyldigheten att bygga skyddsrum, är befogad.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att rikta bifogad anhållan till Statens 
Ämbetsverk, bilaga E § 235/10 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 

 

FAB BÄRVÄGENS BOLAGSSTÄMMA  

Kst § 236 
Fastighetsaktiebolaget Bärvägen kallar aktieägarna till ordinarie 
bolagsstämma i juni 2010. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar utse en representant till 
bolagsstämman. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg kommundirektören till kommunens 
representant på stämman. 
 
 

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE GÄLLANDE SAMARBETE INOM BARNSKYDD 

Kst § 392/3.12.2009 
Hammarlands kommun har inkommit med en begäran om 
utlåtande gällande samarbete inom barnskydd, bilaga F § 
392/09 Kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till socialnämnden för 
utlåtande. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
---------------  

SocN § 26/1.3.2010 
 
• Bilaga 3: Soc.N § 206, 14.12.2009 
• Bilaga 4: Bilaga 6, Soc.N § 206, 14.12.2009 
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Kommunstyrelsen inbegär socialnämndens utlåtande över de 
preliminära utkast till avtal och instruktion för samarbete inom 
barnskydd mellan kommunerna Finström, Eckerö, Geta och 
Hammarland. 
Tjänstemännen har granskat utkasten och konstaterar att man i 
protokollet från samarbetsmötet den 24.3.2009 framhöll i punkt 
4 att samarbetet skulle avgränsas till ett snävt område inom 
barnskyddet.  
Konstateras att behovet av samarbete berör de paragrafer som 
handlar om den s.k. tredje socialarbetaren vilket redovisas för i 
Kst 324 Hammarland första stycket . BS 13 § mom. 1. 
M.a.o. förslaget bör omarbetas att gälla endast detta område. 
Förslag: 
Socialnämnden är positiv till ett samarbetsavtal med 
Hammarlands kommun. Avtalet bör dock omarbetas att gälla 
enbart de uppgifter som finns beskrivna i Bsk 13 § mom. 1. 
Föreslås att tjänstemännen ges befogenhet att tillsammans 
med Hammarlands socialarbetare utarbeta ett snävare förslag 
som direkt kan godkännas av kommunstyrelsen. 
Beslut: 
Förslaget godkänns och ärendet överförs till kommunstyrelsen. 
---------------------  

Kst § 237 
På basis av möte med tjänstemän från Finströms, Eckerö och 
Hammarlands kommuner den 26.5.2010 har justeringar gjorts i 
de slutliga förslagen till instruktion och avtal för samarbete inom 
barnskyddet, bilaga F § 237/10 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
instruktionen och avtalet för samarbete inom barnskyddet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

KIOSKEN PÅ MATTSSONS PARKERINGSPLATS 

Kst § 212/7.6.2010  
Med hänvisning till ärendet gällande kommunens fastigheter 
har byggnadskontoret kommit till att det är möjligt att flytta på 
kiosken på Mattssons parkeringsplats. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att kiosken bjuds ut 
till försäljning. Vidare föreslår kommunstyrelsen att köparen står 
för kostnaden för att flytta byggnaden. Efter flytten bör tekniska 
nämnden ombesörja asfaltering av gårdsplan där byggnaden 
stått.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------------  

Kfm § 42/17.6.2010 
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Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att kiosken på 
Mattsons parkeringsplats bjuds ut till försäljning. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
-----------  

Kst § 238 
Förslag: 
Kommunstyrelsen fastställer ett utgångspris och övriga villkor 
för försäljning av kiosken samt ger tekniska nämnden i uppdrag 
att genomföra försäljningen.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen fastställde utgångspriset till 10.000€ och 
delegerade försäljningen åt kommundirektören. 
 
