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§ 11 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KF § 11  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn till 
antalet närvarande.  
Formalia rörande sammanträdets sammankallande regleras i förvaltningsstadgan 12-15 §§, 
namnupprop 18 §, och beslutförhet enligt kommunallagen 23 §. 
 
Konstateras: 
Sammanträdet har kungjorts på anslagstavla och hemsida och kallelse skickats ut per 
papperspost 19.4.  
Sammanträdet bevistas av 17 beslutande ledamöter, varav 17 ordinarie. 
Kommunstyrelseordförande Roger Höglund har på förhand anmält förhinder.  
 
Förslag:  
Kommunfullmäktige konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.  
 
Beslut: 

Enligt förslag. 
------------- 

§ 12 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 

KF § 12 
Godkännande av föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
Förutsättningar för behandling av ärenden i fullmäktige enligt kommunallagen 44 §. 
  

Förslag: 
Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan i föreliggande form. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 

§ 13 PROTOKOLLJUSTERING 

KF § 13  
Utses två protokolljusterare att justera protokoll, enligt förvaltningsstadgan 44 §.  
Protokollet justeras genast efter sammanträdets avslutande, på Kommungården. 
 
 

Beslut:  
Till protokolljusterare utses Kristian Granberg och Erica Granesäter.  
------------- 
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§ 14 BEFRIELSE FRÅN KOMMUNAL- OCH FASTIGHETSSKATT  

KS § 26  
Efter det datum i november 2017 då skattesatserna för år 2018 av samtliga kommuner i Finland ska 
ha fastställts och meddelats skattemyndigheterna framkom att det för åländskt vidkommande 
kommer att ske en förändring i praxis när det gäller värderingen av vissa fastigheter i fastighetsbe-
skattningen. Somliga fastighetsägare riskerar därmed att få sina taxeringsvärden kraftigt uppskrivna 
och därmed hamna på en avsevärt högre fastighetsskatt än tidigare. Landskapsregeringen har med 
anledning av detta bjudit in de åländska kommunerna till diskussioner om olika alternativa lösningar 
av problemet.  

 
Lagen om skatteuppbörd (FFS 769/2016) ger möjlighet att ansöka om befrielse från skatt. Befrielse 
beviljas av skatteförvaltningen, om inte kommunen har gjort en anmälan om beslutsrätt i ärenden 
som gäller kommunalskatt eller fastighetsskatt. En sådan anmälan gäller i treårsperioder och nästa 
period inleds 2019. Under perioden 2016–2018 har tre av de åländska kommunerna på basen av 
anmälan rätt att besluta om befrielse från skatt, dessa är Föglö, Jomala och Saltvik.  
 
Oberoende huruvida beslutsrätten utövas av skatteförvaltningen eller kommunen beviljas befrielse 
från skatt på samma grunder. Grunderna för att bevilja befrielse från kommunal- och fastighetsskatt 
fastställs i 50 § lagen om skatteuppbörd och prövas utifrån den skattskyldiges skattebetalningsför-
måga och om där finns vägande skäl till att bevilja befrielse eller om det av någon annan orsak kan 
anses uppenbart oskäligt att driva in skatten.  
 
Enligt 51 § lagen om skatteuppbörd (FFS 769/2016) krävs att kommunen tar ett aktivt beslut om den 
önskar förbehålla sig rätten att bevilja befrielse från kommunal- och fastighetsskatt. För att kommu-
nen ska kunna förbehålla sig rätten att bevilja befrielse under den kommande treårsperioden ska en 
anmälan inlämnas till skatteförvaltningen senast 20.11.2018.  

 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Finströms kommun förbehåller sig rätten att 
bevilja befrielse från kommunal- och fastighetsskatt under perioden 1.1.2019 till och med 
31.12.2021.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 

 
KF § 14 
 Beslut: 
 Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 
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§ 15 BEFRIELSE FRÅN OCH FYLLNADSVAL I VALNÄMND RE 

KS § 34 
Ledamoten Rigmor Eriksson i valnämnden för röstningsområde Tjudö har kommit in med en anhållan 
om befrielse från sitt förtroendeuppdrag i valnämnden, med motivering enligt bilaga. 
 

Enligt kommunallagen 17 § gäller att en förtroendevald som visar giltigt skäl skall beviljas avsked från 
uppdraget. Avsked från nämnd beviljas av fullmäktige. 
 

Till skillnad från andra kommunala nämnder utses valnämnderna av avgående fullmäktige i början av 
det år det hålls lagtings- och kommunalval, vilket innebär att valnämnderna utses i början av år 2019 
härnäst. Före dess hålls inga allmänna val för nämnderna att engageras i.  

