
 

 
FINSTRÖMS KOMMUN 
 
KOMMUNSTYRELSEN  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
16.9.2015 
 

 
Nr 
 
11 
 

Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00 

Plats Kommungården i Finström 

Närvarande Ledamöter: 
 

 Höglund Roger, ordf. 
 Lindblom Regina, viceordf (§§ 171-) 
 Danielsson Sven-Anders (ej § 187) 
 Björkman Torbjörn 
 Gäddnäs Katarina 
 Johansson Lene-Maj  
 Lycke Per 

 

Ersättare: 
 

 Mattsson Thomas  
 Söderlund Rigmor 
 Johns Elof 
 Karlsson Bo 
 Sarling Isabella 
 Isaksson Ann-Janette 
 Axelsson Robert 

Övriga närvarande 
 
 
 
Åhörare 

 

 Eriksson Viveka, kommunfullmäktiges ordförande  
 Karlsson Rolf, kommunfullmäktiges viceordförande 
 Brunström Erik, vik kommundirektör 
 Eklund Ida, ekonomichef (§§ 167-173, 177-183, kl 17:00-19:15) 
  

Ärenden §§ 167-189 

Underskrifter Godby den 16.9.2015  

   

 Roger Höglund 
Ordförande  

Erik Brunström 
Sekreterare  

Protokolljustering   

 Torbjörn Björkman 
Protokolljusterare 

Katarina Gäddnäs 
Protokolljusterare 

Sammanträdet är kungjort  Godby den 10.9.2015  

Protokollet framlagt till påseende  Godby den 17.9.2015  

Intygar Erik Brunström 
Vik kommundirektör 

 

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den  

   

Underskrift  
kanslist 

 

 



2 

 

 

 
FINSTRÖMS KOMMUN 
 
KOMMUNSTYRELSEN  

 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
16.9.2015 

 
Nr 
 
11 
 

Tid Onsdagen den 16 september 2015 kl 17.00 

Plats Kommungården i Finström 

 
Ärenden: 
 
§ 167 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 

§ 168 PROTOKOLLJUSTERARE 3 

§ 169 FÖREDRAGNINGSLISTAN 3 

§ 170 DELGIVNINGAR 3 

§ 171 KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 4 

§ 172 INRÄTTANDE AV TJÄNST – PERSONAL- OCH SERVICECHEF 5 

§ 173 REKRYTERING AV NY BYGGNADSINSPEKTÖR 7 

§ 174 EKONOMICHEFENS LÖNESÄTTNING 9 

§ 175 KOMMUNALTEKNISKA AB VD 10 

§ 176 KOMMUNALTEKNIK BÄRVÄGEN 11 

§ 177 SKIDTUNNELANLÄGGNING I JOMALA 12 

§ 178 FÖRNYAD FÖRVALTNINGSSTADGA 13 

§ 179 INSTRUKTION FÖR SAMHÄLLSNÄMNDEN 14 

§ 180 DELEGERINGSORDNING FÖR SAMHÄLLSNÄMNDEN 14 

§ 181 INSTRUKTION FÖR INVÅNARNÄMNDEN 15 

§ 182 DELEGERINGSORDNING FÖR INVÅNARNÄMNDEN 15 

§ 183 FÖRNYAD SKOLSTADGA 16 

§ 184 INTEGRATIONSPROGRAM 17 

§ 185 NORRÅLÄNDSKT SOCIALVÅRDSSAMARBETE 18 

§ 186 UTREDNING AV SOCIALKANSLIETS LOKALER 20 

§ 187 UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 21 

§ 188 UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 21 

§ 1XX MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 21 

 

Erik Brunström, vik kommundirektör, enligt uppdrag á Roger Höglund, kommunstyrelsens ordförande. 
 
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 10.9.2015. 
 
Protokollet framläggs till påseende på anslagstavlan vid kommungården i Godby den 17.9.2015. 
 

