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Ärenden:
§ 49 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
§ 50 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE
§ 51 PROTOKOLLJUSTERING
§ 52 VAL: BEFRIELSE OCH FYLLNADSVAL FÖR FÖRTROENDEUPPDRAG, VE
§ 53 VAL: KOMMUNFULLMÄKTIGES PRESIDIUM
§ 54 BUDGET: BUDGETUPPFÖLJNING JAN-SEP
§ 55 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021
§ 56 INKOMSTSKATTESATSEN FÖR ÅR 2019
§ 57 FASTIGHETSSKATTER FÖR ÅR 2019
§ 58 PERSONAL: FÖRESTÅNDARE ROSENGÅRD, ÄLDREOMSORGSLEDARE
§ 5X MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
FRÅGESTUND

Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag av Rolf Karlsson, kommunfullmäktiges viceordförande.
Möteskallelsen har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby 8.11.2018.
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende på kommungården i Godby den 16.11.2018.

Intygar Erik Brunström, kommundirektör

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 16 november 2018
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§ 49 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
KF § 49

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:
I ordinarie ordförande Viveka Erikssons bortavaro i anslutning till flytt från kommunen och
begärd befrielse från sina uppdrag öppnas mötet av viceordförande Rolf Karlsson, som
leder mötet fram till det att ny ordförande för återstoden av året väljs.
Sammanträdet har kungjorts på anslagstavla och hemsida och kallelse skickats ut per
papperspost 8.11.
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:

§ 50 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE
KF § 50

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:

§ 51 PROTOKOLLJUSTERING
KF § 51

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 Åke Mattsson och Vidar Nordqvist, i tur
Frederik Pastoor och Christian Rögård]

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 16 november 2018
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§ 52 VAL: BEFRIELSE OCH FYLLNADSVAL FÖR FÖRTROENDEUPPDRAG, VE
KS § 135/10.10.2018

Fullmäktigeordförande Viveka Eriksson (Lib), med ett flertal förtroendeuppdrag inom och
för Finströms kommun, har med anledning av flytt från kommunen per 15 september
förlorat sin valbarhet i kommunfullmäktige och andra kommunala organ.
I en skrivelse daterad 25 september anhåller Viveka Eriksson om befrielse från samtliga
förtroendeuppdrag som erhållits genom val eller beslut i kommunfullmäktige och
kommunstyrelse.
De uppdrag Viveka Eriksson innehar i och för Finströms kommun är följande:
Kommunfullmäktiges ordförande. Förste ers på L:s lista är Torbjörn Björkman, andre är
Mieke de Vries. Gemensam med M är Janne Sundin.
Ålands kommunförbunds stämma, ord ledamot tillsammans med Rolf Karlsson, ers Regina
Lindblom resp Helena Lundberg.
Oasen kf:s fullmäktige, ers för Håkan Lundberg
Ålands Idrottscenter Ab, representant i bolagsstämman tillsammans med S-A Danielsson.
Arbetsgruppen för FGS (i egenskap av KF-ordf)
Arbetsgruppen för uppföljning av nämnd- och förvaltningsreform (i egenskap av KF-ordf)
Historiegruppen (klar med sitt uppdrag men inte formellt upplöst)
Valbarhet i kommunfullmäktige regleras i kommunallagen 36 § och till kommunala
nämnder i 54 §. Förlust av valbarhet i kommunala organ regleras i 16 §, avsked och
befrielse från övriga förtro-endeuppdrag i 17 § och ersättares övertagande av uppdrag i
kommunfullmäktige regleras i 39 §. För valbarhet i kommunalförbund gäller 87 §.
Valbarhet i den enskilda kommunens beslutsorgan förutsätter att man har kommunen som
hemort. I fråga om det som räknas som kommunala direktioner och kommittéer räcker det
dock att ha rösträtt i kommunalval inom landskapet, oavsett vilken kommun man bor i.
Detsamma gäller för kommunalförbund.
Kommunfullmäktiges förste ersättare på aktuell lista (förbund Lib/M) är Torbjörn Björkman,
som vid förlorad valbarhet för Viveka Eriksson torde bli att överta platsen som ledamot i
fullmäktige.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige konstaterar Viveka Erikssons förlorade
valbarhet i fullmäktige och att platsen i fullmäktige därmed övertas av Torbjörn Björkman,
och att Viveka Eriksson därutöver beviljas befrielse från samtliga övriga uppdrag som
tilldelats genom val eller beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelse.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att till kommunalförbundens stämma
respektive fullmäktige förrätta fyllnadsval enligt följande:
Ålands kommunförbund, ord led: NN
Kommunalförbundet Oasen, ers: NN