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att inför fullmäktige föreslå att ledamoten Rigmor Eriksson entledigas 
från sitt förtroendeuppdrag i Tjudö valnämnd men att inget fyllnadsval förrättas. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 

 

KF § 15 
 Beslut: 
 Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

§ 16 BEFRIELSE FRÅN OCH FYLLNADSVAL I VALNÄMND CF 

KS § 35 
Ledamoten Carita Fellman i valnämnden för röstningsområde Tjudö har kommit in med en anhållan 
om befrielse från sitt förtroendeuppdrag i valnämnden, med motivering enligt bilaga. 
 

Enligt kommunallagen 17 § gäller att en förtroendevald som visar giltigt skäl skall beviljas avsked från 
uppdraget. Avsked från nämnd beviljas av fullmäktige. 
 

Till skillnad från andra kommunala nämnder utses valnämnderna av avgående fullmäktige i början av 
det år det hålls lagtings- och kommunalval, vilket innebär att valnämnderna utses i början av år 2019 
härnäst. Före dess hålls inga allmänna val för nämnderna att engageras i.  

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att inför fullmäktige föreslå att ledamoten Carita Fellman entledigas från 
sitt förtroendeuppdrag i Tjudö valnämnd men att inget fyllnadsval förrättas. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KF § 16 
 Beslut: 
 Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 
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§ 17 DETALJPLANEÄNDRING INDUSTRIOMRÅDET, KV 81  

SamN § 18/ 28.2.2018 
Bilaga målsättning ar Bilaga planförslag Bilaga planbeskrivning 
Bilaga utlåtande från kommunaltekniskas VD 
 
För att möjliggöra en flexibel tillväxt bland verksamheter som etableras i området initierar 
kommunen en planändring för kvarter 81, där tomt 1 slås ihop med resterande riktgivande 
tomtindelningar för kvarteret. 
 
Ur målsättningarna kan utläsas att ändringen inte medför en högre exploatering av området. 
Man inför även bestämmelser som tydliggör bullerbestämmelserna som återfinns i den gällande 
delgeneralplanen, samt uppmärksammar bestämmelserna som gäller för vattenskyddsområdet 
Långsjön och Markusbölefjärden. 
 
Ett färdigt planförslag har utarbetats av planerare Åsa Mattsson. 
 
Planerings- och utvecklingschefens förslag: 
Samhällsnämnden bedömer planförslaget som genomförbart och Åsa Mattsson som en 
kompetent planerare för uppgiften. 
Planförslag inklusive samtliga bilagor tillställs Finströms kommunstyrelse för vidare beredning. 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag. 
 

KS § 36 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar samhällsnämndens bedömning av planförslaget såsom 
genomförbart, godkänner Åsa Mattsson som planerare för uppgiften och föreslår inför 
kommunfullmäktige att målsättningarna godkänns samt att planförslaget ställs ut till allmänt 
påseende.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KF § 17 

Kommunstyrelsen föreslår att målsättningarna godkänns samt att planförslaget ställs ut till 
allmänt påseende, enligt bilaga.  

 
 Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag, med förtydligandet att 
utställande av förslaget ombesörjs av kommunstyrelsen. 
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§ 18 INDELNING I RÖSTNINGSOMRÅDEN 

KS § 43 
Finströms kommun är indelad i fyra röstningsområden vid förrättande av allmänna val, enligt 
följande: 
 

 001 Tjudö Norrfinströmsgården 
002 Markusböle Breidablick  
003 Emkarby Emkarby daghem 
004 Godby Biblioteket 
 
Enligt landskapsregeringens utskick ”Förberedelser inför valåret 2019: Åtgärder under 2018” 
anges att indelningen i röstningsområden kan behöva ses över. Röstningsområdena 
rekommenderas att omfatta minst 500 och maximalt 2500 röstberättigade invånare.   
 
Varje röstningsområde ska ha en egen valnämnd och ett angivet röstningsställe.  
Vikten av tillgänglighet vid röstningsställena betonas.  
 
Beslut om ändringar i röstningsområdesindelning fattas av fullmäktige och meddelas inom april 
2018 för att vara i kraft vid vårens val 2019. 
 
I preliminärt förslag till samgångsavtal för Finström-Geta-Sund utgår man från att nuvarande 
Finström vid samgång utgörs av två röstningsoråden; Markusböle (inkl tidigare Tjudö och 
Emkarby) och Godby.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunens indelning i 
röstningsområden vid allmänna val från och med år 2019 ändras enligt följande: 
 
001 Markusböle, inkl tidigare Tjudö och Emkarby, röstningsställe Breidablick 
002 Godby, inkl röstberättigade som inte antecknats vid någon fastighet, röstningsställe 
kommunbiblioteket vid Källbo skola. Gäller även som förtidsröstningsställe. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KF § 18 
 Beslut: 
 Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 
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§ 19 HEMSTÄLLNINGSMOTION SENIORBOENDE I GODBY  

KFGE § 57/21.12.2017  
Ledamot Rolf Karlsson med flera undertecknare inlämnade hemställan om ordnande av 
seniorboende i Godby, enligt bilaga.  