Intygar Erik Brunström, vik kommundirektör  
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§ 167 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KST § 167  
 Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 

till antalet närvarande.  
 
 Beslut: 

Kommunstyrelsen konstaterar mötet lagligen sammankallat och beslutfört. 
------------- 

§ 168 PROTOKOLLJUSTERARE 

KST § 168  
 Utses protokolljusterare.  
 

Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Torbjörn Björkman och 
Katarina Gäddnäs. 
------------- 

§ 169 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KST § 169  
 Godkänns föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
 
 Beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna föredragningslistan. 
------------- 

§ 170 DELGIVNINGAR 

KST § 170  
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt bilaga § 170/2015. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 171 KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 

KST § 171 
Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Åland ska kommunstyrelsen granska 
lagligheten av de beslut som fattas av kommunfullmäktige.  
 

Kommunfullmäktige har sammanträtt 3.9.2015 (§§ 41-53). 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen bedömer att kommunfullmäktiges beslut §§ 41-53 tillkommit i 
laga ordning och antecknar i övrigt fullmäktiges protokoll nr 5 till kännedom.  
 

Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 172 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. 

 

KFM § 47/3.9.2015 
 

 Diskussion: 
Ledamot Rolf Karlsson föreslår att titeln ändras till personal- och administrativ chef, samt en del 
andra ytterligare korrigeringar i tjänstebeskrivningen. 

Fortsättning  
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Fortsättning KST § 172/16.9.2015 
 

Ledamot Solveig Gestberg presenterar ett förslag innefattande ett flertal ändringar i 
tjänstebeskrivningen, bland annat i fråga om kompetenskrav. 
Ledamoten Per Lindblom föreslår återremiss. Förslaget vinner understöd. 
 

 Beslut: 
Kommunfullmäktige besluter enhälligt att återremittera ärendet. 
 

KST § 172/16.9.2015 
Kommundirektören har utarbetat ett korrigerat förslag till tjänstebeskrivning för personal- och 
servicechefen, enligt bilaga. 
I det uppdaterade förslaget har kompetenskraven omformulerats, och smärre korrigeringar i 
respektive ordningsföljd på  
 

a) 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, med sex månader prövotid från dagen för tillträde. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med korrigeringen att punkt 12 stryks.  
 

b) Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen utseräven en rekryteringsgrupp om fyra personer med uppdrag att, beroende 
på fullmäktiges avgörande, ombesörja annonsering och på basen av inkomna ansökningar 
bereda förslag till tillsättande av personal- och servicechef, samt att under prövotiden följa och 
vägleda densamme. Till gruppen utses […]. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med korrigeringen att antalet fastställs till tre personer, vilka utgörs av Ida Eklund, 
Rolf Karlsson och Per Lycke. 
-------------- 
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§ 173 REKRYTERING AV NY BYGGNADSINSPEKTÖR  

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 § 173/16.9.2015 
 
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. 
 

KFM § 48/3.9.2015 
Kommunstyrelsen har beviljat byggnadsinspektör Kaj Granholm tjänstledighet för perioden 
1.11.2015 till och med 31.10.2016 förutsatt att vissa villkor uppfylls.   
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. 
 
Konstateras: 
Kommundirektören meddelar som tilltillkommen information i ärendet att vid dagen för sittande 
möte har byggnadsinspektör Kaj Granholm inkommit med sin uppsägningsansökan. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige besluter enhälligt med hänvisning till nytillkommen information i frågan, att 
befullmäktiga kommunstyresen att behandla och avgöra byggnadsinspektörens uppsägning samt 
att inleda rekrytering av en ny ordinarie byggnadsinspektör.  
 

