
 

 
FINSTRÖMS KOMMUN 
 
KOMMUNSTYRELSEN  

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
17.8.2016 
 

 
Nr 
 
9 
 

Tid Onsdagen den 17 augusti 2016 kl 17:00-20:00 

Plats Kommungården i Godby, Skolvägen 2 

Närvarande beslutande Ledamöter: 
 

 Höglund Roger, ordf. 
 Björkman Torbjörn, I viceordf 
 Danielsson Sven-Anders, II viceordf 
 Fagerlund Miina  
 Johansson Lene-Maj 
 Mattsson Åke  
 Pussinen Linda 

 

Ersättare: 
 

 Mattsson Thomas  
 Andersson Fredrik 
 Johns Elof 
 Franzas Mathias 
 Isaksson Ann-Janette 
 Rosenberg-Mattsson Inger 
 Rosenström Nora 

Övriga närvarande 
 
 
 
 

 

 Eriksson Viveka, kommunfullmäktiges ordförande  
 Karlsson Rolf, kommunfullmäktiges viceordförande 
 Brunström Erik, kommundirektör 
 Eklund Ida, ekonomichef (§§ 101-1 16) 
 Lundström Aron, planerings- och utvecklingschef (§§ 108-120) 
 AB, personlig assistent för enskild ledamot 

Ärenden §§ 101-120 

Underskrifter Godby den 17.8.2016  

   

 Roger Höglund 
Ordförande  

Erik Brunström 
Sekreterare  

Protokolljustering   

 Fredrik Andersson 
Protokolljusterare 

Inger Rosenberg-Mattsson 
Protokolljusterare 

Sammanträdet är kungjort  Godby den 12.8.2016  

Protokollet framlagt till påseende  Godby den 18.8.2016  

Intygar Erik Brunström 
Kommundirektör 

 

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den  

   

Underskrift Ann-Katrine Nyqvist 
Kanslist 

 

 



2 

 

 

 
FINSTRÖMS KOMMUN 
 
KOMMUNSTYRELSEN  

 
KALLELSE 
 
17.8.2016 

 
Nr 
 
9 
 

Tid Onsdagen den 17 augusti 2016 kl 17:00  
 

Plats Kommungården i Godby, Skolvägen 2 

 
Ärenden: 
 
§ 101 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 

§ 102 PROTOKOLLJUSTERARE 3 

§ 103 FÖREDRAGNINGSLISTAN 3 

§ 104 KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 3 

§ 105 DELGIVNINGAR KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 4 

§ 106 BUDGETUPPFÖLJNING 1-6 2016 5 

§ 107 BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2018-2019 5 

§ 108 FÖRSÄLJNING AV HYRESHUS 6 

§ 109 HEMSTÄLLNINGSMOTION: BARKBANA I GODBY 8 

§ 110 HEMSTÄLLNINGSMOTION: TORG I CENTRALA GODBY 9 

§ 111 REGLERING AV TOMTGRÄNS 10 

§ 112 DANAARV 11 

§ 113 ÄNDRING I SKOLSTADGA 12 

§ 114 TJÄNSTEBESKRIVNING FÖR SKOLFÖRESTÅNDARE JÄMTE VICEDITO 13 

§ 115 FYLLNADSVAL SAMHÄLLSNÄMNDEN 14 

§ 116 UTLÅTANDE: FÖRNYAT LANDSKAPSANDELSSYSTEM 15 

§ 117 UTLÅTANDE: GRUNDAVTAL FÖR DE GAMLAS HEM/OASEN 16 

§ 118 UTLÅTANDE GÄLLANDE VÄGPLAN STRÄCKAN EMKARBY-TINGSBACKA 17 

§ 119 PROJEKTDIREKTIV FÖR TILLBYGGNAD AV KOMMUNGÅRDEN 18 

§ 120 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 18 

 
 
 

Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag av Roger Höglund, kommunstyrelsens ordförande. 
 
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 12.8.2016. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 18.8.2016. 
 

