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Erik Brunström, vik kommundirektör, enligt uppdrag á Viveka Eriksson, kommunfullmäktiges ordförande 
 
Möteskallelsen har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby 19.11.2015. 
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Intygar Erik Brunström, vik. kommundirektör  
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§ 81 KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KFM § 81  
 Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 

till antalet närvarande.  
  
 Konstateras: 
 Sammanträdet kungjordes och sammankallades stadgeenligt den 19.11, och 

bevistas av 12 beslutande ledamöter, varav samtliga orddinarie. 
 Ledamoten Berndt Randelin har på förhand anmält förhinder. 
 
 Beslut: 
 Sammanträdet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.  

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

§ 82 PROTOKOLLJUSTERARE 

KFM § 82  
 Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll.  

 
 Beslut:  

Till protokolljusterare utses Åke Mattsson och Gustav Sirén.  
------------- 

§ 83 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KFM § 83  
 Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
  
 Förslag: 

Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan i föreliggande form. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 84 FÖRNYAD FÖRVALTNINGSSTADGA 

KST § 178/16.9.2015 
Som ett led i pågående omstrukturering inom kommunledningen behöver ett flertal av 
kommunens olika styrdokument ses över och revideras.  
 
Bland annat måste kommunens förvaltningsstadga revideras. Då många olika ändringar är 
nödvändiga för att förverkliga strukturreformen förslås att en helt ny stadga antas. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till ny förvaltningsstadga enligt bilaga till 
kommunens befintliga nämnder på remiss, för utlåtande kommunstyrelsen tillhanda senast 
8.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige till kännedom och för diskussion. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

 
KST § 194/23.9.2015 

Förslagen till styrdokument relaterade till nämndreformen har korrigerats med delvis beaktande 
av diskussioner med ledningsgrupp och styrelse, enligt bilaga. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till ny förvaltningsstadga enligt bilaga till 
kommunens befintliga nämnder på remiss, för utlåtande kommunstyrelsen tillhanda senast 
15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige till kännedom och för diskussion. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KFM § 59/1.10.2015 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till ny förvaltningsstadga enligt bilaga till 
kommunens befintliga nämnder på remiss, för utlåtande kommunstyrelsen tillhanda senast 
15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige till kännedom och för diskussion. 

 
 Diskussion: 

Fullmäktiges ledamöter ställde frågor och framförde synpunkter, och omfattade den föreslagna 
strukturen. 

 
 Beslut: 

Kommunfullmäktige tar handlingarna till kännedom, med skilt noterade anteckningar för fortsatt 
beredning.  
 

Fortsättning  
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Fortsättning KFGE § 84/26.11.2015 
 

KST § 242/4.11.2015 
Tidigare utkast har varit på remiss till nämnderna och behandlats vid remissdebatt i 
kommunfullmäktige. 
 
Arbetsgruppen och förvaltningen har tillsammans med konsulten arbetat fram en ny version.  
 
Förslag till slutlig version jämte sammanställning över inkomna synpunkter enligt bilaga. 

 
 Vik kommundirektörens förslag 

Kommunstyrelsen omfattar förslag till ny förvaltningsstadga enligt bilaga, och överför 
handlingarna till kommunfullmäktige, med förslag att de fastställs och träder i kraft från och med 
1.1.2016, med tillägget att dokumenten ses över i samband med reformens uppföljning inom två 
år. 

 
 Beslut: 

Enligt förslag. 
 
KFGE § 84/26.11.2015 

Kommunstyrelsen omfattar förslag till ny förvaltningsstadga enligt bilaga, och överför 
handlingarna till kommunfullmäktige, med förslag att de fastställs och träder i kraft från och med 
1.1.2016, med tillägget att dokumenten ses över i samband med reformens uppföljning inom två 
år. 
 
Diskussion: 
Ledamot Björn Grüssner understöder kommunstyrelsens förslag, men föreslår korrigering i § 37 
(valnämnd  centralnämnd) och § 54 (tillägg ”och skolstadga”). Förslaget vinner understöd. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag, med korrigering enligt 
Björn Grüssners förslag i §§ 37 respektive 54. 
-------------- 
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§ 85 INSTRUKTION FÖR SAMHÄLLSNÄMNDEN 

KST § 179/16.9.2015 
Som ett led i pågående omstrukturering inom kommunledningen behöver ett flertal av 
kommunens olika styrdokument ses över och revideras.  
 

