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§ 122 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KST § 122  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 §, förvaltningsstadga 60-64 
§§ och kommunstyrelsens beslut (KST § 32/2.3.2016).  
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 
------------- 

§ 123 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KST § 123  
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 73 §.  
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Sven-Anders Danielsson 
och Lene-Maj Johansson.  
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 
------------- 

§ 124 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KST § 124  
Ärendena behandlas i den ordning som anges på föredragningslistan, såvida orga-
net inte besluter annorlunda. Till behandling kan även beslutas att uppta sådana 
ärenden som inte nämns i sammanträdeskallelsen, enligt förvaltningsstadgan 64 §.  
 
Beslut: 
Föredragningslistan godkänns utan tillägg av ärenden av brådskande natur.  
------------- 
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§ 125 DELGIVNINGAR KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KST § 125/13.9.2017 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:   
 
- Information rörande FGS-utredningen, föredras muntligen 
- Ålands Idrottscenters ekonomiska uppföljning jan-jul 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 126 BUDGETUPPFÖLJNING JAN-JUN  

INVN § 95/22.8.2017  

BILAGA 5: KVARTALSRAPPORT II ÅR 2017 INVÅNARNÄMNDEN, PER DEN 30 06 2017 

 ●Invånarnämndens förvaltning 

 ●Socialvård 

 ●Äldreomsorg 

 ●Barnomsorg 

 ●Skola och fritidshem 

 ●NÅHD 

 ●Kultur och fritid 

 ●Centralkök 

Personal- och servicechefens förslag: Att invånarnämnden antecknar 
kvartalsrapporten per den 30 06 2017 för kännedom. 

Beslut: Enligt förslag. 
 

SamN § 104/ 13.9.2017 
Bilaga 

Budgetuppföljning för enheterna samt allmänna synpunkter. 

 Teknisk sektor 

 Byggnadsinspektion 

 Hyreshus 

Planerings- och utvecklingschefens förslag:  

Samhällsnämnden antecknar sig ärendet till kännedom. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 
 

KST § 126/13.9.2017 
Ekonomiförvaltningen har sammanställt en halvårsuppföljning för perioden jan-jun 
2017 enligt bilaga.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar halvårsuppföljning av budget för år 2017 till kännedom och 
för densamma även till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
-------------   
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§ 127 BUDGET 2018 

KST § 11/25.1.2017 
I anslutning till budgetprocessen för innevarande år framfördes i samråd mellan 
ledningsgruppen och de politiska presidierna önskemål om modernisering och 
utveckling av budgetarbetet. Som centrala punkter framfördes bland annat att 
budgetdirektiven bör tas fram tidigare och som princip baseras mer på senast kända 
utfall istället för innevarande års rambudget samt att de i ett tidigt skede ska 
förankras intersektoriellt. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en referensgrupp för utveckling av 
budgetarbetet, bestående av representanter för ledningsgruppen och de politiska 
presidierna. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. Till gruppen utses kommundirektören och ekonomichefen samt 
kommunstyrelseledamöterna Sven-Anders Danielsson och Inger Rosenberg-
Mattsson. 
 

KST § 56/5.4.2017 
Referensgruppen för utveckling av budgetarbetet tagit fram ett förslag till direktiv 
inför fastställande av budgetramar för år 2018. 
Kortfattat bygger förslaget på att budgetprocessen tidigareläggs och att driftsramar 
och investeringsprojekt godkänns redan i juni. 
Som grund för driftsramarna per resultatområde utgår man från föregående års 
preliminära bokslut beaktat de äskanden som inkommer. 
Budgeten som sådan och processen för framtagande av densamma antas med detta 
kunna bli mer levande och vital.  
Referensgruppen har i sitt arbete även uppmärksammat det önskemål som 
framförts vid strategimöten om utredning av eventuell kommande skatteväxling. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner direktiv inför fastställande av budgetramar för år 
2018 enligt bilaga och ger referensgruppen för modernisering av budgetarbetet 
utökat uppdrag att utreda en eventuell skatteväxling inför år 2018. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med tillägg att direktiven tillsänds kommunfullmäktige till kännedom. 

