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Magnus Sandberg kommundirektör, enligt uppdrag, Sven-Anders Danielsson, kommunstyrelsens 
ordförande. 

Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla  den 15 september 2022. 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 22 september 2022. 
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§ 113 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KS § 113/21.9.2022 
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 § och förvaltningsstadga 10 
kap.  

Beslut: 

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och till antalet närvarande ledamöter 
beslutfört. 

 

§ 114 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KS § 114/21.9.2022 
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 79 §.  

Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Lene-Maj Johansson och 
Cecilia Berndtsson  
 
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 

§ 115 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KS § 115/21.9.2022 
Ärendena behandlas i den ordning som anges på föredragningslistan, såvida organet 
inte besluter annorlunda. Till behandling kan även beslutas att uppta sådana ärenden 
som inte nämns i sammanträdeskallelsen, enligt förvaltningsstadgan 67 §.  

Beslut: 

Föredragningslistan kompletteras ärende ”§ 127 FYLLNADSVAL ARBETSGRUPP FÖR 
ÄLDREOMSORGEN” 
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§ 116 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KS § 116/ 21.9.2022 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:  

 Egna nämnder, beslutsorgan, tjänstemannabeslut 

- Aktuellt från koncern- och intressebolag 

 Kommunalförbund, gemensamma organ 

 Landskapsregeringen 

 Övrigt 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 
 

Beslut:  

Enligt förslag. 

--- 
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§ 117 VAL AV OMBUD TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA FAB BÄRVÄGEN   

KS § 117/ 21.9.2022 
 
 

Bilaga  Protokoll styrelsen FAB Bärvägen 8.9.2022 
 Åtgärdsplan försäljning av FAB Bärvägen:s fastigheter 
 Värdering av fastigheter i FAB Bärvägen 22.6.2022 
 
Finströms kommun äger 66,66 % av aktierna i FAB Bärvägen.   
Bolagets styrelse har låtit utreda en försäljning av bolagets radhusfastigheter på 
Bärvägen 10–11 i enlighet med kommunens målsättningar att sälja ut sådana 
hyresfastigheter som bedöms kunna utvecklas bättre med andra ägare än 
kommunen.  
 
I fallet FAB Bärvägen är det också något otydligt exakt vem som äger resterande 33 
% av bolagets aktier eftersom förteckningen över aktiebrev inte är fullständig och det 
har beaktats i åtgärdsplanen eftersom avsikten också är att bolaget skall likvideras 
efter att avkastningen från försäljningen delats ut till aktieägarna.  
 
I enlighet med åtgärdsplanen bör Finströms kommun som offentlig instans fatta 
beslut om att utse ett ombud och befullmäktiga ombudet att rösta för en försäljning 
av fastigheterna samt ge eventuella andra direktiv till ombudet inklusive vilken nivå 
på anbud som kan accepteras.    

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen utse kommunstyrelsens ordförande Sven-Anders Danielsson till 
kommunens representant vid den extra bolagsstämma som kommer att hållas med 
anledning av att styrelsen för FAB Bärvägen förslår att bolaget fastigheter bjuds ut till 
försäljning 
 
Kommunstyrelsen stöder en försäljning av FAB Bärvägens fastigheter, och 
befullmäktigar ombudet Sven-Anders Danielsson att rösta för en försäljning under 
förutsättning att det vinnande anbudet överstiger 75 % av gjort värdering  

Beslut: 

Enligt förslag. 