 
Beslut:  
Kommunfullmäktige antecknade sig hemställningsmotionen till kännedom och ärendet överförs 
till kommunstyrelsen för vidare beredning.  

KS § 44 
Enligt budget och verksamhetsplan för år 2018 ska fyra stycken arbetsgrupper bestående av 
tjänstemän utses, av kommunstyrelsen, för att se över a) framtida kapacitet och behov vad gäller 
äldreomsorgen, b) barnomsorgsverksamheten, c) skola och fritidshem, sagorum till biblioteket 
samt d) ungdomsgård och övrig fritidsverksamhet. I grupperna kan även finnas representation 
från andra kommuner. Ledningsgruppen och presidiet går sedan igenom resultaten och ger 
förslag till prioriteringar. 
I ett tidigare beslut (KS § 32/2018) beslöts att utöka uppdraget för arbetsgruppen för beredning 
och utredning av ungdomsgård och fritidsverksamhet med att omfatta även idrottsanläggningar. 

 
 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att utöka uppdraget för arbetsgruppen för att utreda och se över 
behov och kapacitet inom äldreomsorgen till att omfatta även utredning av förutsättningar för 
seniorboende i Godby i enlighet med hemställningsmotionens ambitioner, och föreslår inför 
kommunfullmäktige att motionen med detta ska anses initierad och färdigt bemött. 
Arbetsgrupperna utses i ett skilt beslut inom kommunstyrelsen. Då gruppens uppdrag täcker in 
såväl social verksamhet som fysisk byggnation är avsikten att gruppen ska ha representation från 
både invånar- och samhällssektorn. 

  
 Beslut: 
 Enligt förslag.  
 
KF § 19 
 Beslut: 
 Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 
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§ 20 PLAN FÖR INTERN KONTROLL 

KS § 58 
Enligt Finlands kommunförbunds ”Allmän anvisning om upprättande av bokslut och 
verksamhetsberättelse för kommuner och samkommuner” anges att kommunstyrelsen i sin 
verksamhetsberättelse ska beskriva hur den interna kontrollen och riskhanteringen i kommunen 
är organiserad. Kommunerna ska följa bokföringslagen och god bokföringssed och intern 
kontrollen är ett av verktygen för att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda 
verksamhetsmässiga och ekonomiska målen uppfylls. Riktlinjernas syfte är att säkerställa att 
kommunstyrelsen och enheterna tillsammans upprätthåller en tillräckligt god intern kontroll för 
att med rimlig grad av säkerhet efterleva lagar, föreskrifter och planer, trygga kommunens 
personella, materiella och ekonomiska tillgångar, ha en ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet samt en tillförlitlig rapportering och information om verksamheten.  

 
Kommunstyrelsen tillsammans med kommundirektören har det övergripande ansvaret för 
organiseringen av den interna kontrollen och kommunstyrelsen godkänner årligen de 
kommunövergripande kontrollmål en som nämnderna och verksamhetsområdena ska inkludera i 
sitt arbete med den interna kontrollen. Förvaltningen har tagit fram riktlinjer för kommunens 
interna kontroll. Den bygger på den mall och de riktlinjer som tagits fram med tillsammans med 
andra kommuner.  

 
Ekonomichefens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner riktlinjerna för intern kontroll. 
Vidare beslutar kommunstyrelsen att den tidsplan som anges i riktlinjerna inte följs under år 
2018 utan att fokus under året läggs på att ta fram riskanalyser för de olika verksamhetsom-
rådena så att tidsplanen kan följas från och med år 2019. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KF § 20 
 Beslut: 
 Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 
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§ 21 INITIATIV TILL FOLKOMRÖSTNING OM KOMMUNINDELNING 

KS § 61 
Kommuninvånare Leif Karlsson har 9 april 2018 inlämnat ett medborgarinitiativ under rubriken 
”initiativ om folkomröstning till kommunindelning” (enl bil), tillsammans med en namninsamling 
innehållande underskrifter från ca 270 röstberättigade kommuninvånare (till påseende). Enligt 
35 § kommunallagen gäller att ”Om minst fem procent av kommunens röstberättigadeinvånare 
har tagit initiativ till en folkomröstning skall fullmäktige utan dröjsmål avgöra om en folkomröst-
ning enligt initiativet skall ordnas”. Finströms kommun hade i senaste kommunalval (2015) 1.976 
röstberättigade invånare. Det innebär att det räcker med 100 undertecknare för att deras andel 
ska utgöra stipulerade fem procent. På listorna har undertecknarna i anslutning till underskrift 
angett bostadsadress och försäkran om att man är röstberättigad i kommunalval i Finström.  

