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Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag av Viveka Eriksson, kommunfullmäktiges ordförande.
Möteskallelsen har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby 6.9.2018.
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende på kommungården i Godby den 14.9.2018.

Intygar Erik Brunström, kommundirektör

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 14 september 2018

Sid 2

KOMMUNFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL NR 5 / 13.9.2018

§ 39 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
KF § 39
Konstateras 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 har kungjorts på anslagstavla och hemsida och kallelse skickats ut per
papperspost 6.9.
Sammanträdet bevistas av XX beslutande ledamöter, varav XX ordinarie. Ledamoten NN har
på förhand anmält förhinder.
Förslag:
Kommunfullmäktige konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.
Beslut:

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

§ 40 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE
KF § 40
Godkännande av föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur.
Förutsättningar för behandling av ärenden i fullmäktige enligt kommunallagen 44 §.
Förslag:
Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan i föreliggande form.
Beslut:
-------------

§ 41 PROTOKOLLJUSTERING
KF § 41
Utses två protokolljusterare att justera protokoll, enligt förvaltningsstadgan 44 §.
Protokollet justeras genast efter sammanträdets avslutande, på Kommungården.
Beslut:
Till protokolljusterare utses NN och NN. [senast Helena Lundberg och Håkan
Lundberg, i tur Åke Mattsson och Vidar Nordqvist]
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 14 september 2018

Sid 3

KOMMUNFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL NR 5 / 13.9.2018

§ 42 BUDGET: BUDGETUPPFÖLJNING JAN-JUN
KS § 113/5.9.2018
Ekonomiförvaltningen har sammanställt en uppföljning över årets första hälft,
januari till och med juni 2018, enligt bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar uppföljning 1-6 av budget 2018 till kännedom och för
densamma till kommunfullmäktige för kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
KF § 42/13.9.2018
Kommunstyrelsen för uppföljning 1-6 av budget 2018 till kommunfullmäktige för
kännedom, enligt bilaga.
Beslut:

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 14 september 2018

Sid 4
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§ 43 BUDGET: ANHÅLLAN OM TILLÄGGSMEDEL - SOCIALVÅRD
InvN § 84
Socialchefens beredning: I budget 2018 fanns totalt 424 vårddygn budgeterade för
institutionsvård inom barnskyddet (konto 4314) under kostnadsställe institution
barnskydd (21711), totalt 110 240 euro. Behovet är svårt att uppskatta på förhand.
Per 31.7.2018 har 94 731,21 euro förbrukats, dvs. 86 %.
För resterande del av år 2018 behövs medel för totalt 153 vårddygn till en kostnad
om 39 780 euro. Ramen behöver således utökas med 25 000 euro för institutionsvård inom barnskyddet.
Interna omdisponeringar är inte möjliga.
Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att socialvårdens ram utökas med 25 000 euro för att täcka kostnader för
institutionsvård inom barnskyddet (kostnadsställe 21711, konto 4314).
Beslut: Enligt förslag.
KS § 115/5.9.2018
Enligt budget är bindande nivå för nämnderna externa netto räknat per verksamhetsområde. Respektive nämnd har rätt att göra omdisponeringar inom ett
resultatområde, under förutsättning att de målsättningar för resultatområdet som
godkänts av fullmäktige inte äventyras. Förflyttningar mellan budgetramar, drift och
investering samt eventuella tilläggsbudgeter skall alltid godkännas av fullmäktige.
Invånarnämndens förslag:
Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att socialvårdens ram utökas med
25 000 euro för att täcka kostnader för institutionsvård inom barnskyddet
(kostnadsställe 21711, konto 4314).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar enligt invånarnämndens förslag att inför kommunfullmäktige föreslå att socialvårdens ram utökas med 25 000 euro för att täcka
kostnader för institutionsvård inom barnskyddet.
Beslut:
Enligt förslag.
KF § 43/13.9.2018
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att socialvårdens ram utökas
med 25 000 euro för att täcka kostnader för institutionsvård inom barnskyddet.
Beslut:

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 14 september 2018

Sid 5
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§ 44 BUDGET: ANHÅLLAN OM TILLÄGGSMEDEL - ÄLDREOMSORG OASEN
InvN § 85