--- 
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§ 118 BEGÄRAN OM REMISSUTLÅTANDE GÄLLANDE FÖRSLAG TILL NY 

VÄGTRAFIKLAG 

SamN § 100/30.8.2022 
 
Bilaga Länk till lagförslag 
 
Landskapsregeringen föreslår att den åländska vägtrafiklagstiftningen revideras i sin 
helhet. Landskapsregeringen föreslår att en ny vägtrafiklag och en ny trafikbrottslag 
stiftas och att flera andra lagar som berör dessa lagar samtidigt ändras. 
Landskapet vill ha kommunens utlåtande tillhanda senast 17:e oktober 2022. 
43§ 
Trafik på gågator och gårdsgator: 
Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart. 
… 
Motordrivna fordon får dock föras på en gågata och stanna under den tid som 
behövs för 
1) varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan 
2) transporter av gods eller boende till eller från en adress vid gågatan 
3) transporter av gäster till eller från ett hotell eller liknande vid gågatan 
4) sjuktransporter eller transporter av personer med nedsatt rörelseförmåga till eller 
från en adress vid gågatan. 
Vid väg- och områdesunderhåll, såsom gatsopning, sandning och snöröjning och 
gräsklippning är en begränsning om gångfart begränsande för 
arbetseffektiviteteten. 
Underhållsarbete, kombinerat med 45 §, användande av ljud eller ljussignal borde 
ha inskrivna undantag för att framföras på gågata. 
Trafikregleringsanordningar: 
61 § 
Väghållaren fattar beslut om användning av trafikanordningar. Kommunen fattar 
dock beslut om att sätta upp trafikanordningar på enskilda vägar efter ansökan från 
väghållaren. 
Skrivningen i denna paragraf är inte tydligt nog. Syftet med att underställa enskilda 
väginnehavarens beslut om skyltning kommunen för att få uppgifter insamlade är 
förståeligt. Det kräver dock att beslutsorganet är juridiskt korrekt tillsatt, dvs att den 
enskilda vägen har ett bildat och registrerat väglag. Om vägen inte har ett väglag är 
risken stor för individuella initiativ utan möjlighet att kontrollera förankringen av 
beslutet, och därmed är risken för besvär stor. I rikets lag om enskilda vägar är 
väglag en förutsättning för att få ta del av olika stöd och subventioner, samma 
princip bör gälla här på Åland. 
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Vidare bör den vägnämnden som enligt landskapslagen av enskilda vägar kap. 6 är 
tillsatt att utöva offentlig makt fortsättningsvis besluta om de enskilda vägarna. 
62 § 
Landskapsregeringen fattar beslut om uppsättande och placerar ut vägmärken som 
anger väjningsplikt på alla vägar som ansluter till en allmän väg som inte är en 
kommunalväg och kommunen gör detsamma vid anslutningar mellan 
kommunalvägar och enskilda vägar 
Däremot har fordon alltid väjningsplikt mot andra fordon när man kommer från 
enskilda vägar enligt: 
25 § 2 mom 1 pt 
andra trafikanter vid infart på en väg från en stig, en enskild väg eller motsvarande 
mindre väg 
Sett till 32§ samt 25 § konstateras att väjningsplikt från enskilda vägar inte är 
nödvändigt, men kan användas om man så beslutar. Väjningsplikt gäller oberoende. 
Väjningsplikt: 
I förarbetet kan läsas om 25:e § att man blivit uppmärksammad om otydligheten i 
väjningsplikt för cyklar vid övergångsställen. Man kan läsa att även med sockerbitar 
har cyklisten alltid väjningsplikt för trafik som färdas längs vägen som cykelbanan 
korsar (till skillnad från i Sverige när bilen har väjningsplikt). Dock står det bara 
omnämnt i lagen om situationen där fordon har väjningsplikt när de svänger in från 
en väg till en anslutande väg med korsande cykelövergång (sockerbitar). 
Förslagsvis kunde cyklars väjningsplikt tas med som en egen punkt, alternativt ska 
bilar alltid ha väjningsplikt, men att cyklister och fotgängare får enbart korsa 
övergångsställen i gångfart. 
Vid särskilt högtrafikerade korsningar kan man även identifiera ett behov att nyttja 
väjnings- eller stopplikt för gång- och cykeltrafik där kollektivtrafiken svänger av 
från en trafikled till en anslutande väg med korsande övergångsställe. 