  
Undertecknarna ber i sitt initiativ att fullmäktige beslutar om en folkomröstning i Finströms 
kommun med följande text:  

 
Skall Finströms kommun gå ihop med Geta och Sund i enlighet med samgångsavtal?  
                                JA ( ) NEJ ( ) KAN EJ TA STÄLLNING ( ) 

 
År 2014 väcktes den nu aktuella frågan om eventuell kommunsammanslagning på Norra Åland. 
En förstudie genomfördes år 2015 och presenterades helt nära kommunalvalet.  Kommunfull-
mäktigena i kommunerna Finström, Geta och Sund inkom år 2016 med en ansökan till Ålands 
landskapsregering om att landskapsregeringen måtte tillsätta en kommunindelningsutredare 
enligt landskapslagen om tillämpning av i landskapet Åland om vissa lagar om kommunindelning 
(ÅFS och kommunindelningslagen (FFS 1196/1997)). Kommunindelningsutredare Siv Sandberg 
offentliggjorde 25 oktober 2017 sin slutrapport om kommunindelningsutredning för Finström, 
Geta och Sund, med förslag om samgång 1.1.2019. Rapporten och förslaget presenterades vid 
kommunvisa invånarmöten i januari 2018. 

 
Enligt kommunindelningslagen (FFS 1196/1997) kan folkomröstning ordnas i det skede det finns 
ett konkret sammanslagningsavtal att ta ställning till. Kommunindelningsutredaren ska enligt 8 § 
i kommunindelningslagen ta ställning till huruvida det enligt utredaren behövs en riktgivande 
folkomröstning som en del i hörandet av allmänheten i samband med slutrapporten. Detta har 
utredaren gjort på sid 34 i rapporten: 
 

Inför det slutliga beslutet om kommunsammanslagningsframställan ska kommu-
nerna höra kommuninvånarna i frågan. Det kan ske genom att göra information 
om sammanslagningen tillgänglig för invånarna och genom att ordna invånarmö-
ten i kommunerna. Ifall kommunernas ledning finner det lämpligt kan de utreda 
invånarnas åsikter om sammanslagningen genom en opinionsundersökning till en 
tillräckligt stor del av befolkningen i de berörda kommunerna. 
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Kommunindelningsutredaren har med andra ord inte föreslagit att allmänheten ska höras genom 
folkomröstning, utan föreslagit att det istället skulle ske genom invånarmöten och möjligtvis 
opinionsundersökning.  
 
En styrgrupp, utsedd av kommunernas styrelser, har efter färdigställande av kommunindelnings-
utredningen hösten 2017 haft som uppdrag på mandat från kommunstyrelserna att ta fram 
underlag och förslag till avtal för sammanslagning mellan Finström, Geta och Sund. Till denna 
styrgrupp har kommunstyrelserna också tilldelat uppdrag att ordna invånarmöten som hörande 
av allmänheten. Styrgruppen består av respektive kommuns styrelse utsedda politiska represen-
tanter samt respektive kommuns kommundirektör och ekonomichef som beredande.  

 
Information om den eventuella samgången har löpande, alltsedan den första utredningen 
genomfördes vid tidpunkten för det senaste kommunalvalet hösten 2015, delgetts allmänheten. 
Hörande av allmänheten har skett genom: 

 information om kommunindelningsutredningen och dess rekommendationer 
jämte beslut som tagits har funnits tillgängliga på kommunernas anslagstavlor 
och hemsidor och redogjorts för i de kommunala infobladen mm, 

 tre stycken invånarmöten för allmänheten har hållits i januari, tillsammans med 
kommunindelningsutredaren (inbjudan skickades ut per post till alla hushåll);  
 Sund den 16.1.2018 kl 18:00, Tallgården 
 Finström den 16.1.2018 kl 20:00, GHS 
 Geta den 17.1.2018 kl 19:00, Geta skola 

 ett större gemensamt invånarmöte hölls 5.4.2018 på Breidablick där förslag till 
sammanslagningsavtal presenterades för allmänheten under pågående 
utställningstid (inbjudan skickades ut per post till alla hushåll och annonserades 
om i dagstidningar mm). 

