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Nr 
 
6 
 

Tid Torsdagen den 25 augusti 2016 kl 19:00  

Plats Kommungården i Finström 

 
Ärenden: 
 
§ 54 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 

§ 55 FÖREDRAGNINGSLISTAN 3 

§ 56 PROTOKOLLJUSTERARE 3 

§ 57 BUDGETUPPFÖLJNING 1-6 2016 4 

§ 58 BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2018-2019 4 

§ 59 FÖRSÄLJNING AV HYRESHUS 5 

§ 60 ÄNDRING I SKOLSTADGA 7 

§ 61 FYLLNADSVAL SAMHÄLLSNÄMNDEN 8 

§ 62 UTLÅTANDE: FÖRNYAT LANDSKAPSANDELSSYSTEM 9 

§ 63 UTLÅTANDE GÄLLANDE VÄGPLAN STRÄCKAN EMKARBY-TINGSBACKA  

§ 64 HEMSTÄLLNINGSMOTION DESTINATION FINSTRÖM  

§ 65 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

FRÅGESTUND  

 

Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag av Viveka Eriksson, kommunfullmäktiges ordförande. 
 
Möteskallelsen har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby 18.8.2016. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende på kommungården i Godby den 26.8.2016. 
 

Intygar Erik Brunström, kommundirektör  
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§ 54 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KFGE § 54  
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn till 
antalet närvarande.  
Formalia rörande sammanträdets sammankallande regleras i förvaltningsstadgan 12-15 §§, 
namnupprop 18 §, och beslutförhet enligt kommunallagen 23 §. 

  
Konstateras: 
Sammanträdet kungjordes på anslagstavla och hemsida och kallelse skickades ut per 
papperspost 18.8, och bevistas av tolv beslutande ledamöter, varav nio ordinarie invalda 
och tre ersättare. 
Ledamöterna Freddie Forsman, Erica Granesäter, Håkan Lundberg och Ove Söderman har 
på förhand anmält förhinder.  

 
Förslag: 
Kommunfullmäktige konstaterar sammanträdet såsom lagligen sammankallat samt 
beslutfört med hänsyn till antalet närvarande. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 

§ 55 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KFGE § 55  
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
Förutsättningar för behandling av ärenden i fullmäktige regleras i kommunallagen 44 §. 
  
Förslag: 
Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan i föreliggande form. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 

§ 56 PROTOKOLLJUSTERARE 

KFGE § 56  
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll, enligt förvaltningsstadgan 44 §.  
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Frederik Pastoor och Christian Rögård. 
------------- 



                                                                KOMMUNFULLMÄKTIGE                     PROTOKOLL NR 6 / 25.8.2016 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 26 augusti 2016 Sid 4 

     

 

§ 57 BUDGETUPPFÖLJNING 1-6 2016 

KST § 106/17.8.2016 
Förvaltningen presenterar en icke prognostiserad halvårsuppföljning av budgeten för år 
2016, med jämförelse för motsvarande period föregående år (46 vs 45,5 %). 

 
 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tar halvårsuppföljning av budget för år 2016 till kännedom och för 
densamma även till kommunfullmäktige för kännedom. 

 Till uppföljningen av tredje kvartalet sätts fokus på verksamhetsuppföljning. 
 

 Beslut: 

Enligt förslag. 
 
KFGE § 57/25.8.2016 
 Beslut: 
 Kommunfullmäktige tar till kännedom budgetens halvårsuppföljning 1-6 2016. 

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

§ 58 BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2018-2019 

KST § 107/17.8.2016 
Inför budgetprocessen för år 2017 hölls under våren ett budget-/visionsseminarium till 
vilket samtliga förtroendevalda var inbjudna. 
 
Slutsatserna från seminariet presenterades inför kommunfullmäktiges sammanträde 16 
juni. Förvaltningen har sedan beaktat detta i sitt förslag till budgetdirektiv. 
 