Tekniska chefens förlag: 
Samhällsnämnden ger ovanstående beredning till kommunstyrelsen för utlåtande 
mot landskapsregeringen. Nämnden påtalar särskilt ändring av 61§ är nödvändig för 
att undvika onödiga besvär mot besluten om skyltning på enskilda vägar. 

Beslut:  
Beslut enligt förslag. 
------------- 

KS § 118/ 21.9.2022 

Kommundirektörens förslag: 

Enligt samhällsnämndens förslag 

Beslut: 

Enligt förslag.  
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§ 119 UTLÅTANDE: ÅLANDS KOMMUNFÖRBUNDS FÖRSLAG TILL BUDGET 

KS § 119/ 21.9.2022 
 
Bilagor Preliminär budget 2023  
 Kommentarer till budget 

Bifogas preliminär budget för Ålands kommunförbund för år 2023. På grund av att 
Jomala kommun har beslutat om att utträda ur förbundet från och med 31.12.2022 
påverkas övriga kommuners betalningsandelar.   

Trots att budgeten för Ålands kommunförbunds egentliga verksamhet minskar med 
ca 15 000 e eller närmare 9 % jämfört med 2022 så ökar de flesta kvarvarande 
kommuners betalningsandelar. Inför 2023 förväntas kostnaderna för KAD, där Jomala 
och Mariehamn fortfarande är medlemmar, med närmare 8% eftersom justeringen 
är bunden till förändringen i konsumentprisindex.  

Finströms kommuns kostnader ökar med ca 7730 e eller knappt 27 % när man jämför 
budget 2022 mot budgetförslaget 2023 med alla ändringar beaktade.  Beaktas de 
intäkter som Finströms kommun får från uthyrning av utrymmen till Ålands 
kommunförbund är nettoökningen drygt 4100 e eller drygt 14 % 

Vad målsättningarna för 2023 års verksamhet så understöder Finströms kommun de 
åtgärder som Ålands kommunförbund preliminärt planerar att vidta.   

Finströms kommun understryker vikten av att Ålands kommunförbund upprätthåller 
en allmänkommunal synvinkel i samhällsdebatten speciellt med tanke på att både 
Mariehamn och Jomala gärna redovisar respektive kommuns perspektiv och med 
tanke på att det finns en tydlig tendens till att Jomalaperspektivet och 
Mariehamnsperspektivet får stå oemotsagt och dominerar både mediabevakningen 
och lagtingsdebatterna. 

Finströms kommun önskar också att Ålands kommunförbund under kommande 
verksamhetsår lyfter nivån på samhällsdebatten i landskapet. Det finns en beklaglig 
tendens till polarisering, beskyllningar och smutskastning också i lagtingsdebatten. 
Alla konfliktvinklingar flyttar fokus från sakfrågorna och den framåtblickande och 
utvecklingsinriktade diskussionen uteblir alltför ofta.  

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar förslaget till preliminär budget för Ålands 
kommunförbund för år 2023 med ovanstående utvecklingsförslag. 

Beslut:  

Enligt förslag. 

--- 
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§ 120 INTRESSEFÖRFRÅGAN GÄLLANDE KOMMUNDIREKTÖRSSAMARBETE / 

GETA KOMMUN 

KS § 120/ 21.9.2022 
 

Kommunstyrelsen i Geta har § 79/24.8.2022 beslutat skicka en förfrågan till 
Finströms kommun om intresse för att en gemensam kommundirektör för Geta och 
Finström. 

Vid samma möte § 71 har kommunstyrelsen i Geta också beslutat att gå ut och 
rekrytera ny kommundirektör 80% av heltid, och tjänsten vars ansökningstid löper 
ut 26.9 ligger ute på kommunens hemsida 

 

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören träffade 2.9 Getas 
styrelseordförande och kommundirektör för att diskutera tankegångarna bakom 
förfrågan. Getas representanter uttryckte intresse för samarbete i allmänhet, 
samtidigt redogjorde man för planerna på rekrytering av kommundirektör i egen 
regi. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Finströms kommun meddelar Geta kommun att kommunen är öppen för samarbete 
mellan förvaltningarna i kommunerna. 

