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Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag av Roger Höglund, kommunstyrelsens ordförande. 
 
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 9 mars 2018. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 15 mars 2018. 
 

Intygar Erik Brunström, kommundirektör 
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§ 38 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KS § 38  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 §, förvaltningsstadga 60-64 
§§ och kommunstyrelsens beslut (KST § 32/2.3.2016).  
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 
------------- 

§ 39 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KS § 39  
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 73 §.  
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Sven-Anders Danielsson 
och Christofer Eriksson.  
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 
------------- 

§ 40 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KS § 40  
Ärendena behandlas i den ordning som anges på föredragningslistan, såvida orga-
net inte besluter annorlunda. Till behandling kan även beslutas att uppta sådana 
ärenden som inte nämns i sammanträdeskallelsen, enligt förvaltningsstadgan 64 §.  
 
Beslut: 
Föredragningslistan godkänns med tillägg av följande ärende av brådskande natur: 
 
§ 47 EXTRA ÄRENDE:  KOMMUNENS REPRESENTANTER I GEMENSAMMA ORGAN 
------------- 
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§ 41 DELGIVNINGAR KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KS § 41 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:  
  
Protokoll Styrgruppen för FGS, prot nr 6, inkl bil  8.3.2018 
Remiss, LR Lagförslag om reform av kommunstrukturen 28.2.2018 
Inbjudan Föreningen Norden; Vänortsstämma i Husby/Sydslesvig 
Information Åda, Ägarinformation  2.3.2018 
Beslut LR, Jordförvärv i Finström (ÅLR 2018/110 & 2017/9861, beviljas 
Förfrågan Finström fritidsansvarig, intresse kring MekTek-verksamhet 
Förfrågan Ålands kommunförbund, synpunkter inför avtalsförhandlingar 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 42 SAMGÅNGSAVTAL FINSTRÖM-GETA-SUND 

Styrgr FGS §86 Utställande av förslaget till samgångsavtal. 
Enligt den finländska lagstiftningen förväntas förslag till samgångsavtal ställas ut till 
allmänheten, med möjlighet att framföra synpunkter, innan avtalet tas för 
avgörande i respektive fullmäktige. 
Motsvarande lagkrav finns ej på Åland men utställning kan ändå tillämpas som en 
del i hörandet av allmänheten inför beslut om samgång. 
  

Kommundirektörernas förslag: 
Styrgruppen föreslår inför kommunstyrelserna i Finström, Geta och Sund att förslag 
till samgångsavtal enligt bilaga upptas till diskussion samt att styrgruppen därefter 
ges i uppdrag att ytterligare bearbeta förslaget inför utställning för allmänheten 
som sker under två veckor med start 23 mars. 
Efter utställningstiden åligger det styrgruppen att utföra eventuella korrigeringar 
innan förslaget förs tillbaka till styrelserna för avgörande i fullmäktige före utgången 
av april 2018. 
  

Beslut: Förslaget godkändes. 
 

KS § 42 
Genomförandet av en kommunsammanslagning är en formellt reglerad process 
som sker innanför de ramar som stakas ut i lagstiftningen, i arbetsrättsliga regelverk 
och i politiska överenskommelser mellan kommunerna. 
 

Villkoren för kommunsammanslagningen regleras i ett kommunsammanslagnings-
avtal som gäller i fem års tid. Förslag till avtal arbetas fram av styrgruppen för FGS-
samgång och benämns som samgångsavtal. Avtalsförslag jämte bilagor enligt bilaga. 
 

Sådana frågor som behöver klargöras i avtalet men som styrgruppen lämnat öppna 
fram till nästa styrgruppsmöte 22 mars, med möjlighet till vidare diskussioner i 
kommunstyrelserna, är:  
- Tidpunkt för samgång   - Hanterande av bolag 
- Kommundirektörernas ställning  - Instruktion för sockenråd 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar förslag till samgångsavtal och ger styrgruppen för FGS i 
uppdrag att ställa ut förslaget för allmänheten under två veckors tid. 
Efter utställningstiden åligger det styrgruppen att utföra eventuella korrigeringar 
innan förslaget förs tillbaka till styrelserna inför avgörande i fullmäktige. 
 