KST § 173/16.9.2015 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till byggnadsinspektörens uppsägningsansökan (bilaga), 
samt att inleda rekryteringen av en ny ordinarie byggnadsinspektör. 
Tjänsten har sedan 4.9.2015 varit lediganslagen såsom ordinarie hos AMS och på kommunens 
hemsida, med ett angivet sista datum för ansökan 25.9.2015. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beviljar byggnadsinspektör Kaj Granholm avsked från sitt tjänsteförhållande 
per 3.11.2015, och beslutar att utse en rekryteringsgrupp om fyra personer med uppdrag att 
bland inkomna ansökningar per 25.9.2015 bereda förslag till tillsättande av ny ordinarie 
byggnadsinspektör, med sex månader prövotid från dagen för tillträde.  
Under densamma tiden utförs en översyn av byggnadstekniska sektorns bemanning och 
arbetsfördelningar, varvid befintliga tjänstebeskrivningar och tjänsters omfattning därefter kan 
bli att justeras. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med korrigeringen att ansökningstiden förlängs till 2.10 samt att gruppen 
begränsas till tre personer. Till rekryteringsgruppen utses Dick Lindström, Inger Rosenberg-
Mattsson och Erica Sundblom.  
--------------  
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§ 174 EKONOMICHEFENS LÖNESÄTTNING 

KST § 174/16.9.2015 
För ekonomichefen gäller fri och förhandlingsbar lönesättning. I januari 2014 beslöt kommunsty-
relsen att fastställa ekonomichefens enhetslön till ett belopp som därefter följer de kommunala 
avtalens förhöjningskoefficienter. 
 
I samband med pågående omstrukturering inom kommunledningen aktualiseras frågan om 
befintliga och nyinrättade tjänsters lönesättning samt desammas relation till varandra. 
Enligt de liggande förslagen till nämnd- och strukturreform blir ekonomichefen mer av en 
nyckelfunktion i centralförvaltningen och en av fyra deltagare i den nedbantade lednings-
gruppen. Ekonomichefen blir också fortsättningsvis förste ställföreträdare och vikarie för 
kommundirektören vid densammes tillfälliga bortavaro. Det är en funktion som den nuvarande 
ekonomichefen även tidigare inträdit och föredömligt bemästrat, nu senast som tf kommundi-
rektör under perioden mars och april 2015. 
 
Ekonomichefen har tidigare också fungerat som VD som Finströms kommunaltekniska Ab, och 
för det erhållit en lön utöver den ordinarie helhetslönen. Funktionen som VD för bolaget har nu 
enligt tjänstebeskrivning överförts på den nya planerings- och utvecklingschefen, varvid 
ekonomichefens totallön blir att minska med motsvarande belopp. 
 
I samband med ovanstående har löneförhandlingar hållits med ekonomichefen, och vik 
kommundirektören tillsammans med styrelsens ordförande ger följande förslag: 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att ekonomichef Ida Eklunds helhetslön per månad justeras upp med 
ett belopp om 300,00 euro, retroaktivt från och med 1.5.2015, och att den därefter följer 
kollektivavtalsenliga justeringar. 
 
Ekonomichef Ida Eklund anmäler och beviljas jäv, och deltar ej i ärendets behandling. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
-------------- 
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§ 175 KOMMUNALTEKNISKA AB VD     

KST § 175/16.9.2015 
Det egna kommunala aktiebolaget Finströms kommunaltekniska Ab beslöt X.9.2015: 
 
§ 853 

I och med kommunens organisationsförändring har en ny tjänst som planerings- och 

utvecklingschef inrättats. Tjänsten innehas sedan 1.8.2015 av Erica Sundblom. I enlighet med 

tjänstebeskrivningen ska planerings- och utvecklingschefen även fungera som bolagets VD. Innan 

VD-skapet övergår till Erica Sundblom behöver ett avtal tas fram mellan bolaget och kommunen. 

