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§ 82 KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KST § 82  
 Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 

till antalet närvarande.  
 Beslut: 

Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och beslutför. 
------------- 

§ 83 PROTOKOLLJUSTERARE 

KST § 83  
 Utse protokolljusterare.  

Beslut:  
Kommunstyrelsen utsåg Lene-Maj Johansson och Per Lycke till protokolljusterare. 
------------- 

§ 84 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KST § 84  
 Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
 Beslut: 

Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan med följande tillägg: 
- Hemställningsmotion – utredning av kommunsammanslagning 
------------- 

§ 85 DELGIVNINGAR 

KST § 85  
Delgivning av följande handlingar: 
HFD Beslut Dnr 49/1/15 – Besvär fastställande av vägplan 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 
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§ 86 PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER 

KST § 86  
Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder och övriga organ: 
Socialnämnden 3/15 
Kultur- och fritidsnämnden 3/15 
Räddningsområde för Ålands landskommuner 3/15 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 5/15 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 

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

§ 87 KOMMUNDIREKTÖRENS TJÄNSTEMANNABESLUT TILL KÄNNEDOM 

KST § 87  
6/2015: Beslut om vikarierande kock i centralköket  
 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar besluten till kännedom. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 

 ------------- 
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§ 88 BOKSLUT ÅR 2014 

KST § 88  
Uppta till behandling kommunens bokslut för år 2014. 
 
I enlighet med kommunallagen § 68 är kommunens räkenskapsperiod ett 
kalenderår. Styrelsen skall göra upp ett bokslut för varje räkenskapsperiod och 
överlämna bokslutet till fullmäktige före utgången av juni månad året efter 
räkenskapsperioden. I bokslutet skall ingå en resultaträkning, en balansräkning och 
bilagor till dem samt en översikt över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. 
 
Bokslutet skall undertecknas av styrelseledamöterna och kommundirektören. 
 
I enlighet med kommunallagen § 70 skall styrelsen, när verksamhetsberättelsen 
överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat och 
för att balansera ekonomin. 
 
Efter utförd slutrevision kommer revisorerna att överlämna sin revisionsberättelse. 
Därefter kan styrelsen överlämna bokslutet till kommunfullmäktige. 
 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner bokslutet för år 2014 samt undertecknar 
handlingarna, bilaga A § 88/15. Kommunstyrelsen godkänner även bekräftelsebrev 
till revisorerna som styrelseordförande och t.f. kommundirektören undertecknar, 
bilaga B § 88/15. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsårets överskott om 1 102 848,75 euro förs 
till det fria egna kapitalet. Handlingarna överlämnas till revisorerna för slutrevision. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägget att kommunstyrelsen betonar 
att kommunen fortsättningsvis har en hög skuldbörda och att kommunen har stora 
investeringsbehov. 
------------- 
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§ 89 GODKÄNNANDE AV INVESTERINGARNAS UTFALL I BOKSLUTET 2014 

KST § 89  
Investeringsbudgeten för år 2014 underskreds i sin helhet men inför revisionen av 
bokslutet behöver kommunfullmäktige godkänna projektspecifika utfall som avviker 
från budgeten. 
 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner följande gällande 
investeringarnas utfall i bokslutet år 2014: 

- Att kostnaderna för skyddsrummet överskred budgeten med 11 570 euro på 
grund av bland annat extra arbeten för dagvattenlösning och slänt samt 
arvoden för kontroll och säkerhetskoordinatorsuppdrag. 

- Att kostnaderna för trafikleder överskred budgeten med 5 140 euro. Utöver 
de planerade väginvesteringarna förverkligade tekniska nämnden även 
kommunalteknik till Surbrunnsgatan enligt uppdrag från kommunstyrelsen. 

- Att kostnaderna för Källbo skolas trafiklösning överskred budgeten med 
31 950 euro.  Tekniska nämndens förklaring (TN § 4/10.3.2015): den nya 
vägen in till skolans parkering var i det närmaste bottenlös och måste 
således fyllas med 1 000m3 extra sprängsten och p.g.a utrymmesbrist måste 
diket mellan bussplanen och GC-leden strykas samt rörläggas. För att detta 
skulle vara möjligt krävdes sprängningsarbeten för rörschaktet. 
Arbetsgruppen har under byggets gång godkänt tilläggsarbetena. 