 
Förslag till samgångsavtal har varit utställt under två veckors tid våren 2018 vilket inneburit en 
reell chans för allmänheten att ställa frågor och framföra synpunkter kring detsamma och den 
eventuella samgången som sådan. Utställandet har uppmärksammats på såväl anslagstavlor som 
hemsidor och även i kommunala infobladen samt i såväl annonser som redaktionellt material i 
dagstidningarna. Avtalsförslaget har tillsammans med kommunindelningsutredningen hållits för 
påseende eller uthämtning från kansliet, biblioteket och hemsidan. En allmän utställning med 
möjlighet att framföra fritt formulerade synpunkter kan anses utgöra en kvalitativt sett minst lika 
givande del i hörandet av invånarna som en eventuell enkät- eller opinionsundersökning eller 
folkomröstning, där alternativen begränsas till ja eller nej.  

 
Det anhängigjorda medborgarinitiativet om att hålla en folkomröstning gällande förslag till 
samgång mellan Finström, Geta och Sund har inkommit i ett sent skede i processen, vilket gör att 
kommunens beslutsfattare nu står inför att antingen skjuta upp eventuell samgång med ett helt 
år för möjlighet att genomföra en rådgivande folkomröstning, eller besluta att avslå initiativet 
med möjlighet att fortsätta processen för beslut om eventuell samgång år 2019 eller 2020.          
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Folkomröstningar är strikt reglerade och även tidskrävande samtidigt som de sällan ger entydiga 
svar i fråga om folkviljan. En opinions- eller enkätundersökning kan utgöra ett alternativ. 
Frågorna i och genomförandet av en sådan undersökning bör formuleras av en oberoende part 
och låter sig inte tidsmässigt utföras med mindre än att den eventuella samgången skjuts upp. 

 
Sammanfattningsvis kan dock konstateras att kommunerna har hört kommuninvånarna i frågan i 
enlighet med de krav som finns enligt lag och de rekommendationer som kommunindelnings-
utredaren gett i det aktuella fallet; genom att göra information om sammanslagningen tillgänglig 
för invånarna och genom att ordna invånarmöten jämte utställande av avtalsförslag. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att medborgarinitiativet avslås med 
motivering att kommunen har tagit i beaktande och utrett invånarnas åsikter om samman-
slagning i enlighet med kommunindelningsutredarens rekommendation. Detta har gjorts genom 
löpande information på anslagstavla, hemsida och i kommunalt infoblad samt vid invånarmöten, 
som även annonserats om i dagspress, jämte utställning av förslag till sammanslagningsavtal för 
påseende med möjlighet för allmänheten att fritt framföra synpunkter.  
Frågan om en eventuell enkät- eller opinionsundersökning inför beslut om samgång hänskjuts till 
styrgruppen för FGS att besluta om och att i så fall låta genomföra, vilket dock inte ska betraktas 
som ett krav inför kommande beslut rörande samgångsavtal och samgång. 
 
Diskussion: 
Sven-Anders Danielsson föreslår att folkomröstning hålls enligt medborgarinitiativ, understödd 
av Lene-Maj Johansson. 
Inger Rosenberg-Mattsson understöder kommundirektörens förslag. 
 
Konstateras: 
Omröstning förrättas där kommundirektörens förslag (JA) ställs mot Sven-Anders Danielssons 
förslag (NEJ), med utfall enligt följande: 
 JA:  I.R-M, P.J, M.F, JG 
 NEJ: S-A.D, L-M.J, R.H 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar efter omröstning med rösterna fyra (4) mot tre (3) enligt 
kommundirektörens förslag. 
Ledamöterna S-A.D, L-M.J och R.H reserverar sig mot beslutet. 

 
KF § 21 

Diskussion: 
Ledamot Frederik Pastoor föreslår bordläggning, med understöd av Erica Granesäter. 
 
Beslut: 

 Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde.. 
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§ 22 SAMGÅNGSAVTAL FINSTRÖM-GETA-SUND 

Styrgr FGS §86 Utställande av förslaget till samgångsavtal. 
Enligt den finländska lagstiftningen förväntas förslag till samgångsavtal ställas ut till allmänheten, 
med möjlighet att framföra synpunkter, innan avtalet tas för avgörande i respektive fullmäktige. 
Motsvarande lagkrav finns ej på Åland men utställning kan ändå tillämpas som en del i hörandet 
av allmänheten inför beslut om samgång. 
  
Kommundirektörernas förslag: 
Styrgruppen föreslår inför kommunstyrelserna i Finström, Geta och Sund att förslag till 
samgångsavtal enligt bilaga upptas till diskussion samt att styrgruppen därefter ges i uppdrag att 
ytterligare bearbeta förslaget inför utställning för allmänheten som sker under två veckor med 
start 23 mars. 
Efter utställningstiden åligger det styrgruppen att utföra eventuella korrigeringar innan förslaget 
förs tillbaka till styrelserna för avgörande i fullmäktige före utgången av april 2018. 
  