 

HEMSTÄLLNINGSMOTION 

Kfm § 45/17.6.2010 
Thomas Mattson inlämnade en hemställningsmotion med 
hemställningen att utreda möjligheten att höja hemvårdsstödet, 
bilaga L § 45/10 kfm. 
Beslut:  
Kommunfullmäktige remitterade ärendet till styrelsen för 
beredning.   
-------------  

Kst § 239 
En hemställningsmotion angående höjning av hemvårdstöd har 
delegerats till styrelsen för beredning, bilaga G § 239/10 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen ber socialnämnden om ett utlåtande 
angående motionen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

SNÖPLOGNINGSAVGIFTER 2010-2011 

TN § 41/18.5.2010   
Taxorna föreslås höjas med 5 %.  
Reglerna kompletteras med: 
Plogningsavgift som inte betalats den 15 november har en 
förhöjd taxa på 50 %.   
Plogning får man tidigast en vecka efter att betalningen syns på 
kommunens konto.   
Förslag till beslut: 
Tekniska nämnden beslutar förslå för kommunstyrelsen att 
taxorna höjs med 5 % samt att reglerna kompletteras med: 
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Plogningsavgift som inte betalas inom oktober har en förhöjd 
taxa på 50 %.   
Plogning får man tidigast en vecka efter att betalningen syns på 
kommunens konto.  
BESLUT: 
Enligt förslag 
-------------------  

Kst § 182/26.5.2010 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
snöplogningsavgifterna för 2010-2011 enligt tekniska 
nämndens förslag.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet.  
----------------------  

Kst § 207/7.6.2010 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet med kommuningenjören 
och besluter om vidare åtgärder.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att föreslå inför fullmäktige att 
snöplogningsavgifterna för 2010-2011 fastställs enligt tekniska 
nämndens förslag.  
 

Kfm § 41/17.6.2010  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer 
snöplogningsavgifterna för 2010-2011 enligt:  

• 5 % höjning av snöplogningsavgifterna 
• Plogningsavgift som inte betalas inom oktober har en 

förhöjd taxa på 50 % 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt att delegera beslutanderätten i 
ärendet till kommunstyrelsen.  
---------------------  
 

Kst § 240 
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att fastställa snöplogningsavgifterna 
enligt tekniska nämndens förslag.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. Vidare gavs tekniska 
nämnden i uppdrag att klargöra tidpunkten på dygnet när 
plogningen senast skall vara genomförd.  
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GODBY GAMLA DAGHEM 

Kst § 211/7.6.2010 
Med hänvisning till ärendet gällande kommunens fastigheter. 
Förslag gällande det framtida nyttjandet av fastigheten har 
inkommit och är: 

• Ett företagarcentrum där småföretag kunde hyra 
arbetsrum. 

• Ett hantverkarcentrum.  
• Ett mångkulturellt centrum.  
• Intresse för att hyra in sig på delar av fastigheten har 

visats av församlingen (delad användning med 
ungdomsgården), Finströms folkdansare, 
musikorkestrar. 

• En del av äldreomsorgen. 
Fastigheten har ett visst ytrenoveringsbehov oberoende av det 
framtida nyttjandet.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar förslagen och besluter om vidare 
åtgärder.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bjuda in företagarföreningen i 
Finström. Vidare gav kommunstyrelsen socialnämnden i 
uppdrag att inventera kvarvarande lösöre i gamla daghemmet.  
-----------------  

Kst § 241 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet med företagarföreningen i 
Finström samt besluter om vidare åtgärder.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att delegera ärendet till tekniska 
nämnden och kultur & fritidsnämnden som i samråd med 
företagarföreningen vidareutreder förutsättningarna för ett 
företagarcentrum.  
 
 
 

 

ÅA:S BEGÄRAN OM TILLSTÅND ATT LÄGGA NED LEDNINGAR 
 
 
TN § 7/27.1.2009 
 
 

ÅEA begär tillstånd att lägga ner ledningar på kommunens mark 
och i vägområde på Stornäsvägen. Det betyder att hög- och 
lågspänningsledningar som idag går som luftledningar i Godby 
grävs ner i marken. 
Förslag till beslut: 
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att 
man är positiv till ÅEA begäran om marklov för nedläggning av 
ledning i mark enligt bifogade kartor. Byggnadskontoret 
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kontaktas innan arbetena påbörjas för att stämma av var vatten- 
och avloppsledningar är nedgrävda. 
Beslut: 
Tekniska nämnden beslutar enligt förslag kompletterat med ett 
önskemål om att även luftledningen till Björkvägen grävs ner. 
--- 

Kst § 52/11.2.2009 
 
Förslag:  
Kommunstyrelsen beviljar marklov för nedläggning av ledning i 
mark enligt bifogade kartor. Byggnadskontoret kontaktas innan 
arbetena påbörjas för att stämma av var vatten- och 
avloppsledningar är nedgrävda. Kommunstyrelsen samtycker till 
att tekniska nämnden i sina kontakter med ÅEA framför att 
kommunen önskar att luftledningen till Björkvägen grävs ner. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.   

