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§ 41 KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KFM § 41  
 Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 

till antalet närvarande.  
  
 Konstateras: 
 Sammanträdet kungjordes och sammankallades stadgeenligt den 27.8, och bevistas 

av 15 beslutande ledamöter, varav 2 ersättare.  
 Ledamöterna Åke Mattsson och Bernt Randelin har på förhand anmält förhinder. 
 
 Beslut: 
 Sammanträdet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.  

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

§ 42 PROTOKOLLJUSTERARE 

KFM § 42  
 Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll.  

 
 Beslut:  

Till protokolljusterare utses Maj-Gun Lignell och Per Lindblom.  
------------- 

§ 43 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KFM § 33  
 Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
  
 Förslag: 

Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan i föreliggande form. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 44 BUDGET 2016 

KST § 130/17.6.2015 
Upptas till behandling förslag till budgetdirektiv för år 2016, enligt bilaga. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar budgetdirektiven och beslutar att inbegära nämndernas 
förslag till budget och avgifter för 2016 samt förslag till ekonomiplan för år 2017-
2018, kommunkansliet tillhanda senast 30 september 2015. Vidareföreslår 
kommunstyrelsen att ekonomichefen deltar i nämndernas budgetöverläggningar. 
 

Diskussion: 
Sven-Anders Danielsson föreslår att ökningen även för allmänna förvaltningen 
begränsas till 0,5 procent. 
 

Beslut: 
Enligt kommundirektörens förslag, med korrigering enligt Sven-Anders Danielssons 
förslag, så att den relativa ökningen för allmänna förvaltningens ram begränsas till 
0,5 procent. 

 
KST § 149/26.8.2015 

De av kommunstyrelsen godkända budgetdirektiven har före sommaren delgivits 
nämnderna och diskuterats vid ledningsgruppsmöte 18 augusti. 
 

Då budgetdirektiven i stort sätter de av styrelsen föreslagna ramarna för 
inkommande budgetårs verksamheter, bör de delges kommunfullmäktige till 
kännedom inför den fortsatta budgetprocessen. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att delge de av styrelsen givna budgetdirektiven för år 
2016 (KST § 130/2015) till kommunfullmäktige för kännedom. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KFM § 44/3.9.2015 

Kommunstyrelsen beslutar att delge de av styrelsen givna budgetdirektiven för år 
2016 (KST § 130/2015) till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Beslut: 
Enligt förslag.  
------------- 
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§ 45 BUDGETUPPFÖLJNING – HALVÅRSRAPPORT 

KST § 150/26.8.2015 
Det ekonomiska utfallet för årets första hälft till och med 30.6.2015 presenteras, enligt bilaga. 
Ekonomichef Ida Eklund föredrar även uppföljningen muntligen inför sittande möte. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar budgetuppföljning-halvårsrapport enligt bilaga till kännedom, och delger 
densamma kommunfullmäktige till kännedom. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 

KFM § 45/3.9.2015 
Kommunstyrelsen delger budgetuppföljning-halvårsrapport enligt bilaga kommunfullmäktige till 
kännedom. 

 
 Diskussion: 
 Halvårsuppföljningen föredras av ekonomichef Ida Eklund. 
 
 Beslut: 

Enligt förslag. 
------------- 
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§ 46 ERBJUDANDE OM KÖP AV AKTIER I ÅDA AB 

KST § 46/4.3.2015 
Kommunen har erbjudits möjlighet att teckna aktier i det nygrundade bolaget ÅDA 
Ab. ÅDA är ett icke vinstdrivande bolag med uppgift att tillhandahålla tjänster och 
service till offentligrättsliga organ som är bolagets ägare. Erbjudandet avser 26 
aktier á 25 € vilket motsvarar kommunens proportionella ägandedel av bolaget 
utgående ifrån antalet anställda i förvaltningen.  
Bilaga A § 46 Erbjudande om aktieemission i Åda Ab inkl. aktieägaravtal. 
 
T.f. kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner aktieägaravtalet i enlighet 
med bilaga A § 46/15 och beviljar tilläggsmedel om 650 euro för köp av 26 aktier á 
25 € i ÅDA Ab. 
 
Beslut: 

  Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet. 
 
KST § 151/26.8.2015 
 
 Beslut: 

Enligt förslag. 
 

KFM § 46/3.9.2015 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner aktieägaravtalet i enlighet 
med bilaga och beviljar tilläggsmedel om 650 euro för köp av 26 aktier á 25 € i ÅDA 
Ab. 
 