Beslut: Förslaget godkändes. 
 

KS § 42 
Genomförandet av en kommunsammanslagning är en formellt reglerad process som sker 
innanför de ramar som stakas ut i lagstiftningen, i arbetsrättsliga regelverk och i politiska 
överenskommelser mellan kommunerna. 
 
Villkoren för kommunsammanslagningen regleras i ett kommunsammanslagnings-avtal som 
gäller i fem års tid. Förslag till avtal arbetas fram av styrgruppen för FGS-samgång och benämns 
som samgångsavtal. Avtalsförslag jämte bilagor enligt bilaga. 
 
Sådana frågor som behöver klargöras i avtalet men som styrgruppen lämnat öppna fram till 
nästa styrgruppsmöte 22 mars, med möjlighet till vidare diskussioner i kommunstyrelserna, är:  
- Tidpunkt för samgång  - Hanterande av bolag 
- Kommundirektörernas ställning  - Instruktion för sockenråd 
 
Kommundirektörernas förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar förslag till samgångsavtal och ger styrgruppen för FGS i uppdrag att 
ställa ut förslaget för allmänheten under två veckors tid. 
Efter utställningstiden åligger det styrgruppen att utföra eventuella korrigeringar innan förslaget 
förs tillbaka till styrelserna inför avgörande i fullmäktige. 
 
Diskussion: 
Ordf Roger Höglund föreslår att kommunstyrelsen som tidpunkt för samgång förordar 1.1.2020. 
Förslaget vinner understöd. 
Viceordf Inger Rosenberg-Mattsson föreslår att kommunstyrelsen som tidpunkt för samgång 
förordar 1.1.2019. Förslaget vinner understöd. 
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Kommunstyrelsen förrättar omröstning där Höglunds förslag (JA) ställs mot Rosenberg-
Mattssons förslag (NEJ), med utfall enligt följande: 
 
JA: R.H, S-A.D, L-M.J (3) NEJ: I.R-M, CE, M.F, F.A (4) 
 
Konstateras: 
Med rösterna fyra mot tre röstar kommunstyrelsen för att som tidpunkt för samgång förorda 
1.1.2019.  
Ledamöterna R.H, S-A.D och L-M.J önskar reservera sig mot beslutet. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med följande ställningstaganden från Finströms kommunstyrelse: 
1.4, som tidpunkt för samgång förordas 1.1.2019 
 3.3.4, punkt efter budgetmedel (”ur samgångsmedel” stryks) 
5.2.3, namnet Källbo (parentes) stryks 
6.4, beloppens riktgivande fördelning för de olika åtgärderna stryks 
 
Styrgruppen för FGS ges i uppdrag att ställa ut förslaget för allmänheten under två veckors tid, 
tillsammans med de olika kommunstyrelsernas framförda synpunkter. 
Efter utställningstiden åligger det styrgruppen att utföra eventuella korrigeringar innan förslaget 
förs tillbaka till styrelserna inför avgörande i fullmäktige. 
 
Ledamöterna R.H, S-A.D och L-M.J reserverar sig mot beslutet till den del det rör förslag till 
tidpunkt för samgång. 
 

Styrgr FGS § 112 Utställande av förslaget till samgångsavtal. 
Enligt den finländska lagstiftningen förväntas förslag till samgångsavtal ställas ut till allmänheten, 
med möjlighet att framföra synpunkter, innan avtalet tas för avgörande i respektive fullmäktige. 
 
Motsvarande lagkrav finns ej på Åland men utställning kan ändå tillämpas som en del i hörandet 
av allmänheten inför beslut om samgång. 
 
Kommunstyrelserna i Finström, Geta och Sund har diskuterat avtalsförslaget och kommit med 
synpunkter. Synpunkterna har styrgruppen gått igenom och tagit beslut om samgångsavtalet.  
  
Kommundirektörernas förslag: 
På grund av omfattningen av och karaktären på de från kommunstyrelserna framförda 
synpunkterna beslutar styrgruppen att, efter framtagande av reviderat förslag till samgångsavtal, 
föra handlingarna tillbaka till kommunstyrelserna för beslut om utställning i respektive kommun. 
Utställande av likalydande avtalsförslag behöver inledas före påskhelgen. Styrgruppens förslag 
hinner då diskuteras vid det gemensamma kommunstyrelse- och fullmäktigeseminariet som hålls 
i Geta tis 27.3. 
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Efter utställningstiden åligger det styrgruppen att utföra eventuella korrigeringar innan förslaget 
förs tillbaka till styrelserna för avgörande i fullmäktige före mitten av maj. 
  
Beslut: 
Förslaget godkändes. 
 