 
KFGE § 15/11.5.2017 

Beslut: 
Enligt förslag. 
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InvN § 72/23.5.2017 

Bilaga 6 Vart är vi på väg? 
Bilaga 7 Investeringsäskanden, Invånarnämnden 
Bilaga 8 Hållbarhetsseminariet 18 05 2017 för samhällsnämnden och   

  invånarnämnden (Roadmap). 
 

Nämnderna har fått nya direktiv inför fastställande av budgetramar år 2018. Kommunstyrelsen 
inbegär redan i maj nämndernas framställning av kända förändringar och äskanden inom driften, 
samt investeringsäskanden åren 2018-2020. Detta för att fullmäktige ska kunna omfatta 
planerade investeringar redan i juni så att projektplaner, planering och projektering kan utföras 
redan under hösten. 

 
Personal- och servicechefens förslag:  
Att invånarnämnden delger kommunstyrelsen informationen. 

 
Beslut:  
Invånarnämnden delger kommunstyrelsen information med tillägg om att utökade utrymmen 
behövs för skol- och fritidshemsverksamhet, barnomsorgs- och äldreomsorgsverksamheten. 
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SamN § 82/30.5.2017  
Bilaga äskanden enhetsvis 
Bilaga roadmap 
Sammanfattning över äskanden finns listat i bilagan. Generellt så finns stora investeringsbehov 
initierat från flertalet av kommunens enheter, samt att ökade driftskostnader på fastighets- och 
vägsidan kan antas då flera fastigheter har mindre ombyggnadsbehov som väntar samt att 
underhållsbehovet är stort på de äldre kommunalvägarna. 
Investeringsbehov är listat enligt önskemål som framkommit under budgetseminarium. 
 
Planerings- och utvecklingschefens förslag: 
Samhällsnämnden delger underlagen till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
Beslut: 
Beslut enligt förslag med tillägg om att Samhällsnämnden vill sätta särskild vikt vid att 
förutsättningar för att inrätta en samhällsplaneringsfunktion utredes. 

 
KST § 94/6.6.2017 

Nämnderna har i enlighet med direktiv inför fastställande av budgetramar för år 2018 behandlat 
sina preliminära budgetförslag där man sökt identifiera kända behov och önskemål för det 
kommande budgetåret. Tanken är att äskandena förs till fullmäktige för diskussion kring och 
prioriteringar av projekt och åtgärder, inför det vidare budgetarbetet.  

 
Invånarnämnden och samhällsnämnden höll 18 maj ett gemensamt budgetseminarium på temat 
hållbarhet och tog där fram en så kallad ”road map” enligt bilaga.  

 
Noteras bör att det av landskapsregeringen nu godkända förslaget till nytt landskapsandels-
system indikerar ett mer osäkert utfall för Finströms del, till skillnad från det förslag som nyligen 
var på remiss till kommunerna. 
 

 Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar nämndernas sammanställningar till kännedom och diskussion för vidare 
beredning i den fortsatta budgetprocessen, med uppmaning till nämnderna att i fråga om 
investeringar i första hand överväga alternativ till nybyggnation, då investeringstrycket överlag 
är omfattande och osäkerheten är stor rörande kommande behov. Även på driftssidan är 
utrymmet begränsat och förutsättningarna ännu ovanligt osäkra. 
Kommunstyrelsen godkänner uppdaterade budgetdirektiv enligt bilaga och delger dessa 
tillsammans med nämndernas sammanställningar kommunfullmäktige till kännedom. 

 
 Beslut: 
 Enligt förslag. 
 

