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§ 99 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KST § 99  
 Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 

till antalet närvarande.  
 
 Beslut: 

Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat och 
beslutfört. 
------------- 

§ 100 PROTOKOLLJUSTERARE 

KST § 100  
 Utse protokolljusterare.  
 

Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Regina Lindblom och 
Sven-Anders Danielsson. 
------------- 

§ 101 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KST § 101  
 Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
 
 Beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna föredragningslistan i föreliggande form. 
------------- 
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§ 102 DELGIVNINGAR 

KST § 102  
Handlingarna framläggs vid sammanträstillfället. 
 
- LR, Beslut om jordförvärvstillstånd, ÅLR 2015/1722 
- DGH, Ekonomirapport 1-3 
- NÅHD, Idrottsplan vid GHS 
- ÅOF, Arrende för gruppboende 
 
Vik.kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 103 KARTLÄGGNING AV KOMMUNENS HISTORIA 

KST § 274/3.12.2014 
 

Upptas till behandling initiativ angående dokumentering av kommunens historia 
och viktiga företrädare för kommunen genom tiden. Viveka Eriksson och Fredrika 
Sundberg har meddelat intresse för projektet.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp med uppgift att dokumentera kommunens 
historia. Eventuella medel för projektet tas ur kommunstyrelsens dispositionskonto. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget och beslöt att tillfråga och utse följande 
personer att ingå i arbetsgruppen: 
• Viveka Eriksson (sammankallare) 
• Fredrika Sundberg  
• Tage Boman  

 
KST § 103  

Arbetsgruppen för dokumentering av kommunens historia har arbetat fram ett 
första konkret förslag för sitt fortsatta arbete, enligt nedan jämte bilaga § 103/15. 
 
Arbetsgruppens förslag: 
Arbetsgruppen för ”Kommunens historia” får i uppdrag att ordna en jubileumsfest 
för att, i enlighet med de källor som anges i bilaga, uppmärksamma att det förflutit 
c:a 690 år sedan Finström första gången nämndes i skrift.  
Arbetsgruppen ska också färdigställa porträttsamlingen av ordföranden som 
presiderat i kommunfullmäktige och kommunstyrelse genom åren sedan den nya 
kommunallagen antogs av lantdagen år 1917. Porträtten ska avtäckas vid 
jubileumsfesten som ska hållas på kommunkansliet där porträttsamlingen hängs 
upp. 
Eftersom det skulle vara värdefullt att dokumentera hur kommunförvaltningen 
växte fram, efter 1865 då kommun och kyrka skildes åt, inleds ett forskningsprojekt 
där utomstående sakkunniga anlitas. För ändamålet kan budgetmedel anslås i nästa 
års budget. Arbetsgruppen utses till referensgrupp för arbetet. 
Vik.kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar arbetsgruppens förslag och emotser en anhållan om 
medel ur kommunstyrelsens dispositionskonto för innevarande budgetår samt en 
projektbeskrivning för forskningsprojektetet i god tid inför behandlingen av budget 
för år 2016. 
Beslut:  
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 104 IORDNINGSTÄLLANDE AV BOSTADSTOMTER I KOMMUNEN 

KST § 61/25.3.2015  
I budgeten för år 2015 finns under investeringar ett anslag för infrastrukturella 
satsningar och iordningställande av bostadstomter i Godby. I dagsläget finns inga 
lediga bostadstomter i kommunen så en övergripande strategi behöver tas fram för 
hur kommunen ska förverkliga bostadstomter samt i vilken prioritetsordning. 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp som får följande i uppdrag: 
- Kartlägga kommunens befintliga tomtmark 
- Ta fram visualiseringar och preliminära kostnadskalkyler för iordningställande av nya 

bostadstomter med därtill hörande kommunalteknik och infrastruktur 
- På samhällsekonomiska grunder uppgöra förslag på prioriteringsordning för 

förverkliganden  
Arbetsgruppen består av: 
Dick Lindström, ordförande 
Regina Lindblom  
Kaj Granholm, sammankallare och sekreterare  
Fredrik Molinder 
Arbetsgruppen ska lämna en mellanrapport till kommunstyrelsen senast 30 april 2015 och 
en slutrapport ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 31 maj 2015. 
Beslut:  

 Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 

 
KST § 104  
 Arbetsgruppen har valt att lämna mellanrapport genom att tillsända 

kommunstyrelsen mötesprotokollen 1 och 2, bilaga § 104/15 a) och b). Kaj 
Granholm deltar vid kommunstyrelsens sammanträde och presenterar arbetet. 

  
Vik.kommundirektörens förslag: 

 Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom och framför vikten av att 
i skyndsam ordning komma vidare i arbetet för iordningställande av nya 
bostadstomter med därtill hörande kommunalteknik och infrastruktur, och då 
särskilt den av arbetsgruppen omnämnda anslutningsvägen till Påsaområdet. 

  
 Beslut:  

Enligt förslag. 
------------- 
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§ 105 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 § 96/22.4.2015 
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 
landskapsregeringen ska Finströms, Getas och Sunds fullmäktigen godkänna 
projektbeskrivningen.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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KST § 105  

En projektbeskrivning har tagits fram i samråd med och enligt önskemål från 
finansavdelningen vid Ålands landskapsregering, samt i dialog med berörda 
kommuners direktörer, bilaga § 105/15. 
 