Diskussion: 
Ordf Roger Höglund föreslår att kommunstyrelsen som tidpunkt för samgång 
förordar 1.1.2020. Förslaget vinner understöd. 
Viceordf Inger Rosenberg-Mattsson föreslår att kommunstyrelsen som tidpunkt för 
samgång förordar 1.1.2019. Förslaget vinner understöd. 
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Kommunstyrelsen förrättar omröstning där Höglunds förslag (JA) ställs mot 
Rosenberg-Mattssons förslag (NEJ), med utfall enligt följande: 
 
JA: R.H, S-A.D, L-M.J (3) NEJ: I.R-M, CE, M.F, F.A (4) 
 
Konstateras: 
Med rösterna fyra mot tre röstar kommunstyrelsen för att som tidpunkt för 
samgång förorda 1.1.2019.  
Ledamöterna R.H, S-A.D och L-M.J önskar reservera sig mot beslutet. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med följande ställningstaganden från Finströms kommunstyrelse: 
- 1.4, som tidpunkt för samgång förordas 1.1.2019 
-  3.3.4, punkt efter budgetmedel (”ur samgångsmedel” stryks) 
- 5.2.3, namnet Källbo (parentes) stryks 
- 6.4, beloppens riktgivande fördelning för de olika åtgärderna stryks 
 
Styrgruppen för FGS ges i uppdrag att ställa ut förslaget för allmänheten under två 
veckors tid, tillsammans med de olika kommunstyrelsernas framförda synpunkter. 
Efter utställningstiden åligger det styrgruppen att utföra eventuella korrigeringar 
innan förslaget förs tillbaka till styrelserna inför avgörande i fullmäktige. 
 
Ledamöterna R.H, S-A.D och L-M.J reserverar sig mot beslutet till den del det rör 
förslag till tidpunkt för samgång. 
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§ 43 INDELNING I RÖSTNINGSOMRÅDEN 

KS § 43 
Finströms kommun är indelad i fyra röstningsområden vid förrättande av allmänna val, enligt 
följande: 
 

 001 Tjudö Norrfinströmsgården 
002 Markusböle Breidablick  
003 Emkarby Emkarby daghem 
004 Godby Biblioteket 
 
Enligt landskapsregeringens utskick ”Förberedelser inför valåret 2019: Åtgärder under 2018” 
anges att indelningen i röstningsområden kan behöva ses över. Röstningsområdena 
rekommenderas att omfatta minst 500 och maximalt 2500 röstberättigade invånare.   
 
Varje röstningsområde ska ha en egen valnämnd och ett angivet röstningsställe.  
Vikten av tillgänglighet vid röstningsställena betonas.  
 
Beslut om ändringar i röstningsområdesindelning fattas av fullmäktige och meddelas inom april 
2018 för att vara i kraft vid vårens val 2019. 
 
I preliminärt förslag till samgångsavtal för Finström-Geta-Sund utgår man från att nuvarande 
Finström vid samgång utgörs av två röstningsoråden; Markusböle (inkl tidigare Tjudö och 
Emkarby) och Godby.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunens indelning i 
röstningsområden vid allmänna val från och med år 2019 ändras enligt följande: 
 
001 Markusböle, inkl tidigare Tjudö och Emkarby, röstningsställe Breidablick 
002 Godby, inkl röstberättigade som inte antecknats vid någon fastighet, röstningsställe 
kommunbiblioteket vid Källbo skola. Gäller även som förtidsröstningsställe. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 44 HEMSTÄLLNINGSMOTION SENIORBOENDE I GODBY  

KFGE § 57/21.12.2017  
Ledamot Rolf Karlsson med flera undertecknare inlämnade hemställan om ordnande av 
seniorboende i Godby, enligt bilaga.  
 
Beslut:  
Kommunfullmäktige antecknade sig hemställningsmotionen till kännedom och ärendet överförs 
till kommunstyrelsen för vidare beredning.  

KS § 44 
Enligt budget och verksamhetsplan för år 2018 ska fyra stycken arbetsgrupper bestående av 
tjänstemän utses, av kommunstyrelsen, för att se över a) framtida kapacitet och behov vad gäller 
äldreomsorgen, b) barnomsorgsverksamheten, c) skola och fritidshem, sagorum till biblioteket 
samt d) ungdomsgård och övrig fritidsverksamhet. I grupperna kan även finnas representation 
från andra kommuner. Ledningsgruppen och presidiet går sedan igenom resultaten och ger 
förslag till prioriteringar. 
I ett tidigare beslut (KS § 32/2018) beslöts att utöka uppdraget för arbetsgruppen för beredning 
och utredning av ungdomsgård och fritidsverksamhet med att omfatta även idrottsanläggningar. 

 
 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att utöka uppdraget för arbetsgruppen för att utreda och se över 
behov och kapacitet inom äldreomsorgen till att omfatta även utredning av förutsättningar för 
seniorboende i Godby i enlighet med hemställningsmotionens ambitioner, och föreslår inför 
kommunfullmäktige att motionen med detta ska anses initierad och färdigt bemött. 
Arbetsgrupperna utses i ett skilt beslut inom kommunstyrelsen. Då gruppens uppdrag täcker in 
såväl social verksamhet som fysisk byggnation är avsikten att gruppen ska ha representation från 
både invånar- och samhällssektorn. 