KFGE § 25/15.6.2017 
Beslut: 
Kommunfullmäktige tar efter diskussion uppdaterade budgetdirektiv till kännedom. 
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KST § 110/23.8.2017 
Kommunstyrelsen håller sittande möte på Källbo skola och har för den fortsatta 
budgetbehandlingen bjudit in budgetansvariga för grundskola samt barnomsorg för 
muntlig redogörelse av nämnda verksamheters upplevda behov på investeringssidan. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen noterar den muntliga föredragningen och därpå följande diskussion till 
kännedom inför den fortsatta budgetbehandlingen. 
Till nästa styrelsemöte bjuds in budgetansvariga för äldreomsorg samt kultur och fritid för 
redogörelse av upplevda behov på investeringssidan. 

 
Beslut: 

 Enligt förslag. 
 
 
KST § 127/13.9.2017 

Kommunstyrelsen håller sittande möte på Rosengårds serviceboende och har för den 
fortsatta budgetbehandlingen bjudit in budgetansvariga för äldreomsorg samt kultur och 
fritid för muntlig redogörelse av nämnda verksamheters upplevda behov på 
investeringssidan. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen noterar den muntliga föredragningen och därpå följande diskussion till 
kännedom inför den fortsatta budgetbehandlingen. 

  
Beslut: 

 Enligt förslag. 
------------- 
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§ 128 ARBETSGRUPP FÖR UTREDANDE AV FLYKTINGMOTTAGNING 

KST § 13/25.1.2017 
Enligt budget 2017 har allmänna förvaltningen som en av många målsättningar att 
under året utreda förutsättningar för att ta emot kvotflyktingar till kommunen. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp med uppdrag att under år 2017 utreda 
förutsättningar för att ta emot kvotflyktingar till kommunen. 

 

Beslut: 
Enligt förslag. Till arbetsgruppen utses kommundirektören och socialchefen samt 
Håkan Lundberg och Solveig Gestberg med Linda Pussinen som reserv. 

 
KST § 117/23.8.2017 

Arbetsgruppen avger genom kommundirektören muntlig lägesrapport från arbetsgruppen.  
 

 Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar till kännedom lägesrapport från arbetsgruppen för utredande av 
flyktingmottagning och emotser slutrapport med beslutsförslag inom september månads första 
hälft. 
 

 Beslut: 
 Enligt förslag. 
 
KST § 128/13.9.2017 

Arbetsgruppen för utredande av flyktingmottagande har sammanträtt fem gånger under 
perioden januari till augusti 2017. Man tog inledningsvis del av material och erfarenheter från 
andra åländska kommuner som genomfört motsvarande utredningar samt från landskapets 
tjänstemän på området. Man bekantade sig även med annat relevant material på temat, bl a 
Finströms respektive landskapets integrationsprogram samt landskapets manual för 
flyktingmottagande mm. 
 

Arbetsgruppen har inte gjort några konkreta försök till kostnadskalkylering för flyktingmot-
tagande. Gruppen bedömer att dylika kalkyler lätt blir missvisande. Principen är att kommuner 
som tar emot kvotflyktingar får huvuddelen av de kalkylerade samt direkta och redovisbara 
kostnaderna förknippade med detta ersatta genom NTM för de första åren. Indirekta 
merkostnader kommer också att uppstå och beredskap bör finnas för att flyktingfamiljer 
generellt under en tid har större behov av social och annan offentlig service än vad ett 
genomsnittligt hushåll i kommunen har i övrigt. Vissa dylika kostnader omfattas inte av statliga 
ersättningar. De långsiktiga ekonomiska effekterna av ett aktivt beslut om mottagande av 
kvotflyktingar är omöjliga att förutspå och i stor utsträckning beroende av individuella behov och 
förutsättningar hos de hushåll som blir anvisade till kommunen samt hur väl kommunen och 
samhället i övrigt lyckas med integrationen av desamma. Den ekonomiska aspekten ska också 
vägas mot den humanitära nyttan i och sociala effekten av flyktingmottagande. 
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Inför kommunens planerade utbyggnad av nya bostadsområden behöver platstillgången till 
kommunal service inom de närmaste åren ses över och utökas alldeles oavsett eventuellt aktivt 
mottagande av kvotflyktingar eller ej. 
 
