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§ 97 KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KFM § 97  
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn till 
antalet närvarande.  

  
Konstateras: 
Sammanträdet kungjordes och sammankallades stadgeenligt den 10.12, och bevistas av 15 
beslutande ledamöter, varav 14 ordinarie. 
Ledamöterna Kristoffer Gottberg, Kristian Granberg och Maj-Gun Lignell har på förhand 
anmält förhinder. 

 
Beslut: 
Sammanträdet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.  
------------- 

§ 98 PROTOKOLLJUSTERARE 

KFM § 98  
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll.  
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Carola Boman och Frederik Pastoor. 
------------- 

§ 99 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KFM § 99  
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
  
Förslag: 
Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan i föreliggande form. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 100 BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2017-2018 

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. Vidare föreslår 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.  
 

KST § 214/21.10.2015 
Nämnderna har inom utsatt tid avgett sina förslag till budget och avgifter för 2016 samt 
förslag till ekonomiplan för år 2017-2018. 

 
Fortsättning  
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Fortsättning KFM § 100/2015 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar till kännedom ekonomichefens redogörelse för nämndernas 
budgetförslag och återremitterar efter diskussion ärendet för vidare beredning. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 

KST § 236/4.11.2015 
Ekonomichefen presenterar det reviderade förslaget till budget 2016 samt ekonomiplan för 
åren 2017-2018, enligt bilaga. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar det reviderade budgetförslaget och för det 
kommunfullmäktige till kännedom.  
 
Beslut: 
Enligt förslag, med korrigeringar som förvaltningen utför efter protokollets justering.
  

KFM § 70/12.11.2015 
Kommunstyrelsen för det reviderade budgetförslaget kommunfullmäktige till kännedom.  
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige antecknar det reviderade budgetförslaget till kännedom, och 
återremitterar detsamma till kommunstyrelsen för vidare beredning med fokus på de i 
fullmäktige förda diskussionerna rörande främst investeringsbudgeten. 
 

KST § 271/18.11.2015 
Vid kommunfullmäktiges remissdebatt om budget 2016 fick styrelsen följande att arbeta 
vidare med inför fastställande av budget: 
 
• Socialkansliets lokaler 
• Grundförbättring av Hallon- och Lingonvägen 
• Vägen till Västerbacka i Tjudö i behov av renovering 
• Kommunaltekniska Abs finansiering för avlopps- och vattenprojekt 
• Föråldrade detaljplaner  
 
Britt Danielsson och Jana Andersson deltar i diskussion om köket vid Rosengården. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen diskuterar och återremitterar budgeten för år 2016. 

 
KST § 280/9.12.2015 

Ekonomichefen presenterar det reviderade förslaget till budget 2016 och ekonomi-plan för 
åren 2017-2018. 

Fortsättning  
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Fortsättning KFM § 100/2015 
 
Budgetförslaget innebär ett överskott med årsresultat om 485.529 euro, och omfattar 
investeringar om totalt netto 794.440 euro. 

 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner budget för år 2016 samt ekonomiplan för åren 2017-2018 
enligt bilaga, och föreslår inför kommunfullmäktige att handlingarna fastställs. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 

KFM § 100/17.12.2015 
Kommunstyrelsen godkänner budget för år 2016 samt ekonomiplan för åren 2017-2018 
enligt bilaga, och föreslår inför kommunfullmäktige att handlingarna fastställs. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag.  
------------- 
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§ 101 DELEGERINGSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN 

KST § 281/9.12.2015 
Som ett led i pågående omstrukturering inom kommunledningen behöver ett flertal av 
kommunens olika styrdokument ses över och revideras.  
 
Bland annat bör delegeringsordning för kommunstyrelsen fastställas. 
 
Vik kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen omfattar förslag till delegeringsordning för kommunstyrelsen enligt 
bilaga, och överför handlingarna till kommunfullmäktige, med förslag att de fastställs och 
träder i kraft från och med 1.1.2016. 
 
Diskussion: 
Kommundirektörens befogenhet enligt 1 § 3 p om utlåtanden stryks och ekonomichefens 
enligt 2 § 2 p förtydligas med ett tak om 5.000 euro per tillfälle.  
 
Beslut: 
Enligt förslag, med korrigeringar enligt bilaga. 
 