Upptas till behandling förslag till budgetdirektiv för år 2017, enligt bilaga. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar budgetdirektiven och beslutar att inbegära nämndernas förslag 
till drifts- och investeringsbudget jämte avgifter för 2017 samt förslag till ekonomiplan för 
åren 2018-2019, kommunkansliet tillhanda senast 30 september 2016. Vidare föreslår kom-
munstyrelsen att ekonomichefen deltar i nämndernas budgetöverläggningar. 
Budgetdirektiven delges kommunfullmäktige till kännedom. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 

KFGE § 58/25.8.2016 
 Beslut: 

Kommunfullmäktige tar till kännedom de av kommunstyrelsen fastställda budgetdirektiven 
för år 2017. 

------------- 
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§ 59 FÖRSÄLJNING AV HYRESHUS 

KST § § 25/10.2.2016 

Under den gångna mandatperioden formulerades en avsiktsförklaring om att avyttra en del av 
kommunens hyreshus vartefter de landskapsbundna lånen blir färdigt avbetalade. Sedan dess 
har kommunens hyreshus vid Ribackagränd i Pålsböle samt Barrvägen 4 och Björkvägen 10 i 
Godby sålts bort. I enlighet med tekniska nämndens resonemang har försäljningsvinsten avsatts 
för renoveringar och reinvesteringar i fastighetsbeståndet.  
 
Enligt budget och verksamhetsplan för år 2016 heter det att: 
 

- Under året planeras försäljning av två hyreshus innefattande 11 lägenheter. 
- Försäljningsvinsten från försäljningen av ett hyreshus under år 2015 återinvesteras i 

hyresfastigheterna. 
- Målsättningen är att ta fram en omfattande underhållsplan för samtliga fastigheter.  

På grund av de stora underhållsbehoven har budgeten för underhåll höjts. 
 

En mäklares värdering har nu utförts även av hyreshuset vid Barrvägen 19. 
Ytterligare är nu även hyreshuset i Tjudö färdigt avbetalat. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att bjuda ut kommunens hyreshus vid Barrvägen 19 till försäljning 
hos den mäklare som utfört värderingen av detsamma. Det slutliga beslutet kring eventuell 
avyttring förs därefter till kommunfullmäktige för avgörande.  
Styrelsen begär samtidigt samhällsnämndens utlåtande kring huruvida även hyreshuset i Tjudö 
bör värderas och eventuellt säljas bort, jämte förslag till användning av försäljningsvinst från 
eventuella hyreshusförsäljningar år 2016. 
 
Diskussion: 
Ledamot Linda Pussinen föreslår återremiss. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att återremittera ärendet. 

 
KST § 36/2.3.2016 

Som kompletterande underlag för ärendets vidare behandling bifogas utdrag ur kommunfull-
mäktiges avgörande (§ 79/12.11.2015) rörande genomförda försäljningar av hyreshus, jämte de 
beslut som tagits i olika organ och lett dit alltsedan tekniska nämnden inledde frågan i jan 2013. 
 
Bifogas även en sammanställning över kommunens nuvarande innehav av hyresbostäder. 
 
Mäklares värdering av kommunens hyreshus vid Barrvägen 19 finns till påseende vid mötet. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning KFGE § 59/25.8.2016 
 
 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att bjuda ut kommunens hyreshus vid Barrvägen 19 till försäljning 
hos den mäklare som utfört värderingen av detsamma. Det slutliga beslutet kring eventuell 
avyttring förs därefter till kommunfullmäktige för avgörande.  
Styrelsen begär samtidigt samhällsnämndens utlåtande kring huruvida även hyreshuset i Tjudö 
bör värderas och eventuellt säljas bort, jämte förslag till användning av försäljningsvinst från 
eventuella hyreshusförsäljningar år 2016. 
Samhällsnämnden ges också i uppdrag att i enlighet med budget ta fram en underhållsplan för 
kommunens samtliga fastigheter.  

 
 Beslut: 
 Enligt förslag. 
 