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 16 november 2018
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Diskussion:
Ledamot Christofer Eriksson föreslår Åke Matsson till ledamot vid Ålands Kommunförbunds
stämma och Torbjörn Björkman till ersättare i Oasens fullmäktige.
Förslaget vinner understöd och inga andra förslag förs fram.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt enligt kommundirektörens förslag och enligt Christofer
Erikssons förslag föreslås fyllnadsval enligt följande:
Ålands kommunförbund, ord led: Åke Mattsson
Kommunalförbundet Oasen, ers: Torbjörn Björkman
KF § 52/15.11.2018

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige konstaterar Viveka Erikssons förlorade
valbarhet i fullmäktige och att platsen i fullmäktige därmed övertas av Torbjörn Björkman,
och att Viveka Eriksson därutöver beviljas befrielse från samtliga övriga uppdrag som
tilldelats genom val eller beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelse.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att till kommunalförbundens stämma
respektive fullmäktige förrätta fyllnadsval enligt följande:
Ålands kommunförbund, ord led:
Kommunalförbundet Oasen, ers:

Åke Mattsson
Torbjörn Björkman

Beslut:

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 16 november 2018
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§ 53 VAL: KOMMUNFULLMÄKTIGES PRESIDIUM
KS § 136/10.10.2018

Med anledning av att kommunfullmäktiges ordförande Viveka Erikssons flyttat bort från
kommunen per 15 september 2018 har densammes valbarhet upphört enligt kommunallagen 36 §. Kommunfullmäktige torde därför efter konstaterande av förlorad valbarhet utse
en ny ordförande för återstoden av år 2018 i enlighet med kommunallagen 40 §.
Enligt nämnda paragraf skall hela presidiet utses vid samma valförrättning. Presidiet utgörs
enligt förvaltningsstadgan 5 § av ordförande och en viceordförande.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att fullmäktigepresidium väljs för
återstoden av år 2018, omedelbart efter det att Viveka Erikssons förlorade valbarhet
konstaterats av fullmäktige.
I den mån att val av nytt presidium leder till önskemål om befrielser och fyllnadsval på
andra poster i de kommunala beslutsorganen bör kommunfullmäktige ha beredskap att
omgående hantera även dessa i samma paragraf men uppdelat i a), b), c) etcetera.
Beslut:
Enligt förslag.

KF § 53/15.11.2018

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att fullmäktigepresidium väljs för
återstoden av år 2018, omedelbart efter det att Viveka Erikssons förlorade valbarhet
konstaterats av fullmäktige.
I den mån att val av nytt presidium leder till önskemål om befrielser och fyllnadsval på
andra poster i de kommunala beslutsorganen bör kommunfullmäktige ha beredskap att
omgående hantera även dessa i samma paragraf men uppdelat i a), b), c) etcetera.
Beslut:

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 16 november 2018
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§ 54 BUDGET: BUDGETUPPFÖLJNING JAN-SEP
KS § 146/31.10.2018

Ekonomiförvaltningen har sammanställt en uppföljning över årets tre första kvartal, januari
till och med september 2018, enligt bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar uppföljning 1-9 av budget 2018 till kännedom och för densamma till
kommunfullmäktige för kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.

KF § 54/15.11.2018

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen för uppföljning 1-9 av budget 2018 till kommunfullmäktige för kännedom
Beslut:

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 16 november 2018
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§ 55 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021
KS § 88/6.6.2018

KF § 37/14.6.2018

Till följd av oklara förutsättningar i anslutning till bland annat frågan om eventuell samgång
med grannkommunerna Geta och Sund redan år 2019 har framtagandet av budgetdirektiv
fördröjts. Förslag till budgetdirektiv för Finströms kommuns budget år 2019 ges nu enligt
bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner budgetdirektiv enligt bilaga och delger desamma till
nämnderna för åtgärder enligt direktiv samt till kommunfullmäktige för kännedom.
Beslut: Enligt förslag.
Beslut:
Kommunfullmäktige tar budgetdirektiven till kännedom.