- Att brandnämndens kostnader för verktyg vid trafikolyckor på 5 820 euro 
kostnadsförs på driften eftersom den understiger kommunens gräns för 
investeringar. 

 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 
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§ 90 ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR VIKARIERANDE KOMMUNDIREKTÖREN 

KST § 90  
 Kommunfullmäktige utsåg 12.3.2015 § 15 Erik Brunström till vikarierande 

kommundirektör under ordinarie kommundirektörens tjänstledighet.   
  
 Vikariatet inleds 1.5.2015 och sträcker sig till 28.2.2016 
  
 Styrelseordförandes förslag: 
 Kommunstyrelsen beslutar att under vikariatet 1.5.2015–28.2.2016 fastställa Erik 

Brunströms totallön till 5 800 euro/månad. Övriga anställningsvillkor godkänns i 
enlighet med skilt tjänsteförordnande, bilaga C § 90/15. 

 
 Beslut:  

Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 
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§ 91 UPPHÖRANDE AV FÖRTROENDEUPPDRAG TILL FÖLJD AV FÖRLORAD VALBARHET 

KST § 91  
Erik Brunström har lämnat in en anmälan om förlorad valbarhet i och med 
tillträdandet som kommundirektör 1.5.2015, bilaga D § 91/15.  
 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige konstaterar att Erik Brunström i 
enlighet med kommunallagens 36 § förlorar sin valbarhet från och med 1.5.2015 
samt att Carola Boman i enlighet med kommunallagens 39 § övertar uppdraget som 
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige från och med 1.5.2015. 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 
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§ 92 UPPHÖRANDE AV FÖRTROENDEUPPDRAG TILL FÖLJD AV FÖRLORAD VALBARHET 

KST § 92  
Johanna Grönlund, ledamot i kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden, 
har lämnat in en anmälan om förlorad valbarhet i och med att hon har flyttat från 
kommunen, bilaga E § 92/15.  
 
Eftersom det i fullmäktige inte finns någon ersättare för partiet ska enligt 64 § LL om 
lagtingsval och kommunalval den kandidat som närmast efter de valda har det 
högsta jämförelsetalet utses som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Till kultur- och fritidsnämnden ska en ny ledamot utses. 
 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige konstaterar att Johanna Grönlund 
i enlighet med kommunallagens 36 § förlorat sin valbarhet i och med att hon flyttat 
från kommunen. I enlighet med 64 § LL om lagtingsval och kommunalval övertar Jill 
Fredrickson som har det högsta jämförelsetalet uppdraget som ordinarie ledamot i 
kommunfullmäktige. Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige utser 
en ny ledamot till kultur- och fritidsnämnden. 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 
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§ 93 INTRESSEFÖRFRÅGAN OM OMVANDLING AV INSTITUTIONSPLATSER TILL 

EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDEPLATSER VID DE GAMLAS HEM 

KST § 47/4.3.2015  
Förbundsstyrelsen vid De Gamlas Hem har skickat ut en förfrågan till 
medlemskommunerna gällande eventuellt intresse för omvandling av 
institutionsplatser till effektiverat serviceboendeplatser. Förbundet önskar få svar 
senast den 15 april 2015. Bilaga B § 47 Intresseförfrågan om omvandling av 
institutionsplatser till effektiverat serviceboendeplatser vid De Gamlas Hem 
T.f. kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen inbegär utlåtande från socialnämnden i frågan. Utlåtandet ska 
vara kommunstyrelsen tillhanda senast 8 april 2015.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 

 ------------- 
SOCN § 32/14.4.2015 

Kommunstyrelsen har den 4.3.2015 behandlat förfråga från förbundsstyrelsen vid 
De gamlas hem gällande eventuellt intresse för omvandling av institutionsplatser till 
effektiverat serviceboendeplatser. Kommunstyrelsen beslutade begära in utlåtande 
från Socialnämnden senast 8.4.2015. Kommunen har fått förlängd tid varvid 
kommunstyrelsen behandlar ärendet vid sammanträdet den 22.4.2015.  
 
