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          Bilaga 1, F1015E33 

 Dokumentnamn Nr Sidnr 
 BESLUT 132 F1 2 (3) 
  
 Datum Dnr 
 16.6.2015 ÅLR 2015/7339 
  
  
 Finströms kommun 
 Erik Brunström 
 Skolvägen 2 
 22 410  FINSTRÖM 
  
  
Hänvisning 
 
 
Kontaktperson 
Bitr. finanschef Runa Tufvesson 
 
Ärende 
ANSÖKAN OM SAMARBETSUNDERSTÖD FÖR 
FINSTRÖM, GETA OCH SUND 
 

Finströms kommun är huvudman för ett utredningsprojekt om utökat 
samarbete och eventuellt samgående mellan Finström, Geta och Sunds 
kommuner.  
 
Projektets huvudsyfte är att ta fram ett underlag så att landskapsregeringen 
på kommunernas begäran kan tillsätta en kommunindelningsutredare. Andra 
syften med projektet är att ta fram konkreta förslag till samarbeten mellan 
kommunerna och relevanta nyckeltal. Projektets mål är att kommunerna ska 
gå vidare med en kommunindelningsutredning eller utökade samarbeten. 
För mer information om bakgrunden till projektet se landskapsregeringens 
beslut den 21 april 2015 om Finströms anhållan om medel för att tillsätta en 
kommunindelningsutredare, ÅLR 2015/982. 
 
Enligt tidsplanen ska kommunerna behandla den utredning som projektet 
resulterar i under november/december 2015.  
  
Budgeten är på sammanlagt 51.500 euro och utgår från att 
landskapsregeringen står för 80 procent av kostnaderna för projektet medan 
kommunerna står för 20 procent. Finström, Geta och Sund fördelar 
kostnaderna mellan sig enligt invånarantal. 
 
Landskapsregeringen bedömer att projektet bidrar till ett nytt, fördjupat och 
långsiktigt samarbete mellan de kommuner som deltar. Landskapsregeringen 
beviljar högst 41.200 euro för projektet, vilket motsvarar 80 procent av de 
budgeterade kostnaderna. Beviljningen görs i enlighet med 12§ LL om 
landskapsandelar till kommunerna.  
 
Samarbetsunderstödet kan användas för kostnader som är direkt kopplade 
till projektet. Godtagbara kostnader är till exempel kostnader för 
konsulttjänster. Kostnaderna är godtagbara enbart till den del de är 
projektspecifika och därmed förorsakar projektägaren extra kostnader. 
Kommunernas kostnader för egen personal som bidrar till projektet, 
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investeringar eller andra normala kostnader som är oberoende av projektet 
ersätts inte. 
 
Utbetalning av beviljat stöd sker i efterhand mot redovisning av betalda 
godtagbara kostnader. Slutrapporten ska förutom en redovisning av resultat 
och ekonomi även innehålla en utvärdering av det genomförda projektet. Av 
rapporten bör framgå om de förväntade målen uppnåtts och hur man arbetat 
för att nå målen. Ifall projektmålen inte uppnåddes ska rapporten innehålla 
en förklaring om varför så inte skedde. 
 
Projektet ska slutrapporteras senast den 28 februari 2016.  
 
 
 
 
 
Vicelantråd Roger Nordlund 
 
 
 
 
Bitr. finanschef Runa Tufvesson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FÖR KÄNNEDOM Geta kommun  
   Sunds kommun 
 


