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Magnus Sandberg kommundirektör, enligt uppdrag av Leif Andersson, kommunfullmäktiges ordförande. 
 
Möteskallelsen har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby 9.6.2022. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende på kommungården i Godby den 23.6.2022. 
 

Intygar Magnus Sandberg, kommundirektör  
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§ 38 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KF § 38  
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 
e-post 22.9.2022 
Sammanträdet bevistas av 13 beslutande ledamöter, varav 12 ordinarie. 
Förslag: 2 
Kommunfullmäktige konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslut-
fört.  
Beslut: 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och till antalet närvarande ledamöter 
beslutfört. 
 
 

§ 39 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 

KF § 39 
Godkännande av föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
Förutsättningar för behandling av ärenden i fullmäktige enligt kommunallagen 44 §. 

 

Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föredragningslistan utan ändringar 
 

   

§ 40 PROTOKOLLJUSTERING 

KF § 40  
Utses två protokolljusterare att justera protokoll, enligt förvaltningsstadgan 44 §.  
Protokollet justeras fredag 30.9 från kl 9, på Kommungården. 
 

Beslut:  
Till protokolljusterare utses Bodil Rådland och Christian Rögård.   
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§ 41 ANHÅLLAN OM TILLÄGGSMEDEL 

InvN § 43 /14.6.2022 

 

Bilaga 1 Assistentbehov Källbo skola 2022–2023 

 

Inför hösten finns ökat behov av olika typer av speciallösningar för elever i Källbo 
skola. Orsaken till att dessa utökningar inte finns budgeterade 2022 är främst 
pandemin, men även det allmänna världsläget som fört med sig en stor psykisk 
ohälsa som visar sig bland annat i att barnen inte kan komma till skolan eller i skolan 
mår så dåligt att de behöver väldigt mycket vuxennärvaro. 
Att undervisningen varit separerade i så kallade "bubblor" under nästan 2 läsår har 
även medfört att det sociala samspelet inte fungerar och vi behöver tid för 
återhämtning. Vidare kan distansundervisning, hur bra Källbo skola än gjorde den, 
inte jämföras med närundervisning. 

 
Pedagogisk personal prioriteras för eleverna, men situationen just nu kräver 
vuxennärvaro i form av elevassistenter. Källbo skola har i basbemanningen 4 
elevassistenter och en extra elevassistent budgeterad för 2022.  

 

Inför hösten finns i Källbo skola behov av utökning med 4 elevassistenter (deltid), 
totalt utökning med 269,3% för 5 månader till en totalkostnad om 40 000€. 

 

Enligt fastställd budget 2022 får anställningar endast ske inom ramen för de för 
ändamålet i budget fastställda medlen och antalet anställda. Nämnderna skall göra 
en behovsprövning inför varje anställning. Omdisponering som ökar eller minskar 
löneanslaget (lönekostnader och lönebikostnader) jämfört med den ursprungliga 
budgeten men som inte påverkar resultatområdets nettoanslag skall tillställas 
kommunstyrelsen för godkännande. Förflyttningar mellan budgetramar, drift och 
investering samt eventuella tilläggsbudgeter skall alltid sedan godkännas av 
fullmäktige. 

 

Utbildningschefens förslag:  

Invånarnämnden omfattar Källbo skolas äskande om utökning av fyra 
elevassistenter, 269,3% för 5 månader och anhåller till kommunstyrelsen om 
tilläggsanslag på 40 000€ för utökade personalkostnader.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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KS § 105/ 17.8.2022 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Invånarnämndens anhållan 
om tilläggsanslag beviljas. 

 

Beslut: 

Enligt förslag.  

Kommunstyrelsen beslöt att inför Ålands kommunförbund påtala behovet av 
tilläggsfinansiering av kostnader som direkt och indirekt relaterar till hanteringen av 
Covid-19 och nedstängningen av samhället under perioder. 

--- 

 

KF § 41/ 29.9.2022 

Beslut: 

Enligt förslag.  

