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§ 31 KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KST § 31  
 Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 

till antalet närvarande.  
  
 Konstateras: 
 Sammanträdet kungjordes och sammankallades stadgeenligt den 4.6, och bevistas 

av 13 beslutande ordinarie ledamöter, inga ersättare.  
 Ledamöterna Gustav Sirén och Maj Gun Lignell har på förhand anmält förhinder. 
 
 Beslut: 
 Sammanträdet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.  

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

§ 32 PROTOKOLLJUSTERARE 

KST § 32  
 Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll.  

 
 Beslut:  

Till protokolljusterare utses Leif Andersson och Björn Grüssner.  
------------- 

§ 33 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KST § 33  
 Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
  
 Beslut: 

Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan i föreliggande form. 
------------- 
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§ 34 BOKSLUT ÅR 2014  

KST § 74/8.4.2015  
 Det preliminära bokslutet för år 2014 presenteras, bilaga B § 74/15.  
  

 T.f. Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen antecknar det preliminära bokslutet till kännedom och 
återremitterar ärendet för vidare beredning. Det preliminära bokslutet delges 
fullmäktige för information.  

  

 Beslut:  
 Kommunstyrelsen godkände förslaget 
 
KST § 88/22.4.2015 

Uppta till behandling kommunens bokslut för år 2014. I enlighet med kommunal-
lagen § 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 handlin-
garna, 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. 
 

KFM § 24/7.5.2015  
 Förslag:  
 Fullmäktige antecknar det preliminära bokslutet för kännedom.  
 

 Beslut:  
 Kommunfullmäktige besluter enhälligt enligt förslag. 
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KST § 116/3.6.2015 

Revisorerna överlämnade den 25 maj 2015 sin revisionsberättelse och -rapport efter slutförd 
revision, bilaga § 116 A-C. Revisorerna förordar att bokslutet fastställs och att de redovisnings-
skyldiga beviljas ansvarsfrihet för den granskade perioden. 
 
I samband med revisionen utfördes smärre korrigeringar i bokslutshandlingarna sid 82-86 
(koncernbalasräkningen respektive noter), 89-90 (noter) samt 94 (not). Korrigeringarna påverkar 
inte räkenskapernas resultat och balans i övrigt. 

 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen överlämnar bokslut med balansbok och verksamhetsberättelse 1.1.2014–
31.12.2014 till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 
bokslutet fastställs i uppgjord form och prövar frågan om ansvarsfrihet för de redovisnings-
skyldiga. 
Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsårets överskott om 1.102.848,75 euro tillförs det fria 
egna kapitalet, men med uppdrag åt förvaltningen att sedan utreda förutsättningarna för och 
behoven av överföring av tidigare ackumulerat överskott till stärkande av grundkapital. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KFM § 34/11.6.2015 

Kommunstyrelsen överlämnar bokslut med balansbok och verksamhetsberättelse 1.1.2014–
31.12.2014 till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 
bokslutet fastställs i uppgjord form [enligt bilaga KFM § 34/2015] och prövar frågan om 
ansvarsfrihet för de redovisnings-skyldiga. 
Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsårets överskott om 1.102.848,75 euro tillförs det fria 
egna kapitalet, men med uppdrag åt förvaltningen att sedan utreda förutsättningarna för och 
behoven av överföring av tidigare ackumulerat överskott till stärkande av grundkapital. 

 
 Diskussion: 

Bokslut och verksamhetsberättelse sammanfattas kort av kommunstyrelsens ordförande Roger 
Höglund och vik kommundirektör Erik Brunström, och föredras av ekonomichef Ida Eklund.  
Understöd finns för kommunstyrelsens förslag. Inga andra förslag. 

  
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag, och med beviljad 
ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. 
------------- 
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 § 35 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 § 104/11.5.2015  
 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. 

 
Kst § 117/3.6.2015  
 Arbetsgruppen höll sitt avslutande möte torsdag 28 maj, och avgav då sin 

slutrapport enligt uppdrag, som bifogas enligt bilaga. 
 Där konstateras bl a att obebyggd tomtmark finns inom Godbys planområde, men 

att åtgärder kan behövas för att få byggnation till stånd, och föreslås att 
förverkligandet av Påsa-området prioriteras följt av Sandbol och Norrhängnan.  
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 Vik kommundirektörens förslag: 
 Kommunstyrelsen tar emot slutrapport från arbetsgruppen för iordningställande av 

bostadstomter i kommunen, och befriar gruppen från sitt uppdrag. 
Kommunstyrelsen konstaterar därutöver att dagvattenlösning och ny väganslutning 
till Påsaområdet är en förutsättning för kommunens och centralortens vidare 
utveckling.  

 Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att i enlighet med den av 
arbetsgruppen föreslagna prioritetsordningen inleda med iordningställande av 
Påsaområdet, och att byggnadsnämnden därefter ges i uppdrag att ta fram förslag 
till nödvändiga detaljplaneändringar för att förse vägar med trottoarer, samt att 
tekniska nämnden ska arbeta för förverkligande genom att bjuda ut och anta anbud 
rörande projektering inför iordningställande av Påsa-området, i enlighet med 
arbetsgruppens rapport och inom ramen för detaljplan och budget, med särskilt 
fokus på dagvatten- och trafiklösningar. 

 Frågan om eventuella byggnadsuppmaningar inom Godby behandlas vid 
inkommande styrelsemöte. 

 
 Beslut: 
 Enligt förslag.  
 
KFM § 35/11.6.2015 
 Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att i enlighet med den av 

arbetsgruppen föreslagna prioritetsordningen [slutrapport enligt bilaga KFM § 
35/2015] inleda med iordningställande av Påsaområdet, och att byggnadsnämnden 
därefter ges i uppdrag att ta fram förslag till nödvändiga detaljplaneändringar för 
att förse vägar med trottoarer, samt att tekniska nämnden ska arbeta för 
förverkligande genom att bjuda ut och anta anbud rörande projektering inför 
iordningställande av Påsa-området, i enlighet med arbetsgruppens rapport och 
inom ramen för detaljplan och budget, med särskilt fokus på dagvatten- och 
trafiklösningar. 

 
 Diskussion: 
 Kommunstyrelsens ordförande Roger Höglund redogör för kommunstyrelsens 

förslag utgående från arbetsgruppens slutrapport. 
 Understöd finns för kommunstyrelsens förslag. Inga andra förslag. 
 
 Beslut: 
 Kommunfullmäktige besluter enhälligt enligt kommunstyrelens förslag. 

------------- 
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§ 36 UTLÅTANDE GÄLLANDE VÄGPLAN STRÄCKAN BJÄRSTRÖM - EMKARBY 

TN § 15 
Vikarierande kommundirektören har gett tekniska nämnden i uppdrag att komma 
med ett utlåtande över vägplanen samt de inkomna anmärkningarna.  
Vägplanen för ombyggnad av landsväg nr 40, sträckan Bjärström-Emkarby, sektion 
3900-6650, inklusive ombyggnad av anslutningar samt byggande av en parallell 
gång- och cykelväg i Bjärström, Kulla och Emkarby byar i Finström. 
Avsikten med om- och tillbyggnaden är att förbättra trafiksäkerheten på den 
befintliga vägsträckan. Årsmedeldygnstrafiken på sträckan är ca 1000 fordon/dygn. 
Gång- och Cykelbanan är redan byggd på Finströms sida från Bjärströmsådran ca 
1300m samt på Hammarlands sida ända till Hammarlandsvägen i ett tidigare skede.  
 

Bilaga A § 15/15 TN 
 

Förslag: 
Tekniska nämnden ställer sig positiv till vägplanen då detta medför en säkrare 
trafiklösning med separat gång- och cykelbana. 
 

- Påminnelse  från Göran Jansson 
1. Beaktas. Vägområdet flyttas om möjligt söderut i samråd med markägaren. 
2. Beaktas. Fastighetsägaren bör komma åt sin lastramp efter ombyggnaden. 
3. Tekniska nämnden hänvisar till Ålands Producentförbunds utlåtande som 

rekommenderar en djurtunnel under vägen som på så sätt höjer trafiksäkerheten. 
4. Beaktas. Jordbruksinfarten vid sektion 5500 var kvar på den tidigare vägplanen men 

har nu tagits bort. 
 

- Anhållan om ändring från Patrik Landell, Brita Landell och Tord-Birger Hellberg beaktas ej då 
befintliga utfarter ligger för nära varandra för att vara trafiksäkra. 

 

- Besvär från Dan Eriksson 
a) Beaktas. Busshållplatserna vid sektion 6525 och 6625 placeras längre västerut mot 

dagiset.  
b) Frågan är mellan markägaren och Landskapsregeringen. 
c) Frågan om var vägplanen slutar är Landskapsregeringens. 
d) Beaktas. Idag är hastighetsbegränsningen 50km/h mellan sektion 6210-6710. GC-leden 

på sträckan 6300-6650 bör således kunna byggas som trottoar. 
 

- Påminnelse  från Kajsa-Brita Andersson 
Beaktas vad gäller tillgänglighet på lagårdens östra sida. Söderkullas östra anslutning 
bör göras med så lite åverkan som möjligt att det ej inkräktar på privat mark. 
 

- Påpekanden från Camilla, Annika och Carina Clemes 
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Frågeställningen berör markägarna och Landskapsregeringen och tekniska nämnden 
hänvisar till landskapets tekniska bedömning. 
 