KST § 108/17.8.2016 

Kommunens hyreshus på Barrvägen 19 har i enlighet med KST § 36/2.3.2016 varit utbjudet till 
försäljning via Mäklarhuset Åland Ab, med följande resultat: 
”Efter visningen vid Barrvägen 19 den 16 juni, där två spekulanter deltog, har det lämnats in ett 
anbud. Anbudet är 570.000 euro”. 

Kommunens förvaltning har gjort bedömningen att budet bör antas och överlåter därefter åt 
kommunfullmäktige att efter kommunstyrelsens behandling godkänna eller förkasta affären. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner försäljning av hyreshuset på 
Barrvägen 19, för 570.000 euro, till ett under bildning varande bolag företrätt av Maria 
Häggblom och Per Häggblom, enligt bifogat köpebrev.  
Försäljningsvinsten ställs till samhällsnämndens förfogande för investeringar i enlighet med det 
uppdrag som nämnden har under beredning enligt KST § 36/2016.  
 

Beslut: 
Enligt förslag. 
 

KFGE § 59/25.8.2016 
Diskussion: 
Ledamot Regina Lindblom föreslår strykning av sista meningen i kommunstyrelsens förslag. 
Förslaget vinner understöd, och inga andra förslag förs fram. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att godkänna försäljning av hyreshuset på Barrvägen 19, 
för 570.000 euro, till ett under bildning varande bolag företrätt av Maria Häggblom och Per 
Häggblom, enligt bifogat köpebrev. 
 ------------- 
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§ 60 ÄNDRING I SKOLSTADGA 

INV § 66/14.6.2016 

  Bilaga 3: Förtydligande av 38 § i skolstadga för Finström.  
I skolstadgan för Finströms kommun 38 § övrig delegering av beslutanderätt finns skoldirektörens 
och skolföreståndarens beslutanderätt beskriven. För att få en smidigare beslutsprocess bör dessa 
kompletteras. Ett förslag på delegering av beslutanderätt i skolförvaltningen har tagits fram av vik. 
skolföreståndare Sofi Ekholm och skoldirektör Cecilia Johansson.  
 
Skoldirektörens förslag:  
Invånarnämnden omfattar ändringen i 38 § i skolstadgan och skickar ärendet till fullmäktige för 
fastställande.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 

 
KST § 113/17.8.2016 

Invånarnämndens uppdrag regleras genom skolstadgan som fullmäktige antar i enlighet med 9 § 
Grundskolelagen (1995:18). I skolstadgan intas delegering av uppgifter som ankommer nämnden 
eller viss tjänsteman. 
 

 Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att de av invånarnämnden föreslagna 
ändringarna i skolstadgans 38 § godkänns och att den korrigerade versionen fastställs på nytt. 

 
 Beslut: 

Enligt förslag. 
 

KFGE § 60/25.8.2016 
 Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 
------------- 
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§ 61 FYLLNADSVAL SAMHÄLLSNÄMNDEN 

KST § 115/17.8.2016 
 Till samhällsnämnden behöver väljas ny personlig ersättare åt ledamoten Vidar Nordqvist. 

 

 
Samhällsnämnden har för mandatperioden 2016-2017 följande sammansättning: 
 

Rögård Christian, ordf Gestberg Solveig 

Lindström Dick, viceordf Sirén Gustav 

Boman Carola Blixt Mathilda 

Nordqvist Vidar - 

Norrgård Katarina Lundberg Helena 

Söderman Ove Thyrén Henrik 

Wikström-Nordberg Carola Söderström Jens 

 
Tillsättande och valbarhet till kommunal nämnd regleras i kommunallagen 51 och 54 §§. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige en ny personlig ersättare åt ledamoten 
Vidar Nordqvist i samhällsnämnden för återstoden av nämndens mandatperiod 2016-2017. 

 
 Beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att en ny personlig ersättare utses åt leda-
moten Vidar Nordqvist i samhällsnämnden för återstoden av nämndens mandatperiod 2016-
2017. 
 

