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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 
 

PROTOKOLL                           

  Utfärdat den 22.1.2014 Nr  
 KOMMUNSTYRELSEN  1/15 
Sammanträdestid Onsdagen 28.1.2015  kl. 17.00 

Sammanträdesplats Kommunstyrelsen, sammanträdesrummet 
 
 
1 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
1 § Protokolljusterare  
3 § Föredragningslistan 
4 § Delgivningar 
5 § Protokoll från nämnder 
6 § Anhållan om tjänstledighet alternativt uppsägning 
7 § Förfrågan om köp av barnomsorgsledartjänster 
8 § Val av kommunal centralnämnd 
9 § Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag 
10 § Val av valnämnder och valbestyrelse 
11 § Personalförmåner 2015  
12 § Hemställningsmotion – Utredning om kommunsammanslagning    
13 § Besvärsanvisning 
14 § Nästa sammanträde  
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 1 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 2 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Per Lycke och Regina Lindblom till att 
justera dagens protokoll. 

 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 3 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan med följande 
tillägg: 

• Hemställningsmotion – Utredning om 
kommunsammanslagning 

DELGIVNINGAR 

Kst § 4 
Delgivning av följande handlingar: 

• ÅLR 2015/71 Socialvårdsplan 2015-2019 
• ÅLR 2014/9537 Jordförvärvstillstånd för AB Notberg 

Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER 

 
Kst § 5 

Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (6/14)  
Byggnadsnämnden (11/14)  
Skolnämnden (5/14)  
Lantbruksnämnden (2/14)  
Socialnämnden (7/14)  
Tekniska nämnden (8/14)  
Räddningsområde Ålands landskommuner (6/14)  
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 18/14 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET ALTERNATIVT UPPSÄGNING 

Kst § 6 
Kommundirektörens fru har erbjudits och accepterat ett ettårigt 
FN uppdrag i Afrika. Med anledning av detta anhåller 
kommundirektören i första hand om tjänstledighet från 1.3.2015 
till 28.2.2016 och i andra hand om uppsägning från och med 
1.3.2015 ifall tjänstledighet inte beviljas. Uppsägningstiden är 2 
månader och uppsägningsanmälan är daterad och diarieförd 
den 23 december 2014, bilaga A1 § 6/15 kst. 
Styrelseordförandes förslag: 
Med tanke på den förändringsprocess kommunen befinner sig i 
föreslår kommunstyrelsen inför fullmäktige att uppsägningen 
beviljas samt att fullmäktige utser en rekryteringskommitté 
bestående av presidiet för kommunstyrelse och fullmäktige.  
Vidare föreslås att ekonomichef Ida Eklund förordnas till t.f. 
kommundirektör från 1.3.2015 fram tills dess att en ny 
kommundirektör tillträder.  
Beslut: 
Konstateras att formell anhållan om tjänstledighet inlämnades 
till mötet, bilaga A2 § 6/15 kst. Kommunstyrelsen godkände 
styrelseordförandes förslag.   
Jäv: 
Kommundirektören anmälde jäv. Kommunstyrelsen beslöt att 
jävsgrund förelåg och kommundirektören deltog inte i ärendets 
behandling.  
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FÖRFRÅGAN OM KÖP AV BARNOMSORGSLEDARTJÄNSTER 

Kst § 7 
Norra Ålands Högstadiedistrikt (NÅHD) har inkommit med en 
förfrågan om medlemskommunernas intresse och behov av 
samordning kring barnomsorgsledartjänster. Se bilaga B § 7/15 
kst.  
NÅHD önskar svar inom januari månad men kommunen har fått 
förlängd svarstid så att svaret ska vara NÅHD tillhanda inom 
februari månad. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen inbegär utlåtande från socialnämnden i 
frågan. Utlåtandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 
13 februari 2015.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 
 

VAL AV KOMMUNAL CENTRALNÄMND  
 
Kst § 8 

 
Enligt LL om lagtingsval och kommunalval skall 
kommunfullmäktige tillsätta en centralnämnd för kommunalvalet 
bestående av fem ledamöter, av vilka en utses till ordförande 
och en till vice ordförande. Fullmäktige skall även utse fem 
ersättare vilka uppställs i den ordning de avses träda in istället 
för de ordinarie ledamöterna. 
Enligt tidigare praxis har centralnämnden även fungerat som 
centralvalnämnd vid förekommande statliga val. 
Under år 2015 skall kommunerna ordna riksdagsval samt 
lagtings- och kommunalval. 
 