Bland annat måste instruktion för den nya samhällsnämnden fastställas. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till instruktion för samhällsnämnden enligt bilaga 
till byggnadsnämnden och tekniska nämnden på remiss, för utlåtande kommunstyrelsen 
tillhanda senast 8.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige till kännedom och för 
diskussion. 
 

Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

 
KST § 195/23.9.2015 

Förslagen till styrdokument relaterade till nämndreformen har korrigerats med delvis beaktande 
av diskussioner med ledningsgrupp och styrelse, enligt bilaga. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till instruktion för samhällsnämnden enligt bilaga 
till byggnadsnämnden och tekniska nämnden på remiss, för utlåtande kommunstyrelsen 
tillhanda senast 15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige till kännedom och 
för diskussion. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KFM § 60/1.10.2015 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till instruktion för samhällsnämnden enligt bilaga 
till byggnadsnämnden och tekniska nämnden på remiss, för utlåtande kommunstyrelsen 
tillhanda senast 15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige till kännedom och 
för diskussion. 
 
Diskussion: 
Fullmäktiges ledamöter ställde frågor och framförde synpunkter, och omfattade den föreslagna 
strukturen. 

 
 Beslut: 

Kommunfullmäktige tar handlingarna till kännedom, med skilt noterade anteckningar för fortsatt 
beredning. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning KFGE § 85/26.11.2015 
 

KST § 243/4.11.2015 
Tidigare utkast har varit på remiss till nämnderna och behandlats vid remissdebatt i 
kommunfullmäktige. 
 
Arbetsgruppen och förvaltningen har tillsammans med konsulten arbetat fram en ny version.  
 
Förslag till slutlig version jämte sammanställning över inkomna synpunkter enligt bilaga. 

 
 Vik kommundirektörens förslag 

Kommunstyrelsen omfattar förslag till instruktion för samhällsnämnden enligt bilaga, och överför 
handlingarna till kommunfullmäktige, med förslag att de fastställs och träder i kraft från och med 
1.1.2016, med tillägget att dokumenten ses över i samband med reformens uppföljning inom två 
år. 

 
 Beslut: 

Enligt förslag. 
 
KFGE § 85/26.11.2015 

Kommunstyrelsen omfattar förslag till instruktion för samhällsnämnden enligt bilaga, och överför 
handlingarna till kommunfullmäktige, med förslag att de fastställs och träder i kraft från och med 
1.1.2016, med tillägget att dokumenten ses över i samband med reformens uppföljning inom två 
år. 

 
Diskussion: 
Ledamot Björn Grüssner understöder kommunstyrelsens förslag, men föreslår korrigering i § 2 
(rubriken ”väg- och fastighetsförvaltning  Kommunalteknik). Förslaget vinner understöd. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag, med korrigering enligt 
Björn Grüssners förslag i § 2. 
-------------- 
 

  



                                                                 KOMMUNFULLMÄKTIGE                     PROTOKOLL NR 8 / 26.11.2015 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 27 november 2015 Sid 8 

     

 

§ 86 DELEGERINGSORDNING FÖR SAMHÄLLSNÄMNDEN 

KST § 180/16.9.2015 
Som ett led i pågående omstrukturering inom kommunledningen behöver ett flertal av 
kommunens olika styrdokument ses över och revideras.  
 