Diskussion: 
 
Konstateras: 
Enligt Åda Ab anvisningar för överlåtelse av aktier behöver en namngiven person 
befullmäktigas att ingå köpebrevet. 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att vikarierande kommundirektören 
befullmäktigas att ingå köpebrevet. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med tillägget att vikarierande kommundirektör Erik Brunström 
befullmäktigas att ingå köpebrevet. 
 
-------------- 
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§ 47 INRÄTTANDE AV TJÄNST – PERSONAL- OCH SERVICECHEF 

KST § 152/26.8.2015 
Som ett led i kommunens pågående utvecklingsprocess föreslås omstrukturering inom 
kommunledningen. 

 
Arbetsgruppen för översyn av kommunens framtida nämnd- och ledningsstruktur har tagit fram 
en preliminär skiss över förslag till ny struktur. Gruppen utgår 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. 

 
Kommunstyrelsen (KST § 122/3.6.2015) föreslog 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. 

 
Kommunfullmäktige (KFG § 39/11.6.2015) beslöt enhälligt enligt kommunstyrens förslag, med 
förtydligande tilläggsformulering 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 . 
 
Vikarierande kommundirektören har tagit fram ett förslag till tjänstebeskrivning för inrättandet 
av en tjänst som personal- och servicechef, enligt bilaga. 

 
Ändringarna träder i kraft från och med 1.1.2016 eller när personal- och servicechefen träder i 
tjänst.  

 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att tjänsten som personal- och servicechef inrättas i 
enlighet med bifogad tjänstebeskrivning, med målsättning att tjänsten ska kunna tillträdas 
1.1.2016. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
Fortsättning  
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KFM § 47/3.9.2015 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att tjänsten som personal- och servicechef inrättas i 
enlighet med bifogad tjänstebeskrivning, med målsättning att tjänsten ska kunna tillträdas 
1.1.2016. 
 

 Diskussion: 
Ledamot Rolf Karlsson föreslår att titeln ändras till personal- och administrativ chef, samt en del 
andra ytterligare korrigeringar i tjänstebeskrivningen. 
Ledamot Solveig Gestberg presenterar ett förslag innefattande ett flertal ändringar i 
tjänstebeskrivningen, bland annat i fråga om kompetenskrav. 
Ledamoten Per Lindblom föreslår återremiss. Förslaget vinner understöd. 
 

 Beslut: 
Kommunfullmäktige besluter enhälligt att återremittera ärendet. 
-------------- 
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§ 48 TJÄNSTLEDIGHET BYGGNADSINSPEKTÖREN  

Bn § 68                            
Uppta till behandling byggnadsinspektörens anhållan om tjänstledighet från den 1 oktober 2015 
- 31 september 2016.  

 

Beslut:  
Byggnadsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att byggnadsinspektör Kaj Granholm beviljas 
tjänstledighet för tiden 01.10.2015-30.09.2016 i enlighet med tidigare praxis inom Finströms 
kommun.  
Byggnadsnämnden framför vidare att byggnadsinspektörstjänsten också i fortsättningen bör vara 
100 %. Som underlag för detta föreslås vidare att det utreds huruvida en justerad arbetsfördel-
ning mellan planerings- och utvecklingschefstjänsten och byggnadsinspektörstjänsten görs. Detta 
särskilt med tanke på att tjänsten från områdesarkitektkontoret från årsskiftet inte längre står till 
kommunens förfogande. Noteras att nuvarande planerings- och utvecklingschef har behörighet 
för de flesta av de uppgifter områdesarkitektkontoret utfört.  

 

Kaj Granholm, byggnadsinspektör anmälde jäv och avlägsnade sig från rummet under ärendets 
behandling. 
 