Nämnden har haft följande sammansättning: 
 
Ordförande:   Margareta Brändström, Bjärström 
Viceordförande: Karl-Johan Wallin, Emkarby 
Ledamöter:  Gerd Viktorsson, Godby 
  Inger Johansson, Ämnäs 
  Tage Boman, Stålsby 
 
Ersättare: Sigmar Karlsson, Birger Berndtsson, Fraenk 
Andersson, Brita Erlandsson och Leif Isaksson 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 
centralvalnämnden bibehåller ovan nämnda sammansättning. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG 

Kst § 9 
Följande personer anhåller om befrielse från sina 
förtroendeuppdrag i valnämnder: 

• Lars-Yngve Johansson, ordförande i Emkarby valnämnd 
• Magnus Kraufvelin, ledamot i Markusböle valnämnd 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar de 
sökande befrielse från sina respektive förtroendeuppdrag. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

 
VAL AV VALNÄMNDER OCH VALBESTYRELSE  
 
Kst § 10 

Med anledning av förestående riksdagsval samt lagtings- och 
kommunalval på Åland år 2015 ska kommunfullmäktige i 
enlighet med 6 § i LL om lagtings och kommunalval under 
valåret i god tid före valen tillsätta en valnämnd för varje 
röstningsområde bestående av fem ledamöter, av vilka en utses 
till ordförande och en till vice ordförande samt en valbestyrelse. 
Kommunfullmäktige utser även minst tre ersättare som 
uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie 
ledamöterna. 
Finström består av fyra röstningsområden och har haft som 
praxis att utse lika många ersättare som ordinarie medlemmar i 
valnämnderna och valbestyrelsen.  
Nuvarande sammansättningar presenteras i bilaga C § 10/15 
kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige ledamöter i 
valnämnder och valbestyrelse i enlighet med bilaga C § 10/15 
kst. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

PERSONALFÖRMÅNER 2015 

Kst § 11 
Upptas till behandling personalförmånerna för år 2015.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen fastställer personalförmånerna för år 2015 i 
enlighet med bilaga D § 11/15 kst. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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HEMSTÄLLNINGSMOTION – UTREDNING AV KOMMUNSAMMANSLAGNING  

Kfm § 25/24.4.2014 
Björn Grüssner inlämnade hemställningen att kommunstyrelsen 
i samråd med de övriga norråländska kommunerna ska tillse att 
det tillsätts en sammanslagningsutredning gällande eventuellt 
samgående av kommunerna Geta, Vårdö, Sund, Saltvik och 
Finström, bilaga E § 24/14 Kfm.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige antecknade sig hemställningsmotionen till 
kännedom och ärendet överförs till kommunstyrelsen för vidare 
beredning. 
-----------------  

Kst § 131/4.6.2014 
Motionsställarna ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
tillsammans med de övriga kommunerna på norra Åland tillse 
att det tillsätts en Sammanslagningsutredningen som skulle 
utreda ett eventuellt samgående av kommunerna Geta, Vårdö, 
Sund, Saltvik och Finström. Utredningen kan användas som 
underlag för jämförelse till andra utredningar om utökat 
samarbete mellan kommunerna.  
Som motiv för sammanslagning av kommunerna på norra Åland 
anges bl.a. att en enda kommun på Norra Åland skulle stärka 
gles- och landsbygdens röst på Åland och skulle skapa en stark 
motpart i förhållande till övriga starka kommuner på Åland. 
Vidare skulle en kommun skapa förutsättningar och resurser för 
att utveckla och förbättra de kommunala funktionerna. 
Utredningen ska åtminstone ge svar på följande frågor: 