Bland annat bör delegeringsordning för den nya samhällsnämnden fastställas. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till delegeringsordning för samhällsnämnden 
enligt bilaga till byggnadsnämnden och tekniska nämnden på remiss, för utlåtande 
kommunstyrelsen tillhanda senast 8.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige till 
kännedom och för diskussion. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

 
KST § 196/23.9.2015 

Förslagen till styrdokument relaterade till nämndreformen har korrigerats med delvis beaktande 
av diskussioner med ledningsgrupp och styrelse, enligt bilaga. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till delegeringsordning för samhällsnämnden 
enligt bilaga till byggnadsnämnden och tekniska nämnden på remiss, för utlåtande 
kommunstyrelsen tillhanda senast 15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige 
till kännedom och för diskussion. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KFM § 61/1.10.2015 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till delegeringsordning för samhällsnämnden 
enligt bilaga till byggnadsnämnden och tekniska nämnden på remiss, för utlåtande 
kommunstyrelsen tillhanda senast 15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige 
till kännedom och för diskussion. 

 
Diskussion: 
Fullmäktiges ledamöter ställde frågor och framförde synpunkter, och omfattade den föreslagna 
strukturen. 

 
 Beslut: 

Kommunfullmäktige tar handlingarna till kännedom, med skilt noterade anteckningar för fortsatt 
beredning. 

Fortsättning  
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Fortsättning KFGE § 86/26.11.2015 
 

KST § 244/4.11.2015 
Tidigare utkast har varit på remiss till nämnderna och behandlats vid remissdebatt i 
kommunfullmäktige. 
 
Arbetsgruppen och förvaltningen har tillsammans med konsulten arbetat fram en ny version.  
 
Förslag till slutlig version jämte sammanställning över inkomna synpunkter enligt bilaga. 

 
 Vik kommundirektörens förslag 

Kommunstyrelsen omfattar förslag till delegeringsordning för samhällsnämnden enligt bilaga, 
och överför handlingarna till kommunfullmäktige, med förslag att de fastställs och träder i kraft 
från och med 1.1.2016, med förtydligandet att det därefter står de nya nämnderna fritt att 
korrigera delegeringsordningarna inom ramen för nämndernas instruktioner. 

 
 Beslut: 

Enligt förslag. 
 
KFGE § 86/26.11.2015 

Kommunstyrelsen omfattar förslag till delegeringsordning för samhällsnämnden enligt bilaga, 
och överför handlingarna till kommunfullmäktige, med förslag att de fastställs och träder i kraft 
från och med 1.1.2016, med förtydligandet att det därefter står de nya nämnderna fritt att 
korrigera delegeringsordningarna inom ramen för nämndernas instruktioner. 

 
 Beslut: 
 Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 

-------------- 
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§ 87 INSTRUKTION FÖR INVÅNARNÄMNDEN 

KST § 181/16.9.2015 
Som ett led i pågående omstrukturering inom kommunledningen behöver ett flertal av 
kommunens olika styrdokument ses över och revideras.  
 

Bland annat måste instruktion för den nya invånarnämnden fastställas. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till instruktion för invånarnämnden enligt bilaga 
till socialnämnden, skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden på remiss, för utlåtande 
kommunstyrelsen tillhanda senast 8.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige till 
kännedom och för diskussion. 
 

Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

 
KST § 197/23.9.2015 

Förslagen till styrdokument relaterade till nämndreformen har korrigerats med delvis beaktande 
av diskussioner med ledningsgrupp och styrelse, enligt bilaga. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till instruktion för invånarnämnden enligt bilaga 
till socialnämnden, skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden på remiss, för utlåtande 
kommunstyrelsen tillhanda senast 15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige 
till kännedom och för diskussion. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KFM § 62/1.10.2015 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till instruktion för invånarnämnden enligt bilaga 
till socialnämnden, skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden på remiss, för utlåtande 
kommunstyrelsen tillhanda senast 15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige 
till kännedom och för diskussion. 

 
 Diskussion: 

Fullmäktiges ledamöter ställde frågor och framförde synpunkter, och omfattade den föreslagna 
strukturen. 

 
 Beslut: 

Kommunfullmäktige tar handlingarna till kännedom, med skilt noterade anteckningar för fortsatt 
beredning. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning KFGE § 87/26.11.2015 
 

KST § 245/4.11.2015 
Tidigare utkast har varit på remiss till nämnderna och behandlats vid remissdebatt i 
kommunfullmäktige. 
 
Arbetsgruppen och förvaltningen har tillsammans med konsulten arbetat fram en ny version.  
 