- Påminnelse från Veronika Häggblom och Christoffer Sjölund ankom 11.5.2015 pga försenad 
lantmäteriförättning. 
Beaktas under förutsättning att jordbruksinfarten vid sektion 5500 blir kvar och dessa 
tre kan använda gemensam infart. Befintliga infarten vid sektion 5380 stryks. 
 

Vidare föreslår föredragande att tekniska nämnden anhåller till Landskapsregeringen 
att vägbelysning uppförs i korsningsområdet vid Svartsmaravägen samt på sträckan 
6210-6710. 
 

Jäv: 
Leif Andersson anmälde jäv och deltog inte i ärendet. 
 

Beslut: 
Tekniska nämnden omfattade förslaget och lämnar ärendet vidare till 
kommunstyrelsen. 
 

KST § 119/3.6.2015 
Enligt LL om allmänna vägar 25 § gäller bl a att ”Vägplan fastställes av landskaps-
regeringen, sedan vederbörande kommuns fullmäktige [egen kursivering] hörts och 
ägare av fastighet och andra, vilkas fördel eller rätt kan beröras av planen, beretts 
tillfälle att framställa påminnelser. […]”.  
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar tekniska nämndens förslag till utlåtande och föreslår 
inför kommunfullmäktige att det avges såsom kommunens yttrande i fråga om 
vägplan för sträckan Bjärström-Emkarby på landskapets väg 40.  
 

Jäv 
Sven-Anders Danielsson och Lene-Maj Johansson anmäler och beviljas jäv, och 
deltar ej i ärendets behandling. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KFM § 36/11.6.2015 

Kommunstyrelsen omfattar tekniska nämndens förslag till utlåtande [TN § 15/2015, 
ovan] och föreslår inför kommunfullmäktige att det avges såsom kommunens 
yttrande i fråga om vägplan för sträckan Bjärström-Emkarby på landskapets väg 40.  
 

Diskussion 
Leif Andersson anmäler och beviljas jäv, och deltar ej i ärendets behandling. 
 

Beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt förslag. Ärendet justeras omedelbart. 
------------- 
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§ 37 HEMSTÄLLNINGSMOTION – KORSNINGSOMRÅDE NÄFSBY  

KFM § 89/12.12.2012  
Dick Lindström och Åke Mattsson inlämnade en hemställningsmotion med 
hemställningen kommunstyrelsen ges i uppdrag att uppmärksamma landskapsregeringen 
på nödvändigheten att Näfsbyvägen får en funktionell och trafiksäkrare anslutning till 
Godbyvägen enligt den plan som vägaffärsverket gjorde 2002, bilaga C § 89/12 kfm.  
 
Beslut:  
Kommunfullmäktige remitterade ärendet till styrelsen för beredning. 
 

KST § 120/3.6.2015 
Med anledning av hemställningsmotion 12.12.2012, enligt bilaga A från 
fullmäktigeledamöterna Dick Lindström och Åke Mattsson, meddelar Ålands 
landskapsregering (ÅLR 2013/1857) den 26.3.2013 sina avsikter, enligt bilaga B. 
 
Landskapsregeringen bygger etappvis om hela landsväg 40, Näfsby-Gölby, och har för 
avsikt att bygga ny anslutning och ett nytt korsningsområde mellan landsväg nr 40 och 
landsväg nr 2, och kommer ”så snart möjligheter ges att utforma förslag till vägplan för 
ovan nämnda anslutning”.  
 
Vik kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen meddelar, med anledning av hemställningsmotion 2012 om 
korsningsområdet i Näfsby, kommunfullmäktige om landskapsregeringens svar från 2013, 
enligt bilaga, och riktar en påminnelse till landskapsregeringen med önskemål om att 
vägplan för den fortsatta ombyggnaden av landsväg nr 40 skyndas på, samt föreslår inför 
kommunfullmäktige att ärendet därmed kan anses avslutat och bortföras från agendan. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KFM § 37/11.6.2015 

Kommunstyrelsen meddelar, med anledning av hemställningsmotion 2012 om korsnings-
området i Näfsby, kommunfullmäktige om landskapsregeringens svar från 2013, enligt 
bilaga, och riktar en påminnelse till landskapsregeringen med önskemål om att vägplan 
för den fortsatta ombyggnaden av landsväg nr 40 skyndas på, samt föreslår inför 
kommunfullmäktige att ärendet därmed kan anses avslutat och bortföras från agendan. 
 

Diskussion: 
 

Beslut: 
Enligt förslag 
------------- 
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§ 38 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. 

 
KST § 121/3.6.2015  

Kommunstyrelserna i Saltvik och Vårdö har båda ånyo sagt nej till att ingå i 
utredningen. Vårdö kommer dock att avgöra frågan i sitt fullmäktige 28.5.  
 