Intygar Erik Brunström, kommundirektör  



                    KOMMUNSTYRELSEN         FÖREDRAGNINGSLISTA             PROTOKOLL NR 9 / 17.8.2016 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 18 augusti 2016  

     

 

§ 101 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KST § 101  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  
 

Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 
------------- 

§ 102 PROTOKOLLJUSTERARE 

KST § 102  
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Fredrik Andersson och 
Inger Rosenberg-Mattsson. 
------------- 

§ 103 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KST § 103  
Godkänns föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
 

Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med följande tillägg: 
§ 119 PROJEKTDIREKTIV FÖR TILLBYGGNAD AV KOMMUNGÅRDEN 
------------- 

§ 104 KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 

KST § 104 
Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Åland ska kommunstyrelsen granska 
lagligheten av de beslut som fattas av kommunfullmäktige.  
 

Kommunfullmäktige har sammanträtt 16.6.2016 (§§ 43-53). 
 

Protokoll: http://www.finstrom.ax/files/kfge_5_2016_protokoll.pdf  
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen bedömer att kommunfullmäktiges beslut §§ 43-53 tillkommit i 
laga ordning och antecknar i övrigt fullmäktiges protokoll nr 5-2016 till kännedom.  
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 

http://www.finstrom.ax/files/kfge_5_2016_protokoll.pdf
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§ 105 DELGIVNINGAR KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KST § 105/17.8.2016 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:   
 

Anhållan Kommundirektören, LR om kommunindelningsutredning 22.jun 

Beslut LR, "Jordförvärv i Finström" (ÅLR 2016/2522, beviljas) 11.jul 

Beslut Kommundirektören, jordförvärvsutlåtanden (§§ 17-20) 11.jul 

Beslut Personal- och servicechefens personalärenden (§§ 3-12) 12.jul 

Inbjudan DGH/Oasen, "Samtal med medlemskommunerna" (25.8) 21.jun 

Inbjudan PWC, "Workshop Åland" (kommunstrukturutredn, hösten -16) 
 

28.jun 

Inbjudan LR, "Informationsmöte om arbete med en ny avfallslag" (2.9) 28.jun 

Information Brand- och räddningsnämnden, uppdaterad instruktion 21.jun 

Information Konsult för utredning "KST Norra", avstämning 
 

6.jul 

Protokoll Kommundirektörsträff i Föglö (13.6) 17.jun 

Protokoll Geta kommunfullmäktige, § 47 "Sammanslagn.utredn" (16.6) 21.jun 

Protokoll Brand- och räddningsnämnden, prot nr 4 (16.6) 
 

21.jun 

Protokoll NÅHD, förbundsfullmäktige, prot nr 2 (21.6) 
 

22.jun 

Protokoll Ålands vatten Ab, bolagsstämma (26.5) 
  

27.jun 

Protokoll Samhällsnämnden, prot nr 5 (28.6) 
  

29.jun 

Protokoll Norra Ålands avloppsvatten Ab, bolagsstämma (31.5) 30.jun 

Protokoll LR, ensk föredragn, "Förlängd remisstid LS-and.syst" (31.8) 1.jul 

Protokoll NÅHD, förbundsstyrelsen, prot nr 5 (28.6) 
 

1.jul 

Protokoll Projektgrupp för socialkansliets lokaler, möte nr 3 (21.6) 1.jul 

Protokoll ÅDA, bolagsstämman (14.6) 
   

6.jul 

Protokoll Finströms kommunaltekniska Ab (27.5) 
   Protokoll Invånarnämnden, prot nr 5 (14.6) 
   Protokoll Godby by fiskesamfällighets årsmöte (28.4) 5.jul 

Statistikmeddel Åsub; Kommunernas bokslut 2015, offentlig ekonomi 2016:2 8.jul 

Uppvaktning Norra Ålands presidier, LR ang skärgårdstrafiken (möte 26.4) 20.maj 

Uppföljning Ålands idrottscenter Ab, budgetuppföljning jan-jun 21.jul 

Utlåtande Ålands kommunförbund, om nytt LS-andelssystem (17.6) 
 Verks.h.progr Åsub 2016-2019    6.jul 

Årsberätt Finlands kommunförbund 
   

20.jun 

Årsredovisning Ålands Vatten Ab     

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom. 
 