Förslag till slutlig version jämte sammanställning över inkomna synpunkter enligt bilaga. 

 
 Vik kommundirektörens förslag 

Kommunstyrelsen omfattar förslag till instruktion för invånarnämnden enligt bilaga, och överför 
handlingarna till kommunfullmäktige, med förslag att de fastställs och träder i kraft från och med 
1.1.2016, med tillägget att dokumenten ses över i samband med reformens uppföljning inom två 
år. 
 

 Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KFGE § 87/26.11.2015 

Kommunstyrelsen omfattar förslag till instruktion för invånarnämnden enligt bilaga, och överför 
handlingarna till kommunfullmäktige, med förslag att de fastställs och träder i kraft från och med 
1.1.2016, med tillägget att dokumenten ses över i samband med reformens uppföljning inom två 
år. 
 

 Beslut: 
 Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 

-------------- 
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§ 88 DELEGERINGSORDNING FÖR INVÅNARNÄMNDEN 

KST § 182/16.9.2015 
Som ett led i pågående omstrukturering inom kommunledningen behöver ett flertal av 
kommunens olika styrdokument ses över och revideras.  
 

Bland annat bör delegeringsordning för den nya invånarnämnden fastställas. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till delegeringsordning för invånarnämnden enligt 
bilaga till socialnämnden, skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden på remiss, för utlåtande 
kommunstyrelsen tillhanda senast 8.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige till 
kännedom och för diskussion. 
 

Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 
 

KST § 198/23.9.2015 
Förslagen till styrdokument relaterade till nämndreformen har korrigerats med delvis beaktande 
av diskussioner med ledningsgrupp och styrelse, enligt bilaga. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till delegeringsordning för invånarnämnden enligt 
bilaga till socialnämnden, skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden på remiss, för utlåtande 
kommunstyrelsen tillhanda senast 15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige 
till kännedom och för diskussion. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KFM § 63/1.10.2015 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till delegeringsordning för invånarnämnden enligt 
bilaga till socialnämnden, skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden på remiss, för utlåtande 
kommunstyrelsen tillhanda senast 15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige 
till kännedom och för diskussion. 

 
 Diskussion: 

Fullmäktiges ledamöter ställde frågor och framförde synpunkter, och omfattade den föreslagna 
strukturen. 

 
 Beslut: 

Kommunfullmäktige tar handlingarna till kännedom, med skilt noterade anteckningar för fortsatt 
beredning. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning KFGE § 88/26.11.2015 
 

KST § 246/4.11.2015 
Tidigare utkast har varit på remiss till nämnderna och behandlats vid remissdebatt i 
kommunfullmäktige. 
 
Arbetsgruppen och förvaltningen har tillsammans med konsulten arbetat fram en ny version.  
 
Förslag till slutlig version jämte sammanställning över inkomna synpunkter enligt bilaga. 

 
 Vik kommundirektörens förslag 

Kommunstyrelsen omfattar förslag till delegeringsordning för invånarnämnden enligt bilaga, och 
överför handlingarna till kommunfullmäktige, med förslag att de fastställs och träder i kraft från 
och med 1.1.2016, med förtydligandet att det därefter står de nya nämnderna fritt att korrigera 
delegeringsordningarna inom ramen för nämndernas instruktioner. 
 

 Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KFGE § 88/26.11.2015 

Kommunstyrelsen omfattar förslag till delegeringsordning för invånarnämnden enligt bilaga, och 
överför handlingarna till kommunfullmäktige, med förslag att de fastställs och träder i kraft från 
och med 1.1.2016, med förtydligandet att det därefter står de nya nämnderna fritt att korrigera 
delegeringsordningarna inom ramen för nämndernas instruktioner. 
 

 Beslut: 
 Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 

-------------- 
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§ 89 FÖRNYAD SKOLSTADGA 

KST § 183/16.9.2015 
Som ett led i pågående omstrukturering inom kommunledningen behöver ett flertal av 
kommunens olika styrdokument ses över och revideras.  
 