KS § 52 
Styrgruppen för FGS har tagit fram ett reviderat förslag till samgångsavtal för frivillig samgång 
mellan kommunerna Finström, Geta och Sund. Avtalet utgör ett sådant avtal (sammanslagnings-
avtal) kring ordnande av förvaltning och service som avses i 9 § Kommunindelningslagen 
1196/1997  och det iakttar i övrigt bestämmelserna i densamma lagen samt i Landskapslag 
1997:76 om tillämpning i landskapet Åland av vissa lagar om kommunindelning.  
 
Avtalsförslaget har tagits fram med utgångspunkt i det förslag som getts av kommunindel-
ningsutredare Siv Sandberg i oktober 2017 och efter diskussioner inom den gemensamma 
styrgruppen för FGS samt beaktat synpunkter som inkommit via de respektive kommunernas 
styrelser under vårvintern 2018. 
 
Utställande av förslag till samgångsavtal kan göras som en del i hörandet av allmänheten inför 
beslut om samgång. Under utställningstiden kommer styrgruppen även att hålla ett för alla tre 
kommunerna gemensamt invånarmöte, på Breidablick i Finström torsdag 5 april klockan 18:00.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut förslag till samgångsavtal för kommunerna Finström, 
Geta och Sund, enligt bilaga, till allmänt påseende under en period av två veckor, med start 
torsdag 29 mars. Avtalsförslaget kungörs på kommunens anslagstavla, publiceras på hemsidan 
och lämnas för påseende på biblioteket samt för avhämtning på kommunkansliet. Skriftliga 
synpunkter kring avtalsförslaget behöver vara kommunkansliet tillhanda senast torsdag 12 april 
klockan 15:00.    
Parallellt med det utställda förslaget till samgångsavtal hålls även kommunindelningsutred-
ningens slutrapport (Siv Sandberg, okt 2017) till påseende. Efter utställningstiden åligger det 
styrgruppen för FGS att utföra eventuella korrigeringar innan avtalsförslaget förs tillbaka via 
kommunstyrelserna inför avgörande i respektive fullmäktige senast i mitten av maj 2018. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med tillägg att eventuella korrigeringar bör bearbetas i styrelserna efter att 
styrgruppen sammanställt desamma. 
 
Styrgr FGS §120  
Samgångaavtalet har varit utställt för allmänheten i alla 3 kommuner från den 29.3 – 12.4 kl. 
15.00. 
Det har även hållits seminarium för kommunfullmäktigen och kommunstyrelserna i de tre 
kommunerna. Mötesanteckningar bifogas. 
Invånarmöte för de tre kommunerna hölls den 5 april. Mötesanteckningar bifogas. 



                                                                KOMMUNFULLMÄKTIGE                     PROTOKOLL NR 2 / 26.4.2018 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 27 april  2018 Sid 16 

     

 

 
Kommundirektörernas förslag 
Styrgruppen diskuterar inkomna ändringsförslag och beslutar huruvida ändringar förordas i 
samgångsavtalet. 
  
Beslut:  
Återremiss. 

 
KS § 62 

Under utställningstiden av förslag till samgångsavtal har hållits invånarmöte och styrgruppen för 
FGS sedan sammanställt de synpunkter som inkommit under utställningstiden (PM från 
invånarmöte jämte sammanställning av synpunkter enl bil).   
Folkomröstning har även hållits i Sunds kommun. Cirka 2/3 av de röstande sade nej till samgång 
enligt avtalsförslag, men knappt hälften av de röstberättigade deltog i omröstningen. 
 
Bearbetningen av avtalsförslaget är i styrgruppen återremitterad, varvid kommunstyrelsen har 
möjlighet att diskutera frågan inför fortsatt behandling av avtalsförslaget. 
 
Kortfattat kretsar stor del av de framförda synpunkterna och den offentliga diskussionen i övrigt 
kring följande frågor: 
 
- Tidsplanen för samgång 
- Namnet på kommunen 
- Styrelsesammansättningen 
- Ekonomi och personal 
- Ev folkomröstning 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar till kännedom och diskussion styrgruppens sammanställning av de 
synpunkter som under utställningstiden inkommit rörande förslag till samgångsavtal jämte 
noteringar från invånarmöte, enligt bilaga, och beslutar att därefter inför kommunfullmäktiges 
sammanträde 26 april delge desamma. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KF § 22 

Beslut: 
 Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
  



                                                                KOMMUNFULLMÄKTIGE                     PROTOKOLL NR 2 / 26.4.2018 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 27 april  2018 Sid 17 

     

 

§ 23 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2017 

KS § 65/18.4.2018 
Ekonomiförvaltningen har sammanställt det preliminära bokslutet för år 2017, enligt bilaga. Det 
ser ut att ge ett mycket gott årsresultat och stärkta nyckeltal. Det goda resultatet hänför sig till 
mindre driftskostnader än budgeterat samt högre skatteintäkter än förväntat. Samtliga nämnder 
har behandlat sina verksamhetsberättelser jämte bokslut/ekonomirapporter samt redogörelser 
över den interna kontrollen. 
 