--- 
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§ 42 BUDGETÄNDRING: KOSTNADSFÖRING AV ANSLAG OCH TILLÄGGSBUDGET 

KS § 125 /21.9.2022 
 

Ekonomichefens beredning 

 

År 2012 utsåg kommunen en arbetsgrupp att jobba med utveckling av Godby 
Centrum. Under perioden 2012–2016 togs olika planer och ritningar fram. 
Kostnaderna uppgick till 30 149,23 euro som nu ligger under pågående projekt i 
kommunens balansräkning. Tanken var att arbetet skulle mynna ut i en större plan 
eller ett byggnadsprojekt men eftersom inga direkta projekt har gjorts och de större 
planer som tas fram görs under driften måste summan om 30 149,23 euro 
kostnadsföras på driften i enlighet med gällande bokföringsregler.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 30 149,23 förs från 
pågående projekt i kommunens balansräkning till driften under allmän förvaltning 
11010 och att en motsvarande tilläggsbudget beviljas budgetmomentet. 

 

Beslut:  

Enligt förslag. 

--- 

KF § 42/ 29.9.2022 
 

Beslut: 

Enligt förslag. 

--- 
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§ 43 UPPFÖLJNING AV MOTION: TRAFIKSÄKERHETEN I GODBY MED OMNEJD 

KF § 48/14.10.2021 
Ledamot Tom Henriksson med flera undertecknare inlämnar en motion på temat 
trafiksäkerhet i Godby med omnejd, enligt bilaga. 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen förs till samhällsnämnden för beredning. 

KS § 155/17.11.2021 
Motionärerna föreslår enligt hemställningsmotion (bil) att en skrivelse tillställs 
landskapsregeringens trafikavdelning med en anmodan om sänkt hastighet till 70 km/h på 
sträckan Färjsundstunneln till Ämnäs-avfarten och att korsningsområdena på sträckan förses 
med belysning samt andra åtgärder för att höja trafiksäkerheten i området. 

Den 11 november 2020 ankom ett svar från LR med anledning av Finströms önskemål om 
utbyggnad av GC-banor samt översyn av hastighetsbegränsningar. Där nämns pågående 
planering av ”smitfil” från Sundsvägen och utbyggnad av Getavägen, med GC-bana, men 
frågan om rondellen i Godby centrum berörs ej. 

Frågan om en rondell i Godby centrum och samtidig smitfil från Sundsvägen har varit aktuell 
i uppemot tjugo år och varit upptaget i landskapets vägplaner sedan cirka 15 år tillbaka. 
Finströms kommun har genom åren gjort åtskilliga påstötningar för att skynda på dess 
förverkligande. Sedan åtminstone två år tillbaka finns beslut inom LR att projektet ska 
genomföras och budgetmedel finns upptagna, men byggstarten har ideligen flyttats fram av 
olika skäl. 

I februari 2020 tillskrev kommundirektören den nye infrastrukturministern ett mail där det 
framfördes bl a att ”En cirkulationsplats i centralorten tillika regioncentret Godby skulle ge 
ökad säkerhet och jämnare trafikflöden på och till och från landskapets väg mot norra 
Finström, Geta och västra Saltvik.” och att ”Vi har nu uppfattat att anläggandet av en rondell 
i Godby (jämte samtidig ”smitfil” från Sundsvägen mot Godby) finns i landskapets planer för 
byggstart år 2021, men om möjligt kunde kanske detta angelägna projekt tidigareläggas för 
start redan under innevarande år, efter alla de år vi väntat och alla de olyckor som under den 
tiden redan inträffat i korsningen.” Besked gavs då att byggstart planerades till hösten 2020, 
vilket sedan flyttades fram till vårvintern 2021, men fortfarande inte är inlett eller ens 
utbjudet.  

I juni 2021 erhölls svar från ansvarig minister enligt vilket rondell i Godby ”fortsättningsvis är 
det mest prioriterade vägprojektet från landskapets sida och att nästa projekt som kommer 
att läggas ut på entreprenad är just rondellen i Godby” och att ”Projektet är i högsta grad 
igångsatt men fortfarande saknas underlag nödvändiga för entreprenad”. Ännu i skrivande 
stund saknas dock tidsplan för projektets utbjudande och igångsättning. 

Finströms kommun bör nu i fråga om trafiksäkerheten i och kring Godby framföra gentemot 
landskapsregeringen att det utlovade projektet med rondell i centrum och ”smitfil” från 
Sundsvägen omedelbart måste förverkligas. Därutöver bör framföras önskemål om samtidigt 
anläggande av vägräcken vid bergsskärning samt belysning från korsningen mot Getavägen 
fram till Färjsundstunneln. Frågan om översyn av hastigheter bör även utredas i anslutning 
därtill. 
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Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen framför gentemot landskapsregeringen att det av landskapet utlovade, 
beslutade och budgeterade projektet med rondell i centrum och ”smitfil” från Sundsvägen 
omedelbart måste förverkligas. Därutöver framförs önskemål om samtidigt anläggande av 
vägräcken vid bergsskärning samt belysning från korsningen mot Getavägen fram till 
Färjsundstunneln.  

