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Till styrelsen och fullmäktige i Kimitoöns kommun 
 
Ämne: Framtiden för Hitis bibliotek 
 
Hej! 
 
Som stöd i er uppgift att göra beslut om servicestrukturen har vi plockat fram några punkter som är 
relevanta när man funderar på framtiden för biblioteket i Hitis. 
 

1. Skärgårdsprogrammet 
 
"Kimitoöns politiker och tjänstemän bör fungera som intressebevakare av skärgårdens livsvillkor i 
linje med skärgårdsprogrammet samt lagen, och styra kommunens arbetsprocesser så att de stöder 
och verkar för programmets målsättningar.” 
 
För att få en uppfriskare om innehållet i sin helhet kan ni följa denna länk: 
https://www.kimitoon.fi/files/2176/Skargardsprogram_2019-2021.pdf 
 
- Från punkt 1, Fungerande basservice  
"Innovativa nya lösningar för att erbjuda tjänster bör övervägas" 
Åtgärdens ansvariga instans: Kimitoöns kommun  
 
- Punkt 2, Näring och sysselsättning 
”Produktutveckling för besökare året om” 
Åtgärdens ansvariga instans: Näringslivet, Kimitoöns kommun  
”Marknadsföring och försäljning i samarbete nationellt och internationellt” 
Åtgärdens ansvariga instans: Näringslivet, Kimitoöns kommun, Business Finland  
 
- Punkt 4, Trafik- och dataförbindelser 
”Arbete för goda dataförbindelser och möjlighet till goda digitala tjänster i skärgården” 
Åtgärdens ansvariga instans: Trafikministeriet och Kimitoöns kommun i samarbete med lokala 
aktörer 
Sett från en kommunal servicepunkts synvinkel bör man satsa på tekniska lösningar i användar-
ändan av dessa förbindelser. Det behövs absolut en central plats i byn där tekniken finns tillgänglig 
för alla, vid behov med assistans av en person som kan ge tekniskt stöd.  
 

2. Hitis byainfo 
 

Vi undrar om det bland beslutsfattarna råder oklarhet om bibliotekets nuvarande verksamhet. I 
Balans 2020-programmets servicestrukturutredning har projektet Hitis byainfo beklagligt nog fallit 
bort helt och hållet. Vi har sammanställt en kort presentation som du kan bekanta dig med här: 
http://hitisbyaforening.fi/projekt/ 



Från och med pilotprojektet 2018 har biblioteket alltså utvecklats till en mångsidig servicepunkt. 
Ökningen i hela årets besökarantal från 2017 till 2018 var 97%, alltså en nästan fördubblad mängd 
besökare. Motsvarande siffra för sommarmånaderna juni-augusti är 259%. En helhetsöversikt över 
utvecklingen i besökarantal 2014-2019 finns här: 
http://hitisbyaforening.fi/wp-content/uploads/2020/06/Besokarantalsstatistik-Hitis-bibliotek-2014-
2019.pdf  

 
Uttag från Hitis-Rosala Byastigen 
2020, en informationsbroschyr 
utgiven inom byainfo-projektet. 
 
Du hittar hela broschyren i 
elektroniskt format här: 
 
http://hitisbyaforening.fi/wp-
content/uploads/2020/06/Byastig-
2020-sv-web.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Servicestrukturutredningen 
 
Utredningen uppger att ”Stängning av Västanfjärd och Hitis skulle ge en inbesparing på ca 125 000 
euro. ” Mycket förbryllade vände vi oss till bibliotekschef Eija Sjöblom för en uppdelning av denna 
summa, och svaret löd (detta är från nämndens kallelse som styrelsen även borde fått tillhanda):  
• personalkostnader 70 000 euro 
• fastighetskostnader 20 000 euro och 7000 euro (interna hyror 68 000 och 19 000 euro, intern 
hyra för hela huset 90 000 euro) 
  



”Och då menar man att Kimitoöns bibliotek minskar två årsverken. Oavsett vad det står om HI och 
VB, har besparingen hela tiden gällt hela biblioteksverksamheten. 
Fastighetskostnader (drift för Hitis c. 7000, underhållshyra 2300) 
Resten av 125 000 är materialkostnader med mera.” 
 
Med andra ord är summan grovligen missvisande vad personalkostnader beträffar. På ett annat 
ställe i utredningen framgår det att personalkostnaderna för Hitis bibliotek är 7 200 euro. 
 
Vi undrar också varför det i utredningens uträkningar (gäller hela rapporten, inte endast Hitis 
bibliotek) finns interna hyror med, då frågan nu inte gäller avdelningsvisa budgeter utan hela 
kommunens ekonomi. 
 

4. Samhället och framtiden 
 
Vi har fått det kommunicerat åt oss från kommunen att så länge som det finns några elever kvar i 
Hitis-Rosala skola hålls den vid liv, det är en bra princip. Klokt vore att tillämpa samma för 
biblioteket och resonera så, att så länge som det finns kommuninvånare som är bosatta bakom 
färjan så hålls en servicepunkt vid liv. Med de små kostnader som den servicepunkten medför får 
kommunen så mycket i ett så effektivt paket, att en indragning vore vansinne till och med om man 
endast stirrar på siffrorna på pappret. 
 