Socialnämnden önskar framföra följande: 
• Rekommendationer om att förnya servicestrukturen genom att minska 
institutionsvården och öka servicen i hemmet samt på effektiverad serviceboenden 
(ESB) har presenterats i flera undersökningar och rekommendationer genom åren. 
Således är det positivt att också De gamlas hem har planer på en sådan förnyelse. 
Också landskapsregeringen har tidigare uppmärksammat kommunerna på att 
antalet institutionsplatser i landskapet är för högt och detta skulle ju innebära en 
minskning. 
• I den bifogade texten om effektiverat serviceboende på De gamlas hem redogör 
man för möjliga klientavgifter vid införandet av ESB; hyra, grundavgift, serviceavgift 
samt måltidsavgift. Någon information om hur detta skulle påverka kommunens 
kostnader för De gamlas hem saknas, men vårddygnsavgiften skulle förmodligen gå 
ned. I och med att institutionsvård, vid sidan av vård, också innefattar kost, 
läkemedel, hygien samt tjänster som främjar socialt välbefinnande torde en ny 
struktur med ESB-platser innebära ett lägre dygnspris för medlemskommunerna. 
Inom öppenvården bekostar personen själv sina kostnader för bl.a. sjukvård (t.ex. 
hemsjukvård och läkarbesök) och kostnader för läkemedel –till skillnad mot 
institutionsvård. Personen har också rätt till sociala förmåner från 
folkpensionsanstalten, t.ex. bostadsbidrag, vårdbidrag för pensionstagare osv. 
Således borde dygnskostnaden för en plats på effektiverat serviceboende vara lägre 
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än en plats inom institutionsvård. De kostnadsberäkningar som gjorts gällande 
institutionsplatser kontra platser på effektiverat serviceboende (ESB) på De gamlas 
hem är bristfälliga. Nya kostnadsberäkningar bör därför göras.  
• Finströms kommun kan i dagsläget inte ta ställning till hur många av kommunens 
platser som kan omvandlas till ESB men konstaterar att man under senaste år inte 
nyttjat kommunens samtliga platser varvid platser torde kunna omvandlas. 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden godkänner förslaget till utlåtande och överför ärendet till 
kommunstyrelsen för vidare behandling. 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden beslutade enligt förslag. 

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

KST § 93  
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar socialnämndens utlåtande och överlämnar detta som 
svar på De Gamlas Hems intresseförfrågan. 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägget att kommunstyrelsen önskar 
särskilt betona följande punkter i socialnämndens utlåtande: 
• I den bifogade texten om effektiverat serviceboende på De gamlas hem redogör 
man för möjliga klientavgifter vid införandet av ESB; hyra, grundavgift, serviceavgift 
samt måltidsavgift. Någon information om hur detta skulle påverka kommunens 
kostnader för De gamlas hem saknas, men vårddygnsavgiften skulle förmodligen gå 
ned. I och med att institutionsvård, vid sidan av vård, också innefattar kost, 
läkemedel, hygien samt tjänster som främjar socialt välbefinnande torde en ny 
struktur med ESB-platser innebära ett lägre dygnspris för medlemskommunerna. 
Inom öppenvården bekostar personen själv sina kostnader för bl.a. sjukvård (t.ex. 
hemsjukvård och läkarbesök) och kostnader för läkemedel –till skillnad mot 
institutionsvård. Personen har också rätt till sociala förmåner från 
folkpensionsanstalten, t.ex. bostadsbidrag, vårdbidrag för pensionstagare osv. 
Således borde dygnskostnaden för en plats på effektiverat serviceboende vara lägre 
än en plats inom institutionsvård. De kostnadsberäkningar som gjorts gällande 
institutionsplatser kontra platser på effektiverat serviceboende (ESB) på De gamlas 
hem är bristfälliga. Nya kostnadsberäkningar bör därför göras.  
• Finströms kommun kan i dagsläget inte ta ställning till hur många av kommunens 
platser som kan omvandlas till ESB men konstaterar att man under senaste år inte 
nyttjat kommunens samtliga platser varvid platser torde kunna omvandlas. 
------------- 
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§ 94 LANDSKAPSLAGSTIFTNING OM FAMILJEHEM I KRAFT 

SOCN § 31/14.4.2015  
BILAGA 4: Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen 
BILAGA 5: Satsning på familjevård, brev av Rädda barnen Åland rf 
 