Frågan om översyn av hastigheter bör även utredas i anslutning därtill. 

Kommunstyrelsen överlämnar därutöver hemställningsmotionen (bil) till samhälls-nämnden 
för vidare beredning. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

SamN § 17/ 18.1.2022 
Bilaga: Protokoll från planläggningsgrupp den 4:e oktober 

Konstateras att till de delar som motionen behandlar hastighetsöversyn från Ämnäs till 
Färjsundet så har kommunstyrelsen uppmärksammat landskapet på detta. 

Ytterligare motiv och faktorer att beakta i en hastighetsutredning är även den skillnad i buller 
en sänkning till 70km/h skulle ge för de som rör sig i Godby centrumområde och boende på 
Musteri- och Maskrosvägen. 

Tekniska chefens förslag: 

Samhällsnämnden omfattar kommunstyrelsens beslutsförslag med tillägg om att buller ska 
beaktas vid utredning av lämplig hastighetsbegränsning där kommunen önskar sänkta 
bullernivåer för boende i musteri- och maskrosvägsområdet samt övriga som vistas i 
centrumområdet, utan att för den skull försämra exponeringen av centrumområdet. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

 

KS § 19/ 26.1.2022 
 

Bilaga 6 Motion trafiksäkerhet 

Bilaga 7 Protokoll från planläggningsgrupp 4.10.2021 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att beredningen ovan och de åtgärder 
som utförts antecknas till kännedom. Kommunstyrelsen sänder en förfrågan till Ålands 
landskapsregering med begäran om att få hastighetsbegränsningarna på sträckan Ämnäs-
Färjsundsbron utredda. Kommunstyrelsen föreslår därmed att motionen kan anses vara 
färdigbehandlad.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 
 
KF § 15/ 3.2.2022 
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Bilaga 6 Motion trafiksäkerhet 

Bilaga 7 Protokoll från planläggningsgrupp 4.10.2021 

Diskussion: 

Ledamot Tom Henriksson föreslår att begäran till Ålands landskapsregering inte ska vara att 
utreda hastighetsbegränsingarna sträckan Ämnäs-Färjsundsbron utan konstaterar att sänkta 
hastighetsbegränsningar behöver göras. Förslaget vinner understöd. 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag med ändringen att 
kommunstyrelsen sänder en skrivelse till Ålands landskapsregering med begäran om att få 
sänkta hastighetsbegränsningar på sträckan Ämnäs-Färjsundsbron. 

 
KS § 33/2.3.2022 

 

Bilaga 5 Skrivelse till ÅLR angående trafiksäkerheten i Godby med omnejd 

 

Tf kommundirektören har tagit fram ett förslag på skrivelse till Ålands landskapsregering.  

 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen sänder skrivelsen till Ålands landskapsregering enligt bilaga 5. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

KS § 126 /21.9.2022 
  Bilaga skrivelse Trafiksäkerheten i Godby med omnejd 

Bilaga svar LR Trafiksäkerheten i Godby med omnejd 

 

Ålands Landskapsregering har 18.8.2022 inkommit med svar på den skrivelse som 
Finströms kommun skickade 3.3.2022 enligt ks § 33/2.3.2022.   

Rondellen i Godby centrum och den retardationsfil för landsväg 2 som ingår i 
samma projekt har upphandlats 12.9.2022 och enligt tidtabellen kan arbetet inledas 
i januari 2023. Länk till upphandlingsmaterialet https://www.e-avrop.com/rax/e-
Upphandling/Announcement.aspx?id=54659 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen konstaterar att kommunens agerande för att rondellen i Godby 
Centrum skall förverkligas torde ha bidragit till att Ålands Landskapsregering nu har 
bjudit projektet. Däremot framgår det av Infrastrukturministerns kommunikation i 

https://www.e-avrop.com/rax/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=54659
https://www.e-avrop.com/rax/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=54659
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medierna i anslutning till att rondellen och retardationsfilen bjöds ut att trafikflödet 
på huvudvägarna är en fråga som Ålands Landskapsregering prioriterar.  

Kommunstyrelsen föreslår därför för kommunfullmäktige att motionen genom ovan 
nämnda åtgärder anses slutbehandlad och tecknar Ålands Landskapsregerings svar 
av den 18.8.2022 till kännedom. 