Bland annat bör kommunens skolstadga revideras. Då många olika ändringar är nödvändiga för 
att förverkliga strukturreformen förslås att en helt ny stadga antas. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till ny skolstadga enligt bilaga till skolnämnden på 
remiss, för utlåtande kommunstyrelsen tillhanda senast 8.10.2015. Handlingarna skickas även 
kommunfullmäktige till kännedom och för diskussion. 
 

Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 
 

KST § 199/23.9.2015 
Förslagen till styrdokument relaterade till nämndreformen har korrigerats med delvis beaktande 
av diskussioner med ledningsgrupp och styrelse, enligt bilaga. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till ny skolstadga enligt bilaga till skolnämnden på 
remiss, för utlåtande kommunstyrelsen tillhanda senast 15.10.2015. Handlingarna skickas även 
kommunfullmäktige till kännedom och för diskussion. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KFM § 64/1.10.2015 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till ny skolstadga enligt bilaga till skolnämnden på 
remiss, för utlåtande kommunstyrelsen tillhanda senast 15.10.2015. Handlingarna skickas även 
kommunfullmäktige till kännedom och för diskussion. 

 

 Diskussion: 
Fullmäktiges ledamöter ställde frågor och framförde synpunkter, och omfattade den föreslagna 
strukturen. 

 
 Beslut: 

Kommunfullmäktige tar handlingarna till kännedom, med skilt noterade anteckningar för fortsatt 
beredning. 
 

 
Fortsättning  
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Fortsättning KFGE § 89/26.11.2015 
 

KST § 247/4.11.2015 
Tidigare utkast har varit på remiss till nämnderna och behandlats vid remissdebatt i 
kommunfullmäktige. 
 
Arbetsgruppen och förvaltningen har tillsammans med konsulten arbetat fram en ny version. 
 
Förslag till slutlig version jämte sammanställning över inkomna synpunkter enligt bilaga. 

 
 Vik kommundirektörens förslag 

Kommunstyrelsen omfattar förslag till ny skolstadga enligt bilaga, och överför handlingarna till 
kommunfullmäktige, med förslag att de fastställs och träder i kraft från och med 1.1.2016, med 
tillägget att dokumenten ses över i samband med reformens uppföljning inom två år. 
 

 Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KFGE § 89/26.11.2015 

Kommunstyrelsen omfattar förslag till ny skolstadga enligt bilaga, och överför handlingarna till 
kommunfullmäktige, med förslag att de fastställs och träder i kraft från och med 1.1.2016, med 
tillägget att dokumenten ses över i samband med reformens uppföljning inom två år. 
 

 Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag, med tekniska 
korrigeringar i §§ 10 och 25. 
-------------- 
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§ 90 PERSONALPROGRAM FÖR FINSTRÖMS KOMMUN 

KST § 248/4.11.2015 
Förslag till personalprogram togs hösten 2012 fram av en arbetsgrupp bestående av 
skoldirektören, socialchefen, ekonomichefen och kommundirektören.  
 

Förslaget har i enlighet med kommunstyrelsens beslut (Kst § 348/2012) varit på 
remiss till kommunens nämnder under vårvintern 2013.  
 

Social-, skol-, byggnads-, tekniska samt kultur- och fritidsnämnden gav då 
utlåtanden kring förslaget, med sammanfattning enligt följande:  
 

SN samt KfN: Policy och principer för tjänst- och arbetsledigheter [förtydliga]. 
BN: Rätt till km-ersättning i anslutning till sammanträden. 
TN: Uppsägning på grund av rusmedel ska inte -> får inte. 
KfN: Förtydligande om vad som avses med personal i ledande ställning 

eller i självständig ställning samt vilka befogenheter dessa har. 
 Tjänstemän bör inte själva skriva under sina löneunderlag.  
SocN: Jämställdhet, rusmedel, bisysslor, reseräkningar, tidsperiod för 

periodarbetslistor, samt att program förs till kommunfullmäktige. 
 

Nämndernas utlåtanden har sedan i viss mån beaktats i en nu uppdaterad version, 
som även utökats med kompletterande tillägg.  
 

Personalprogrammet behöver fastställas inför nämnd- och förvaltningsreformen, 
och bör därefter ses över minst en gång per fullmäktiges mandatperiod. 
 

 Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till personalprogram enligt bilaga till 
samtliga nämnder med möjlighet att framföra synpunkter kommunstyrelsen 
tillhanda senast 1.12.2015. Handlingarna tillställs även till kommunfullmäktige samt 
ledningsgruppen för kännedom och diskussion. 

  

 Beslut: 
Enligt förslag.  

 
KFGE § 90/26.11.2015 

Kommunstyrelsen tillsänder förslag till personalprogram enligt bilaga till samtliga 
nämnder med möjlighet att framföra synpunkter kommunstyrelsen tillhanda senast 
1.12.2015. Handlingarna tillställs även till kommunfullmäktige samt lednings-
gruppen för kännedom och diskussion. 

  
 Beslut: 
 Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 

-------------- 
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§ 91 ARVODESSTADGA  

KST § 249/4.11.2015 
Finströms kommuns nu gällande arvodesstadga togs i bruk 2011, med målsättning 
att den ska ses över en gång per mandatperiod. 
 
I anslutning till kommunens inför mandatperiodskiftet förestående nämnd- och 
förvaltningsreform finns behov av korrigering av stadgan. 
 
Vik kommundirektören har tagit fram ett förslag till ny arvodesstadga, som utgår 
från nuvarande mall men beaktat den nya strukturen. 
 
I fråga om arvodenas föreslagna nivåer har en jämförelse gjorts med några av fasta 
Ålands övriga kommuner. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar förslag till ny arvodesstadga enligt bilaga, och överför 
handlingarna till kommunfullmäktige, med förslag att den fastställs och träder i 
kraft från och med 1.1.2016. 

 
 Beslut: 

Enligt förslag, med korrigeringar som införs i bifogad bilaga inför justering. 
 
KFGE § 91/26.11.2015 

Kommunstyrelsen omfattar förslag till ny arvodesstadga enligt bilaga, och överför 
handlingarna till kommunfullmäktige, med förslag att den fastställs och träder i 
kraft från och med 1.1.2016. 
 
Diskussion: 
Ledamot Björn Grüssner föreslår återremiss. Förslaget vinner understöd. 

 
 Beslut: 
 Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt Björn Grüssners förslag om återremiss. 
 -------------- 
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§ 92 TJÄNSTEN SOM KOMMUNDIREKTÖR 

KST § 24/21.10.2015 
Ordinarie kommundirektör Niklas Oriander förväntades i enlighet med villkoren för sin 
beviljade tjänstledighet (KST § 20/18.2.2015) senast 30.9 meddela avsikt kring huruvida 
han avser träda tillbaka i tjänst eller ej efter ledighetsperiodens utgång 28.2.2016. 

 

Oriander meddelar skriftligen per 30.9 att hans planer att återträda i tjänst den 1.3.2016 
inte längre kvarstår, och anhåller därför om uppsägning från tjänsten som kommundirektör 
i Finströms kommun, enligt bilaga. 
 

Kommundirektörens uppsägningstid är två månader, varvid uppsägningen kan beviljas 
30.11.2015.  
 

Kommunen har därvid att ta ställning till hur att gå vidare med tillsättandet av ordinarie 
kommundirektör.  
 

Nuvarande vikarierande kommundirektör Erik Brunström har sedan 1.5.2015 (6 mån per 
31.10) innehaft vikariatet, som varar t o m 28.2.2016.  
 

Konstaterande: 
Då vikarierande kommundirektören personligen kan beröras av frågans avgörande anmäler 
densamme jäv och deltar ej i ärendets behandling. Jäv konstateras och beviljas. 
 

 Styrelseordförandes förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner Niklas Orianders anhållan om uppsägning från 30.11.2015. 
Vidare ges kommunstyrelsens och -fullmäktiges presidium i uppgift att till inkommande 
styrelsemöte 4.11.2015 avge förslag till hur tillsättandet av ordinarie kommundirektör 
genomförs. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 
 

KST § 250/4.11.2015 
Konstaterande: 
Då vikarierande kommundirektören personligen kan beröras av frågans avgörande anmäler 
densamme jäv och deltar ej i ärendets behandling. Jäv konstateras och beviljas. 

