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§ 145 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KST § 145  
 Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 

till antalet närvarande.  
 

 Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat samt 
beslutfört med hänsyn till antalet närvarande. 
------------- 

§ 146 PROTOKOLLJUSTERARE 

KST § 146  
 Utses protokolljusterare.  
 

Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Sven-Anders Danielsson 
och Bo Karlsson. 
------------- 

§ 147 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KST § 147  
 Godkänns föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
 

 Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan. 
------------- 

§ 148 DELGIVNINGAR 

KST § 148  
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt bilaga § 148/2015. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 149 BUDGET 2016 

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

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar budgetdirektiven och beslutar att inbegära nämndernas 
förslag till budget och avgifter för 2016 samt förslag till ekonomiplan för år 2017-
2018, kommunkansliet tillhanda senast 30 september 2015. Vidareföreslår 
kommunstyrelsen att ekonomichefen deltar i nämndernas budgetöverläggningar. 
 
Diskussion: 
Sven-Anders Danielsson föreslår att ökningen även för allmänna förvaltningen 
begränsas till 0,5 procent. 
 
Beslut: 
Enligt kommundirektörens förslag, med korrigering enligt Sven-Anders Danielssons 
förslag, så att den relativa ökningen för allmänna förvaltningens ram begränsas till 
0,5 procent. 

 
KST § 149/26.8.2015 

De av kommunstyrelsen godkända budgetdirektiven har före sommaren delgivits 
nämnderna och diskuterats vid ledningsgruppsmöte 18 augusti. 
 
Då budgetdirektiven i stort sätter de av styrelsen föreslagna ramarna för 
inkommande budgetårs verksamheter, bör de delges kommunfullmäktige till 
kännedom inför den fortsatta budgetprocessen. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att delge de av styrelsen givna budgetdirektiven för år 
2016 (KST § 130/2015) till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 150 BUDGETUPPFÖLJNING – HALVÅRSRAPPORT 

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

§ 151 ERBJUDANDE OM KÖP AV AKTIER I ÅDA AB 

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

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

Enligt förslag. 
-------------- 
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§ 152 INRÄTTANDE AV TJÄNST – PERSONAL- OCH SERVICECHEF 

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

 
Arbetsgruppen för översyn av kommunens framtida nämnd- och ledningsstruktur har tagit fram 
en preliminär skiss över förslag till ny struktur. Gruppen utgår från att fem nämnder görs till två, 
under arbetsnamnen ”Invånarnämnden” respektive ”Samhällsnämnden”, och att en ny 
chefstjänst, under arbetsnamnet ”Personal- och servicechef”, införs för samordning av den 
förstnämnda, på liknande sätt som planerings- och utvecklingschefen samordnar 
samhällsnämnden. 
Den nya tjänsten skulle kunna bli att motsvara ungefär en kombination av kommunsekreterare 
och personalchef. 

 
Kommunstyrelsen (KST § 122/3.6.2015) föreslog inför kommunfullmäktige att styrelsen och 
arbetsgruppen för översyn av kommunens framtida nämnd- och ledningsstruktur ges förtydligat 
och utökat uppdrag och mandat, att arbeta vidare med målsättningen att fem nämnder blir två 
och att en ny tjänst som personal- och servicechef inrättas från 1.1.2016. Arbetsgruppen tar 
fram förslag till nya och omarbetade styrdokument och tjänstebeskrivningar, för avgöranden i 
fullmäktige efter sommaren 2015. 

 
Kommunfullmäktige (KFG § 39/11.6.2015) beslöt enhälligt enligt kommunstyrens förslag, med 
förtydligande tilläggsformulering att kommunfullmäktige uttryckligen omfattar förslaget att fem 
nämnder ombildas till två, samt att en ny tjänst som personal- och utvecklingschef inrättas från 
och med den nya mandatperiodens ingång . 
 
Vikarierande kommundirektören har tagit fram ett förslag till tjänstebeskrivning för inrättandet 
av en tjänst som personal- och servicechef, enligt bilaga. 