Beslut:  
Enligt förslag, med tillägg av NÅHD styrelseprotokoll 9.8 samt inbjudan till LR:s 
infotillfälle om kommunutredning 26.8. 
------------- 
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§ 106 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. 
------------- 
 

§ 107 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 samman-
träde 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 kommunstyrelsen att ekonomichefen deltar i nämndernas 
budgetöverläggningar. 
Budgetdirektiven delges kommunfullmäktige till kännedom. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 108 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 KST § 108/17.8.2016 
 
 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. 
------------- 
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§ 109 HEMSTÄLLNINGSMOTION: BARKBANA I GODBY 

KFGE § 41/12.5.2016 
Ledamot Solveig Gestberg med flera inlämnade hemställan om att Finströms kommunfull-
mäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att kommunen utvidgar 
nuvarande befintliga barkbana i Godby. 

 
Beslut: 
Kommunfullmäktige antecknade sig hemställningsmotionen till kännedom och ärendet  
överförs till kommunstyrelsen för vidare beredning. 
 

KST § 109/17.8.2016 
Motionärerna önskar få utrett möjligheterna att kommunen utvidgar nuvarande befintlig 
barkbana i Godby, för att ytterligare förstärka Godby som en ort med möjligheter för 
utövande av motion. 

 
Den befintliga barkbanan i Godby, mellan och kring Godby högstadium och Knappelstan, är 
i huvudsak belägen på kommunens mark i ett område som är delvis oplanerat och delvis 
avsett som park och friluftsområde. Det är Ålands idrottscenter Ab som handhar skötseln 
av barkbanan. Samtidigt har också NÅHD beslut på att utveckla idrottsplatserna intill 
högstadieskolan.  

 
Senast vid försommarens budgetseminarium har dryftats frågan om att med gångstigar 
sammanbinda befintliga vägar och områden, i såväl miljö- som rekreationssyfte. Tidigare 
har i andra sammanhang nämnts en dylik förbindelse mellan Knappelstan via Grelsby och 
Stallhagen vidare mot Pålsbölevägen. Den torde i så fall, med markägares tillåtelse, till stor 
del kunna följa befintlig kraftledning respektive åkerkanter och dagvattendiken. 
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen för hemställningsmotionen till både samhälls- och invånarnämnden för 
utlåtande kring intresse och förutsättningar för en utvidgning av befintlig barkbana i 
Godby, alternativt att komplettera densamma med en avstickare i form av anslutande 
anlagd skogsstig via Grelsby och vidare norrut mot Pålsbölevägen.  
Motionen och frågeställningen tillställs även Ålands Idrottscenter Ab till kännedom och 
med möjlighet till yttrande. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 110 HEMSTÄLLNINGSMOTION: TORG I CENTRALA GODBY 

KFGE § 52/16.6.2016 
Ledamot Freddie Forsman och Helena Lundberg inlämnade hemställan om anläggande av torg i 
centrala Godby, enligt bilaga. 

 
Beslut: 
Kommunfullmäktige antecknade sig hemställningsmotionen till kännedom och ärendet överförs 
till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

 
KST § 110/17.8.2016 

Motionärerna föreslår anläggande av ett torg i centrala Godby, som en mötesplats på Norra 
Åland med möjligheter till torghandel, sociala evenemang och aktiviteter samt eventuell 
anslutande lekpark.  
 
I den av arkitekt Tiina Holmberg år 2012 framtagna projektplanen för utveckling av Godby 
centrum finns en idé med ett slags park-/torgliknande miljö intill Rosengård serviceboende. Inom 
den ännu verksamma arbetsgruppen för vidare utveckling av centrum har sedan skissats vidare 
på såväl en mer renodlad park som en mer torgliknande miljö inom centrumområdet. Dessa 
skisser befinner sig dock fortsättningsvis i beredningsstadiet. 
 