Finströms kommun avvaktar i övrigt resultatet av Getas rekrytering av 
kommundirektör i egen regi men har beredskap att föra dialog med Geta kring 
utökat samarbete 

 

Beslut:  

Enligt förslag. 

--- 
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§ 121 SEMINARIUM FÖR KOMMUNSTYRELSE OCH KOMMUNFULLMÄKTIGE 

29.9.2022     

KS § 87/ 8.6.2022 

 

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

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

 

Visionen togs fram med syfte att utarbeta framtidsscenarion i kommunen 
beträffande  

 Befolkning 

 Åldersstruktur 

 planerade bostadsområden 

 skatteunderlag 

 behov av samhällelig service 

på 5, 10, 15, och 20 års sikt 

 

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

Kommundirektörens förslag: 

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

 Befolkning (tillväxt, struktur) 

 Samhällsplanering och samhällsteknik samt hållbarheten i verksamheten 

 Samhällelig service i kommunen, regionen och landskapet 

 Näringslivets främjande, innovation och utveckling 
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I gruppen bör ingå representanter för kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt 
tjänstemännen i kommunens ledningsgrupp.  De idéer och långsiktiga planer som 
tagits fram under perioden 2011 – 2022 beaktas i arbetet. 

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

 

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

Förslaget understöddes enhälligt 

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

Förslaget erhöll inget understöd. 

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

Förslaget understöddes enhälligt. 

Beslut: 

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

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

-- 
KS § 121/ 21.9.2022 
 

Den arbetsgrupp som tillsattes 8.6.2022 har hittills sammankommit 29.8 och 12.8, 
protokollen som bilaga.  
 
Enligt den preliminära mötesplanering för hösten som kommunstyrelsen antog § 
108/17.8 ska kommunfullmäktiges möte 29.9 hållas gemensamt med 
kommunstyrelsen och ledande tjänstemän i kommunen.     
 
Arbetsgruppen vill inhämta kommunfullmäktiges synpunkter kring sådant som 
behöver ingå i en mera långsiktig verksamhetsplanering, specifika frågor men också 
synpunkter kring i vilken riktning de olika byarna och områdena i kommunen borde 
utvecklas på något längre sikt, vilka möjligheter som finns men också vilka hinder 
man upplever till exempel för att befolkningen i en specifik by ska utvecklas.  
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Avsikten är att alla ska komma till tals vid seminariet, och allas synpunkter kommer 
att inhämtas med hjälp av olika diskussionshjälpmedel, och den responsen från 
seminariet sammanfattas och kommenteras på mötet men behandlas också vidare i 
arbetsgruppen.  
 
Kommunen har också engagerat Bjarne Lindström, tidigare direktör vid ÅSUB, för 
att bidra till den omvärldsanalys som ska ingå i visions / strategidokumentet men 
också för att han ska kunna ge sin input kring prognoser för hur olika områden i 
kommunen kan komma att utvecklas. Lindström medverkade till projektet Hållbar 
Fysisk strukturplanering som Ålands Landskapsregering drev för några år sedan. 
Lindström medverkar vid seminariet och kommenterar responsen utgående ifrån 
sitt perspektiv.  
 
Tanken är också att vid samma seminarium presentera avsikterna med den 
revidering av delgeneralplanerna i Godby som är påbörjad och att också knyta ihop 
utvecklings / vision och strategidiskussionen med den planeringsprocess som har 
inletts för denna del av kommunen.  
Kommunfullmäktigemötet med seminarieinnehåll hålls torsdag 29 september kl 18 
vid Stalldalen 

 

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

 

Beslut:  

Enligt förslag. 