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

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

SocN § 11/11.2.2014 
• Bilaga 1: Verksamhetsföreskrifter 
Socialarbetaren med ansvar över äldreomsorgen har utarbetat förslag till 
verksamhetsföreskrifter för handikappservicen i Finström.  
Verksamhetsföreskrifterna är riktgivande för kommunens handläggning av 
handikappservicen. 
 
Socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden antecknar sig verksamhetsföreskrifterna för 
handikappservice till kännedom och överför ärendet till kommunstyrelsen för 
fastställelse. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden antecknar sig verksamhetsföreskrifterna för handikappservice till 
kännedom och överför ärendet till kommunstyrelsen för fastställelse. 

 
Kst § 39/5.3.2014 

Verksamhetsföreskrifter för handikappservicen, bilaga A § 39/14 kst. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till socialnämnden med hänvisning till att 
fastställande av föreskrifterna ingår i nämndens befogenheter. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

SocN § 24/8.4.2014 
• Bilaga 2: Kommunstyrelsens paragraf 39/2014. 
Socialarbetaren med ansvar över äldreomsorgen har utarbetat förslag till 
verksamhetsföreskrifter 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 möte den 11.02.2014, § 11, behandlat 
verksamhetsföreskrifterna för handikappservice och beslutat att anteckna dem till 
kännedom och överföra ärendet till kommunstyrelsen för fastställelse. 
Kommunstyrelsen har vid sitt möte den 05.03.2014, § 39, behandlat 
verksamhetsföreskrifterna och beslutat att återremittera ärendet till socialnämnden 
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med hänvisning till att fastställande av verksamhetsföreskrifterna ingår i nämndens 
befogenheter. 
 
Socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner socialarbetarens uppgjorda förslag till 
verksamhetsföreskrifter och överför dem till kommunstyrelsen. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden godkänner socialarbetarens uppgjorda förslag till 
verksamhetsföreskrifter och överför dem till kommunstyrelsen 

 
KST § 153/26.8.2015 

I Finströms förvaltningsstadga (4 kap, 50-51 §§) redogörs för de egna kommunala 
nämndernas befogenheter och åligganden. Där stadgas bland annat att 
”Nämnderna har totalansvaret för att den kommunala servicen inom deras 
ansvarsområden produceras och utvecklas med beaktande av de mål som 
kommunfullmäktige godkänt och inom ramen för de medel som 
kommunfullmäktige anvisat samt de direktiv som kommunstyrelsen utfärdat” samt 
att ”Varje nämnd skall inom sina ansvarsområden: […] godkänna allmänna 
anvisningar [och] ansvara för att övriga taxor och allmänna direktiv hålls aktuella”. 
 
Observeras bör att dylika föreskrifter inte självklart är att betrakta som allmänna 
anvisningar eller direktiv, då de bland annat berör subjektiva rättigheter vars 
behandling sträcker sig utöver budgeterade medel. Föreskrifterna avgörs därför 
med fördel i kommunens högsta beslutande organ. 
 
Efter det att socialnämnden godkänt föreskrifterna och överlämnat desamma till 
kommunstyrelsen, har från socialförvaltningen framförts upplevda behov av 
förnyad översyn av desamma.  

  
 Vik kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tar till kännedom de av socialnämnden år 2014 godkända men 
enligt nämndens beslut till kommunstyrelsen överförda verksamhetsföreskrifterna 
för handikappservicen, och ger nämnden i uppdrag att se över desamma med 
målsättning att en uppdaterad version ska kunna slutligt fastställas för 
ikraftträdande 1.1.2016.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--------------------- 
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§ 154 GODKÄNNANDE AV OMARBETADE KRITERIER FÖR NÄRSTÅENDESTÖD 

SocN § 12/11.2.2014 
• Bilaga 2: Kriterier 
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. 
Närståendestödets arvodesbelopp har i enlighet med lagstiftningen indexjusterats 
inför år 2014. 
 
Socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden antecknar sig kriterierna för närståendestöd till 
kännedom och överför ärendet till kommunstyrelsen för fastställelse. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden antecknar sig kriterierna för närståendestöd till kännedom och 
överför ärendet till kommunstyrelsen för fastställelse. 