  
 Beslut: 
 Enligt förslag.  
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§ 45 TILLSÄTTANDE AV ARBETSGRUPPER FÖR INVESTERINGSBUDGET 2018 

KS § 45 
Enligt budget och verksamhetsplan för år 2018 ska fyra stycken arbetsgrupper bestående av 
tjänstemän utses, av kommunstyrelsen, för att se över a) framtida kapacitet och behov vad gäller 
äldreomsorgen, b) barnomsorgsverksamheten, c) skola och fritidshem, sagorum till biblioteket 
samt d) ungdomsgård och övrig fritidsverksamhet. I grupperna kan även finnas representation 
från andra kommuner. Ledningsgruppen och presidiet går sedan igenom resultaten och ger 
förslag till prioriteringar. 
 
I ett tidigare beslut (KS § 32/2018) beslöts att utöka uppdraget för arbetsgruppen för beredning 
och utredning av ungdomsgård och fritidsverksamhet med att omfatta även idrottsanläggningar 
och enligt KS § 42/2018 utökas uppdraget för arbetsgruppen för att utreda och se över behov 
och kapacitet inom äldreomsorgen till att omfatta även utredning av förutsätt-ningar för 
byggande av ett seniorboende i Godby.  
 
Då samtliga gruppers uppdrag täcker in såväl social verksamhet som fysisk byggnation bör 
grupperna ha representation från både invånar- och samhällssektorn. 
 
Även för utredning av framtida bostadsområden samt planering av Sandbolområdet ska en 
arbetsgrupp tillsättas enligt budget och verksamhetsplan. Den frågan har behandlats i 
samhällsnämnden i februari (SamN § 19/2018) och bör tas upp skilt i styrelsen.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen utser fyra stycken arbetsgrupper bestående av tjänstemän enligt följande: 
 
a) Äldreomsorgen;  
b) Barnomsorgen;  
c) Skola och fritidshem;  
d) Ungdom och fritid;   
 
Kommunfullmäktiges, -styrelses och nämnders ordföranden ges närvaro- och yttranderätt. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet bordläggs. 
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§ 46 ARBETSGRUPP FÖR INITIERING AV BOSTADSOMRÅDEN 

SamN § 19 
Finströms kommun behöver tomtmark att erbjuda till försäljning i anslutning till Godbys 
tätbebyggelse. 
Diskussion om möjliga alternativ. 
 
Diskussion: 
De i generalplan markerade bostadsområden i anslutning till Stornäsvägen lyfts fram som ett 
möjligt tillväxtalternativ. Förutsättningar för exploatering utreds av kommunens tjänstemän. 
 
Beslut: 
Enligt 2018 års budget skall en arbetsgrupp för framtida bostadsområden tillsättas. Nämnden 
föreslår inför kommunstyrelsen Dick Lindström och Christian Rögård som representanter från 
nämnden. 

 
KS § 46 

Enligt 2018 års budget skall en arbetsgrupp för utredning av framtida bostadsområden och även 
planering av Sandbolområdet tillsättas. Samhällsnämnden föreslår Dick Lindström och Christian 
Rögård som representanter från nämnden. Därutöver kan och bör gruppen även innefatta någon 
sakkunnig tjänsteman samt eventuell representation från kommunstyrelse eller fullmäktige. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsnämndens förslag att till arbetsgruppen för utredning 
av framtida bostadsområden och även planering av Sandbolområdet tillsätta  Dick Lindström och 
Christian Rögård som representanter från nämnden och därutöver Fredrik Andersson som 
representant för kommunstyrelsen. Samhällssektorns förvaltning ska stå till förfogande som 
referenspersoner och fokus i uppdraget bör ligga på planering av Sandbolområdet. 
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§ 47 EXTRA ÄRENDE: KOMMUNENS REPRESENTANTER I GEMENSAMMA ORGAN  

KS § 47 
Konstateras: 
Viveka Eriksson meddelar att hon önskar avstå uppdraget som ordförande i NÅHD:s styrelse 
(förslag enligt KS § 23/2018). 

 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att gentemot förbundsfullmäktige för NÅHD föreslå Inger 
Rosenberg-Mattsson som ordförande i förbundsstyrelsen. 

 

§ 48 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Beslut: 
Sammanträdet förklaras avslutat kl 20:05. Besvärsanvisning 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:   
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:   
 
Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/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 (part) samt av kommunmedlemmarna. 
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas: Kommunstyrelsen i Finström, AX-22410 GODBY 
 
Paragrafer i protokollet:    
 
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 kommunmed-lem 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. 


