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Erik Brunström, vik kommundirektör, enligt uppdrag á Roger Höglund, kommunstyrelsens ordförande.
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 17.9.2015.
Protokollet framläggs till påseende på anslagstavlan vid kommungården i Godby den 24.9.2015.

Intygar Erik Brunström, vik kommundirektör
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 12 / 23.9.2015

§ 190 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
KST § 190
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn
till antalet närvarande.
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört
-------------

§ 191 PROTOKOLLJUSTERARE
KST § 191
Utses protokolljusterare.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Lene-Maj Johansson och
Sven-Anders Danielsson.
-------------

§ 192 FÖREDRAGNINGSLISTAN
KST § 192
Godkänns föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna föredragningslistan med följande tillägg:
§ 206 IORDNINGSTÄLLANDE AV BOSTADSTOMTER
§ 207 UTREDNING AV SOCIALKANSLIETS LOKALER
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 24 september 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 12 / 23.9.2015

§ 193 DELGIVNINGAR
KST § 193
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden muntligen.
Diskussion:
Planerings- och utvecklingschef Erica Sundblom redogör för status och tidsplaner för
byggnads- och tekniska sektorns åtaganden enligt budget med mera.
Ekonomichef Ida Eklund redogör för resultat av utförd deltidsrevision.
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 24 september 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 12 / 23.9.2015

§ 194 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.
KST § 194/23.9.2015
Förslagen till styrdokument relaterade till nämndreformen har korrigerats med delvis beaktande
av diskussioner med ledningsgrupp och styrelse, enligt bilaga.
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till ny förvaltningsstadga enligt bilaga till
kommunens befintliga nämnder på remiss, för utlåtande kommunstyrelsen tillhanda senast
15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige till kännedom och för diskussion.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 24 september 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 12 / 23.9.2015

§ 195 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.
KST § 195/23.9.2015
Förslagen till styrdokument relaterade till nämndreformen har korrigerats med delvis beaktande
av diskussioner med ledningsgrupp och styrelse, enligt bilaga.
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 15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige till kännedom och
för diskussion.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 24 september 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 12 / 23.9.2015

§ 196 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.
KST § 196/23.9.2015
Förslagen till styrdokument relaterade till nämndreformen har korrigerats med delvis beaktande
av diskussioner med ledningsgrupp och styrelse, enligt bilaga.
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 15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige
till kännedom och för diskussion.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 24 september 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 12 / 23.9.2015

§ 197 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.
KST § 197/23.9.2015
Förslagen till styrdokument relaterade till nämndreformen har korrigerats med delvis beaktande
av diskussioner med ledningsgrupp och styrelse, enligt bilaga.
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 15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige
till kännedom och för diskussion.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 24 september 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 12 / 23.9.2015

§ 198 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.
KST § 198/23.9.2015
Förslagen till styrdokument relaterade till nämndreformen har korrigerats med delvis beaktande
av diskussioner med ledningsgrupp och styrelse, enligt bilaga.
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 15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige
till kännedom och för diskussion.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 24 september 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 12 / 23.9.2015

§ 199 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.
KST § 199/23.9.2015
Förslagen till styrdokument relaterade till nämndreformen har korrigerats med delvis beaktande
av diskussioner med ledningsgrupp och styrelse, enligt bilaga.
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till ny skolstadga enligt bilaga till skolnämnden på
remiss, för utlåtande kommunstyrelsen tillhanda senast 15.10.2015. Handlingarna skickas även
kommunfullmäktige till kännedom och för diskussion.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 24 september 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 12 / 23.9.2015

§ 200 FÖRSLAG TILL MARKKÖP
KST § 200/23.9.2015
En markägande privatperson erbjuder kommunen att köpa en fastighet som utgör del av gamla
Godby daghem jämte intilliggande vägområde, på planerat område, enligt bilaga.
Planerings- och utvecklingschefen har avgivit ett tjänstemannautlåtande, enligt bilaga. Hon
bedömer området som intressant för byns utveckling och förordar att kommunen köper det.
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att köpa den aktuella fastigheten enligt bilaga, och
erbjuder 8.500,00 euro för markområdet i sin helhet. Accepteras budet ges planerings- och
utvecklingschefen i uppdrag att förverkliga affären.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------