 
Kst § 40/5.3.2014 

Kriterier för närståendestöd, bilaga B § 40/14 kst. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till socialnämnden med hänvisning till att 
fastställande av kriterierna ingår i nämndens befogenheter. 
 
Beslut: 

 Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
SocN § 23/8.4.2014 

• Bilaga 1: Kommunstyrelsens paragraf 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. 
Närståendestödets 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 
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socialnämnden med hänvisning till att fastställande av kriterierna ingår i nämndens 
befogenheter. 
Socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner de nya kriterierna för beviljande av 
närståendestöd och överför dem till kommunstyrelsen. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden godkänner de nya kriterierna för beviljande av närståendestöd och 
överför dem till kommunstyrelsen 
 

KST § 154/26.8.2015 
 

I Finströms förvaltningsstadga (4 kap, 50-51 §§) redogörs för de egna kommunala 
nämndernas befogenheter och åligganden. Där stadgas bland annat att 
”Nämnderna har totalansvaret för att den kommunala servicen inom deras 
ansvarsområden produceras och utvecklas med beaktande av de mål som 
kommunfullmäktige godkänt och inom ramen för de medel som 
kommunfullmäktige anvisat samt de direktiv som kommunstyrelsen utfärdat” samt 
att ”Varje nämnd skall inom sina ansvarsområden: […] godkänna allmänna 
anvisningar [och] ansvara för att övriga taxor och allmänna direktiv hålls aktuella”. 
 
Observeras bör att dylika kriterier inte självklart är att betrakta som allmänna 
anvisningar eller direktiv, då de bland annat berör subjektiva rättigheter vars 
behandling sträcker sig utöver budgeterade medel. Kriterierna avgörs därför med 
fördel i kommunens högsta beslutande organ. 
 
Efter det att socialnämnden godkänt kriterierna och överlämnat desamma till 
kommunstyrelsen, har från socialförvaltningen framförts upplevda behov av 
förnyad översyn av desamma.  

 
 Vik kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tar till kännedom av socialnämnden godkända men enligt 
nämndens beslut till kommunstyrelsen överförda kriterier för närståendestöd, och 
ger nämnden i uppdrag att se över desamma med målsättning att en uppdaterad 
version ska kunna slutligt fastställas för ikraftträdande 1.1.2016.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
-------------- 
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§ 155 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR FASTIGHET I BASTÖ BY 

KST § 136/17.6.2015 
Jancor Ab Åland anhåller om detaljplaneändring för fastighet 60-403-1-112 i Bastö 
by, för att möjliggöra en semester-/fritidsby, samt att detaljplaneändringen görs i 
samarbete med områdesarkitektkontoret. Anhållan enligt bilaga. 
 
Enligt plan- och bygglagen 5-7 kap ska detaljplaner hållas aktuella i takt med 
kommunens utveckling eller då det finns behov av att styra markanvändningen. En 
markägare har rätt att utarbeta ett förslag till detaljplan för sin egen mark. Innan 
planeringen påbörjas ska kommunen kontaktas. Kommunen ska fastställa 
målsättningar för planen, godkänna planläggaren och se till att planområdet utgör 
en tillräckligt stor och ändamålsenlig helhet.  
Ett planförslag som utarbetas på markägarens försorg handläggs efter vederbörlig 
beredning i kommunen på samma sätt som en av kommunen utarbetad plan. 
Markägaren ska svara för kostnaderna för upprättandet av planen samt för 
kommunens handläggningskostnader. När frågan om att upprätta eller ändra en 
detaljplan har väckts för ett område kan kommunen utfärda byggnadsförbud på 
området. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa angivna målsättningar med den anhållna 
detaljplaneändringen för fastigheten 60-403-1-112 i Bastö by enligt bilaga, på så 
sätt att den blir att ingå i ett med de kringvarande fastigheterna 1-33, 1-105 och 1-
106 sammanhängande planområde, samt att godkänna områdesarkitektkontoret 
som planläggare. Markägaren åläggs kostnaderna för upprättandet av planen samt 
för kommunens handläggningskostnader. Kommunstyrelsen beslutar också att på 
området utfärda förbud mot nybyggnation och landskapsförändrande åtgärder fram 
till dess att den ändrade detaljplanen träder i laga kraft, dock så att rivning samt 
om- och tillbyggnad av befintliga byggnader tillåts såtillvida att åtgärderna inte står i 
strid med varken den gällande detaljplanen eller de fastställda målsättningarna med 
ändringen av densamma. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 