Förslag till beslut: 

Styrelsen ger kommunens förvaltning i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt avtal för VD från 

och med 1.10.2015. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

I det tidigare upplägget, där funktionen som VD för kommunaltekniska Ab handhafts på tio 
procent av heltid av kommunens ekonomichef, har densamme inom ramen för de tio procenten 
även skött bolagets ekonomiförvaltning. Enligt uppskattning har ekonomiförvaltningen upptagit 
hälften av den arbetstid som ägnats bolaget, alltså motsvarande fem procent av heltid. 
Med det nu tänkta upplägget överförs direktörskapet per 1.10.2015 till kommunens nyinrättade 
planerings- och utvecklingschef. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda kommunaltekniska Ab att genom avtal sälja planerings- 
och utvecklingschefens VD-tjänster motsvarande 5 % av heltid samt ekonomichefens 
ekonomiförvaltningstjänster motsvarande 5 % av heltid åt bolaget, samt att kommundirektören 
ges i uppdrag att upprätta och ingå ett dylikt avtal med bolaget. 
 
Ekonomichef Ida Eklund anmäler och beviljas jäv, och deltar ej i ärendets behandling. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
-------------- 
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§ 176 KOMMUNALTEKNIK BÄRVÄGEN 

KST § 176/16.9.2015 
Det egna kommunala aktiebolaget Finströms kommunaltekniska Ab beslöt X.9.2015: 
 

§ 856 

Kommunen har beslutat att grundförbättra Bärvägen etapp 2. Vid grundförbättringen borde även 

vatten- och avloppsrören förnyas eftersom de är mycket föråldrade. Kommunen har upphandlat 

entreprenaden och för att kunna förverkliga projektet anhåller kommunen om att bolaget åtar sig 

kostnaderna för den nya kommunaltekniken som uppgår till ca 83 645 euro. 

Förslag till beslut: 

Styrelsen meddelar kommunen att bolaget kan åta sig kostnaderna på ca 83 645 euro under 

förutsättning att kommunen vid behov beviljar lån för ändamålet. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

Kommunen har god likviditet och har därmed möjlighet att bevilja ett lån åt det helägda 
dotterbolaget. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja möjlighet till ett lån på fem år, med möjlighet till 
förlängning, om maximalt 85 000 euro, som följer 6 månaders euriborränta, dock lägst 0,5 %. Vik 
kommundirektören ges i uppdrag att efter bolagets anhållan uppgöra och för kommunens del 
underteckna ett skuldbrev i det fall att lånet blir aktuellt. 
 
Ekonomichef Ida Eklund anmäler och beviljas jäv, och deltar ej i ärendets behandling. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
-------------- 
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§ 177 SKIDTUNNELANLÄGGNING I JOMALA 

KST § 177/16.9.2015 
Ålands Skidtunnel Ab inbjuder i en skrivelse daterad 30.8.2015 Finströms kommun till 
aktieteckning i bolaget, som tänker sig att förverkliga ”Projekt: Skidtunnel på Åland”. 
 
Tillsammans med skrivelsen bifogas bland annat en förprojektering, ett informationsblad och ett 
emissionsprospekt. 
 
Projektets förverkligande kostnadsuppskattas till cirka sex miljoner euro i anläggningskostnader 
och 285.000 euro per år i driftskostnader. Av anläggningskostnaderna förväntas 25 procent 
erhållas i bidrag från LR, 50 % täckas av landskapslån och 25 procent (1,5 ME) bestå i aktier 
tecknade av kommuner och näringsliv, organisationer och privatpersoner mm.  
 
I bifogade handlingar finns ingen egentlig budget för bolaget och projektet och heller inga 
hänvisade garantier rörande övrig motfinansiering. 
 
Teckningstiden för aktieemissionen slutar redan 30.9.2015, en månad efter att prospektet 
tillställts kommunen. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen låter meddela att Finströms kommun inte har intresse att delta i 
finansieringen av en skidtunnel i Jomala utifrån det underlag som nu presenterats. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
-------------- 
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§ 178 FÖRNYAD FÖRVALTNINGSSTADGA 

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

KST § 179/16.9.2015 
Som ett led i pågående omstrukturering inom kommunledningen behöver ett flertal av 
kommunens olika styrdokument ses över och revideras.  
 