--- 
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§ 122 ANHÅLLAN OM BUSSKUR 

KS § 122/ 21.9.2022 
 
Kommuninvånare i Godby har 12.9.2022 inkommit med en anhållan om att det ska 
uppföras en busskur i anslutning till de busshållplatser som finns vid Godbyvägen 
1285. Skrivelsen som bilaga.  
 
Praxis har varit att busskurerna har uppfört av ideella krafter, byalag, föreningar eller 
sammanslutningar av privatpersoner. Kommunen har sedan ersatt upp till 50% av 
materialkostnaderna för busskurerna. 
https://www.finstrom.ax/bygga-och-bo/vagar 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen informerar invånarna bakom skrivelsen om kommunens praxis, 
och uppmanar gruppen att ta kontakt med kommuningenjören för närmare 
anvisningar och praktiska arrangemang.  

Beslut:  

Enligt förslag. 
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§ 123 UTLÅTANDE: NORRA ÅLANDS UTBILDNINGSDISTRIKTS FÖRSLAG TILL 

BUDGET 2023 

FST NAUD § 39/19.9.2022 
  

Bilagor Budgetförslag jfr budgetram 
 
Ekonomichefen har tagit fram utkast till budget för 2023 utifrån inkomna 
budgetönskemål. Budgetförslagen har behandlats i den tillsatta arbetsgruppen för 
budgetarbete vid två tillfällen. Målet för arbetsgruppen har varit att hålla sig inom 
den fastslagna ramen, men arbetsgruppen har konstaterat att aviserade 
prisökningar på el och värme, ökat behov av speciallösningar för elever med 
speciella behov och stigande personalkostnader behöver beaktas i budget 2023. 
Den preliminära budgeten och ekonomiplanen för följande kalenderår skall 
tillställas medlemskommunerna senast 30.9 och den godkända budgeten och 
ekonomiplanen den 30.11. Till det förslag som föredras för förbundsfullmäktige 
skall medlemskommunernas yttrande bifogas. 
 
Utbildningschefens beslutsförslag  
Förbundsstyrelsen omfattar förslaget till budget 2023 och verksamhetsplan 2024- 
2025 och skickar den till kommunerna för utlåtande. Utlåtandet bör vara 
förbundskansliet tillhanda senast 10 oktober för att behandlas i förbundsstyrelsen, 
som planerar sammanträda 17 oktober. Budget 2023 och verksamhetsplan 2024- 
2025 skall enligt plan behandlas i förbundsfullmäktige den 3 november. 
 
Förbundsstyrelsens beslut  
Enligt förslag 
---  
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KS § 123/ 21.9.2022 
 
NÅUD:s förslag till budget för 2023 som bilaga liksom framställning över 
huvudpunkter i budgetförslaget.   

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen påtalar för förbundsstyrelsen för NÅHD att kostnaderna för i 
synnerhet stödfunktioner ökar mera än vad som kan anses vara rimligt, även med 
hänsyn till de förklaringar som har getts till varför utökningarna anses motiverade.  

NÅUD uppmanas att utreda om det finns möjligheter att arrangera 
specialklassundervisning på ett mera ekonomiskt sätt.  

Beslut:  

Kommunstyrelsen beslöt att återremittera förslaget till kommundirektören för 
vidare beredning och meddela NÅUD att kommunens yttrande avges vid 
nästkommande kommunstyrelsemöte 12.10. 

--- 
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§ 124 REVIDERAT AVTAL OM FÖRSÄLJNING AV TJÄNSTER TILL 

DOTTERBOLAGET FINSTRÖMS KOMMUNALTEKNISKA AB  

KS § 124 /21.9.2022 
 

Bifogas förslag till reviderat avtal om köptjänster mellan kommunen och Finströms 
kommunaltekniska Ab där grunderna för vilka tjänster som säljs och vilka 
kostnaderna för tjänsterna är har förtydligats. 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till avtal, som föreslås gälla också retroaktivt 
från och med 1.1.2022.  Avtalsutkastet behandlas också av styrelsen för Finströms 
kommunaltekniska Ab och undertecknas och träder i kraft när båda parterna 
omfattat avtalet. 