Vi skulle vara mycket tacksamma om den nu sittande fullmäktigegruppen skulle bespara 
skärgårdsborna den konstanta stressen över att känna sig som andra klassens kommuninvånare på 
grund av var vi väljer att bo. Teckna, med hänvisning till skärgårdsprogrammet, ner svart på vitt en 
gång för alla ett principbeslut att en skola och en allservicetjänst (=bibliotek & byainfo) ska finnas på 
Hitis och Rosala. 
 
I skrivande stund har vi en fyrabarnsfamilj på väg att bekanta sig med byarna, och en trebarnsfamilj 
som vill flytta hit bara vi hittar boende åt dem. Vi behöver kunna ärligt säga till dem och andra att 
här kommer att finnas en kommunal servicepunkt även i framtiden. 
 

5. Förslag och idéer 
 
Det finns i Facebook-gruppen Kimitoön Tillsammans en kommentar med förslag till åtgärder som vi 
understöder så helhjärtat att vi kopierar in det (oredigerat) hit. Ursprungliga kommentaren är av 
Marianne Petters och är på finska. 
1. Maltillinen veroprosentin nosto 0,5-1 prosenttiyksiköllä. 
2. Kunnan toimintojen keskittäminen kunnan omistamiin kiinteistöihin ja vuokratiloista luopuminen 
nopealla aikataululla. 
3. Edellisen toimenpiteen jälkeen kunnan omistamien ja edelleen tyhjänä olevien kiinteistöjen 
pikainen ulosvuokraus, myynti tai purkaminen. 
4. Kunnan sisäisten vuokrien palauttaminen sille tasolle, jolla ne olivat ennen 
sote/maakuntakikkailua. 
5. Kunnan markkinoinnin, erityisesti asukkaiden ja yritysten houkuttelemisen huomattava 
tehostaminen ja järkiperäistäminen (ilman lisäkustannuksia). 
6. Vasta näiden toimien toteuttamisen jälkeen leikkaussuunnitelma, joka kohdistuu hallinnon 
yläpäähän ja vaatii mahdollisesti koko hallintosäännön uudistamiseen. 

 



För att gå tillbaka till Hitis, med hänvisning till punkt 2 vill vi lyfta fram att kommunen i sin fastighet i 
Hitis har: 

- en privatperson som hyresgäst 
- en släkting till föregående som önskar teckna hyresavtal och flytta in (kommunikation 

med tekniska chefen Ralf Nyholm jan 2020) 
- ett företag som samverkar med byainfon (hantverksförmedlingen Made in Hitis) och har 

ett eget underhyresgäst-avtal via biblioteket 
- byaföreningen som samarbetspart i och med byainfo-projektet.  

I stället för att skära ner och stänga borde kommunen smida medan järnet är varmt, nu när det 
finns ett inflyttningstryck till skärgården. Ta itu med biblioteksfastighetens underhåll, söka stöd för 
inflyttningsprojekt och bygga bostäder för barnfamiljer på övre våningen. Även om inbesparingar 
behövs, är inte osthyveln den bästa lösningen. Även i kristider behöver vi rikta oss uppåt och 
framåt, och vad är då bättre än att satsa på effektivering av kvadratmetrar som kostar, när man kan 
slå en hel bunt flugor på samma smäll. 
Värt att notera är också att skärgårdens bostadsläge är annat än på fastlandet: med undantag av 
(den ännu inte inflyttningsfärdiga) småskolan har vi faktiskt inte en enda ledig hyresbostad för fast 
bosättning för en familj. På fasta kimitoön finns över 60 lediga bostäder. 
 
Byaföreningen för gärna en öppen dialog och vill påminna er om att vi finns här och jobbar hårt för 
att hålla våra byar vid liv – utnyttja det. Till exempel beträffande biblioteksfastighetens framtid är vi 
gärna med och ger konkreta förslag, om vi hålls informerade om kommunens avsikter där. 
 

6. Avslutningsvis 
 
Vi har förstått att bildningsnämnden stöder följande alternativ för Hitis och Västanfjärd: 
“Biblioteken i Västanfjärd och Hitis fungerar i fortsättningen i samband med någon annan 
verksamhet (t.ex. butik eller föreningslokal) och automatiseras. Byalagen får ersättning för 
uppdragssamarbetet.” 
 
Det går inte att “automatisera” biblioteket och ha det i samband med någon annan verksamhet, det 
är biblioteket som är verksamheten. Och varenda tjänst och service som har sin bas i biblioteket 
bidrar till en positiv utveckling av byn.  
 
 
Hitis den 5 juni 2020 
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Styrelsen i Hitis kyrkoby byaförening 
Christer Gustafsson, ordförande 
Peter Fihlman, vice ordförande 
Jörgen Holmström, sekreterare / kassör 
Anita Österberg  
Måns Henriksson  
 
Om det uppstår frågor beträffande byainfo-projektet står biblioteksfunktionären och 
projektkoordinatorn Hanna Vuorio-Wilson gärna till tjänst med svar, tel. 050-5454645 eller 
hanna.vuorio-wilson@kimitoon.fi.  