Bland annat måste instruktion för den nya samhällsnämnden fastställas. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till instruktion för samhällsnämnden enligt bilaga 
till byggnadsnämnden och tekniska nämnden på remiss, för utlåtande kommunstyrelsen 
tillhanda senast 8.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige till kännedom och för 
diskussion. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 
-------------- 
 

§ 180 DELEGERINGSORDNING FÖR SAMHÄLLSNÄMNDEN 

KST § 180/16.9.2015 
Som ett led i pågående omstrukturering inom kommunledningen behöver ett flertal av 
kommunens olika styrdokument ses över och revideras.  
 
Bland annat bör delegeringsordning för den nya samhällsnämnden fastställas. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till delegeringsordning för samhällsnämnden 
enligt bilaga till byggnadsnämnden och tekniska nämnden på remiss, för utlåtande 
kommunstyrelsen tillhanda senast 8.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige till 
kännedom och för diskussion. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 
-------------- 
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§ 181 INSTRUKTION FÖR INVÅNARNÄMNDEN 

KST § 181/16.9.2015 
Som ett led i pågående omstrukturering inom kommunledningen behöver ett flertal av 
kommunens olika styrdokument ses över och revideras.  
 
Bland annat måste instruktion för den nya invånarnämnden fastställas. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till instruktion för invånarnämnden enligt bilaga 
till socialnämnden, skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden på remiss, för utlåtande 
kommunstyrelsen tillhanda senast 8.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige till 
kännedom och för diskussion. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 
-------------- 

 

§ 182 DELEGERINGSORDNING FÖR INVÅNARNÄMNDEN 

KST § 182/16.9.2015 
Som ett led i pågående omstrukturering inom kommunledningen behöver ett flertal av 
kommunens olika styrdokument ses över och revideras.  
 
Bland annat bör delegeringsordning för den nya invånarnämnden fastställas. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till delegeringsordning för invånarnämnden enligt 
bilaga till socialnämnden, skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden på remiss, för utlåtande 
kommunstyrelsen tillhanda senast 8.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige till 
kännedom och för diskussion. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 
-------------- 

  



                                                                 KOMMUNSTYRELSEN                            PROTOKOLL NR 11 / 16.9.2015 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 17 september 2015  

     

 

 

§ 183 FÖRNYAD SKOLSTADGA 

KST § 183/16.9.2015 
Som ett led i pågående omstrukturering inom kommunledningen behöver ett flertal av 
kommunens olika styrdokument ses över och revideras.  
 
Bland annat bör kommunens skolstadga revideras. Då många olika ändringar är nödvändiga för 
att förverkliga strukturreformen förslås att en helt ny stadga antas. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till ny skolstadga enligt bilaga till skolnämnden på 
remiss, för utlåtande kommunstyrelsen tillhanda senast 8.10.2015. Handlingarna skickas även 
kommunfullmäktige till kännedom och för diskussion. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 
-------------- 
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§ 184 INTEGRATIONSPROGRAM  

KST § 184/16.9.2015 
Enligt landskapslag om integration ska varje kommun eller flera kommuner 
tillsammans göra upp ett program för att främja integrationen och för att stärka det 
sektorsövergripande samarbetet. I 27 § integrationslagen ges förslag på vad 
kommunernas program för integrationsfrämjande kan innehålla. Programmet ska 
godkännas i respektive kommuns fullmäktige och ses över minst vart fjärde år, samt 
beaktas i den strategiska planeringen och uppföljningen, till exempel när budget 
och ekonomiplan görs upp i kommunen. 
 