 

Beslut:  

Enligt förslag. 
  



                                               KOMMUNSTYRELSEN      MÖTE NR 10/22/ 21.9.2022 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 
 på kommungården i Godby  

 den 22 september 2022  

 17 (26)  

 

§ 125 BUDGETÄNDRING: KOSTNADSFÖRING AV ANSLAG OCH TILLÄGGSBUDGET 

KS § 125 /21.9.2022 
 

Ekonomichefens beredning 

 

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

 

Kommundirektörens förslag: 

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

 

Beslut:  

Enligt förslag. 

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

KF § 48/14.10.2021 
Ledamot Tom Henriksson med flera undertecknare inlämnar en motion på temat 
trafiksäkerhet i Godby med omnejd, enligt bilaga. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen förs till samhällsnämnden för beredning. 

KS § 155/17.11.2021 
Motionärerna föreslår enligt hemställningsmotion (bil) att en skrivelse tillställs 
landskapsregeringens trafikavdelning med en anmodan om sänkt hastighet till 70 km/h på 
sträckan Färjsundstunneln till Ämnäs-avfarten och att korsningsområdena på sträckan förses 
med belysning samt andra åtgärder för att höja trafiksäkerheten i området. 
Den 11 november 2020 ankom ett svar från LR med anledning av Finströms önskemål om 
utbyggnad av GC-banor samt översyn av hastighetsbegränsningar. Där nämns pågående 
planering av ”smitfil” från Sundsvägen och utbyggnad av Getavägen, med GC-bana, men 
frågan om rondellen i Godby centrum berörs ej. 
Frågan om en rondell i Godby centrum och samtidig smitfil från Sundsvägen har varit aktuell 
i uppemot tjugo år och varit upptaget i landskapets vägplaner sedan cirka 15 år tillbaka. 
Finströms kommun har genom åren gjort åtskilliga påstötningar för att skynda på dess 
förverkligande. Sedan åtminstone två år tillbaka finns beslut inom LR att projektet ska 
genomföras och budgetmedel finns upptagna, men byggstarten har ideligen flyttats fram av 
olika skäl. 
I februari 2020 tillskrev kommundirektören den nye infrastrukturministern ett mail där det 
framfördes bl a att ”En cirkulationsplats i centralorten tillika regioncentret Godby skulle ge 
ökad säkerhet och jämnare trafikflöden på och till och från landskapets väg mot norra 
Finström, Geta och västra Saltvik.” och att ”Vi har nu uppfattat att anläggandet av en rondell 
i Godby (jämte samtidig ”smitfil” från Sundsvägen mot Godby) finns i landskapets planer för 
byggstart år 2021, men om möjligt kunde kanske detta angelägna projekt tidigareläggas för 
start redan under innevarande år, efter alla de år vi väntat och alla de olyckor som under den 
tiden redan inträffat i korsningen.” Besked gavs då att byggstart planerades till hösten 2020, 
vilket sedan flyttades fram till vårvintern 2021, men fortfarande inte är inlett eller ens 
utbjudet.  
I juni 2021 erhölls svar från ansvarig minister enligt vilket rondell i Godby ”fortsättningsvis är 
det mest prioriterade vägprojektet från landskapets sida och att nästa projekt som kommer 
att läggas ut på entreprenad är just rondellen i Godby” och att ”Projektet är i högsta grad 
igångsatt men fortfarande saknas underlag nödvändiga för entreprenad”. Ännu i skrivande 
stund saknas dock tidsplan för projektets utbjudande och igångsättning. 
Finströms kommun bör nu i fråga om trafiksäkerheten i och kring Godby framföra gentemot 
landskapsregeringen att det utlovade projektet med rondell i centrum och ”smitfil” från 
Sundsvägen omedelbart måste förverkligas. Därutöver bör framföras önskemål om samtidigt 
anläggande av vägräcken vid bergsskärning samt belysning från korsningen mot Getavägen 
fram till Färjsundstunneln. Frågan om översyn av hastigheter bör även utredas i anslutning 
därtill. 
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Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen framför gentemot landskapsregeringen att det av landskapet utlovade, 
beslutade och budgeterade projektet med rondell i centrum och ”smitfil” från Sundsvägen 
omedelbart måste förverkligas. Därutöver framförs önskemål om samtidigt anläggande av 
vägräcken vid bergsskärning samt belysning från korsningen mot Getavägen fram till 
Färjsundstunneln.  
Frågan om översyn av hastigheter bör även utredas i anslutning därtill. 
Kommunstyrelsen överlämnar därutöver hemställningsmotionen (bil) till samhälls-nämnden 
för vidare beredning. 
Beslut: 
Enligt förslag. 