KST § 155 
Områdesarkitekt Åsa Mattsson har inkommit med konkretiserade och förtydligade 
förslag till målsättningar med den anhållna detaljplaneändringen för fastigheten 60-
403-1-112 i Bastö by enligt bilaga. 
Berörda rågrannar har givit skriftligt samtycke, enligt bilaga. 

Fortsättning  
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Fortsättning KST § 155/2015 
 

Planerings- och utvecklingschef Erica Sundblom har givit ett tjänstemannautlåtande 
enligt bilaga. De föreslagna ändringarna kan inte anses som ringa. 
 

 Vik kommundirektörens förslag: 
 Kommunstyrelsen beslutar att angivna målsättningar med den anhållna 
detaljplaneändringen för fastigheten 60-403-1-112 i Bastö by enligt bilaga förs på 
remiss till byggnadsnämnden, med möjlighet för planläggaren att beakta eller 
bemöta planerings- och utvecklingschefens synpunkter och föreslagna korrigeringar 
inför nämndens behandling och utlåtande. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med tillägget att utfärdat byggnadsförbud kvarstår i enlighet med KST 
§ 136/2015. 
------------- 
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§ 156 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR FASTIGHETER I BASTÖ BY 

KST § 137/17.6.2015 
Markägaren Susan Andersson anhåller om detaljplaneändring för fastigheterna 60-
403-1-33, 1-105 och 1-106 i Bastö by, med ändrat användningsområde från LU-
område till fritids- respektive bostadsfastighet. Anhållan enligt bilaga. 
 
Detaljplaneändringen görs i anslutning till Jancor Åland Ab:s anhållan om 
detaljplaneändring på grannfastighet inom befintligt planområde, i samarbete med 
områdesarkitektkontoret. 
 
Enligt plan- och bygglagen 5-7 kap ska detaljplaner hållas aktuella i takt med 
kommunens utveckling eller då det finns behov av att styra markanvändningen. En 
markägare har rätt att utarbeta ett förslag till detaljplan för sin egen mark. Innan 
planeringen påbörjas ska kommunen kontaktas. Kommunen ska fastställa 
målsättningar för planen, godkänna planläggaren och se till att planområdet utgör 
en tillräckligt stor och ändamålsenlig helhet.  
Ett planförslag som utarbetas på markägarens försorg handläggs efter vederbörlig 
beredning i kommunen på samma sätt som en av kommunen utarbetad plan. 
Markägaren ska svara för kostnaderna för upprättandet av planen samt för 
kommunens handläggningskostnader. När frågan om att upprätta eller ändra en 
detaljplan har väckts för ett område kan kommunen utfärda byggnadsförbud på 
området. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa angivna målsättningar med den anhållna 
detaljplaneändringen för fastigheterna 60-403-1-33, 1-105 och 1-106 i Bastö by 
enligt bilaga, på så sätt att de blir att ingå i ett med den intilliggande fastigheten 1-
112 sammanhängande planområde, samt att anvisa områdesarkitektkontoret som 
planläggare. Markägaren åläggs kostnaderna för upprättandet av planen samt för 
kommunens handläggningskostnader. Kommunstyrelsen beslutar också att på 
området utfärda förbud mot nybyggnation och landskapsförändrande åtgärder fram 
till dess att den ändrade detaljplanen träder i laga kraft, dock så att rivning samt 
om- och tillbyggnad av befintliga byggnader tillåts såtillvida att åtgärderna inte står i 
strid med varken den gällande detaljplanen eller de fastställda målsättningarna med 
ändringen av densamma. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KST § 156 

Fortsättning  
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Fortsättning KST § 156/2015 
 
Områdesarkitekt Åsa Mattsson har inkommit med konkretiserade och förtydligade 
förslag till målsättningar med den anhållna detaljplaneändringen för fastigheten 60-
403-1-33, 1-105 och 1-106 i Bastö by enligt bilaga. 
 