KFGE § 61/25.8.2016 
 Diskussion: 

Ledamoten Solveig Gestberg föreslår att Per-Ole Granberg utses till ny personlig ersättare åt 
ledamoten Vidar Nordqvist i samhällsnämnden för återstoden av nämndens mandatperiod 2016-
2017. 
Försalaget vinner understöd och inga andra förslag presenteras. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt ledamoten Solveig Gestbergs förslag, att utse Per-
Ole Granberg till ny personlig ersättare åt Vidar Nordqvist i samhällsnämnden för återstoden av 
mandatperioden 2016-2017.. 
------------- 
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§ 62 UTLÅTANDE: FÖRNYAT LANDSKAPSANDELSSYSTEM 

KST § 116/17.8.2016 
Landskapsregeringen har beslutat att begära in utlåtande över förslag till (modell för) nytt 
landskapsandelssystem 2018, ÅLR 2015/8943 (enligt bilaga och där angivna www-länkar). 
 

Jämfört mot nuvarande system innebär förslaget mer fokus på inkomst- än på kostnadsutjämning, 
med en steglös modell och ett fåtal parametrar som styr fördelningen. Enligt mål-sättningarna ska 
systemet ge förutsättningar att tillhandahålla lagstadgad basservice, vara enkelt och förutsebart, 
gynna hållbar tillväxt samt främja samarbete och samgång. 

 

Ålands kommunförbund har representerat landskommunerna i olika grupper och forum i 
anslutning till förslagets utformning och framtagande. Kommunförbundet har också 17 juni avgett 
sitt utlåtande kring det liggande förslaget (länkat i kallelse till kommunstyrelsen). 
 

Kommunförbundet välkomnar i stort förslaget och omfattar huvuddragen i detsamma, men med 
ett antal anmärkningar på centrala delar i detsamma. Bland annat anser förbundet att upplägget 
för de uppgiftsbaserade andelarna för socialvården inte kan godkännas i sin nuvarande form. 
  

Kommundirektörens utgångspunkt är att utlåtandet från Ålands kommunförbund torde kunna 
omfattas i sin helhet, men med möjlighet till egna kommunspecifika tillägg eller kompletteringar till 
detsamma. Nedan redogörs för några av direktörens resonemang: 

 

Systemets ”laddning”; storleken på de sammanlagda landskapsandelarna till kommunerna kan inte 
tillåtas att minska med mindre än att det parallellt med framtagande av lagförslag för andelssystem 
också finns en konkret plan för minskande av kommunernas kostnader för lagstadgade uppgifter i 
motsvarande i grad. Det bör också skrivas in i lag om landskaps-andelar krav på att beslut som 
påverkar andelarnas storlek ska stå proportion till det sammanlagda kostnadstrycket på 
kommunerna samt att åtgärdens effekter för enskilda kommuner alltid ska utredas, beaktas och 
söka balanseras. 

 

Då en av de uttalade målsättningarna med systemet är att gynna samarbeten och samgång kunde 
också önskas en översyn av den delen av lagstiftningen och systemet parallellt med lagförslaget 
kring landskapsandelssystemet i stort, och med minst bibehållna stödnivåer. 

 

Överlag bör arbetet med revidering av landskapsandelssystemet i större utsträckning koordineras 
med andra pågående reformer, utredningar och processer. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar förslaget till förnyat landskapsandelssystem för det till kommunfull-
mäktige för kännedom och diskussion inför förvaltningens beredning av förslag till utlåtande. 

 
Beslut: 

Enligt förslag. 
 

KFGE § 62/25.8.2016 
Beslut: 
 Kommunfullmäktige tar efter diskussion förslaget till kännedom inför kommunstyrelsens 
avgörande.   