Landskapslag om tillämpning av familjevårdarlagen (2015:18) trädde i kraft den 31 
mars 2015. Landskapsregeringen informerade kommunerna om ikraftträdandet 
samma dag. Det är frågan om ett tillämpliggörande av familjevårdarlagen (FFS 
312/1992) på Åland med relativt betydande avvikelser. Familjevårdarlagen upphävs 
den 1.4.2015 i riket då en familjevårdslag träder i kraft. Den nya lagen innehåller 
inga omfattande förbättringar men ändrar definitionen av familjevård. Den 
definition, enligt vilken familjevård även kan ordnas utanför ett privathem är inte 
tillämplig på Åland. Det är fortfarande definitionerna om familjehem och 
familjevård i socialvårdslagen (FFS 710/1982) som skall tillämpas på Åland.  
I § 3 av ovanstående lag stipuleras att vårdarvodet skall vara minst 850 euro per 
kalendermånad per person i familjevård samt att kostnadsersättningen skall uppgå 
till minst 650 euro per kalendermånad per person i familjevård. Finströms kommun 
betalar idag vårdarvode enligt social- och hälsovårdsministeriet minimibelopp vilket 
är 686,25 euro per månad. Det samma gäller kostnadsersättningen om 410,66 euro 
per månad. Vårdarvodet och kostnadsersättningen måste höjas till lagstadgad nivå 
vilket betyder en ökning om totalt 403,09 euro/familjehem/månad. 
Samtliga familjehem kommer att informeras om lagstiftningen så snart som möjligt. 
Uppdragsavtalen med samtliga familjehem kommer att ses över och vid behov 
ändras för att anpassas till den nya lagstiftningen. Dagens avtal får tillämpas i högst 
ett år från lagens ikraftträdande. Detta torde inte vara något problem då samtliga 
ändringar är en förbättring för familjevårdarna. Nuvarande familjevårdare skall 
erhålla fortbildning som motsvarar den förberedande utbildningen inom två år från 
ikraftträdandet. 
Kommunen skall hädanefter ordna den förberedande utbildningen för 
familjehemmen samt tillse att familjehemmen får den arbetshandledning och 
fortbildning som uppdraget kräver. Lagen stipulerar att en kontaktperson skall utses 
för ändamålet. Kontaktpersonen kan inte vara den socialarbetare som ansvarar för 
barnets angelägenheter enligt 13 b § barnskyddslagen. Kontaktpersonen skall 
besöka familjehemmet enligt bestämmelser i uppdragsavtalet, dock minst en gång 
per år. Således bör socialchefen utses till kontaktperson. 
Rädda barnen Åland rf har som intention att innan midsommar 2015 inkomma till 
kommunerna på Åland med ett erbjudande om samarbete kring utbildning, 
fortbildning och nätverksamhet inom barnskyddets familjevård och 
stödverksamhet. Föreningen bekostar under våren utbildning för fyra handledare så 
att det skall vara möjlighet att ordna svenskspråkig utbildning för familjehem på 
Åland framöver i enlighet med lagen. Socialchefen ser det som ytterst positivt att 
samordna ovanstående med tanken på behov av spetskompetens och koordinering. 
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Förberedande utbildning, fortbildning och handledning stärker familjehemmen att 
klara av sitt uppdrag samt underlättar möjligheterna att rekrytera nya familjehem. 
Socialchefens förslag: 
Att socialnämnden föreslår för kommunstyrelsen att vårdarvodet för familjevård 
höjs från 686,25 euro per månad till 850 euro per månad fr.o.m. den 31.3.2015. 
Kostnadsersättningen höjs från 410,66 euro per månad till 650 euro per månad 
fr.o.m. den 31.3.2015.  
Den totala kostnadsökningen beräknas uppgå till 3650 euro för 2015 och skall 
påföras kostnadsställe 21 210 Anstalts- och familjevård inom barnskydd. 
Socialnämnden tar ställning till eventuellt behov av tilläggsmedel längre fram. 
Att socialnämnden utser socialchefen till kommunens kontaktperson gällande 
familjevård. 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden beslutade enligt förslag. 
------------- 
 

KST § 94  
Bilaga F § 94/15: Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av 
familjevårdarlagen 
Bilaga G § 94/15: Satsning på familjevård, brev av Rädda barnen Åland rf 

 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
I enlighet med socialnämndens förslag föreslår kommunstyrelsen inför 
kommunfullmäktige att vårdarvodet för familjevård höjs från 686,25 euro per 
månad till 850 euro per månad fr.o.m. den 31.3.2015. Kostnadsersättningen höjs 
från 410,66 euro per månad till 650 euro per månad fr.o.m. den 31.3.2015.  
Kommunstyrelsen antecknar och delger kommunfullmäktige följande till kännedom: 
- den totala kostnadsökningen beräknas uppgå till 3 650 euro för år 2015 och ska 

påföras kostnadsställe 21 210 Anstalts- och familjevård inom barnskydd. 
Socialnämnden kommer att ta ställning till eventuellt behov av tilläggsmedel 
längre fram. 