Under vårvintern 2015 har en arbetsgrupp med representanter för Ålands 
kommunförbund, Jomala kommun, Mariehamns stad och Ålands landskapsregering 
tagit fram en modell för kommunala integrationsprogram. 
Arbetsgruppens modell är avsedd att i den enskilda kommunen kunna antas i sin 
helhet alternativt tjäna som inspiration för framtagande av ett eget program. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att såsom Finströms kommuns 
integrationsprogram fastställa Kommunalt program för främjande av integration, i 
enlighet med den under ledning av Ålands kommunförbund framtagna modellen, 
enligt bilaga. 
Integrationsprogrammet delges kommunens nämnder för beaktande i samband 
med budgetberedningen. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 
-------------- 
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§ 185 NORRÅLÄNDSKT SOCIALVÅRDSSAMARBETE 

KST § 141/17.6.2015 
Den 11 juni hölls på Vårdö kommunstyrelses initiativ ett möte i Vårdö skola för att 
”förutsättningslöst diskutera det förslag om kommunernas socialtjänst som 
sannolikt läggs fram av Ålands landskapsregering inom kort” (Lagförslag nr 25/2014-
2015).  
 
Inbjudna till mötet i Vårdö var presidierna för de norråländska kommunerna Geta, 
Finström, Saltvik, Sund och Vårdö jämte de norra skärgårdskommunerna Brändö 
och Kumlinge samt landskapets finansminister Roger Nordlund och konsulten 
Carolina Sandell. För Finström närvarade fullmäktiges viceordförande Rolf Karlsson 
och ekonomichef Ida Eklund. 
 
Vid mötet framfördes intresse i att ”undersöka och ta fram utkast på ett fördjupat 
samarbete inom socialsektorn”, och att ”en väg framåt vore att respektive kommun 
nu hanterar frågan i sina styrelser och sedan, om intresse finns, utser en 
representant och en ersättare till en styrgrupp som framöver ska arbeta med att ta 
fram ett konkret förslag att presentera för landskapsregeringen. Möte för dessa 
representanter samt ersättare planeras preliminärt till 14.8.2015 kl 11:00 i Vårdö” 
(citerat från PM enligt bilaga). 
 
Noteras bör att denna eventuella utredning kring samarbete inom socialsektorn kan 
bli att ske delvis parallellt med nyligen initierad sammanslagnings-/samarbetsutred-
ning för kommunerna Geta, Finström och Sund. 
 
Lagförslag nr 25/2014-2015 om kommunernas socialtjänst finns på lagtingets 
hemsida, och PM från mötet i Vårdö sätts som bilaga till protokollet. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen förhåller sig positiv till undersökning om fördjupat regionalt 
samarbete inom sociala sektorn. Kommunstyrelsen vill dock förankra frågan i ett 
norråländskt presidiemöte i augusti innan en eventuell styrgrupp tillsätts för 
ändamålet. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 

KST § 185/16.9.2015 
Vårdö kommun har låtit meddela att mötet med styrgruppens flyttats fram till 22 
september.  

Fortsättning  
 



                                                                 KOMMUNSTYRELSEN                            PROTOKOLL NR 11 / 16.9.2015 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 17 september 2015  

     

 

Fortsättning KST § 185/16.9.2015 
 

Frågan om ett norråländskt socialsamarbete har diskuterats vid norråländskt 
presidiemöte i Finström 27 augusti. 
 
Det norråländska presidiemötet beslöt att tillsända landskapsregeringen en 
förfrågan om möjligheterna att inom ramen för liggande lagförslag ordna KST i 
regionala samarbeten, samt att ge kommundirektörsgruppen i de fem norråländska 
kommunerna i uppdrag att utreda de vidare förutsättningarna. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att till styrgruppen för utredning av ett norråländskt 
socialvårdssamarbete som ordinarie representant utse NN och till dennes 
personliga ersättare NN, samt betonar att styrgruppens arbete bör ske i nära dialog 
med kommundirektörsgruppen i enlighet med gemensamma presidiemötets beslut. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 
-------------- 
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§ 186 UTREDNING AV SOCIALKANSLIETS LOKALER 

KST § 186/16.9.2015 
I februari 2015 tillsattes av kommunstyrelsen en arbetsgrupp för utredning av socialkansliets 
lokaler, med uppdraget ”att finna en långsiktigare lösning för lokalisering av socialkansliet med 
beaktande av det nuvarande utrymmesbehovet och den möjliga KST reformen”. 
 