Arbetsgruppen bedömer att Finströms kommun har tillräckliga förutsättningar att ta emot ett 
litet antal kvotflyktingar under budgetåret 2018 och ger i sin slutrapport förslag till beslut enligt 
bilaga. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige i enlighet med förslag från arbetsgruppen 
för utredande av flyktingmottagning enligt följande: 
 
- Finströms kommun ställer sig till förfogande för mottagande av sådana personer som avses i 2 
§ 3 mom integrationslagen (kvotflyktingar) till ett antal om en till två familjer om totalt max sex 
personer under år 2018, och söker för ändamålet ingå avtal med NTM-centralen. 
 
Villkorat kommunfullmäktiges godkännande av ovanstående gäller därefter följande: 
 
- Personal- och servicechefen ges huvudansvaret för handhavande av flyktingmottagning och 
därför även i uppdrag att ingå avtal med NTM och därefter med ÅHS, enligt samma modell som 
andra åländska kommuner, jämte mandat att anlita eventuell extra förstärkning på socialkansliet 
samt att på projektbasis för viss tid anlita en integrationssamordnare på deltid, enligt liknande 
upplägg som andra åländska landskommuner, för den tid ersättning beviljas. 
- Mottagning bör kunna styras till ankomst sommaren 2018. 
- Tekniska sektorn ges i uppdrag att reservera och iordningställa lämplig bostad med nödvändiga 
inventarier och i samråd med invånarsektorn även husgeråd. 
- Ett seminarium riktat till kommunens samtliga enhetschefer och öppet för övrig personal och 
förtroendevalda, under ledning av flyktingsamordnaren, ordnas våren 2018. 
- Budgetansvariga uppmanas att i förslag till budget särskilt beakta de särskilda behov som kan 
följa i anslutning till mottagande av flyktingar. 
- Arbetsgruppen för utredande av flyktingmottagning befrias från sitt uppdrag. 
- En mottagningskommitté tillsätts före ankomst, för det år mottagandet äger rum. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
-------------  
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§ 129 BEFRIELSE OCH FYLLNADSVAL  

KST § 129/13.9.2017 
Linda Pussinen begär befrielse från sitt uppdrag som styrelseledamot, med 
hänvisning till förestående flytt från kommunen och därav förlorad valbarhet enligt 
kommunallagen 54 §.  
 
Pussinen är även ledamot i Ålands Vattens styrelse och representant vid Ålands 
Vattens och Norra Ålands Avloppsvattens stämmor samt kommunstyrelsens 
representant vid gemensamma räddningsnämndens möten.  
 
Uppdrag i nämnda bolag påverkas inte av den förlorade valbarheten och Pussinen 
har uttryckt en vilja att kvarstå i desamma mandatperioden ut, till nästa stämmor. 
 
Kommunstyrelsens representant i gemensamma räddningsnämnden utses av 
styrelsen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige konstaterar kommunstyrelsens 
ledamot Linda Pussinens förlorade valbarhet till följd av flytt från kommunen och 
föreslår att ny ledamot i kommunstyrelsen utses för återstoden av mandatperioden 
2016-2017. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 

  



                                                                 KOMMUNSTYRELSEN                     PROTOKOLL NR 10/ 13.9.2017 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 14 september 2017  

 13 (18)  

 

§ 130 BEFRIELSE FRÅN OCH FYLLNADSVAL I VALNÄMNDER  

KST § 119/23.8.2017  
Inför presidentvalet 28.1.2018 behöver kommunfullmäktige i enlighet med 5-6 §§ LL om lagtings- 
och kommunalval ha tillsatt en kommunal centralnämnd samt en valnämnd för varje röstnings-
område, bestående av fem ledamöter, av vilka en utses till ordförande och en till vicedito, samt 
en valbestyrelse. Även själva röstningsområdena behöver fastställas av fullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige utser till varje valnämnd även minst tre ersättare som uppställs i den 
ordning de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna.  