- Socialchefen är utsedd till kommunens kontaktperson gällande familjevård. 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 
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§ 95 KOMMUNKANSLIETS ÖPPETTIDER UNDER SOMMAREN 

KST § 95  
Kommunkansliets ordinarie öppethållningstider är vardagar mellan kl. 8.15 och 
16.00. Under sommarmånaderna dvs. från 1.6.–31.8. har under senare år tillämpats 
ändrade öppettider som är mellan kl. 8.15 och 15.00. De ändrade 
öppethållningstiderna påverkar inte den normala arbetstiden som fortsättningsvis 
är mellan 8.15 och 16.00 men möjliggör för personalen att ta ut eventuell 
kompledighet då verksamheten är mindre belastad sommartid. 
 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att kommunkansliets öppettider under tiden 1.6-
31.8.2015 är kl.8.15-15.00. Allmänheten informeras om kansliets 
öppethållningstider under sommaren på kommunens hemsida, i kommunbladet 
samt på kommunens Facebook. 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 
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§ 96 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 § 12/28.1.2015 
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 begäran 
med motiveringen att reformer på kommunområdet är nära förestående. 
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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.  
------------- 

 
KST § 96 

Landskapsregeringen har 21.4.2015 inkommit med ett beslut innehållande en 
begäran om komplettering av kommunens ansökan om att tillsätta en 
kommunindelningsutredare för Finström, Geta och Sund, bilaga H § 96/15.  
 
Enligt beslutet från landskapsregeringen behöver en grundläggande utredning för 
ärendets bedömning ske enligt 6 § kommunindelningslagen (1196/1197) innan en 
kommunindelningsutredare tillsätts i enlighet med ÅFS 1997:76 och FFS 1196/1997. 
 
Syftet med den grundläggande utredningen är att förbereda inför att 
landskapsregeringen tillsätter en kommunindelningsutredare och ska enligt beslutet 
åtminstone innehålla:  
•  En nulägesanalys av de tre kommunernas verksamheter.  
•  Förslag till samarbete mellan de tre kommunerna.  
•  Utredningen ska också klarlägga vad man kan uppnå med en  
sammanslagning av kommunerna  
 
Kommunerna kan beviljas samarbetsunderstöd för den grundläggande utredningen. 
För att beviljas understödet behöver kommunen lämna in en komplettering till 
ansökan innehållande en tidsplan, budget, innehåll och egna insatser.  
 
T.f. kommundirektörens förslag:  
T.f.kommundirektören får i uppdrag att i samråd med Getas och Sunds 
kommundirektör ta fram ett förslag till projektbeskrivning innehållande tidsplan, 
budget, innehåll och egna insatser för en grundläggande utredning. Innan 
projektplanen och anhållan om samarbetsunderstöd förs vidare till 
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landskapsregeringen ska Finströms, Getas och Sunds fullmäktigen godkänna 
projektbeskrivningen.  
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 
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§ 96 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

KST § 97 
Sammanträdet förklarades avslutat kl.19:45 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 
 

§ 98 FÖLJANDE SAMMANTRÄDE  

KST § 98  
T.f. kommundirektörens förslag:  
Nästa sammanträde äger rum måndagen den 11.5.2015. Observera dagen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 
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B E S V Ä R S A N V I S N I N G 
 

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:  
83-89, 91-94, 96 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  
82, 90, 95 
 
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 
 
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 
 
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. 
 
 
 
Rättelseyrkandets innehåll 
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Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas 
av den som framställer det. 
KOMMUNALBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
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, Torggatan 16 
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. Beslutet är anslaget 
 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer i protokollet:  
 
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
 
 
Besvärsskrift 
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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 ska fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt 
kopia. 
 
Inlämnande av handlingarna 
Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. 
Besvärshandlingarna 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. 
 
Avgift 
Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 
(701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
 
 

 