Berörda rågrannar har givit skriftligt samtycke, enligt bilaga. 
 
Planerings- och utvecklingschef Erica Sundblom har givit ett tjänstemannautlåtande 
enligt bilaga. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
 Kommunstyrelsen beslutar att angivna målsättningar med den anhållna 
detaljplaneändringen för fastigheterna 60-403-1-33, 1-105 och 1-106 i Bastö by förs 
på remiss till byggnadsnämnden, med möjlighet för planläggaren att beakta eller 
bemöta planerings- och utvecklingschefens synpunkter och föreslagna korrigeringar 
inför nämndens behandling och utlåtande. 
  
Beslut: 
Enligt förslag, med tillägget att utfärdat byggnadsförbud kvarstår i enlighet med KST 
§ 137/2015. 
 
------------- 
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§ 157 UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 

KST § 157/26.8.2015 
Landskapsregeringen begär, i två skilda skrivelser, kommunens utlåtande över dels en fysisk 
persons ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom i Godby (ÅLR 2015/8194), 
respektive en juridisk persons ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom i Pålsböle 
(ÅLR 2015/8722), enligt bilaga a) och b).  
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen har ingenting att anföra i jordförvärvsärendena ÅLR 2015/8194 respektive ÅLR 
2015/8722. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 ------------- 
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§ 158 FÖRSÄLJNING AV HYRESHUS 

TN § 6/30.1.2013 
De landskapsbundna lånen på hyreshuset vid Ribackagränd i Pålsböle är nu avbetalade och det 
betyder att kommunen kan sälja fastigheten om man så önskar. 
Kommunen äger totalt 70 stycken lägenheter och i det aktuella hyreshuset finns 9 stycken av 
dem. 
 

Förslag: 
Tekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen en försäljning av hyreshuset. 
Beslut: 
Tekniska nämnden beslöt att låta en fastighetsmäklare värdera hyreshusen vid Ribackagränd, 
Barrvägen 4 och Björkvägen 10 före nämnden förordar en försäljning. 
------------- 
 

TN § 39/6.5.2013 
Fastighetskonsult har värderat hyreshusen vid Ribackagränd, Barrvägen 4 och Björkvägen 10. 
Samtidigt värderades även Pålsböle skola. Bilaga B § 39/13 TN 
 

Förslag: 
Tekniska nämnden förordar en försäljning av hyreshusen för styrelsen samt påpekar att 
försäljningsintäkterna skall gå tillbaka till de återstående hyreshusen för renoveringar.  
Värderingen av Pålsböle skola lämnas vidare till styrelsen. 
Beslut: 
Beslut enligt förslag. Lars Rögård motsatte sig försäljningen av hyreshusen. 
------------- 

 

KST § 263/4.12.2013 
Bilaga F § 263/13 kst. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluter att sätta hyreshusen på 
Ribackagränd, Barrvägen 4 och Björkvägen 10 till försäljning. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 

 

KFM § 54/12.12.2013 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluter att sätta hyreshusen på 
Ribackagränd, Barrvägen 4 och Björkvägen 10 till försäljning, Bilaga C § 54/13 kfm. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
------------- 
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KST § 158/26.8.2015 
 
Kommunens hyreshus på Barrvägen 4 och Björkvägen 10 har varit utbjudna till föräljning via 
Mäklarhuset Åland Ab, med följande resultat: 
”Budgivning gällande ett ca 2800 m2 stort outbrutet område från Vestergård 23:30 i Godby, 
Finström samt på området befintliga hyresfastigheter vid Barrvägen 4 och Björkvägen 10 i Godby 
är klar. 
Sex kunder hade accepterat utgångspriset och budgivningen började på utgångspriset 430.000 € 
och det slutliga priset blev 565.000 €.  
Det högsta budet lades av Per-Ove Yttring och Jan Kavander (Energiprestanda AB).” 
 