 

Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet bordläggs till nästkommande möte. 

 

KST § 262/18.11.2015 
Kommunstyrelsens och -fullmäktiges presidier konstaterar att kommunen befinner sig i en 
omvälvande omstruktureringsfas, med flera pågående förändringsprocesser, såväl intern 
nämnd- och förvaltningsreform som samarbets- och ev samgångsutredning, samt skiften 
på flertalet positioner, och att detta innebär behov av kontinuitet i kommunledningen. 
Nyligen framtagna reformförslag avses att genomföras till årsskiftet och inom två år 
därefter även följas upp och utvärderas. Kommundirektören har en viktig roll i detta, vilket 
motiverar förlängt förordnande utan formell rekryteringsprocess. 

Fortsättning  
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Fortsättning KFGE § 92/26.11.2015 
 

Konstaterande: 
Då vikarierande kommundirektören personligen kan beröras av frågans avgörande anmäler 
densamme jäv och deltar ej i ärendets behandling. Jäv konstateras och beviljas. 

 

Presidiernas förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige föreslå att vikarierande 
kommundirektör Erik Brunström förordnas som kommundirektör på en tid om ytterligare 
tre år från och med vikariatets utgång per 1.3.2016, med hänvisning till pågående 
förändringsarbeten och därav följande behov av kontinuitet i kommunledningen. 
Helhetslönen och övriga anställningsvillkor fastställs av kommunstyrelsen.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KFGE § 92/26.11.2015 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att vikarierande kommundirektör Erik 
Brunström förordnas som kommundirektör på en tid om ytterligare tre år från och med 
vikariatets utgång per 1.3.2016, med hänvisning till pågående förändringsarbeten och 
därav följande behov av kontinuitet i kommunledningen. Helhetslönen och övriga 
anställningsvillkor fastställs av kommunstyrelsen.  

 
Konstateras: 
Vik kommundirektör Erik Brunström anmäler och beviljas jäv och deltar ej i ärendets 
behandling. 

  
Beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag.  
------------- 
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§ 93 ANHÅLLAN OM DETALJPLANERING OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I TJUDÖ 

Bn § 89/27.10.2015 
Roger och Rune Fellman anhåller om detaljplanering och detaljplaneändring av 
fastigheterna 60-417-2-24 och 60-417-2-27. 
 

Utlåtande enligt bilaga A § 89 BN/15 
 

Förslag till beslut:  
Byggnadsnämnden ger planerings- och utvecklingschefens utlåtande som sitt 
utlåtande till kommunstyrelsen. 
 

Beslut:  
Beslut enligt förslag. 
 

KST § 254/4.11.2015 
Den sökandes anhållan jämte byggnadsnämndens utlåtande enligt bilaga. 
 

Planerings- och utvecklingschefen föredrar ärendet. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige föreslå att målsättningar 
fastställs enligt bilaga, och att föreslagen planerare godkänns. 
Initiativtagaren åläggs kostnaderna för upprättandet av planen samt för 
kommunens handläggningskostnader.  
Byggnadsnämndens utlåtande enligt bilaga delges den sökande. 
 

Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att återremittera ärendet. 

 

KST § 264/18.11.2015 
Konstateras: 
Upplevda oklarheter har retts ut och det underlag som behövs för beslut finns, 
varför vik kommundirektörens tidigare beslutsförslag kvarstår. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 
 

KFGE § 93/26.11.2015 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att målsättningar fastställs 
enligt bilaga, och att föreslagen planerare godkänns. 
Initiativtagaren åläggs kostnaderna för upprättandet av planen samt för 
kommunens handläggningskostnader.  
Byggnadsnämndens utlåtande enligt bilaga delges den sökande. 

 
Beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 
------------- 
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§ 94 ANHÅLLAN OM ÄNDRING AV DETALJPLAN I BASTÖ 

Bn § 90/27.10.2015 
Jancor Åland Ab har inkommit med reviderad anhållan om ändring av detaljplan. 
Utlåtande enligt bilaga A § 90 BN/15 
 

Förslag till beslut:  
Byggnadsnämnden ger planerings- och utvecklingschefens utlåtande som sitt 
utlåtande till kommunstyrelsen. 
 