Vid en översyn av befintliga detaljplaner för centrumområdet kan identifieras enstaka tomtmark 
som skulle kunna lämpa sig för ändamålet. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen för hemställningsmotionen till både samhälls- och invånarnämnden för 
utlåtande kring intresse och förutsättningar för ett torg i centrala Godby.  
Motionen delges också arbetsgruppen för utveckling av Godby centrum till kännedom och med 
möjlighet till yttrande. 

 
 Beslut: 

Enligt förslag. 
------------- 
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§ 111 REGLERING AV TOMTGRÄNS 

KST § 111/17.8.2016 
Gösta Helander har i en skrivelse daterad 22.2.2015 anhållit om att få köpa ett mindre 
markområde i anslutning till sin bostadstomt och Markusböle fotbollsplan. 
 
Han har i dag nyttjanderätt till ca140m2 av området genom ett legoavtal daterat 10.6.1994. 
Avtalet gäller arrende 50 år från nämnt datum. 
 
Gösta Helander ansöker om att få köpa arrendeområdet och angränsade område avgränsat av ett 
dike, totalt ca 250 m2. Området och ansökan finns beskrivet i bilaga. 
 
Inlösen av området påverkar inte användandet av idrottsplanen som det ser ut idag. 
 
Enligt förvaltningsstadga 88§ gäller att ”Beslut om försäljning av fasta anläggningstillgångar fattas 
av kommunstyrelsen enligt de grunder som kommunfullmäktige godkänt”. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att marköverlåtelse kan ske till försäljningspriset 6,00 euro per 
kvadratmeter och att köparen står för lantmäterikostnaderna.  
Planerings- och utvecklingschefen får i uppdrag att genomföra affären. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 112 DANAARV 

KST § 112/17.8.2016 
Landskapsregeringen ger enligt bilaga (ÅLR 2015/2190) Finströms kommun möjlighet att ansöka 
om fast egendom belägen i kommunen.  
 
Egendomen har genom arv tillfallit landskapet. Enligt landskapets principer överlämnas fast 
egendom till den kommun där fastigheten finns. I sin ansökan om att erhålla egendomen ska 
kommunen ange ett socialt eller kulturellt ändamål som den kommer att användas för. 
 
Den aktuella fastigheten är en bostadstomt inom detaljplanerat område i Godby med ett 
befintligt bostadshus i behov av renovering. Fastigheten finns i direkt närhet till kommunens 
äldreboende samt före detta Godby daghem (fastighetsbeteckning och karta enligt bilaga). 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att föra frågan till invånar- respektive samhällsnämnden för 
utlåtande rörande intresse och förutsättningar för övertagande av den fasta egendomen jämte 
förslag till socialt eller kulturellt ändamål densamma i så fall skulle användas för. 

 
 Beslut: 

Enligt förslag. 
------------- 
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§ 113 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. 
------------- 
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§ 114 TJÄNSTEBESKRIVNING FÖR SKOLFÖRESTÅNDARE JÄMTE VICEDITO 

INV § 67  

 Bilaga 4: Tjänstebeskrivning för skolföreståndare.  
En tjänstebeskrivning för skolförståndare behöver fastställas för Källbo skola.  
 
Skoldirektörens förslag:  
Invånarnämnden fastställer den bifogade tjänstebeskrivningen för skolföreståndare samt för 
ärendet till kommunstyrelsen.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 

 
INV § 68  

 Bilaga 5: Tjänstebeskrivning för vice föreståndare.  
En tjänstebeskrivning för vice föreståndare för Källbo skola behöver fastställas för 
kommunen.  
 