Arbetsgruppen har än så länge hållit fem protokollförda möten. Vid möte 3.9 konstaterades: 
 

Osäkert läge 
Arbetsgruppen kunde konstatera att en egen nybyggnation t.ex. i form av en tillbyggnad av 
kommunkansliet i dagens läge är en alldeles för oklar investering givet de pågående diskussioner 
o. utredningar vilka förs om KST och ett ev. samarbete kring ett gemensamt socialkontor i Godby 
för norra Åland. Inom några år kan lokaler behövas för antingen fler eller färre personal än i 
nuläget beroende på utvecklingen. 
 

Arbetsgruppens förslag 
Arbetsgruppen beslöt att gå in för en utredning huruvida socialens personal tillfälligt kunde 
införlivas i Kommungården med en mindre ombyggnad. Mötesrummet skulle i så fall byggas om 
till kontor och kopieringsrummet delas av. 
Erica Sundblom fick i uppdrag att komma fram med en skiss på hur det kunde se ut. 
Fullmäktige, styrelsen och nämndernas möten måste i så fall hållas i andra lokaler. Tex Källbo 
skola, Godby daghem, Brandstationen eller Simhallen. 
 

Framtida investering 
Arbetsgruppen uppmärksammar kommunstyrelsen att en investering gällande socialens lokaler 
kommer inom några år. 
 

Arbetsgruppens protokoll nr 1-5 bifogas som bilaga till protokollet. Där framkommer även 
resonemang om andra alternativ samt uppskattat behov av yta ifall man väljer att gå in för andra 
alternativ. Gruppen identifierade också i anslutning till sitt uppdrag upplevt behov av 
kompletterande utrymmen för såväl fastighetsskötarutrymmen som fritidsverksamhet samt för 
ledningscentral och arkivutrymmen. 
 

Ifall man går in för att inhysa socialkansliets personal i kommungårdens utrymmen, förutsätts 
utöver smärre ombyggnad även omdisponering av nyttjandet av befintliga konstorsrum. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar till kännedom arbetsgruppens utredning och beslutar att i enlighet med 
arbetsgruppens förslag ge densamma i uppdrag att vidare utreda möjligheten att inhysa 
socialkansliets personal i kommungården från och med budgetåret 2016. Kommunstyrelsen 
beslutar även att utöka arbetsgruppen med planerings- och utvecklingschef Erica Sundblom. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning KST § 186/2015 
 

Beslut: 
Kommunstyrelsen besluta, med hänvisning till osäkerheten inom den sociala sektorns framtida 
organisering, att ge arbetsgruppen i uppdrag att ta fram ett förslag baserat på att socialkansliet 
för det kommande budgetåret blir kvar i befintligt upphyrda baracker, där personalens säkerhet 
särskilt beaktas och åtgärdas. 
-------------- 

§ 187 UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 

KST § 187/16.9.2015 
Landskapsregeringen begär kommunens utlåtande över ansökan om jordförvärvstillstånd för 
fastigheter och legorätter i Finström och Lemland med anledning av total delning av andelslag 
(ÅLR 2015/8781). 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen har ingenting att anföra i jordförvärvsärende ÅLR 2015/8781. 
 

Sven-Anders Danielsson anmäler och beviljas jäv, och deltar ej i ärendets behandling. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 

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

§ 188 UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 

KST § 188/16.9.2015 
Landskapsregeringen begär kommunens utlåtande över ett bostadsaktiebolags ansökan om 
jordförvärvstillstånd för fastighet i Godby (ÅLR 2015/7988). 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen har ingenting att anföra i jordförvärvsärende ÅLR 2015/7988. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 

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

§ 189 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

KST § 189/16.9.2015 
Sammanträdet förklarades avslutat kl 20:15. 
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:   
 

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. 
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. 