Enligt verksamhetsberättelserna har de i budget förekommande verksamhetsplanerna följts 
tämligen väl och flertalet av de centrala målsättningarna uppnåtts. I de preliminära 
räkenskaperna framkommer dock en del avvikelser från budget med sannolika såväl under- som 
överskridningar.  
 
Båda nämnderna klarar sig var för sig totalt sett inom givna budgetramar men det förekommer 
överskridningar inom och mellan de olika resultatområdena.  
 
Enligt gällande styrdokument jämte budget behöver överskridningar av personal-kostnader inom 
varje resultatområde godkännas av kommunstyrelsen och överskridningar av total nettoram per 
resultatområde godkännas av fullmäktige. En sammanställning av nämndernas utfall jämte 
motiveringar till eventuella budgetöverskridningar återfinns i bilaga.  
 
Bokslutet i sin helhet behandlas vid nästkommande styrelsemöte.  
 
Ekonomichefens förslag: 
Kommunstyrelsen tar till kännedom preliminära bokslutsuppgifter enligt bilaga A och beslutar att 
förekommande överskridningar av personalkostnader godkänns enligt bilaga B. Vidare föreslår 
kommunstyrelsen att kommunfullmäktige godkänner de överskridningar som finns enligt bilaga 
C. 
Sammanställningen över de preliminära bokslutsuppgifterna (bil A) tillsänds även 
kommunfullmäktiges ledamöter för kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 

 
KF § 23 
 Beslut: 
 Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 
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§ 24 BEGÄRAN OM TILLÄGGSANSLAG FÖR ÅR 2017 

KS § 65/18.4.2018 
Ålands Idrottscenter har inkommit med en anhållan om tilläggsanslag om max 30.000 euro för år 
2017 i enlighet med bilaga. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Ålands Idrottscenters anhållan om 
tillägganslag för år 2017 enligt bilaga. 

 
Konstateras: 
Styrelseordförande Roger Höglund anmäler och beviljas jäv och deltar ej i ärendets behandling.  
Viceordförande Inger Rosenberg-Mattsson övertar ordförandeskapet i den aktuella paragrafen. 

 
Beslut:  
Enligt förslag, med tillägg att det närmare angivna beloppet torde uppgå till 26.716,56 euro. 

 
KF § 24 

Konstateras: 
Ledamot Regina Lindblom anmäler och beviljas jäv och deltar ej i ärendets behandling.  
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag, med korrigeringen att det är 
överskridning och inte tilläggsanslag som godkänns. 

 
 

§ 25 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet förklarades avslutat kl 21:05. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 

FRÅGESTUND 

Under frågestunden diskuterades följande, i enlighet med förvaltningsstadgan 11 §: 
 
- Tackhälsningar och lyckönskningar till ekonomichef Ida Eklund som går på föräldraledigt samt 

välkomnande av vikarierande ekonomichef Nina Ulenius.  
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BESVÄRSANVISNING 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträde  Paragraf 

Kommunfullmäktige i Finström 26.4.2018   §§ 11-25 
 
Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer; 14-20, 23-24 
 
Besvär skall framställas inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. Kommunmedlem anses ha fått 
del av beslutet när protokollet har framlagts till offentligt påseende. 
 
Besvärsmyndighet  Ålands Förvaltningsdomstol 
   Torggatan 16 
   PB 31 
   22 101 MARIEHAMN 
 

KLAGOTID 
Besvärshandlingarna skall vara inlämnade till besvärsmyndigheten före utgången av besvärstiden. Om 
besvärstidens sista dag är helgdag, självstyrelsedag, självständighetsdag, första maj, jul- eller midsommarafton 
eller helgfri lördag, får besvärshandlingarna inlämnas den första vardagen därefter. 
 

INNEHÅLL 
Besvärsskriften skall innehålla 

- besvärandens namn, yrke, boningskommun och postadress 
- det beslut i vilken ändring söks 
- till vilka delar ändring söks och vilka ändringar som påyrkas 
- motiveringar till ändringsyrkandet 

 

UNDERSKRIFT 
Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av den som anför besvär eller annan person som har uppgjort 
den. Om endast den som har uppgjort besvärsskriften undertecknat den, skall också denna persons yrke, 
boningsort och postadress framgå. 
 
Till besvärsskriften skall bifogas beslutet i vilket ändring söks, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia. 
 
Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) 
uppbärs en rättegångsavgift för ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 

 