§ 201 GODBY PARK
KST § 201/23.9.2015
Arbetsgruppen för utveckling av Godby centrum har tillsammans med arkitekt Tiina Holmberg
tagit fram ett förslag till iordningställande av parkområde mellan Rosengården och Getavägen,
norr om Godby Center, enligt bilaga.
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar förslaget enligt bilaga till kännedom, och för ärendet till tekniska nämnden
för behandling och beaktande i budget eller ekonomiplan.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 24 september 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 12 / 23.9.2015

§ 202 UTLÅTANDE: DGH BUDGETFÖRSLAG
KST § 202/23.9.2015
Förbundsstyrelsen för kommunalförbundet De Gamlas Hem ber om medlemskommunernas
utlåtande kring förslag till budget för 2016. Följande urklipp från följebrev:

Ekonomichef Ida Eriksson föredrar inför sittande möte DGH:s budgetförslag jämte resonemang
och synpunkter kring detsamma. Handlingarna bifogas som bilaga till protokollet.
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyren tar till kännedom och diskussion budgetförslag för DGH, och befullmäktigar
ekonomichefen att avge kommunens utlåtande över detsamma.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 24 september 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 12 / 23.9.2015

§ 203 UTLÅTANDE: NYA AVTAL FÖR LÅGSTADIETS SPECIALKLASSVERKSAMHET
NÅHD FST § 63/1.9.2015
Ett nytt avtal behöver göras upp mellan NÅHD och medlemskommunerna vad gäller lågstadiets
specialklassverksamhet. För tillfället har NÅHD ett avtal med Finströms kommun gällande
specialklassverksamheten i Källbo skola och ett avtal med Sunds kommun gällande specialklassverksamheten i Sunds skola.
Enligt NÅHD:s grundavtal skall NÅHD fortsättningsvis agera huvudman för specialklassverksamheten. För att minska på byråkratin behöver faktureringsanvisningarna i avtalen ses över.
Hittills har alla kostnader för specialklassverksamheten ingått i NÅHD:s budget. I och med det
nya grundavtalet fördelas drifts- och finansieringskostnaderna samt avskrivningarna i enlighet
med medlemskommunernas elevantal i lågstadiets specialklassundervisning under ifrågavarande
år.
De kostnader som föreslås finnas kvar på NÅHD är kostnader för personal, i dagsläget 1
specialklasslärare, 1 speciallärare och 2 elevassistenter.
I övrigt föreslås i det nya avtalet att den kommun som är värdkommun för specialklassverksamheten fakturerar elevens hemkommun direkt istället för att fakturera NÅHD som i sin tur
fördelar kostnaderna enligt medlemskommunernas elevantal.
SD:s förslag:
Förbundsstyrelsen godkänner det nya förslaget till avtal, bilaga nr 3/6/1.9.2015, för specialklassverksamheten på lågstadiet mellan NÅHD och medlemskommunerna och skickar det till
medlemskommunerna för utlåtande.
Beslut:
Enligt förslag.
KST § 203/23.9.2015
Vik kommundirektören har diskuterat avtalsförslaget med bland annat skolföreståndaren.
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att omfatta NÅHD:s förslag till nytt avtal för lågstadiets
specialklassverksamhet.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 24 september 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 12 / 23.9.2015

§ 204 AVTAL OM BARNSKYDDSJOUR, FÖRLÄNGNING
ÅKF FST § 53/11.09.2015
Ålands kommunförbund har fungerat som huvudman för det samarbete inom barnskyddet som
syftar till att garantera att personal från socialvården finns att tillgå utanför kontorstid om dessa
behövs pga brådskande ärenden t.ex. i sam-band med polisingripanden där barn är inblandade.
Nu gällande avtal som bilaga.
Avtalet, som omfattar alla kommuner utom Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga, har
senast förlängts att gälla till och med 31.12.2015. Förbundsdirektören har 3.9 träffat socialchefer
och socialarbetare, och samtliga är av den åsikten att samarbetet fungerar såsom avsett och att
avtalet bör förlängas.
På grund av oklarheten om framtida strukturer och huvudmannaskap är det lämpligt att förlänga
nu gällande avtal med två år, så att avtalet löper ut 31.12.2017.
Förlängningen av avtalet bör behandlas i samtliga berörda kommuners styrelser senast inom
november.
Förbundsdirektörens förslag
Ålands kommunförbund skickar ut nu gällande avtal tillsammans med en förfrågan om
förlängning av avtalet till och med 31.12.2017. Kommunerna uppmanas att behandla
förlängningen slutligt senast inom november 2015.
Beslut
Enligt förslag.
KST § 204/23.9.2015
Vik kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen godkänner förlängning av befintligt avtal om barnskyddsjour till och med
31.12.2017, enligt kommunförbundets förslag.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 24 september 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 12 / 23.9.2015