Vik.kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att omfatta projektbeskrivning för anhållan om 
samarbetsunderstöd enligt bilaga, och att föra densamma till kommunerna Geta 
och Sund för behandling i deras respektive kommunfullmäktige samt till 
kommunerna Saltvik och Vårdö för kännedom. Finströms kommunstyrelse önskar 
om möjligt Getas och Sunds fullmäktigebeslut i frågan före utgången av maj månad.   
 
Diskussion 
Styrelseledamot Regina Lindblom föreslår att den politiska referensgrupp som 
omnämns i projektbeskrivningen blir att omfatta kommunstyrelsernas presidier, 
och inte bara styrelseordförandena. Förslaget understöds och ingen däremot. 
Styrelseledamot Regina Lindblom uttrycker därutöver understöd för 
kommundirektörens förslag, med tillägget att även Saltvik och Vårdö bereds 
möjlighet att meddela intresse att delta i projektet. Förslaget inner understöd. 
Styrelseledamot Sven-Anders Danielsson föreslår att en aktiv förfrågan riktas till 
kommunerna Saltvik och Vårdö huruvida även de önskar ingå i projektet, med en 
svarstid om två veckor, innan projektbeskrivningen behandlas vidare. Förslaget 
vinner understöd. 
 
Omröstning 
Kommunstyrelsen förrättar öppen omröstning, varvid kommundirektörens förslag 
med Lindbloms tillägg (JA) ställs mot Danielssons förslag (NEJ). 
 

Omröstningen utfaller med rösterna 3/3, enligt bilaga, varvid styrelseordförandes 
röst avgör till Danilessons fördel (NEJ). 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Danielssons förslag, att en aktiv förfrågan 
riktas till kommunerna Saltvik och Vårdö huruvida även de önskar ingå i projektet, 
med en svarstid om två veckor, innan projektbeskrivningen behandlas vidare. 
------------- 
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§ 106 BUDGETUPPFÖLJNING FÖRSTA KVARTALET 2015 

KST § 106  
Budgetuppföljningen för första kvartalet 2015 presenteras, bilaga § 106/15. 
 
Vik.kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom, och för densamma till 
kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 107 KOMMUNENS NÄMND- OCH LEDNINGSSTRUKTUR 

KST § 60/25.3.2015  
Kommunstyrelsen tillsatte i början av år 2014 en arbetsgrupp med uppdraget att se 
över kommunens framtida nämnd- och ledningsstruktur. Arbetsgruppen kunde 
genom sitt arbete konstatera att ett behov av utökad delegering finns i kommunen 
samt att nämnderna med fördel kunde minska i antal.  Under hösten år 2014 hölls två 
seminarier där ledningsgruppen samt kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
deltog. Seminarierna ledde till huvudsakligt förslag om att minska ner dagens fem 
nämnder till två alternativt tre samt att utöka delegeringen i kommunen. Detta för 
att skapa en effektivare och mer sammanhållen förvaltning. 
För att komma vidare med arbetet behöver beslut tas om antal nämnder från och 
med den nya mandatperioden år 2016. Vidare behöver delgeringsordning, nya 
nämndinstruktioner samt ny förvaltningsstadga tas fram. I och med att förvaltningen 
i nuläget är underbemannade tills vikarierande kommundirektören tillträder och 
arbetet behöver komma igång har möjligheten att köpa in tjänster för framtagande 
av ny förvaltningsstadga, nämndinstruktioner och delegeringsordning utretts.  
Carolina Sandell har via sitt bolag Lina Sandell Ab meddelat att hon kan sälja dessa 
tjänster och har för uppdraget lämnat en offert, bilaga D § 60/15. 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att köpa in tjänster från Lina Sandell Ab för framtagande 
av ny förvaltningsstadga, delegeringsordning samt nämndinstruktioner i enlighet med 
bifogad offert, bilaga C § 60/15. Kostnaden finansieras genom de medel som frigjorts 
i och med att ekonomichefen även fungerar som tf kommundirektör under 1-2 
månader. Vidare beslutar kommunstyrelsen att vik.kommundirektör Erik Brunström 
under vikarietiden tar över Niklas Orianders plats i arbetsgruppen. Arbetsgruppen får 
i uppdrag att bereda ärenden för fortsatta beslut kring kommunens framtida nämnd- 
och ledningsstruktur. 
Beslut:  

 Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 
 

KST § 107  
Arbetsgruppen för översyn av kommunens framtida nämnd- och ledningsstruktur 
har tagit fram en preliminär skiss över förslag till ny struktur. Skissen föredras inför 
sittande möte. Gruppen utgår från en struktur med två nämnder, under 
arbetsnamnet ”Invånarnämnden” respektive ”Samhällsnämnden”, samt inrättandet 
av en ny tjänst som föredragande inför den förstnämnda.  
 
Vik.kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom och avger eventuella 
direktiv eller riktlinjer för arbetsgruppens fortsatta arbete. 
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Beslut:  
Enligt förslag. 
------------- 
 
 
 

§ 108 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

KST § 108 
Sammanträdet förklarades avslutat kl 19:15. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 
 

§ 109 FÖLJANDE SAMMANTRÄDE  

KST § 109  
Vik.kommundirektörens förslag:  
Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 20.5.2015.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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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: 99-102, 108-109 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet: 103-107 
 
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 
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas 
av den som framställer det. 
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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 
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. 
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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. 
 
 

 