KFM § 101/17.12.2015 
Kommunstyrelsen omfattar förslag till delegeringsordning för kommunstyrelsen enligt 
bilaga, och överför handlingarna till kommunfullmäktige, med förslag att de fastställs och 
träder i kraft från och med 1.1.2016. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag.  
-------------- 
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§ 102 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. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning KFM § 102/2015 
 
SocN § 100 
 • Bilaga 2: Finströms kommun, personalprogram 
 • Bilaga 3: Socialnämndens förslag till synpunkter 
 
Kommunstyrelsen har den 4.11.2015 (248 §) inbegärt socialnämndens synpunkter gällande 
förslag till personalprogram. Synpunkterna skall vara Kommunstyrelsen tillhanda senast 
den 1.12.2015. 
 
Socialnämnden har tidigare (SocN 26.02.2013 § 28) inkommit med synpunkter på 
personalprogram för Finströms kommun, dessa punkter har därmed inte påpekats ånyo. 
 
Alla kommuner ska upprätta handlingsplaner gällande missbruk (skulle ha lämnas in till 
Ålands landskapsregering senast 31.05.2015). Kommunerna har också uppmanats att 
utforma policyn. Detta i enlighet med Ålands handlingsprogram mot riskbruk och missbruk 
2013-2016, alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (Ålands landskapsregering). 
Finströms kommun saknar ovanstående handlingsplan(er). 
 
Landskapsregeringen ordnade den 6.10.2015 en utbildningsdag om våld i nära relationer, 
personal vid socialkansliet deltog. Det betonades att berörda myndigheter behöver 
uppdatera sina strategier, handlingsplaner och rutiner kring våld i nära relationer då detta 
är ett mycket utbrett problem i hela samhället. Våld i nära relationer bör också synliggöras i 
ordinarie styrdokument, t.ex. i budgeten hur man arbetar med detta. Detta betyder att dels 
socialnämnden borde lyfta problemet i sina egna styrdokument (budget, ev utarbeta 
handlingsplan), men också att kommunen som arbetsgivare har ett ansvar och behov av 
klara rutiner/handlingsplaner om någon i personalen blir utsatt. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden beslutar godkänna förslag till synpunkter gällande personalprogram för 
Finströms kommun enligt bilaga och översänder det till Kommunstyrelsen. 
Socialnämnden uppmanar Kommunstyrelsen att inleda arbetet med att ta fram en 
handlingsplan för missbruk men också huruvida en handlingsplan för våld i nära relationer 
skall utarbetas inom kommunen alternativt föras in i personalprogrammet. 
 
Beslut: 
Socialnämnden beslöt enhälligt enligt förslag. 
 

KST § 282/9.12.2015 
Förslag till personalprogram har tillställts samtliga nämnder med möjlighet att framföra 
synpunkter, kommunstyrelsen tillhanda senast 1.12.2015. Handlingarna har även tillställs 
kommunfullmäktige samt ledningsgruppen för kännedom och diskussion. 
 
Socialnämnden har avgett ett utlåtande över förslaget (bil), och synpunkter framförts vid 
diskussioner i fullmäktige och ledningsgrupp. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning KFM § 102/2015 
 
Från socialnämnden i sammanhanget efterlysta handlingsplaner och övriga styrdokument 
finns i förvaltningen beredskap och avsikt att arbeta med parallellt. 
 
Vik kommundirektören har på basen av framförda synpunkter bearbetat dokumentet och 
presenterar en korrigerad version. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar förslag till personalprogram enligt bilaga, och överför 
handlingarna till kommunfullmäktige, med förslag att programmet fastställs och träder i 
kraft från och med 1.1.2016. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 

KFM § 102/17.12.2015 
Kommunstyrelsen omfattar förslag till personalprogram enligt bilaga, och överför 
handlingarna till kommunfullmäktige, med förslag att programmet fastställs och träder i 
kraft från och med 1.1.2016. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 
-------------- 
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§ 103 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. 
 

KST § 283/9.12.2015 
På basen av kommunfullmäktiges diskussion har vik kommundirektören bearbetat förslag 
till arvodesstadga enligt bilaga. 
 
Årsarvode för nämndernas ledamöter har strukits, och mötesarvodet för samhälls- 
respektive invånarnämnden har höjts. 
 
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. 

Fortsättning  
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Fortsättning KFM § 103/2015 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 

KFM § 103/17.12.2015 
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. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 
----------- 
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§ 104 KRITERIER FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD  

SocN § 104/24.11.2015  
• Bilaga 8: information om stöd för närståendevård i Finström, KST § 40/2014.  
 
Socialarbetaren med ansvar över äldreomsorgen har uppgjort förslag till nya kriterier för 
beviljande av närståendestöd på grund av att de tidigare kriterierna var skilda för äldre och 
yngre. Detta är åldersdiskriminerande så kriterierna bör vara lika för alla. Närstående-
stödets arvodesbelopp har i enlighet med lagstiftningen indexjusterats inför år 2014.  
 