§ 205 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 25/20142015).
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-/samarbetsutredning 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 
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 24 september 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 12 / 23.9.2015

Fortsättning KST § 205/23.9.2015
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.
KST § 205/23.9.2015
Diskussion:
Sven-Anders Danielsson föreslår återremiss i väntan på svar från
landskapsregeringen rörande förutsättningarna för regionala KST-samarbeten.
Förslaget vinner understöd och ingen däremot.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera frågan i väntan på landskapsregeringens svar på den fråga som ställdes från det norråländska presidiemötet.
--------------
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§ 206 IORDNINGSTÄLLANDE AV BOSTADSTOMTER I KOMMUNEN
KST § 61/25.3.2015
I budgeten för år 2015 finns under investeringar ett anslag för infrastrukturella
satsningar och iordningställande av bostadstomter i Godby. I dagsläget finns inga
lediga bostadstomter i kommunen så en övergripande strategi behöver tas fram för
hur kommunen ska förverkliga bostadstomter samt i vilken prioritetsordning.
T.f. Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp som får följande i uppdrag:
- Kartlägga kommunens befintliga tomtmark
- Ta fram visualiseringar och preliminära kostnadskalkyler för iordningställande av nya
bostadstomter med därtill hörande kommunalteknik och infrastruktur
- På samhällsekonomiska grunder uppgöra förslag på prioriteringsordning för
förverkliganden
Arbetsgruppen består av:
Dick Lindström, ordförande
Regina Lindblom
Kaj Granholm, sammankallare och sekreterare
Fredrik Molinder
Arbetsgruppen ska lämna en mellanrapport till kommunstyrelsen senast 30 april 2015 och
en slutrapport ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 31 maj 2015.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
KST § 104/11.5.2015
Arbetsgruppen har valt att lämna mellanrapport genom att tillsända
kommunstyrelsen mötesprotokollen 1 och 2, bilaga § 104/15 a) och b). Kaj
Granholm deltar vid kommunstyrelsens sammanträde och presenterar arbetet.
Vik.kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom och framför vikten av att
i skyndsam ordning komma vidare i arbetet för iordningställande av nya
bostadstomter med därtill hörande kommunalteknik och infrastruktur, och då
särskilt den av arbetsgruppen omnämnda anslutningsvägen till Påsaområdet.
Beslut:
Enligt förslag.
KST § 117/3.6.2015
Arbetsgruppen höll sitt avslutande möte torsdag 28 maj, och avgav då sin
slutrapport enligt uppdrag, som bifogas enligt bilaga.
Där konstateras bl a att obebyggd tomtmark finns inom Godbys planområde, men
att åtgärder kan behövas för att få byggnation till stånd, och föreslås att
förverkligandet av Påsa-området prioriteras följt av Sandbol och Norrhängnan.
Fortsättning 
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Fortsättning KST § 206/23.9.2015
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar emot slutrapport från arbetsgruppen för iordningställande av
bostadstomter i kommunen, och befriar gruppen från sitt uppdrag.
Kommunstyrelsen konstaterar därutöver att dagvattenlösning och ny väganslutning
till Påsaområdet är en förutsättning för kommunens och centralortens vidare
utveckling.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att i enlighet med den av
arbetsgruppen föreslagna prioritetsordningen inleda med iordningställande av
Påsaområdet, och att byggnadsnämnden därefter ges i uppdrag att ta fram förslag
till nödvändiga detaljplaneändringar för att förse vägar med trottoarer, samt att
tekniska nämnden ska arbeta för förverkligande genom att bjuda ut och anta anbud
rörande projektering inför iordningställande av Påsa-området, i enlighet med
arbetsgruppens rapport och inom ramen för detaljplan och budget, med särskilt
fokus på dagvatten- och trafiklösningar.
Frågan om eventuella byggnadsuppmaningar inom Godby behandlas vid
inkommande styrelsemöte.
Beslut:
Enligt förslag.
KFM § 35/11.6.2015
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att i enlighet med den av arbetsgruppen
föreslagna prioritetsordningen [slutrapport enligt bilaga KFM § 35/2015] inleda med
iordningställande av Påsaområdet, och att byggnadsnämnden därefter ges i uppdrag att ta fram