BrN 33 § BUDGET 2019 RN § 33/13.09.2018
Förslag till budget för samarbetskommunerna år 2019. Avtalskårerna har inkommit med
äskanden och budgetförslag. Budgetförslag; enligt bilaga:
[…] RN § 33, Finström Bilaga C […]
De gemensamma kostnaderna ingår som separata förslag i Bilaga E-RN § 33. Fördelningen
är beaktad i samtliga bilagor.
Räddningschefens förslag: Den gemensamma räddningsnämnden omfattar budgetförslaget
för 2019 enligt bilaga A-I RN § 33.
Beslut: Enligt förslag.
InvN § 94 BUDGETFÖRSLAG 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021 - INVÅNARNÄMNDENS FÖRVALTNING
Bilaga 1:
Vart är vi på väg? Budgetdirektiv för år 2019
Bilaga 2:
Budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 Invånarförvaltning
Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2019 den 06.06.2018 § 88. Enligt dessa
direktiv skall budgetramen utgå från bokslut år 2017 med hänsyn taget till eventuella kända
förändringar och äskanden.
Personal- och servicechefens förslag: Att invånarnämnden godkänner budget-förslaget för
invånarnämndens förvaltning 2019 och ekonomiplan 2020-2021 och överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut: Enligt förslag.
InvN § 98 BUDGETFÖRSLAG 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021 FÖR SOCIALVÅRD
Bilaga 5 a
Budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 Socialvård
Bilaga 5 b
Sekretessbilaga
Kommunstyrelsen har fastställt budgetdirektiv för 2019, ramen för socialvården uppgår till
1 889 574 euro.
Socialchefen har uppgjort ett förslag till budget. Förslaget är 1 818 489 euro och därmed
totalt 71 085, 14 695 euro under budgetramen.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 16 november 2018
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Socialchefens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslaget och sänder det till
kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut: Enligt förslag.
InvN § 101 BUDGETFÖRSLAG 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021 FÖR ÄLDREOMSORGEN
Bilaga 7:
Budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 Äldreomsorg
Bilaga 8:
Investeringsförslag/Bilinköp samt biltak
Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2019 den 06 .06 .2018 § 88. Enligt dessa
direktiv skall budgetramen utgå från bokslut år 2017 med hänsyn taget till eventuella kända
förändringar och äskanden.
Ansvariga tjänstemän har tagit fram ett budgetförslag för äldreomsorgen. Budgetförslaget
presenteras av föreståndaren vid Rosengård.
Motiveringar till avvikelser:
Utökat behov av vårdplatser.
År 2019 är det budgeterat för 12 personer på Oasen, vilket medför en stor avvikelse jämfört
med tidigare års budgeter. Detta pga att så många redan under 2018 varit inskrivna där och
det ser ut att fortsätta vara full beläggning från Finströms håll.
Äldis införs, Äldreomsorg på distans, som en stödtjänst, vilket innebär en extra kostnad,
men som i förlängningen kan spara in på vissa hemservicebesök.
ÅHS har slutat hyra ut hjälpmedel till klienter på ESB, vilket betyder att det är upp till
kommunen att tillhandahålla hjälpmedel som ex liftar, selar odyl. Detta är en dyr kostnad
att införskaffa och medför vissa ökningar i budgeten.
Föreståndare vid Rosengårds förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2019 och
ekonomiplan 2020-2021 samt bilaga 8 investeringsförslag/bilinköp och behov av biltak och
överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut: Enligt förslag.
InvN § 103 BUDGETFÖRSLAG 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021 CENTRALKÖK
Bilaga 10: Budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 Centralköket
Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2019 den 06.06.2018 § 88. Enligt dessa
direktiv skall budgetramen utgå från bokslut år 2017 med hänsyn taget till eventuella kända
förändringar och äskanden.
Ansvariga tjänstemän har tagit fram ett budgetförslag för centralköket. Budgetförslaget
presenteras av bespisningschefen vid Centralköket.
Motiveringar till avvikelser:
-ökning av närproducerade varor.
-ökade kostnader för transport av mat.
-reparation/underhåll av köksmaskiner.
-centralköket innefattar även Rosengård kök och Källbo skolas kök. Förmän är
bespisningschef och ansvarig kock.
Bespisningschefens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2019 och
ekonomiplan 2020-2021 och överlämnar ärendet tillkommunstyrelsen för vidare
behandling.
Beslut: Enligt förslag.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 16 november 2018
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InvN § 105 BUDGETFÖRSLAG 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021 FÖR BARNOMSORGEN
Bilaga 12:
Budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 Barnomsorg
Bilaga 13:
Investeringsförslag/Pålsböle daghem-Inköp av inventarier
Barnomsorgens budget omfattar barnomsorg i daghem (inklusive barnomsorgens