Beslut:  

Enligt förslag. 

--- 

KF § 43/ 29.9.2022 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

--- 
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§ 44 BUGETUPPFÖLJNING 1-6 2022 

KS § 107/ 17.8.2022 
 

Ekonomichefen har sammanställt en budgetuppföljning för innevarande års första 
hälft, enligt bilaga. 

 

 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tecknar budgetuppföljningen för kvartal 2 till kännedom. 

 

Beslut:  

Enligt förslag. 

--- 

  

Kostnadställen Finströms Kommun

Budgetdel (flera objekt)

Kostnadsslag Extern

Kolumnetiketter

2022

Radetiketter Summa Fastställd budget Summa / Fastställd budget totalt

A3000   RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN 1 391 398,46 -216 672,40 -321 %

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 790 789,70 643 663,50 61 %

A3120   Försäljningsintäkter 236 622,40 224 495,00 53 %

A3170   Avgiftsintäkter 308 652,81 206 596,50 75 %

A3240   Understöd och bidrag 9 956,65 9 000,00 55 %

A3250   Övriga verksamhetsintäkter 235 557,84 203 572,00 58 %

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 995 565,53 -7 288 229,90 48 %

A4110   Personalkostnader -3 034 918,64 -3 155 480,50 48 %

A4170   Köp av tjänster -3 119 529,01 -3 297 665,90 47 %

A4200   Material och förnödenheter -518 258,67 -460 798,50 56 %

A4230   Understöd -288 146,13 -329 000,00 44 %

A4270   Övriga verksamhetskostnader -34 713,08 -45 285,00 38 %

A5100   SKATTEINKOMSTER 5 663 784,41 4 889 500,00 58 %

A5110   LANDSKAPSANDELAR 1 950 221,90 1 933 394,00 50 %

A6100   FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -17 832,02 -20 000,00 45 %

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -375 000,00

Totalsumma 1 391 398,46 -216 672,40 -321 %
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KF § 44/ 29.9.2022 

. 

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige tecknade budgetuppföljningarna per 30.6 och 31.8.2022 till 
kännedom. 
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§ 45 FYLLNADSVAL ARBETSGRUPP FÖR ÄLDREOMSORG 

 

KS § 94 /8.6.2022 
 

Genom kommunstyrelsens beslut § 75/18.5.2022 har förutsättningarna för 
äldreomsorgens verksamhet under de närmaste åren förändrats.   

Eftersom planerna på ett seniorboende i anslutning till Rosengård har varit 
kommunens huvudinriktning inom äldreomsorgen under de senaste 3 - 4 åren 
behöver nu en arbetsgrupp tillsättas för att sammanfatta vad som behöver göras 
utgående ifrån det ändrade utgångsläget. 

Efterfrågan på service och boendelösningar inom äldreomsorgen i de åländska 
kommunerna påverkas också starkt av ÅHS verksamhetsmodell, delvis föranledd av 
sparåtgärder inom organisationen, där äldre med medicinska behov snabbare skrivs 
ut, och där det ofta fordras åtgärder från kommunens hemservice och/eller 
periodplatser med relativt kort varsel. 

Arbetsgruppen behöver söka lösningar för äldreomsorgen som är skalbara och som 
relativt snabbt, inom nästa budgetår och under den tid som kommer att gå åt till att 
processa, omforma, behandla och verkställa de planer för om- och tillbyggnad av 
kommunens lokaler som alltjämt är aktuella, kan verkställas.  

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tillsätter en politiskt väl förankrad arbetsgrupp med uppdrag att 
formulera en strategi för hur Finströms kommun kan utveckla serviceformerna inom 
äldreomsorgen under åren 2023 – 2026.   

Arbetsgruppen bör söka lösningar som garanterar invånarna tillgång till den 
lagstadgade servicen även vid plötsliga förändringar i efterfrågan och som fokuserar 
på lösningar som inte förutsätter investeringar i egen regi för att kunna verkställas.  

Gruppen bör också rekommendera åtgärder inför kommande budgetår och 
ekonomiplaneperiod med fokus på servicelösningarna. 

Arbetsgruppen rapporterar till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige genom 
att uppdatera och omformulera den rapport för äldreomsorgen daterad 25.6.2018 
som lega till grund för tidigare inriktningsbeslut inom äldreomsorgen. 