Skoldirektörens förslag:  
Invånarnämnden fastställer den bifogade tjänstebeskrivningen för vice föreståndare och för 
ärendet till kommunstyrelsen.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 

 
 

KST § 114/17.8.2016 
 
Enligt Finströms personalprogram gäller att tjänstebeskrivningar godkänns av den myndighet 
som anställer respektive personal. Skolföreståndare anställs av invånarnämnden. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att ta till kännedom invånarnämndens korrigerade tjänstebeskriv-
ningar för skolföreståndare respektive vicedito. 

 
 Beslut: 

Enligt förslag. 
------------- 
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§ 115 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. 
------------- 
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§ 116 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 kostnadsut-
jämning, 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 förbun-
det 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 kom-
munfullmäktige för kännedom och diskussion inför förvaltningens beredning av förslag till 
utlåtande. 

 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 117 UTLÅTANDE: GRUNDAVTAL FÖR DE GAMLAS HEM/OASEN  

KST § 117/17.8.2016 
Förbundsfullmäktige för kf De Gamlas Hem gav 30.12.2015 förbundsstyrelsen i uppdrag att i 
samband med följande ändring av grundavtalet justera grundavtalets § 15, och då specifikt 
moment 2 som anger hur den så kallade grundavgiften ska debiteras av medlemskommunerna. 
 
Förbundsstyrelsen ber om medlemskommunernas utlåtande över bifogat förslag till nytt 
grundavtal (förbundsstyrelsen 21.6.2016/§ 64). 
 
I förslaget ingår följande ändringar: 
 

- Ändring av kommunalförbundets namn från Kf De Gamlas Hem till Oasen boende- och 
vårdcenter kf 

- Strykning av § 3, dvs kommunalförbundets medlemskommuner ska ej räknas upp i 
grundavtalet 

- Moment 2 i § 14 (tidigare § 15), förtydligande om grundavgiften 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen låter meddela förbundsstyrelsen för kf De Gamlas Hem att Finströms kommun 
välkomnar och omfattar de föreslagna ändringarna i kommunalförbundets grundavtal. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, förutom den andra punkten då kommunalförbundets medlemskommuner enligt 
kommunallagen 84 § skall framgå i grundavtalet. 
------------- 
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§ 118 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 Rings-
böle 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 befint-
liga 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. 
------------- 

  

http://www.regeringen.ax/nyheter/meddelande-om-offentlig-delgivning-4
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§ 119 PROJEKTDIREKTIV FÖR TILLBYGGNAD AV KOMMUNGÅRDEN 

KST § 119/17.8.2016 (extra ärende) 
Arbetsgruppen för tillbyggnaden av kommungården har i linje med givet uppdrag upparbetat 
ett direktiv för genomförande av projekteringar och entreprenaden. Utöver givna direktiv ur 
KST § 50/16.3.2016 samt KFGE § 25/21.4.2016, har ett antal extra behov identifieras vilka 
bör tas i beaktning och kan inrymmas inom samma projekt med rimliga medel.  
 
Tillkommande behov är kommunal ledningscentral samt sociala utrymmen för fastighetsskö-
tare. Projektdirektiven bör uppdateras innan projektering slutförs och senast årsskifte då 
faktorer kring KST-samarbeten och utrymmen för kommunens fastighetsskötare klarnar. 
 
Förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar projektdirektiv enligt bilaga. 

 
Beslut: 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till arbetsgruppen samt för diskussion vid norråländskt 
presidiemöte. 
------------- 

 

§ 120 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Sammanträdet förklarades avslutat kl 20:00. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 
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A N V I S N I N G   F Ö R   R Ä T T E L S E   O C H   B E S V Ä R  
 

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 

Paragrafer i protokollet:   
 

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

Paragrafer i protokollet:   
 

Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/annan lagstiftning kan besvär inte anföras 
över nedan nämnda beslut: 
 

Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud:  
 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet 
eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. 
 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas: Kommunstyrelsen i Finström, AX-22410 GODBY 
 

Paragrafer i protokollet:    
 

Yrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av 
beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmed-
lem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas 
inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. 
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 för ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
 
Protokollsutdrag och bilagor som gäller besluten kan begäras från kommungården i Godby. 