KST § 159/26.8.2015 
Byggnadsinspektör Kaj Granholm har innehaft sin anställning hos kommunen i lite drygt fem år, 
och anhåller nu om tjänstledighet i ett år från och med 1 oktober. 
Finströms kommun har inga detaljerade bindande bestämmelser för hanterandet av 
prövningsbara ledigheter, men en viss praxis som tolkats som relativt generös. 
Vid prövning av annat än lagstadgade och kollektivavtalsenliga ledigheter bör hänsyn tas bland 
annat till påverkan på arbetsgivarens verksamhetsförutsättningar. 
I det aktuella fallet finns enligt budget för innevarande år en formulering om att ”Under år 2015 
ska en utvärdering göras där byggnadsinspektörens och kanslistens fortsatta arbetsomfattning 
och innehåll ska fastställas inför år 2016”, och enligt kommunstyrelsens beslut ”Under året 
utvärderas [det nuvarande, tillfälliga] upplägget och beslut om möjliga ändringar i byggnads-
inspektörens tjänstebeskrivning fattas” (KST §291/17.12.2014). 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beviljar byggnadsinspektör Kaj Granholm tjänstledighet för perioden 
1.10.2015 till och med 30.09.2016 förutsatt att minst en behörig sökande före dess finns att 
tillgå som vikarie för tjänsteinnehavaren, samt att ordinarie tjänsteinnehavaren senast 1.4.2016 
meddelar sin avsikt att komma tillbaka till sin ordinarie tjänst eller ej.   
För att minimera påverkan av allmänna verksamhetsförutsättningar inom byggnadstekniska 
sektorn föreslår kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige att beslut tas om att tjänsten som 
byggnadsinspektör förblir på heltid 100 % under det år tjänstledigheten varar, och att sektorns  
arbetsutvärderingar och -fördelningar ses över under densamma perioden. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning KFM § 48/3.9.2015 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med korrigering av den beviljade tjänstledighetsperioden till 1.11.2015-
31.10.2016, med besked senast 1.5.2016 om avsikt att komma tillbaka i tjänst. I övrigt villkor 
jämte förslag gentemot fullmäktige enligt förslag. 
 

KFM § 48/3.9.2015 
Kommunstyrelsen har beviljat byggnadsinspektör Kaj Granholm tjänstledighet för perioden 
1.11.2015 till och med 31.10.2016 förutsatt att vissa villkor uppfylls.   
För att minimera påverkan av allmänna verksamhetsförutsättningar inom byggnadstekniska 
sektorn föreslår kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige att beslut tas om att tjänsten som 
byggnadsinspektör förblir på heltid 100 % under det år tjänstledigheten varar, och att sektorns  
arbetsutvärderingar och -fördelningar ses över under densamma perioden. 
 
Konstateras: 
Kommundirektören meddelar som tilltillkommen information i ärendet att vid dagen för sittande 
möte har byggnadsinspektör Kaj Granholm inkommit med sin uppsägningsansökan. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige besluter enhälligt med hänvisning till nytillkommen information i frågan, att 
befullmäktiga kommunstyresen att behandla och avgöra byggnadsinspektörens uppsägning samt 
att inleda rekrytering av en ny ordinarie byggnadsinspektör.  
-------------- 
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§ 49 UPPHÖRANDE AV FÖRTROENDEUPPDRAG TILL FÖLJD AV FÖRLORAD VALBARHET 

KST § 161/26.8.2015 
Kommunfullmäktigeledamot Jill Fredrickson har lämnat in en anhållan om befrielse 
från förtroendeuppdrag till följd av förlorad valbarhet i samband med flytt från 
kommunen, enligt bilaga. 
Fredrickson innehar även uppdrag som ordinarie ledamot i tekniska nämnden samt 
som personlig ersättare i skolnämnden. 
För valbarhet till fullmäktige respektive kommunala nämnder gäller enligt 
kommunallagen 36 § respektive 54 § att ”Valbar till ledamot i [fullmäktige resp 
nämnd] är den som har kommunen som sin hemkommun och som har rösträtt i 
kommunalval i någon kommun i landskapet”. 
Enligt kommunallagen 16 § gäller att ”Om en ledamot i ett kommunalt organ 
förlorar sin valbarhet förfaller förtroendeuppdraget genast och fullmäktige skall 
konstatera att ledamoten har avgått från sitt uppdrag”. 
Då det i fullmäktige inte finns någon ersättare för den aktuella listan ska enligt 39 § 
kommunallag tillämpas 64 § lag om lagtingsval och kommunalval, enligt vilken den 
kandidat som närmast efter de valda har det högsta jämförelsetalet utses som 
ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige konstaterar att Jill Fredrickson i 
samband med flytt från kommunen förlorat sin valbarhet och därmed beviljas 
befrielse från sina uppdrag i såväl kommunfullmäktige som i kommunens nämnder.  
I enlighet med 39 § kommunallagen och 64 § lag om lagtingsval och kommunalval 
övertas uppdraget som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige av Lars Rögård. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 

KFM § 49/3.9.2015 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige konstaterar att Jill Fredrickson i 
samband med flytt från kommunen förlorat sin valbarhet och därmed beviljas 
befrielse från sina uppdrag i såväl kommunfullmäktige som i kommunens nämnder.  
I enlighet med 39 § kommunallagen och 64 § lag om lagtingsval och kommunalval 
övertas uppdraget som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige av Lars Rögård. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige besluter enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 
------------- 
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§ 50 FYLLNADSVAL I TEKNISKA NÄMNDEN  