Parallellt med denna arbetsgrupp bör kommunstyrelsen i ett något senare skede 
utse en dedikerad planerings- och byggnadskommitté med uppdrag att utgående 
ifrån befintliga planer och övrig dokumentation kring en om- och tillbyggnad av 
Rosengård söka en lösning som syftar till att utöka antalet boendeplatser för äldre i 
kommunen igenom byggande i egen regi eller på annat sätt.  

 

 

https://www.finstrom.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_7_-_18.5.2022_protokoll.pdf
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Förslag av Leif Karlsson att kommunfullmäktiges representanter till gruppen utses 
av kommunfullmäktige 16.6 

 

Förslag av Fredrik Andersson att Per Lycke utses till gruppen 

Förslag av Leif Karlsson att Cecilia Berndtsson utses till gruppen 

 

Förslagen understöddes enhälligt. 

 

Beslut: 

Enligt förslag, så att kommunfullmäktige vid mötet 16.6 utser minst två och högst 
tre representanter till arbetsgruppen.  

--- 

KF § 34/ 16.6.2022 

Förslag av Freddie Forsman att Miina Fagerlund utses till gruppen 

Förslaget understöddes inte 

Förslag av Elof Johns att centerns fullmäktigegrupp får tre platser i arbetsgruppen 
och föreslår Bodil Rådland, Tom Henriksson och Håkan Lundberg 

Förslaget understöddes av Rolf Karlsson 

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslöt att utse Bodil Rådland, Tom Henriksson och Håkan 
Lundberg som kommunfullmäktiges representanter i gruppen. 

KS § 127 /21.9.2022 
 

Tom Henriksson har meddelat att han på grund av arbetsförhinder inte kan delta i 
arbetsgruppens möten.  

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att arbetsgruppens 
sammansättning minskas genom att Tom Henriksson utgår från gruppens 
sammansättning. 
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KF § 45/ 29.9.2022 

 

Förslag av Freddie Forsman att Miina Fagerlund bereds plats i arbetsgruppen för 
äldreomsorg 

Förslag av Rolf Karlsson att antalet medlemmar i arbetsgruppen minskas enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordförande konstaterade att inget understöd uttalats för Freddie Forsmans förslag, 
och att Rolf Karlssons förslag är att beakta som understöd för kommunstyrelsens 
förslag. 

 

Beslut: 

Enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Efter konstaterat beslut meddelade Freddie Forsman och Miina Fagerlund att de 
kommer att reserveras sig skriftligt mot kommunfullmäktiges beslut 

--- 

 

Mötet ajournerades kl 18.26 

 

Mötet återupptogs kl 19.04 
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§ 46 SEMINARIUM FÖR KOMMUNSTYRELSE OCH KOMMUNFULLMÄKTIGE 29.9.2022     

KS § 87/ 8.6.2022 

 

Vision 2030, Finströms kommuns arbete med långsiktiga utvecklingsscenarier, 
godkänt 2011, under länken nedan 

https://www.finstrom.ax/sites/default/files/attachments/page/vision2030webb.pdf 

 

Visionen togs fram med syfte att utarbeta framtidsscenarion i kommunen 
beträffande  

• Befolkning 

• Åldersstruktur 

• planerade bostadsområden 

• skatteunderlag 

• behov av samhällelig service 

på 5, 10, 15, och 20 års sikt 

 

Trots att den senaste 10-årsperioden på Åland präglats av olika typer av förändringar 
och initiativ till reformer huvudsakligen utifrån ett landskapsperspektiv behöver 
kommunen slå fast långsiktiga målsättningar utgående ifrån vilka nödvändiga 
prioriteringar kan göras i de årliga budgetprocesserna, i ekonomiplanerna och i den 
dagliga verksamheten i kommunen. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp med uppdrag att formulera långsiktiga 
målsättningar för kommunens utveckling på 5, 10, 15 och 20 års sikt vad gäller 
följande huvudteman; 

• Befolkning (tillväxt, struktur) 

• Samhällsplanering och samhällsteknik samt hållbarheten i verksamheten 

• Samhällelig service i kommunen, regionen och landskapet 

• Näringslivets främjande, innovation och utveckling 

 

 

 

https://www.finstrom.ax/sites/default/files/attachments/page/vision2030webb.pdf
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I gruppen bör ingå representanter för kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt 
tjänstemännen i kommunens ledningsgrupp.  De idéer och långsiktiga planer som 
tagits fram under perioden 2011 – 2022 beaktas i arbetet. 