------------- 
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§ 63 UTLÅTANDE GÄLLANDE VÄGPLAN STRÄCKAN EMKARBY-TINGSBACKA 

KST § 118/17.8.2016 
Ålands landskapsregering har haft utställt vägplan för ombyggnad av landsväg nr 40, sträckan 
Emkarby-Tingsbacka, sektion 6650-9100, inklusive ombyggnad av anslutningar samt byggande av en 
parallell gång- och cykelväg i Emkarby by i Finströms kommun och i Ringsböle by i Jomala kommun 
enligt 25 § 2 mom Landskapslag (1957:57) om allmänna vägar.  

 

Avsikten med om- och nybyggnadsarbetena är att förbättra trafiksäkerheten på den befintliga 
vägsträckan. 

 

Under utställningstiden har anmärkning inkommit från en person bosatt i Finström avseende en del 
av vägplanen inom Finströms kommun, med önskemål om att två infarter blir kvar. 

 

Vägplan jämte anmärkning enligt bilaga till protokoll. Övriga bilagor och handlingar i ärendet: 
http://www.regeringen.ax/nyheter/meddelande-om-offentlig-delgivning-4  

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att som utlåtande gentemot landskapsrege-
ringen framföra att kommunen inte har någonting att invända mot förslag till vägplan för landsväg 
40 Emkarby-Tingsbacka, sektion 6650-9100, inklusive ombyggnad av anslutningar samt byggande 
av en parallell gång- och cykelväg i Emkarby, och önskar att inkommen anmärkning rörande 
bibehållna infarter enligt bilaga övervägs särskilt ur säkerhets- och rättviseaspekter och i dialog 
med anmärkande part. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KFGE § 63/25.8.2016 

Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 

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

§ 64 HEMSTÄLLNINGSMOTION DESTINATION FINSTRÖM 

KFGE § 64/25.8.2016  
Med ledamoten Rolf Karlsson som förste undertecknare inlämnades hemställningsmotion under 
rubriken Destination Finström enligt bilaga.   
 
Beslut:  
Kommunfullmäktige antecknade sig hemställningsmotionen till kännedom och ärendet överförs 
till kommunstyrelsen för vidare beredning. 
 ----------- 

  

http://www.regeringen.ax/nyheter/meddelande-om-offentlig-delgivning-4
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§ 65 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet förklarades avslutat kl 20:00. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 

FRÅGESTUND 

Under frågestunden diskuterades följande, i enlighet med förvaltningsstadgan 11 §: 
 

 Högskolepraktikant Hanna Lindbloms rapporter, som finns till påseende på kommungården.
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BESVÄRSANVISNING 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträde  Paragraf 

Kommunfullmäktige i Finström 25.8.2016   §§ 53-65 
 
Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer;  
 
Besvär skall framställas inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. Kommunmedlem anses ha fått 
del av beslutet när protokollet har framlagts till offentligt påseende. 
 
Besvärsmyndighet  Ålands Förvaltningsdomstol 
   Torggatan 16 
   PB 31 
   22 101 MARIEHAMN 
 

KLAGOTID 
Besvärshandlingarna skall vara inlämnade till besvärsmyndigheten före utgången av besvärstiden. Om 
besvärstidens sista dag är helgdag, självstyrelsedag, självständighetsdag, första maj, jul- eller midsommarafton 
eller helgfri lördag, får besvärshandlingarna inlämnas den första vardagen därefter. 
 

INNEHÅLL 
Besvärsskriften skall innehålla 

- besvärandens namn, yrke, boningskommun och postadress 
- det beslut i vilken ändring söks 
- till vilka delar ändring söks och vilka ändringar som påyrkas 
- motiveringar till ändringsyrkandet 

 

UNDERSKRIFT 
Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av den som anför besvär eller annan person som har uppgjort 
den. Om endast den som har uppgjort besvärsskriften undertecknat den, skall också denna persons yrke, 
boningsort och postadress framgå. 
 
Till besvärsskriften skall bifogas beslutet i vilket ändring söks, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia. 
 
Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) 
uppbärs en rättegångsavgift för ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 

 