Socialnämnden har vid sitt möte den 11.02.2014, § 12, behandlat de omarbetade 
kriterierna för närståendestöd och beslutat att anteckna dem till kännedom och överföra 
ärendet till kommunstyrelsen för fastställelse. Kommunstyrelsen har vid sitt möte den 
05.03.2014, § 40, behandlat de omarbetade kriterierna för närståendestöd och beslutat att 
återremittera ärendet till socialnämnden med hänvisning till att fastställande av kriterierna 
ingår i nämndens befogenheter. Socialnämnden har behandlat ärendet igen den 8.4.2015 § 
23 och beslutat att ärendet skall överföras till kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 26.8.2015 § 154 gett socialnämnden i 
uppdrag att se över kriterierna med målsättningen att en uppdaterad version slutligen skall 
fastställas för ikraftträdande 1.1.2016.  
 
En uppdaterad version har bifogats sammanträdeskallelsen.  
 
Socialchefens förslag:  
Föreslås att Socialnämnden godkänner de omarbetade kriterierna för beviljande av 
närståendestöd enligt bilaga och överför dem till kommunstyrelsen för vidare behandling.  
 
Beslut:  
Socialnämnden beslöt enhälligt enligt förslag. 
 

KST § 284/9.12.2015 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar socialnämndens kriterier för beviljande av närståendestöd och 
föreslår inför kommunfullmäktige att kriterierna fastställs enligt bilaga. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 

KFM § 104/17.12.2015 
Kommunstyrelsen omfattar socialnämndens kriterier för beviljande av närståendestöd och 
föreslår inför kommunfullmäktige att kriterierna fastställs enligt bilaga. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 
-------------- 
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§ 105 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR HANDIKAPPSERVICEN I FINSTRÖM  

SocN § 105/24.11.2015  
• Bilaga: Verksamhetsföreskrifter för handikappservicen, KST § 39/2014.  
 

Socialarbetaren med ansvar över äldreomsorgen har utarbetat förslag till verksamhets-
föreskrifter för handikappservicen i Finström. Verksamhetsföreskrifterna är riktgivande för 
kommunens handläggning av handikappservicen och ska finnas tillgängliga för att 
förvaltningen ska bli mer brukarvänlig och öppen samt finnas som ett stöd för såväl 
tjänstemän som politiker. Verksamhetsföreskrifterna baseras på lagstiftning och beviljande 
av stöd i enlighet med Lag och Förordning om service och stöd på grund av handikapp 
föregås alltid av en individuell behovsbedömning.  
 

Socialnämnden har vid sitt sammanträde den 11.02.2014, § 11, behandlat verksamhets-
föreskrifterna för handikappservice och beslutat att anteckna dem till kännedom och 
överföra ärendet till kommunstyrelsen för fastställelse. Kommunstyrelsen har vid sitt 
sammanträde den 05.03.2014, § 39, behandlat verksamhetsföreskrifterna och beslutat att 
återremittera ärendet till socialnämnden med hänvisning till att fastställande av 
verksamhetsföreskrifterna ingår i nämndens befogenheter. Socialnämnden har den 
8.4.2014 § 24 behandlat ärendet på nytt och återigen överfört dem till kommunstyrelsen.  
 

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 26.8.2015 § 153 gett Socialnämnden i 
uppdrag att se över verksamhetsföreskrifterna med målsättningen att en uppdaterad 
version skall slutligen fastställas för ikraftträdande 01.01.2016.  
 

En uppdaterad version har bifogats sammanträdeskallelsen.  
 

Socialchefens förslag:  
Föreslås att socialnämnden godkänner socialarbetarens förslag till verksamhetsföreskrifter 
för handikappservicen i Finströms kommun enligt bilaga och överför dem till 
kommunstyrelsen för vidare behandling.  
 

Beslut:  
Socialnämnden beslöt enhälligt enligt förslag. 
 

KST § 285/9.12.2015 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar socialnämndens verksamhetsföreskrifter för handikappservice 
och föreslår inför kommunfullmäktige att föreskrifterna fastställs enligt bilaga. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 
 

KFM § 105/17.12.2015 
Kommunstyrelsen omfattar socialnämndens verksamhetsföreskrifter för handikappservice 
och föreslår inför kommunfullmäktige att föreskrifterna fastställs enligt bilaga. 
 

Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 
-------------- 
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§ 106 SAMARBETSUTREDNINGEN 

KST § 291/9.12.2015 
Konsulterna Jan-Erik Enestam och Marcus Henricson lade fram och presenterade slutrapporten för 
”Samarbetsutredning för norra Ålands kommuner” den 12 november 2015. 

 

Två olika slag av utökade samarbetsmodeller för Norra Ålands kommuner har utretts: 
• Ett utvidgat samarbete enligt värdkommunmodellen, och  

• En modell med Norra Ålands samarbetskommun (utökat kommunalförbund)  
 

Konsulternas slutsatser är att, ur den kommunala ekonomins, den lokala demokratins och kompetens-

försörjningens perspektiv, samarbetskommunmodellen är att föredra.  
 

I fråga om samgång mellan kommunerna har tre alternativ utretts:  
• Huvudalternativet där Finström, Geta och Sund går samman och bildar en ny kommun,  
• Alternativ B där också Saltvik ingår i den nya kommunen, och  

• Alternativ C där också Saltvik och Vårdö ingår i den nya kommunen.   
 

De olika alternativen har granskats ur fem perspektiv: Kommunal ekonomi, lokal demokrati, fungerande 
närservice, intressebevakning och regional utveckling, samt kompetensförsörjning. Granskningen visar att 

”alla tre samgångsalternativ är att föredra framom nuvarande kommunstruktur”.   
 

Utredarna rekommenderar därför att Finströms, Geta och Sunds kommuner riktar en förfrågan om en 

egentlig kommunindelningsutredning till landskapsregeringen.   
 

Sittande fullmäktige har varit med och beställt utredningen och torde få möjlighet att ta del av 
utredningen samt ta ställning till utredarnas slutsatser och rekommendationer. 

 

Kommunfullmäktige kan ta ställning till något av följande alternativ, utgående från utredningen: 
 

• Kommunen fortsätter som den gör idag 
• Gå in för ett utvidgat samarbete enligt värdkommunmodellen  
• Gå in för en modell med Norra Ålands samarbetskommun. 

• Förfrågan till landskapsregeringen om kommunindelningsutredning  
 

En kommunindelningsutredning kan antas ge mer detaljerad fakta om omständigheter, förutsättningar 
och villkor för ett samgående med en eller flera kommuner. Dessutom hinner det nya landskapsandels-
systemet växa fram, så dess effekter blir kända och kan beaktas. 
 

Att gå in för en kommunindelningsutredning innebär inte att kommunen förbinder sig till samgående med 
någon eller några andra kommuner. En kommunindelningsutredning kan utmynna i en rådgivande 
kommunal folkomröstning, och efter utredning skall såväl landskapsregeringen som kommunfullmäktige i 
var och en av de kommuner som berörs ta slutlig ställning till eventuellt samgående.  
 

Med anledning av den gångna höstens kommunalval och förestående mandatperiodskifte behöver i 
början av år 2016 hållas en regional kommunal ombudsstämma, där man bl a ser över kommunernas 
representation i externa organ. I ett dylikt forum skulle även frågan om samarbetskommun och/eller 
kommunindelningsutredning kunna behandlas i samråd med andra kommuner i regionen. 

 
Fortsättning  
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Fortsättning KFM § 106/2015 

 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Finströms kommun ställer sig positiv till att gå 
vidare med en kommunindelningsutredning för de tre kommunerna Finström, Geta och Sund, och öppnar 
även för andra kommuner i regionen att ansluta sig och ingå i densamma, samt att frågan därefter 
återremitteras till kommunstyrelsen för vidare beredning inför det för inkommande mandatperiod 
tillträdande fullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen föreslår också inför kommunfullmäktige att kommunen efter årsskiftet sammankallar 
till en för de fem norråländska kommunerna gemensam kommunal ombudsstämma, där frågan om att gå 
vidare med antingen en kommunindelningsutredning eller utvecklandet av en norråländsk 
samarbetskommun behandlas i enlighet med utredarnas resonemang i frågan, utöver de för 
ombudsstämma efter val gängse frågorna, och förordar att det slutliga ställningstagandet i fråga om 
samgång, efter eventuell vidare utredning, bör föregås av en rådgivande kommunal folkomröstning inför 
slutligt beslut i den egna kommunen. 
 
Diskussion: 
Sven-Anders Danielsson föreslår beslut i enlighet med Geta kommunstyrelses beslut, att: 
Kommunstyrelsen beslutar att slutrapporten tas till kommunfullmäktige för diskussion. 
Vidare beslutar kommunstyrelsen föreslå inför kommunfullmäktige att slutligt beslut gällande 
slutrapporten fattas av det nytillträdda kommunfullmäktige år 2016. 
 