 
Finström består av fyra röstningsområden; Emkarby, Godby, Markusböle och Tjudö, för vilka en 
varsin valnämnd utsetts, och kommunen har haft som praxis att utse lika många ersättare som 
ordinarie medlemmar i de olika valnämnderna och i valbestyrelsen.  

 
Kommunala centralnämnden är utsedd enligt KFGE § 8/5.2.2015 och korrigerad enligt KFGE § 
34/12.5.2016, under ledning av ordförande Marine Holm-Johansson, Svartsmara. 

 
Kommunala valnämndernas och valbestyrelsens nuvarande sammansättning fastställdes i KFGE § 
8/5.2.2015, enligt bilaga. Deras och centralnämndens mandat varar till dess att beslut tas om ny 
sammansättning, vilket förväntas att ske inför nästa kommunal- och lagtingsval år 2019.  

 
Följande personer har sedan dess anhållit om befrielse från sina uppdrag i valnämnderna; Carita 
Blomsterlund (1 suppl Tjudö), Bror Karlsson (1 suppl Godby), Egon Lönnqvist (led Emkarby),  

  
 Förutsatt att befrielse från uppdrag i valnämnd beviljas gäller följande för respektive nämnd: 

I Emkarby valnämnd behöver en man väljas som ledamot. 
I Godby valnämnd behöver en man väljas som suppleant.  
I Tjudö valnämnd kan en man eller kvinna väljas som suppleant. 
I samtliga fall behöver klargöras i vilken ordning suppleanterna avses träda in.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Carita Blomsterlund, Bror Karlsson och 
Egon Lönnqvist beviljas anhållen befrielse från sina uppdrag i kommunens valnämnder och ger 
förslag gentemot fullmäktige på fyllnadsval för de respektive posterna enligt följande: 
 
Emkarby valnämnd: NN  (ledamot) 
Godby valnämnd: NN  (suppl nr X) 
Tjudö valnämnd: NN  (suppl nr X) 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att frågan bordläggs till nästa möte. 
------------- 
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KST § 130/13.9.2017 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Carita Blomsterlund, Bror Karlsson och 
Egon Lönnqvist beviljas anhållen befrielse från sina uppdrag i kommunens valnämnder och ger 
förslag gentemot fullmäktige på fyllnadsval för de respektive posterna enligt följande: 
 
Emkarby valnämnd: NN  (ledamot) 
Godby valnämnd: NN  (suppl nr X) 
Tjudö valnämnd: NN  (suppl nr X) 
 
Beslut: 
Enligt förslag, enligt följande: 
Emkarby valnämnd: Johan Norrgård (ledamot) 
Godby valnämnd: Sven Sjöberg  (suppl nr 5) 
Tjudö valnämnd: Maria Boman (suppl nr 5) 
------------- 

 

 

§ 131 RÖSTNINGSSTÄLLEN OCH VALLOKALER VID PRESIDENTVALET  

KST § 131/13.9.2017 
Inför presidentvalet 28.1.2018 behöver kommunstyrelsen bestämma ett röstnings-
ställe per röstningsområde på valdagen samt ett allmänt förhandsröstningsställe. 
 
De för mandatperioden fastställda röstningsområdena med sina respektive 
etablerade röstningsställen är: 
 
Emkarby Emkarby daghem 
Godby Finströms bibliotek 
Markusböle Breidablick 
Tjudö Norrfinströmsgården 
 
Som allmänt förhandsröstningsställe har använts kommunbiblioteket i Godby. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att vid presidentvalet 2018 använda de för 
mandatperioden fyra fastställda röstningsställena jämte förhandsröstningsställe 
enligt ovan, med tid för förhandsröstning på biblioteket i Godby i respektive 
röstningsomgång (17-23.1 resp 31.1-6.2) mån-ons kl 16-20, tor-lör kl 10-12. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 132 FINSTRÖMS MUSEUM 