• Hur en budget skulle kunna se ut för Norra Åland 
• Hur förvaltningen skulle organiseras 
• Hur kommunens förvaltning kunde se ut i en helt 

digitaliserad miljö 
• Hur beslutsorgan skulle var utformade 
• Var servicepunkterna skulle vara lokaliserade 
• Vilka kommunala funktioner som kunde digitaliseras 
• Hur beslutsorganen kunde fungera i en helt digitaliserad 

miljö 
• Hur ett avtal om ordnande av förvaltning och service 

enligt 9 § FFS 1196/1997 kunde vara utformat? 
Bilaga D § 131/14 kst.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige diskuterar 
hemställningsmotionen om utredning av 
kommunsammanslagning av de norråländska kommunerna. 
Ifall politiskt stöd finns i Finströms kommun och någon av de 
övriga norråländska kommunerna föreslår kommunstyrelsen att 
en begäran om verkställighet av utredning om sammanslagning 
av kommunerna på norra Åland skickas till 
Landskapsregeringen.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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----------------------  
Kfm § 38/18.6.2014 

Bilaga G § 38/14 kfm.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige diskuterar 
hemställningsmotionen om utredning av 
kommunsammanslagning av de norråländska kommunerna. 
Ifall politiskt stöd finns i Finströms kommun och någon av de 
övriga norråländska kommunerna föreslår kommunstyrelsen att 
en begäran om verkställighet av utredning om sammanslagning 
av kommunerna på norra Åland skickas till 
Landskapsregeringen.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
----------------  

 
Kst § 216/16.10.2014 

Kommunerna Sund och Geta har förutom Finström ställt sig 
positiva till en utredning av möjlig kommunsammanslagning. I 
enlighet med tidigare beslut i ärendet ska nu kommunstyrelsen 
hos landskapsregeringen anhålla om en utredning.  
Kommundirektörens förslag: 
Utgående ifrån hemställningsmotionen, bilaga B § 216/14 kst., 
begär kommunstyrelsen att landskapsregeringen utreder 
förutsättningarna för att tillsätta en kommunindelningsutredare i 
enlighet med gällande lagstiftning ÅFS 1997:76 och FFS 
1196/1997.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. Vidare konstaterade 
kommunstyrelsen att man i detta skede inte tar ställning till 
frågan om sammanslagning av kommunerna på norra Åland.  
-----------------  

Kst § 287/17.12.2014 
Landskapsregeringen beslöt den 2.12.2012 att avslå begäran 
om att utreda förutsättningarna för att tillsätta en 
kommunindelningsutredare. Beslutet motiveras med att 
reformer på kommunområdet är nära förestående. 
Landskapsregeringen välkomnar dock förslag till 
effektiviseringar och reformer från kommunerna.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig beslutet till kännedom och 
föreslår att ärendet behandlas på inkommande samarbetsmöte 
med de övriga kommunerna. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
----------------- 

 
Kst § 12 

Finströms kommun anhöll, på Finströms, Getas och Sunds 
vägnar, den 17 oktober 2014, om att landskapsregeringen 
skulle utreda förutsättningarna för att tillsätta en utredningsman. 
Landskapsregeringen beslöt avslå Finströms kommuns 
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begäran med motiveringen att reformer på kommunområdet är 
nära förestående. 
Diskussioner med landskapsregeringen har gett vid handen att 
landskapsregeringen ansåg att anhållan var fel formulerad. I 
stället borde en anhållan om medel för att tillsätta en 
kommunindelningsutredare riktas till landskapsregeringen. 
Innan kommunerna är beredda att inleda ett samgående 
behöver konsekvenser utredas och fakta om tillvägagångssätt 
klargöras. Därför bör en utredning genomföras. 
Landskapsregeringen har budgeterade medel för 
samarbetsunderstöd. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen anhåller om att landskapsregeringen beviljar 
kommunerna Finström, Geta och Sund medel att tillsätta en 
kommunindelningsutredare för att genomföra en särskild 
utredning om ändring i kommunindelningen i enlighet med ÅFS 
1997:76 och FFS1196/1997.  Finströms kommun kommer att 
vara huvudman för utredningen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
Sven-Anders Danielsson anmälde avvikande åsikt.  

BESVÄRSANVISNING 

Kst § 13 
Sammanträdet förklarades avslutat kl.18:51. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
 

 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 14 
Kommundirektörens förslag:  
Nästa sammanträde äger rum enligt kallelse.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 
OCH BESVÄRSANVISNING 

 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträdet  Paragraf 
Kommunstyrelsen i Finström 28 januari 2015  §§1-14 
 
 
 
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: 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
1-3 
 
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. 
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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 
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 
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 
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- 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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