SamN § 17/ 18.1.2022 
Bilaga: Protokoll från planläggningsgrupp den 4:e oktober 
Konstateras att till de delar som motionen behandlar hastighetsöversyn från Ämnäs till 
Färjsundet så har kommunstyrelsen uppmärksammat landskapet på detta. 
Ytterligare motiv och faktorer att beakta i en hastighetsutredning är även den skillnad i buller 
en sänkning till 70km/h skulle ge för de som rör sig i Godby centrumområde och boende på 
Musteri- och Maskrosvägen. 

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

Beslut: 
Beslut enligt förslag. 

 
KS § 19/ 26.1.2022 

 
Bilaga 6 Motion trafiksäkerhet 
Bilaga 7 Protokoll från planläggningsgrupp 4.10.2021 

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

Enligt förslag. 
 
 
KF § 15/ 3.2.2022 
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Bilaga 6 Motion trafiksäkerhet 
Bilaga 7 Protokoll från planläggningsgrupp 4.10.2021 
Diskussion: 
Ledamot Tom Henriksson föreslår att begäran till Ålands landskapsregering inte ska vara att 
utreda hastighetsbegränsingarna sträckan Ämnäs-Färjsundsbron utan konstaterar att sänkta 
hastighetsbegränsningar behöver göras. Förslaget vinner understöd. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag med ändringen att 
kommunstyrelsen sänder en skrivelse till Ålands landskapsregering med begäran om att få 
sänkta hastighetsbegränsningar på sträckan Ämnäs-Färjsundsbron. 

 
KS § 33/2.3.2022 

 
Bilaga 5 Skrivelse till ÅLR angående trafiksäkerheten i Godby med omnejd 
 
Tf kommundirektören har tagit fram ett förslag på skrivelse till Ålands landskapsregering.  
 

Tf kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen sänder skrivelsen till Ålands landskapsregering enligt bilaga 5. 

 
Beslut: 

Enligt förslag. 

 
KS § 126 /21.9.2022 

 Bilaga skrivelse Trafiksäkerheten i Godby med omnejd 
Bilaga svar LR Trafiksäkerheten i Godby med omnejd 

 

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

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

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen konstaterar att kommunens agerande för att rondellen i Godby 
Centrum skall förverkligas torde ha bidragit till att Ålands Landskapsregering nu har 
bjudit projektet. Däremot framgår det av Infrastrukturministerns kommunikation i 
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medierna i anslutning till att rondellen och retardationsfilen bjöds ut att trafikflödet 
på huvudvägarna är en fråga som Ålands Landskapsregering prioriterar.  

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

Beslut:  

Enligt förslag. 