Bilaga 3: Tilläggsmedel äldreomsorgen Oasen

Kostnaderna vid Oasen kommer att överskrida de budgeterade medlen för år 2018.
Överskridningen beror på att det har varit budgeterat för 8 st personer under år
2018, men i dagsdato är det inskrivet 12 st personer där och det ser inte ut att
minska under den närmsta tiden.
Överskridningen beräknas till 178 000 €.
Personal- och servicechefens förslag:
Invånarnämnden anhåller om tilläggsmedel om178 000 euro för Oasens
överskridning. Ärendet överförs till kommunstyrelsen för behandling.
Beslut: Enligt förslag.
KS § 116/5.9.2018
Enligt budget är bindande nivå för nämnderna externa netto räknat per verksamhetsområde. Respektive nämnd har rätt att göra omdisponeringar inom ett
resultatområde, under förutsättning att de målsättningar för resultatområdet som
godkänts av fullmäktige inte äventyras. Förflyttningar mellan budgetramar, drift och
investering samt eventuella tilläggsbudgeter skall alltid godkännas av fullmäktige.
Invånarnämndens förslag:
Invånarnämnden anhåller om tilläggsmedel om178 000 euro för Oasens
överskridning.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar enligt
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enligt invånarnämndens förslag att inför kommunfullmäktige föreslå att tilläggsmedel om 178 000 euro beviljas för Oasens
överskridning.
KF § 44/13.9.2018
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tilläggsmedel om 178 000
euro beviljas för Oasens överskridning.
Beslut:

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 14 september 2018

Sid 6
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PROTOKOLL NR 5 / 13.9.2018

§ 45 SAMGÅNG FINSTRÖM-GETA-SUND
FGS-styrgruppen 9.8.2018
Geta kommunfullmäktige har beslutat att Geta lämnar styrgruppens arbete (se bilaga).
Förutsättningarna för styrgruppens arbete har därmed förändrats.
Kommunindelningslag 1196/1997, § 6
En framställning om ändring i kommunindelningen som innebär att en ny kommun bildas eller
att antalet kommuner minskar kan göras av fullmäktige i en berörd kommun. I annat fall kan
framställning om en ändring i kommunindelningen göras av fullmäktige i eller en medlem av en
berörd kommun. Framställningen skall tillställas ministeriet.
Ett ärende som gäller ändring i kommunindelningen kan anhängiggöras även på initiativ av
ministeriet. I framställningen eller initiativet skall behovet av ändring i kommunindelningen
motiveras, och en utredning som behövs för ärendets bedömning skall om möjligt bifogas. Avser
framställningen eller initiativet överföring av ett eller flera områden från en kommun till en
annan kommun eller till andra kommuner, skall områdena anges med behövlig noggrannhet.
Ministeriet kan genast förkasta en framställning, om det är uppenbart att den inte kan
godkännas. Beredningen av framställningen sköts av ministeriet och andra myndigheter så som
bestäms nedan.
Grundtanken i lagen är att det är kommunernas framställning om sammanslagning som gäller
som grund för beslut och att LR bedömer ändamålsenligheten i den föreslagna
sammanslagningen. Enligt gällande lag har LR mycket små möjligheter att tvinga in en ovillig
kommun i en sammanslagning. Däremot kan LR förkasta ett förslag om sammanslagning "om det
är uppenbart att den inte kan godkännas".
Grunden kan vara att en ovillig kommun inte ingår, eller att den tilltänkta kommunen inte
uppfyller de allmänna förutsättningarna i § 3.
Följande alternativ finns och kommundirektörerna har kontrollerat med kommunutredare Siv
Sandberg att alternativen överensstämmer med Kommunindelningslag 1196/1997:
1. Styrgruppen avslutar sitt arbete.
2. Sund och Finström fortsätter arbetet att gå samman. Kommunerna behöver inte göra en ny
kommunindelningsutredning utan kan utgå från den som redan finns. Befintligt samgångsavtal
modifieras för två kommuner. Arbetsmässigt är det inte allt för stort arbete. Fördel vore dock att
Siv Sandberg kunde anlitas några timmar som konsult i det arbetet. Om Sund och Finström går in
med anhållan om att bilda en ny kommun måste LR ta upp frågan till behandling, men kan
förkasta anhållan om man bedömer att Getas frånvaro inte i tillräcklig utsträckning stärker
kommunstrukturen.
3. Bordläggning av samgående av Finström, Geta och Sund i väntan på den större utredningen
för Norra Åland och LR:s kommunindelningslag. Om LR:s lagförslag inte godkänns tas frågan om
samgång FGS upp igen av styrgruppen.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 14 september 2018