Kommundirektören fungerar som sekreterare och sammankallare av arbetsgruppen, 
som (målsättning) bör återkoppla till kommunstyrelsen inom november månad. 

 

Förslag av Lene-Maj Johansson att Sven-Anders Danielsson representerar 
kommunstyrelsen i gruppen. 

Förslaget understöddes enhälligt 

Förslag av Leif Karlsson att kommunfullmäktiges representant utses efter att 
kommunfullmäktige sammanträtt. 

Förslaget erhöll inget understöd. 

Förslag av Fredrik Andersson att Solveig Gestberg representerar kommunfullmäktige 
i gruppen. 

Förslaget understöddes enhälligt. 

Beslut: 

Kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp bestående av Sven-Anders Danielsson (ks), 
Solveig Gestberg (kf) samt kommundirektör, ekonomichef samt teknisk chef ur 
ledningsgruppen med uppdrag att ta fram en långsiktig vision för gruppen enligt 
målsättningarna ovan.  

Gruppen kan höra och engagera övriga tjänstemän och externa experter enligt 
behov. 

-- 

KS § 121/ 21.9.2022 
 

Den arbetsgrupp som tillsattes 8.6.2022 har hittills sammankommit 29.8 och 12.8, 
protokollen som bilaga.  

 

Enligt den preliminära mötesplanering för hösten som kommunstyrelsen antog § 
108/17.8 ska kommunfullmäktiges möte 29.9 hållas gemensamt med 
kommunstyrelsen och ledande tjänstemän i kommunen.     

 

Arbetsgruppen vill inhämta kommunfullmäktiges synpunkter kring sådant som 
behöver ingå i en mera långsiktig verksamhetsplanering, specifika frågor men också 
synpunkter kring i vilken riktning de olika byarna och områdena i kommunen borde 
utvecklas på något längre sikt, vilka möjligheter som finns men också vilka hinder 
man upplever till exempel för att befolkningen i en specifik by ska utvecklas.  
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Avsikten är att alla ska komma till tals vid seminariet, och allas synpunkter kommer 
att inhämtas med hjälp av olika diskussionshjälpmedel, och den responsen från 
seminariet sammanfattas och kommenteras på mötet men behandlas också vidare i 
arbetsgruppen.  

 

Kommunen har också engagerat Bjarne Lindström, tidigare direktör vid ÅSUB, för 
att bidra till den omvärldsanalys som ska ingå i visions / strategidokumentet men 
också för att han ska kunna ge sin input kring prognoser för hur olika områden i 
kommunen kan komma att utvecklas. Lindström medverkade till projektet Hållbar 
Fysisk strukturplanering som Ålands Landskapsregering drev för några år sedan. 
Lindström medverkar vid seminariet och kommenterar responsen utgående ifrån 
sitt perspektiv.  

 

Tanken är också att vid samma seminarium presentera avsikterna med den 
revidering av delgeneralplanerna i Godby som är påbörjad och att också knyta ihop 
utvecklings / vision och strategidiskussionen med den planeringsprocess som har 
inletts för denna del av kommunen.  

Kommunfullmäktigemötet med seminarieinnehåll hålls torsdag 29 september kl 18 
vid Stalldalen 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen besluter att anordna ett seminarium enligt ovanstående i 
anslutning till kommunfullmäktiges möte torsdagen den 29.9 kl 18 vid Stalldalen. 

 

Beslut:  

Enligt förslag. 

--- 

KF § 46/ 29.9.2022 
 

Beslut: 

Kommunfullmäktige tecknade seminariet, underlagen och diskussionerna till 
kännedom 

--- 
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§ 47 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

KF 47/ 29.9.2022 

Beslut: 

Lagenlig besvärsanvisning meddelas och sammanträdet förklaras avslutat 20:56. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
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BESVÄRSANVISNING 
 

Över beslut som endast rör beredning eller verkställighet får besvär inte anföras. På dessa grunder får besvär i 
detta protokoll inte anföras beträffande paragrafer: 39,40,40,46,47 

KOMMUNALBESVÄR 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 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: 38,41,42,43,45 

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslut. 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 för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då 
beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den -. 

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 besvärsskriften ska uppges 

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslut 

- motiveringarna till att beslutet bör ändras 

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den 
som författat besvärsskriften 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 justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 § i lagen om 
domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260 
euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning samt då besvär 
återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet. 