--- 
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§ 127 FYLLNADSVAL ARBETSGRUPP FÖR ÄLDREOMSORG 

 
KS § 94 /8.6.2022 

 

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

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

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

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

Kommundirektörens förslag: 

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

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

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

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

Parallellt med denna arbetsgrupp bör kommunstyrelsen i ett något senare skede 
utse en dedikerad planerings- och byggnadskommitté med uppdrag att utgående 
ifrån befintliga planer och övrig dokumentation kring en om- och tillbyggnad av 
Rosengård söka en lösning som syftar till att utöka antalet boendeplatser för äldre i 
kommunen igenom byggande i egen regi eller på annat sätt.  
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Förslag av Leif Karlsson att kommunfullmäktiges representanter till gruppen utses 
av kommunfullmäktige 16.6 
 
Förslag av Fredrik Andersson att Per Lycke utses till gruppen 
Förslag av Leif Karlsson att Cecilia Berndtsson utses till gruppen 
 
Förslagen understöddes enhälligt. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, så att kommunfullmäktige vid mötet 16.6 utser minst två och högst 
tre representanter till arbetsgruppen.  
--- 

KF § 34/ 16.6.2022 
Förslag av Freddie Forsman att Miina Fagerlund utses till gruppen 
Förslaget understöddes inte 
Förslag av Elof Johns att centerns fullmäktigegrupp får tre platser i arbetsgruppen 
och föreslår Bodil Rådland, Tom Henriksson och Håkan Lundberg 
Förslaget understöddes av Rolf Karlsson 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt att utse Bodil Rådland, Tom Henriksson och Håkan 
Lundberg som kommunfullmäktiges representanter i gruppen. 

KS § 127 /21.9.2022 
 
Tom Henriksson har meddelat att han på grund av arbetsförhinder inte kan delta i 
arbetsgruppens möten.  
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att arbetsgruppens 
sammansättning minskas genom att Tom Henriksson utgår från gruppens 
sammansättning. 
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§ 128 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSHÄNVISNING  

KS § 128 /21.9.2022 
 

 
Beslut: 
Sammanträdet förklaras avslutat kl 18.35. Besvärshänvisning bifogas protokollet. 
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A N V I S N I N G   F Ö R   Y R K A N D E   P Å   R Ä T T E L S E   O C H   B E S V Ä R  
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING  
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen 
rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  § § 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 126, 127, 128 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  § § 113, 117, 122, 124,  
 
Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996) eller annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda 
beslut: 
 
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud:  § §  
 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE  
 
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt 
påverkas av beslutet (berörd part) samt av kommunmedlemmarna (den som bor eller äger fastighet inom kommunen). 
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas: Kommunstyrelsen i Finström, AX-22410 GODBY 
 
Paragrafer i protokollet:   §§ 113, 117, 122, 124,  
 
Yrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter 
dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när 
protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i 
besvärstiden. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas av den som framställer 
det. 
 
ANVISNING FÖR KOMMUNALBESVÄR 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av 
rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har 
ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är 
part eller av en kommunmedlem.  

 
Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att: 
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3) beslutet annars strider mot lag. 
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Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN 
Paragrafer i protokollet:  § 
 
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen då 
brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har 
lagts fram offentligt. 
 
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag 
då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas 
nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 
 
ANVISNING FÖR FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Beslut fattade med förvaltningslagen som grund överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär. Förvaltningsbesvär kan 
bara lämnas in av den som personligen berörs av beslutet. 
 
Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer i protokollet:   § 
 
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas 
nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 
 
I besvärsskiften ska uppges 
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som 
författat besvärsskiften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort och postadress anges. 
Till besvärsskriften fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. 
 
Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Handlingarna kan även sändas 
med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att 
de kommer fram innan besvärstiden går ut. 
 
Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en 
rättegångsavgift av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
 
Protokollsutdrag och bilagor som gäller besluten kan begäras från kommungården i Godby. 
 
Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänster 
 
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen, marknadsdomstolen och försäkringsdomstolen kan via e-tjänst riktas till: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv  