Sid 7
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Kommundirektörernas förslag:
Styrgruppen vänder sig till kommunstyrelserna och efterhör hur de ser på styrgruppens fortsatta
arbete enligt punkterna 1-3. Svaret skall ges senast 23 augusti.
Beslut:
Styrgruppen beslutade enligt förslag med tillägget att styrgruppen konstaterar att förutsättningarna har förändrats i och med att endast två kommuner kvarstår.
Sund KS § 131 13.08.2018
Förtroendevalda i Sunds kommun har ställt sig positiva till att utreda vad det innebär med en
samgång med Finström och Geta för Sunds del. Utredningen leder fram till ett samgångsavtal
som Sundsborna kan säga sitt om i form av en enkätundersökning. Efter Sundsbornas
ställningstagande till samgång och samgångsavtal och att fakta presenterats har tanken varit att
Sunds kommunfullmäktige kan ta ställning till ett eventuellt samgående.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter meddela styrgruppen följande:
Sunds kommun fortsätter att utreda ett eventuellt samgående, genom att ge styrgruppen i
uppdrag att fortsätta sitt arbete i enlighet med punkt 2.
I andra hand föreslås bordläggning av styrgruppen arbete, i enlighet med punkt 3.
Beslut:
Mats Ekholm föreslår att styrgruppen avslutar sitt arbete, med motiveringen att det inte går att
bordlägga en arbetsgrupps arbete eftersom inte Geta längre är där och för att gå vidare bör
kommunstyrelse be om kommunfullmäktiges åsikt om ett vidare arbete gällande
kommunsamgång mellan Finström och Sund. Förslaget fick inget understöd.
Kommunstyrelsen besluter meddela styrgruppen följande:
2. Sund och Finström fortsätter arbetet att gå samman. Kommunerna behöver inte göra en ny
kommunindelningsutredning utan kan utgå från den som redan finns. Befintligt samgångsavtal
modifieras för två kommuner. Arbetsmässigt är det inte allt för stort arbete. Fördel vore dock att
Siv Sandberg kunde anlitas några timmar som konsult i det arbetet. Om Sund och Finström går in
med anhållan om att bilda en ny kommun måste LR ta upp frågan till behandling, men kan
förkasta anhållan om man bedömer att Getas frånvaro inte i tillräcklig utsträckning stärker
kommunstrukturen
Vidare besluter kommunstyrelsen att när styrgruppen slutfört sitt uppdrag gör kommunstyrelsen
en beredning inför beslut i kommunfullmäktige om samgång och samgångavtal.
KS § 98/21.8.2018
I Getas kommunfullmäktige väcktes i våras en motion om att arbetet med samgångsavtalet
mellan Geta, Finström och Sund avbryts för Getas del. Getas fullmäktige beslöt (Geta KF §
53/1.8.2018) att bifalla motionen och godkänna dess förslag och avslutar därmed FGS-arbetet.
Geta kommun avslutar därmed också arbetet i FGS-styrgruppen.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 14 september 2018

Sid 8
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Kommunstyrelsen har att ta ställning till vilket av de tre från FGS-styrgruppen presenterade
alternativen (FGS-styrgruppen 9.8.2018, alt 1-3 enligt ovan) kommunen väljer att gå in för. Ifall
man likt Sunds kommunstyrelse går in för alternativ 2, att fortsätta arbetet utan Geta, är frågan
under fortsatt beredning i styrgruppen för senare avgörande i respektive fullmäktige då ett
slutligt förslag till samgångsavtal föreligger. Ifall man önskar gå in för alternativ 1, att
styrgruppen avslutar sitt arbete, bör frågan omgående föras till fullmäktige för avgörande.
Värt att notera är att det vid föregående mandatperiods utgång var trepartskonstellationen
Finström-Geta-Sund som det då avgående fullmäktige inför det tillträdande fullmäktige
förordade att utreda samgång för, men att Getas nya fullmäktige även då, i januari 2016, valde
att kliva av. När Finströms och Sunds då nya fullmäktigen våren 2016 tog sina beslut om att ingå
kommunindelningsutredning var det bara de två kommunerna som var aktuella.
Enligt kommunfullmäktiges beslut (KFGE § 106/17.12.2015) hette det att ”Finströms kommun
ställer sig positiv till att gå vidare med en kommunindelningsutredning för de tre kommunerna
Finström, Geta och Sund, och öppnar även för andra kommuner i regionen att ansluta sig
och ingå i densamma”. Kommunerna Saltvik och Vårdö avböjde dock att ingå i utredningen.
Finströms nya kommunfullmäktige beslöt sedan (KFGE § 37/12.5.2016), efter Getas avhopp, i
enlighet med samarbetsutredningens rekommendation och det avgångna fullmäktiges riktgivande ställningstagande, att Finströms kommun tillsammans med Sunds kommun riktar en
förfrågan till landskapsregeringen om genomförande av en egentlig kommunindelningsutredning för de två kommunerna. Det var först efter sommaren 2016 som Geta ändå valde att
ansluta sig till utredningen som sedermera inte startades upp av LR förrän våren 2017.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen låter meddela styrgruppen för FGS att Finströms kommun önskar fortsätta
utreda ett eventuellt samgående med Sunds kommun enligt styrgruppens alternativ nummer två
(2), där avtalsförslaget anpassas för de två kommunerna, varpå kommunstyrelsen gör en
beredning inför beslut i kommunfullmäktige om eventuell samgång enligt reviderat förslag till
samgångavtal.
Kommunstyrelsens beslut delges kommunfullmäktige för kännedom och möjlighet till diskussion
på temat.
Diskussion:
Inger Rosenberg-Mattsson föreslår att kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige föreslår att
styrgruppen avslutar sitt arbete i enlighet med styrgruppens alternativ nummer ett (1). Förlaget
vinner understöd.
Miina Fagerlund understöder kommundirektörens förslag.
Omröstning:
Kommundirektörens förslag (JA) ställs mot Mattssons förslag (NEJ), med utfall enligt följande:
JA: M.F
NEJ: R.H, I.R-M, S-A.D, C.E, L-M.J, F.A
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 14 september 2018
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Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enligt Inger Rosenberg-Mattssons förslag, att inför kommunfullmäktige föreslå att styrgruppen avslutar sitt arbete i enlighet med styrgruppens alternativ
nummer ett (1).
KF § 45/13.9.2018
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att styrgruppen avslutar sitt arbete i
enlighet med styrgruppens alternativ nummer ett (1).
Beslut:

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 14 september 2018

Sid 10
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§ 46 UTLÅTANDE: NYTT GRUNDAVTAL FÖR OMSORGSFÖRBUNDET
KS § 105/21.8.2018
Ålands omsorgsförbund kf (ÅOF) begär in medlemskommunernas ställningstaganden gällande
förslag till nytt grundavtal.
Avtalsförslaget har arbetats fram av en arbetsgrupp med representanter för medlemskommunerna och behandlats i förbundets styrelse och fullmäktige.
I korthet innebär förslaget att ÅOF åtar sig förverkligandet av lagen om samordning av
kommunernas socialtjänster (KST).
Förslaget till finansiering baseras på solidarisk och tidsmässig utjämning. Varje kommun betalar
andelar enligt 90 % befolkning 7-64 år och 10 % skattekraft.
Med förslaget till grundavtal ska KST kunna förverkligas 1.1.2020 varvid förbundet antar namnet
Kommunernas socialtjänst kf, med utökade uppgifter enligt lag.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar Ålands omsorgsförbund kf:s förslag till nytt grundavtal för
Kommunernas socialtjänst kf och emotser kommande diskussioner om det praktiska
organiserandet jämte lokaliseringen av socialtjänsterna, med betoning på vikten av förekomst av
regionala satelliter.
Kommunstyrelsens beslut delges kommunfullmäktige för kännedom och möjlighet till diskussion
på temat.
Beslut:
Enligt förslag.
KF § 46/13.9.2018
Kommunstyrelsen har omfattat, och delger kommunfullmäktige för kännedom och möjlighet till
diskussion på temat, Ålands omsorgsförbund kf:s förslag till nytt grundavtal för Kommunernas
socialtjänst kf, och emotser kommande diskussioner om det praktiska organiserandet jämte
lokaliseringen av socialtjänsterna, med betoning på vikten av förekomst av regionala satelliter.
Beslut:

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 14 september 2018

Sid 11
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§ 47 PERSONAL: KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRORDNANDE
KS § 100/21.8.2018
Kommundirektörens förordnande sträcker sig från 1.3.2016 tom 1.3.2019. Anställningsavtalet
stadgar att ”senast sex månader före förordnandets utgång [dvs inom aug 2018] ska frågan om
fortsatt förordnande avgöras och beslut tas om eventuell tillsvidareanställning”.
Enligt anställningsavtalet gäller också att ”lönesättningen ska årligen omprövas i sin helhet före
utgången av februari månad”. Kommundirektörens lön korrigerades senast våren 2017.
Konstateras:
Kommundirektören anmäler jäv och deltar ej i ärendets avgörande.
Kommunstyrelseordförandes förslag:
Ärendet diskuteras för vidare beredning.
Beslut:
Enligt förslag.
KS § 118/5.9.2018
Konstateras:
Kommundirektören anmäler och beviljas jäv och deltar ej i ärendets avgörande.
Kommunstyrelseordförandes förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att Erik Brunströms förordnande förlängs för en period om
tre år framåt från och med 01.03.2019. Det anställningsavtal som finns mellan Finströms
kommun och kommundirektör Erik Brunström förlängs för samma tidsperiod.
Beslut:
Enligt förslag.
KF § 47/13.9.2018
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att Erik Brunströms förordnande förlängs för en
period om tre år framåt från och med 01.03.2019. Det anställningsavtal som finns mellan
Finströms kommun och kommundirektör Erik Brunström förlängs för samma tidsperiod.
Beslut:

§ 4X MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet förklarades avslutat kl TT:MM.
Besvärsanvisning bifogas protokollet.

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

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 14 september 2018

Sid 12

KOMMUNFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL NR 5 / 13.9.2018

BESVÄRSANVISNING
Kommunens myndighet

Datum för sammanträde

Paragraf

Kommunfullmäktige i Finström

13.9.2018

§§ 39-4X

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.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 14 september 2018

Sid 13