KST § 162/26.8.2015 
Jill Fredrickson har lämnat in en anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag till 
följd av förlorad valbarhet i samband med flytt från kommunen. 
Fredrickson har utöver kommunfullmäktige innehaft uppdrag bland annat som 
ordinarie ledamot i tekniska nämnden. 
För valbarhet till kommunala nämnder gäller enligt kommunallagen 54 § att ”Valbar 
till ledamot i nämnd är den som har kommunen som sin hemkommun och som har 
rösträtt i kommunalval i någon kommun i landskapet”. 
I tekniska nämnden har Fredrickson sedan tidigare Tuija Danielsson som personlig 
ersättare. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att i Jill Fredricksons ställe som 
ordinarie ledamot i tekniska nämnden utse NN. 
 
Diskussion: 
Roger Höglund föreslår Tuija Danielsson som ny ordinarie ledamot och Erika 
Granesäter som ny personlig ersättare för densamma. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att i Jill Fredricksons ställe som 
ordinarie ledamot i tekniska nämnden utse Tuija Danielsson och som personlig 
ersättare för densamma utse Erika Granesäter. 
 

KFM § 50/3.9.2015 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att i Jill Fredricksons ställe som 
ordinarie ledamot i tekniska nämnden utse Tuija Danielsson och som personlig 
ersättare för densamma utse Erika Granesäter. 

 
Beslut: 
Kommunfullmäktige besluter enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 
------------- 
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§ 51 FYLLNADSVAL I SKOLNÄMNDEN  

KST § 163/26.8.2015 
Jill Fredrickson har lämnat in en anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag till 
följd av förlorad valbarhet i samband med flytt från kommunen. 
Fredrickson innehar utöver kommunfullmäktige innehaft uppdrag bland annat som 
personlig ersättare för Pernilla Brunström i skolnämnden. 
För valbarhet till kommunala nämnder gäller enligt kommunallagen 54 § att ”Valbar 
till ledamot i nämnd är den som har kommunen som sin hemkommun och som har 
rösträtt i kommunalval i någon kommun i landskapet”. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att i Jill Fredricksons ställe som 
ny personlig ersättare i skolnämnden utse NN. 
 
Diskussion: Roger Höglund föreslår Erika Granesäter som ny personlig ersättare. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att i Jill Fredricksons ställe som 
ny personlig ersättare i skolnämnden utse Erika Granesäter som personlig ersättare 
i skolnämnden. 
 

KFM § 51/3.9.2015 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att i Jill Fredricksons ställe utse 
Erika Granesäter som personlig ersättare i skolnämnden. 

 
Beslut: 
Kommunfullmäktige besluter enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 
------------- 
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§ 52 FYLLNADSVAL I SOCIALNÄMNDEN 

KST § 164/26.8.2015 
Socialnämndsledamot Börje Björklund har avlidit, och behöver därmed ersättas. 
Som personlig ersättare har Björklund sedan tidigare Björn Grüssner. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen håller en tyst minut till minne av socialnämndsledamot Börje 
Björklund och föreslår inför kommunfullmäktige att i Björklunds ställe som ordinarie 
ledamot i socialnämnden utse NN. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen håller en tyst minut till minne av socialnämndsledamot Börje 
Björklund och hänskjuter frågan till kommunfullmäktige för avgörande.  
 

KFM § 52/3.9.2015 
Kommunstyrelsen hänskjuter frågan om fyllnadsval för avlidne socialnämnds-
ledamot Börje Björklund till kommunfullmäktige för avgörande.  
 
Diskussion: 
Ledamot Solveig Gestberg föreslår Björn Grüssner som ny ordinarie ledamot av 
socialnämnden, och Pia Grüssner som densammes personliga ersättare. 
Förslaget vinner understöd, och ingen däremot. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige besluter enhälligt enligt Solveig Gestbergs förslag, att utse 
Björn Grüssner som ny ordinarie ledamot av socialnämnden, och Pia Grüssner som 
densammes personliga ersättare. 
------------- 

 

§ 53 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

KFM § 53 
Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet förklarades avslutat kl 
20:30. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 
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FRÅGESTUND 
 

Under frågestunden diskuterades följande: 
 

 Information om sammanslagningsutredningen, besök av de anlitade utredarna 

 Ordförande Viveka Eriksson lämnade över gamla tiders skisser till kommunvapen 

 Vägar och trafiklösningar 

 Tillgänglighet till vallokaler 

 Eventuell framtida flyktingmottagning 
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BESVÄRSANVISNING 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträde  Paragraf 

Kommunfullmäktige i Finström 3.9.2015   §§ 41-53 
 
Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer; 46, 48-52. 
 
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. 

 