Förlaget understöds av Lene-Maj Johansson. 
Vik kommundirektörens förslag understöds av Regina Lindblom. 
 
Omröstning förrättas, där kommundirektörens förslag (JA) ställs mot Danielssons förslag (NEJ), och 
utfaller enligt följande:   JA:  RL, PL  NEJ: S-AD, L-MJ, RH 
  
Beslut: 
Kommunstyrelsen besluter efter omröstning med rösterna 3 mot 2 enligt Sven-Anders Danielssons 
förslag, att slutrapporten enligt bilaga tas till kommunfullmäktige för diskussion. 
Vidare beslutar kommunstyrelsen föreslå inför kommunfullmäktige att slutligt beslut gällande 
slutrapporten fattas av det nytillträdda kommunfullmäktige år 2016. 
 

KFM § 106/17.12.2015 
Kommunstyrelsen för slutrapporten enligt bilaga till kommunfullmäktige för diskussion. 
Vidare beslutar kommunstyrelsen föreslå inför kommunfullmäktige att slutligt beslut gällande 
slutrapporten fattas av det nytillträdda kommunfullmäktige år 2016. 
 
Diskussion: 
Ledamot Solveig Gestberg föreslår som motförslag att första stycket ur kommundirektörens förslag 9.12 
godkänns. 
Förslaget vinner understöd av ledamot Björn Grüssner med flera. 
 
Ledamot Rolf Karlsson understöder kommunstyrelsens förslag.  
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Omröstning förrättas, enligt kommunstyrelsens förslag (JA) mot Solveig Gestbergs förslag (NEJ), och 
utfaller enligt följande (förtydligas enligt bilaga): 
JA: 7 RK, GS, CB, FP, DL, LA, PL 
NEJ: 8 VE, ÅM, SG, BG, HL, BR, LR, BD 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar efter omröstning med rösterna 8 mot 7 enligt Solveig Gestbergs förslag, 
baserat på inledningen av kommundirektörens förslag gentemot kommunstyrelsen 9.12.2015, att 
Finströms kommun ställer sig positiv till att gå vidare med en kommunindelningsutredning för de tre 
kommunerna Finström, Geta och Sund, och öppnar även för andra kommuner i regionen att ansluta sig 
och ingå i densamma. Frågan återremitteras till kommunstyrelsen för vidare beredning inför det för 
inkommande mandatperiod tillträdande fullmäktige.  
 
-------------- 
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§ 107 AVLOPPSVATTENAVGIFT ÅR 2016     

FKTAB  § 876 
Uppta till behandling förslag till avloppsvattenavgift år 2016. Norra Ålands Avloppsvatten har meddelat 
att de i sitt budgetförslag höjer avloppsvattenavgifterna med 2 cent/m3. 
 
Förslag till beslut: 
Med hänvisning till Norra Ålands Avloppsvattens höjning av avloppsvattenavgiften föreslår styrelsen inför 
kommunstyrelsen att avloppsvattenavgiften höjs med 3 cent från 3,21 euro/m3 till 3,24 euro/m3 
exklusive moms. 
 

KST § 298/9.12.2015 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige i enlighet med kommunaltekniskas förslag att 
avloppsvattenavgiften höjs med 3 cent från 3,21 euro/m3 till 3,24 euro/m3 exklusive moms, med 
hänvisning till Norra Ålands Avloppsvattens höjning av avloppsvattenavgiften. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 

KFM § 107/17.12.2015 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige i enlighet med kommunaltekniskas förslag att 
avloppsvattenavgiften höjs med 3 cent från 3,21 euro/m3 till 3,24 euro/m3 exklusive moms, med 
hänvisning till Norra Ålands Avloppsvattens höjning av avloppsvattenavgiften. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 
-------------- 

§ 108 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

KFM § 108 
Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet förklarades avslutat kl 20:15. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 

 

FRÅGESTUND 

Under frågestunden diskuterades följande: 
Avtackning genomfördes för avgående kommunstyrelse och kfge-presidium, blommor delades ut åt vik 
kommundirektören, ekonomichefen, Margaretha Brändström samt åt årets jubilerande kfge-ledamöter 
Åke Mattsson och Leif Andersson. 
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BESVÄRSANVISNING 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträde  Paragraf 

Kommunfullmäktige i Finström 17.12.2015   §§ 97-108 
 
Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer; 100-107 
 
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. 

 