      -----------------  
TN § 54/22.6.2010  
  

ÅEA begär tillstånd att justera lite på ledningsdragningen enligt 
kartan. 
Förslag till beslut: 
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att 
godkänna förändringen.  
BESLUT: 
Enligt förslag 
---------------  

Kst § 242 
Förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar tekniska nämndens beslut. 
Beslut. 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

 

ANSÖKAN OM VÄGNAMN 

Kst § 193/26.5.2010 
En ansökan om vägnamn i Bamböle har inkommit, bilaga F § 
193/10 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen inbegär ett utlåtande från byggnadsnämnden 
angående ansökan om vägnamn. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-------------  

Bn § 101/22.6.2010   
   
Uppta till behandling Finströms kommunstyrelses begäran om 
utlåtande gällande ansökan om ändring av vägnamn i Björkö, 
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Bamböle. Sökande ansöker om att ändra vägnamn från 
Bergövägen till Hästhaguddsvägen 
Förslag till beslut: Byggnadsnämnden förordar inför Finströms 
kommunstyrelse att vägnamnet ändras enligt ansökan. 
Beslut: Enligt förslag 
--------------  

Kst § 243 
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner ansökan om vägnamn i Bamböle. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

ANHÅLLAN OM BYGGNADSPLANEÄNDRING – TOMT I GODBY 

Kst § 157/6.5.2010 
Carola Frantzén anhåller om en byggnadsplaneändring för tomt 
5 och 6 i kv. 21 i Godby och att Ursula Koponen godkänns som 
planläggare, bilaga B § 157/10 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att begära utlåtanden över förslaget 
av byggnadsnämnden och områdesarkitektkontoret.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-------------  

Bn § 100/22.6.2010  
   
Uppta till behandling Finströms kommunstyrelses begäran om 
utlåtande gällande ansökan om byggnadsplaneändring för tomt 
5 och 6 i kvarter 21 i Godby och godkännande av Ursula 
Koponen som planläggare. 
Förslag till beslut: Byggnadsnämnden förordar inför Finströms 
kommunstyrelse att byggnadsplanen ändras enligt ansökan och 
att Ursula Koponen godkänns som handläggare. 
Beslut: Enligt förslag 
-------------------  

Kst § 244 
Förslag till byggnadsplaneändring samt områdesarkitektens 
utlåtande, bilaga H § 245/10 kst.   
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner Ursula Koponen som planläggare 
och beslutar att ställa ut planen till allmänt påseende i 14 dagar. 
Vidare föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige fastställer 
planen under förutsättning att inga anmärkningar inkommer.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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ANHÅLLAN OM TILLSÄTTANDE AV LÄRARTJÄNSTER HÖSTEN 2010 

Kst § 245 
Skoldirektören anhåller på skolnämndens vägnar om 
tillsättande av lärartjänster hösten 2010, bilaga I § 246/10 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner tillsättande av lärartjänster enligt 
skoldirektörens förslag. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

BESVÄRSANVISNING 

Kst § 246 
Sammanträdet förklarades avslutat kl. 19:45 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
 
 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 247 
Förslag:  
Nästa sammanträde äger rum enligt kallelse.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

 

 

 

 

 

 



ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING

Kommunens myndighet Datum för sammanträdet Paragraf
Kommunstyrelsen i Finström               23 juni 2010                                              §§ 221-247  

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 §  
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer i protokollet:
234, 237, 239, 241. 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande  
enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet:
221-223

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda  
beslut. Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

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 är

Kommunstyrelsen i Finström
Skolvägen 2
22410 Godby

Yrkandet skall 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.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall  
undertecknas av den som framställer det.



BESVÄRSANVISNING

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med  
anledning av rättelseyrkande 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 kommunalbevär 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
221 01 Mariehamn

Paragrafer i protokollet:

Besvärstid är 30 dagar från dagen för 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.

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31
221 01 Mariehamn

Paragrafer i protokollet: 

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras



Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat  
skriften. Om endast den som fattat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke,  
boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt  
bestyrkt kopia.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.  
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens  
eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan  
besvärstiden går ut.

Avgift

Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters  
prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 82 euro av en ändringssökande i  
förvaltningsdomstolen.
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