InvN § 93/22.8.2017 

 Bilaga 1:  Historiegruppens utlåtande  

 Bilaga 2: Museibyråns utlåtande 

 
Finströms museum är inrymt i Breidablicks källare i ett väl tillbommat skyddsrum. 
Museet har gamla anor då Ungdomsföreningen redan på 1920-talet köpte upp och 
samlade in föremål som ansågs värdefulla ur historiskt perspektiv. Viking Sundberg 
ordnade sedan med organisering och katalogisering av samlingen. Så gott som allt 
finns katalogiserat av Museibyrån med historiska fakta som Viking i huvudsak har 
förmedlat. Det handlar om en bortglömd skattkammare som förvaras i en undangömd 
källare. Samlingen ägs av Finströms Ungdomsförening r.f. Rainer Kronstam har en gång 
i tiden utsetts till tillsyningsman för samlingen och han visar vid behov museet för den 
som tar kontakt med honom men någon aktiv marknadsföring sker inte.  

 

Ungdomsföreningen har under flera år inte fungerat aktivt utan är vilande. Delar av 
den senaste styrelsen finns dock tillgänglig och ett styrelsebeslut om museets framtid 
kan förhoppningsvis tas. Om föreningen skulle återuppstå som ungdomsförening så är 
det knappast den här verksamheten som skulle läggas i fokus. I dagens läge vet ingen 
av föreningens medlemmar dess mera om samlingen än att det betalas brandför-
säkring för ändamålet. 

 
Kommunstyrelsen har tillsatt en Historiegrupp som arbetat med historiedokumenta-
tion av Finström. Gruppen har besökt museet och gett ett förslag om övertagande av 
verksamheten. Bilaga 1. Gruppen har också tagit beslut om att dokumentera Rainer 
Kronstams berättelser om Museet genom att låta Per-Ove Högnäs göra en film med 
Rainer och hans berättelser. 

 
Det är ett historiskt arv som Finströms kommun bör ta ansvar för. Hur man på sikt 
eventuellt kan utveckla verksamheten och hitta andra lokaler är svårt att säga men 
åtminstone behöver samlingen skyddas så att den bevaras intakt. 

 

Biblioteks- och kulturchefens förslag:  

Invånarnämnden ställer sig positiv till förslaget att Finströms kommun anhåller om 
att få ta över ansvaret och äganderätten för Finströms museum från Finströms 
Ungdomsförening. Medel för att upprätthålla museets skick och samlingens värde 
bör tillkomma i kulturbudgeten, även som kostnader för att marknadsföra och ha 
museet öppet för allmänheten. Ärendet går vidare till styrelsen för beslut. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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KST § 132/13.9.2017 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till ett eventuellt övertagande av Finströms 
museum i Breidablick, från ungdomsföreningen, förutsatt att tillgänglighet kan 
ordnas tillfredsställande och inom rimliga kostnadsramar.  
Invånarnämnden ges mandat att förhandla och att vid överenskommelse även 
budgetera och upprätta beredskap för övertagande av museet i Breidablick. Det 
slutliga övertagandet kan ske först efter budgetens fastställande i fullmäktige. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
 

§ 133 SNÖPLOGNINGSAVGIFTER VINTERN 2017-2018  

KST § 133/13.9.2017 
Finströms kommun erbjuder snöplogning enligt fastställda villkor för privata 
väghållare. I samband med fastställandet av kommunens taxor och avgifter inför år 
2017 (KFGE § 81/15.12.2016 ) beslöt kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att fastställa snöplogningsavgifter för vintern 2017-2018 enligt 
självfinansieringsprincipen.  
 
Avgiften bör vara fastställd och kunna meddelas i nästa infoblad Aktuellt i Finström.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen delegerar fastställandet av plogningsavgiften vintern 2017-2018 
till samhällsnämnden med målsättning om självfinansieringsprincip och i övrigt 
enligt tidigare villkor.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
 

§ 134 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Beslut: 
Sammanträdet förklaras avslutat kl 19:05. Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 
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A N V I S N I N G   F Ö R   Y R K A N D E   P Å   R Ä T T E L S E   O C H   B E S V Ä R  

 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 

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