Beslut:  
Beslut enligt förslag. 
 

KST § 255/4.11.2015 
Den sökandes anhållan jämte byggnadsnämndens utlåtande enligt bilaga. 
Planerings- och utvecklingschefen föredrar ärendet. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige föreslå att förtydligade 
målsättningar fastställs enligt bilaga. 
Kommunstyrelsens tidigare beslut (§§136-137/17.6.2015) kvarstår i övrigt i fråga 
om anvisad planerare, utfärdat byggnadsförbud på området samt att sökande 
markägaren åläggs kostnaderna för upprättandet av planen jämte kommunens 
handläggningskostnader.  
Byggnadsnämndens utlåtande enligt bilaga delges den sökande. 
 

Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att återremittera ärendet. 
 

KST § 265/18.11.2015 
Konstateras: 
Upplevda oklarheter har retts ut och det underlag som behövs för beslut finns, 
varför tidigare vik kommundirektörens beslutsförslag kvarstår. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 
 

KFGE § 94/26.11.2015 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att förtydligade målsättningar 
fastställs enligt bilaga. 
Kommunstyrelsens tidigare beslut (§§136-137/17.6.2015) kvarstår i övrigt i fråga 
om anvisad planerare, utfärdat byggnadsförbud på området samt att sökande 
markägaren åläggs kostnaderna för upprättandet av planen jämte kommunens 
handläggningskostnader.  
Byggnadsnämndens utlåtande enligt bilaga delges den sökande. 

 

Beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 
------------- 
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§ 95 AKTIER I MARIEHAMNS ENERGI, EV FÖRSÄLJNING 

KST § 270/18.11.2015 
Styrelsen för Mariehamns Energi Ab har beslutat utreda aktieägarnas inställning till erbjudandet 
att bolaget skulle förvärva hela aktiestocken från befintliga aktieägare, till ett vederlag om 23,90 
euro per aktie. Vederlagets storlek grundar sig på en värdering av bolagets substansvärde vid 
utgången av senaste räkenskapsåret 2014, justerat med den resultatutveckling som förväntas 
under år 2015. Bakgrunden är ”en önskan att förenhetliga ägarstrukturen då bolaget kan komma 
att bli en del av en affärskoncern inom Mariehamns stad”.  
 

Förslag till förbindelse jämte följebrev enligt bilaga. Bolagets årsberättelse 2014 finns till 
påseende vid kommunstyrelsens sammanträde. 
 

Enligt aktiebrevet (från 31 maj 2011) har Finströms kommun 1.080 aktier á 15,00 euro (16.200 
euro). De erbjuder 23,90 euro per aktie (25.812 euro). 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunen ställer sig positiv till 
antagande av erbjudande om att kommunens samtliga 1.080 aktier i Mariehamns Energi Ab säljs 
till bolaget, men med krav på att ny värdering genomförs där även höstens ekonomiska 
utveckling jämte värdet av utsläppsrätter beaktas, och att kommunfullmäktige därutöver ger 
kommunstyrelsen fullmakt att inom ramen för de villkoren förverkliga överlåtelsen ifall 
bolagsstämman godkänner densamma. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 
 

KFGE § 95/26.11.2015 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunen ställer sig positiv till 
antagande av erbjudande om att kommunens samtliga 1.080 aktier i Mariehamns Energi Ab säljs 
till bolaget, men med krav på att ny värdering genomförs där även höstens ekonomiska 
utveckling jämte värdet av utsläppsrätter beaktas, och att kommunfullmäktige därutöver ger 
kommunstyrelsen fullmakt att inom ramen för de villkoren förverkliga överlåtelsen ifall 
bolagsstämman godkänner densamma. 

 

Beslut:  
 Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 
 ------------- 

§ 9X MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

KFM § 9X 
Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet förklarades avslutat kl 
20:20. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 
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BESVÄRSANVISNING 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträde  Paragraf 

Kommunfullmäktige i Finström 26.11.2015   §§ 81-96 
 
Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer; 84-89, 92-95 
 
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. 

 