Saltviks kommunstyrelses beslut: 
[…] Kommunstyrelsen beslöt således att inte gå med i utredning om kommun-
sammanslagning. 
 
Vårdö kommunstyrelses beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår att Vårdö kommun inte går in i en 
sammanslagningsutredning, men konstaterar att inställningen till samarbeten är 
fortsatt positiv.  
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Kommunen värnar speciellt om dagvård, skola, äldreomsorg och butik och ser 
därför fördelar med fortsatt självbestämmande. 
 
Både Getas och Sunds kommunstyrelser har dock tagit ett varsitt likalydande beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att projektbeskrivningen 
omfattas oavsett om den endast innefattar Geta, Finström och Sund eller om även 
Saltvik och eller Vårdö inkluderas. 
Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige godkänner att projektet 
belastar [kommunen] ekonomiskt enligt kostnadsfördelningen i projektbeskriv-
ningen. 
 
Fullmäktige i Sund beslöt 2.6 enligt sin styrelses förslag ovan, och avgörs i Geta 17.6.  
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige föreslå att 
projektbeskrivning godkänns enligt bilaga.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KFM § 38/11.6.2015 

Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige föreslå att 
projektbeskrivning godkänns enligt bilaga.  
 
Diskussion: 
Solveig Gestberg uttrycker understöd för kommunstyrelsens förslag. 
 
Dick Lindström understödd av Leif Andersson önskar få till protokoll en notering om 
att den egna kommunens tjänstemän blir att belastas med arbetstid i okänd 
omfattning, och konstateras att Saltvik och Vårdö valt att stå utanför utredningen.   
 
Ordförande Viveka Eriksson ajournerar mötet kl 20:05, för att återupptas 20:20. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag, med tillägg 
enligt Dick Lindströms förslag. 
------------- 
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§ 39 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 § 107/11.5.2015  
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. 
Beslut:  
Enligt förslag. 
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KST § 122/3.6.2015 

Kommunfullmäktiges ledamöter inbjöds till en informations- och diskussionsträff 28 
maj rörande aktuell status och utgångspunkter inom centrumgruppen och 
arbetsgruppen för översyn av kommunens framtida nämnd- och ledningsstruktur. 
 
Arbetsgruppen för nämnd- och ledningsstruktur har arbetat utgående från att fem 
nämnder görs till två, under arbetsnamnen ”Invånarnämnden” respektive 
”Samhällsnämnden”, och att en ny chefstjänst, under arbetsnamnet ”Personal- och 
servicechef”, införs för samordning av den förstnämnda, på liknande sätt som 
planerings- och utvecklingschefen samordnar samhällsnämnden.  
 

Den nya tjänsten skulle kunna bli att motsvara ungefär en kombination av 
kommunsekreterare och personalchef. 
 

Vik kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att styrelsen och 
arbetsgruppen för översyn av kommunens framtida nämnd- och ledningsstruktur 
ges förtydligat och utökat uppdrag och mandat, att arbeta vidare med 
målsättningen att fem nämnder blir två och att en ny tjänst som personal- och 
servicechef inrättas från 1.1.2016. Arbetsgruppen tar fram förslag till nya och 
omarbetade styrdokument och tjänstebeskrivningar, för avgöranden i fullmäktige 
efter sommaren 2015.  
 

Beslut: 
Enligt förslag. 
 

KFM § 39/11.6.2015 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att styrelsen och arbetsgruppen 
för översyn av kommunens framtida nämnd- och ledningsstruktur ges förtydligat 
och utökat uppdrag och mandat, att arbeta vidare med målsättningen att fem 
nämnder blir två och att en ny tjänst som personal- och servicechef inrättas från 
1.1.2016. Arbetsgruppen tar fram förslag till nya och omarbetade styrdokument och 
tjänstebeskrivningar, för avgöranden i fullmäktige efter sommaren 2015.  

 

Diskussion: 
Björn Grüssner understöder kommunstyrelsens förslag med tillägget att 
kommunfullmäktige uttryckligen omfattar förslaget att fem nämnder ombildas till 
två, samt att en ny tjänst som personal- och utvecklingschef inrättas från och med 
den nya mandatperiodens ingång. 
 

Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrens förslag, med Björn 
Grüssners förtydligande tilläggsformulering. 
------------- 
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§ 40 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

KFM § 40 
Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet förklarades avslutat kl 
21:15. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 

 

 
FRÅGESTUND 

Under frågestunden diskuterades följande: 

 Samarbetsmöte om KST i Vårdö 11.6 
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BESVÄRSANVISNING 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträde  Paragraf 

Kommunfullmäktige i Finström 7.5.2015   §§ 31-40 
 
Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer; 34-38 
 
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 på 82 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 

 