förslag till nödvändiga detaljplaneändringar för att förse vägar med trottoarer, samt att tekniska
nämnden ska arbeta för förverkligande genom att bjuda ut och anta anbud rörande projektering
inför iordningställande av Påsa-området, i enlighet med arbetsgruppens rapport och inom ramen för
detaljplan och budget, med särskilt fokus på dagvatten- och trafiklösningar.
Diskussion:
Kommunstyrelsens ordförande Roger Höglund redogör för kommunstyrelsens förslag utgående från
arbetsgruppens slutrapport.
Understöd finns för kommunstyrelsens förslag. Inga andra förslag.
Beslut:
Kommunfullmäktige besluter enhälligt enligt kommunstyrelens förslag.
KST § 206/23.9.2015
Frågan om ny infartsväg till Påsaområden från landskapets huvudväg 4 Getavägen har upplevts som
avgörande för det i Godby enskilt högst prioriterade nya detaljplaneområdet Påsas förverkligande,
och i förlängningen för hela byns fortsatta utveckling.
Kommunens tjänstemän har skissat på en lösning där avfarten förses med ”smitfiler” för svängande
trafik, varför genomfartstrafiken och flödet i stort inte skulle bli att påverkas. En för ändamålet på
platsen breddad körbana ryms med god marginal inom gällande vägplaneområde.
Efter fortsatta diskussioner med företrädare för landskapsregeringen har givits uttryck för en vilja att
godkänna projektet som sådant, men att det då bör bekostas av kommunen själv.
Fortsättning 
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Fortsättning KST § 206/23.9.2015
Åtgärden som sådan jämte de uppskattade entreprenadkostnaderna är i linje med och ryms med god
marginal inom innevarande års investeringsbudget avseende infrastrukturåtgärder.
Protokoll från senaste diskussionsträff med landskapets tjänstemän, liksom kopia av översikts- och
detaljplan jämte preliminär skiss över hur avfarten kan ordnas, återfinns enligt bilaga.
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att rikta en anhållan till landskapsregeringen om tillåtelse att få anlägga
en ny avfart från Getavägen mot detaljplaneområdet Påsa i enlighet med gällande detaljplan, samt
hänvisning till preliminär skiss över hur avfarten kan förses med avtagsfiler för svängande trafik på en
breddad körbana, enligt bilaga. Finströms kommun tar på sig finansieringen av åtgärderna på
landskapets vägområde, som anses avgörande för Godbys utvecklingsmöjligheter som centralort på
norra Åland. Kommunen förutsätter också att landskapet fortsättningsvis står för väghållning och
underhåll av den aktuella vägsträckan.
Kommunstyrelsen framför samtidigt åter önskemål om att i anslutning till projektet, i landskapets
regi och bekostnad, få igångsatt byggandet av cirkulationsplats i korsningsområdet i Godby centrum,
med hänvisning till trafiksäkerheten och mängden korsande trafik.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 24 september 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 12 / 23.9.2015

§ 207 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 § 207/2015
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.
KST § 207/23.9.2015
Efter kommunstyrelsens senaste möte har konstaterats ett syftningsfel i fråga om
beslutformuleringen i KST § 186, i förhållande till diskussion och beslut.
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förtydligar sitt beslut § 186/16.9.2015 med tillägg om att i arbetsgruppens
uppdrag ingår att se över förutsättningarna för en eventuell rockad mellan olika
förvaltningsenheter, samt att arbetsgruppen därutöver även utökas med planerings- och
utvecklingschef Erica Sundblom.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------

§ 208 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
KST § 208/23.9.2015
Sammanträdet förklarades avslutat kl 20:40.
Besvärsanvisning bifogas protokollet.
-------------
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BESVÄRSANVISNING
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 kommunmedlem 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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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. 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 på 90 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.
Protokollsutdrag och bilagor som gäller besluten kan begäras från kommungården i Godby.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 24 september 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