Tidigare i år förverkligades även försäljningen av hyreshuset på Ribackagränd 9, till ett pris av 
305.000 euro. Den försäljningsvinsten avsätts enligt beslut och i enlighet med tekniska 
nämndens förslag för renoveringar av kommunens fastigheter. Tekniska nämnden har sedan 
tidigare i uppdrag att ta fram en renoveringsplan som ska godkännas av kommunstyrelsen. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hyreshusen på Barrvägen 4 och 
Björkvägen 10 säljs för 565.000 euro till Per-Ove Yttring och Jan Kavander (Energiprestanda AB).  
I enlighet med tekniska nämndens förslag föreslår kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige 
att det som kvarstår av försäljningsvinsten efter alla omkostnader för försäljningen, i budget för 
år 2016 avsätts för investeringar i kommunens befintliga och framtida fastighetsbestånd, såväl 
byggnader som markområden.  
Vidare befullmäktigar kommunstyrelsen vik kommundirektören att ingå överlåtelsehandlingar 
där det villkoras att försäljningen verkställs under förutsättning att kommunfullmäktige 
godkänner densamma och att beslutet därefter vinner laga kraft. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 
______  
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§ 159 TJÄNSTLEDIGHET BYGGNADSINSPEKTÖREN  

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

 

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

 

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

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

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

Fortsättning  
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Fortsättning KST § 159/26.8.2015 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med korrigering av den beviljade tjänstledighetsperioden till 1.11.2015-
31.10.2016, med besked senast 1.5.2016 om avsikt att komma tillbaka i tjänst. I övrigt villkor 
jämte förslag gentemot fullmäktige enligt förslag. 
______  
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§ 160 FÖRTIDSRÖSTNINGEN I LAGTINGS- OCH KOMMUNALVALET 2015 

KST § 160/26.8.2015 
Förtidsröstningen i höstens lagtings- och kommunalval ordnas mellan 3-13.10.2015. 
 
Kommunstyrelsen ska enligt 51 § vallagen fatta beslut om var i kommunen allmänna 
förtidsröstningsställen ska inrättas, var de ska vara belägna samt tiden för öppethållning. 
 
Vik kommundirektörens beslutsförslag har tagits fram i samråd med Fredrika Sundberg. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att förhandsröstningen i lagtings- och kommunalvalet inrättas 
vid kommunbiblioteket, Godbyvägen 1416, 22410 Godby.  
Kommunstyrelsen beslutar vidare att fastställa öppettiderna för förtidsröstningen på 
biblioteket i Finström enligt följande: 
 
mån-tor  5.10-8.10  kl 14:00-20:00 
fre-lör  9.10-10.10  kl 10:00-12:00 
mån-tis  12.10-13.10  kl 14:00-20:00 
 
Övriga norråländska kommuner informeras via kommunkanslierna om möjligheten för sina 
invånare att rösta vid förtidsröstningsstället på biblioteket i Godby. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
-------------- 
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§ 161 UPPHÖRANDE AV FÖRTROENDEUPPDRAG TILL FÖLJD AV FÖRLORAD VALBARHET 

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

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

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

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

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

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

§ 165 FÖLJANDE SAMMANTRÄDE  

KST § 165/26.8.2015  
Vik.kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att höstens och vinterns möten hålls enligt följande: 
 
ons 16.9 ons 14.10 ons 4.11 ons 9.12 samtliga kl 17:00 
 
Ovanstående utgör preliminära sammanträdestider, och kan komma att ändras. 
Därutöver kan även extra sammanträden sammankallas vid upplevt behov. 
 
Beslut:   
Enligt förslag. 
------------- 
 

§ 166 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

KST § 166/26.8.2015 
Sammanträdet förklarades avslutat kl 19:15. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 
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B E S V Ä R S A N V I S N I N G 
 

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:  145-156, 158, 161-166 
 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 

Paragrafer i protokollet:  157, 159, 160  
 

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:  157, 159, 160   
 

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. 
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas 
av den som framställer det. 

 
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. Beslutet är anslaget 
 
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. 
 
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. Handlin-
garna 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 på 90 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
 
Protokollsutdrag och bilagor som gäller besluten kan begäras från kommungården i Godby. 