förvaltning) och övrig barnomsorg.
Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2019 den 06.06.2018 § 88. Enligt dessa
direktiv skall budgetramen utgå från bokslut 2017 med hänsyn taget till eventuella kända
förändringar och äskanden. Se bilagor för investeringsförslag.
Motiveringar till avvikelser:
Medel för utvecklande av dataprogram för barnomsorgen.
Då omorganisering av socialkansliet har gjorts 2017 har kostnaderna för byråsekreterare
omfattande 20% av heltid för handhavande av hemvårdsstöd och barnomsorgsavgifter
påförts barnomsorgens budget fr.o.m 2018.
Bibehållna personalresurser vid Pålsböle daghem omfattande en anställning som
barnträdgårdslärare på 40% av heltid under år 2019 för att säkerställa
daghemsföreståndarens möjlighet att sköta administration och ledarskap.
Specialbarnträdgårdslärartjänster köps från Norra Ålands Högstadiedistrikt, verksamheten
har utökats och utgifterna för köptjänsten är budgeterad i enlighet med uppgifter från
högstadiedistriktet.
Hemvårdsstödet är budgeterat i enlighet med bruksgraden för år 2018.
Vik. Barnomsorgsledarens förslag: Föreslås att invånarnämnden godkänner budgetförslag
2019 och ekonomiplan 2020-2021 samt bilaga 13 investerings-förslag/Pålsböle daghem,
inköp av inventarier och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut: Enligt förslag.
InvN § 108 Budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 för skola och fritidshem
Bilaga 16:
Budgetförslag 2019 ekonomiplan 2020-21
Bilaga 17:
Investeringsförslag/Utbyggnad av Källbo skola
Bilaga 18:
Investeringsförslag/Nybyggnation av lokaler för
fritidsverksamhet
Bilaga 19:
Investeringsförslag/Fritidshemsverksamhet-moduler
Bilaga 20:
Investeringförslag/Centrallås
Bilaga 21:
Investeringsförslag/Sophus
Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2019 den 06.06.2018 § 88. Enligt dessa
direktiv skall budgetramen utgå från bokslut 2017 med hänsyn taget till eventuella kända
förändringar och äskanden.
De ansvariga tjänstemännen har tagit fram ett budgetförslag för Källbo skola och
fritidshemmet utifrån den givna ramen på – 1 477 973 €, förslaget ligger 140 595 € över
ram.
Källbo skola och fritidshemsverksamheten:
Personalkostnader ökar för Källbo skola då elever med behov av enskilda lösningar blivit fler
och att årskurs blir så stor att det krävs delning i 3-parallelliga klasser.
Verksamhetens intäkter ökar då lärare för flyktingmottagna elever anställs. Lärarens lön
ersätts till 86 % av LR.
Ökade personalkostnader på fritidshemmet då barnantalet ökar. För detta behövs
ytterligare barnskötare finnas.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 16 november 2018
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Källbo skola och fritidshemsverksamheten bifogar fem investeringsäskanden för 2019.
Projektering för utbyggnad av Källbo skola, byggnation av sophus och centrallås. För
verksamheten vid Källbo fritidshemsverksamhet krävs helt nya lokaler och en utökning av
verksamheten. I väntan på nya lokaler behöver moduler hyras.
NÅHD: s budget fastställs i förbundsfullmäktige 1:a november. I förslaget ökar Finströms
kostnader eftersom elevantalet ökat från 90 (42,7%) elever i bokslut -17 till 99,5 elever
(47,2%) i budget 2019. GHS satsat på att införa ”Studios” i samtliga årskurser för elever i
behov av särskilda undervisningsarrangemang inom allmänna lärokurser. Därutöver ökar
kostnaderna för elever i specialklass där Finström har 3 elever i dagsläget.
Budgetförslaget presenteras av skolföreståndare Sofi Ekholm och skoldirektör Cecilia
Johansson.
Skoldirektörens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2019 och ekonomiplan
2020 - 2021 samt Källbo skolas fem investeringsäskanden och skickar dem vidare till
kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 samt
investeringsförslag Fritidsverksamhet-moduler som även innefattar inventarier (bilaga 19),
Centrallås (bilaga 20) och Sophus (bilaga 21) och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen
för vidare behandling.
Nämnden besluter att investeringsförslagen enligt bilagor 17 - 18, som är större
investeringar behandlas i § 115.
InvN § 111 BUDGETFÖRSLAG 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021 KULTUR OCH FRITID
Bilaga 24:
Budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021
Bilaga 25:
Investeringsförslag/Brygga, livbåtar och ungdomsgård
Bilaga 26:
Investeringsförslag/Utbyggnad av sagorum
Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2019 den 06.06.2018 § 88. Enligt dessa
direktiv skall budgetramen utgå från bokslut år 2017 med hänsyn taget till eventuella kända
förändringar och äskanden.
Personalutökningen inom fritidssektorn vilket även innefattar ungdomsgårdsverksamhet,
anläggningar och bokning, och samtidigt minskning av köptjänst från ÅIC.
Motiveringar till avvikelser
Bibliotek och kultur hade en mycket återhållsam budget och bokslut 2017 så därför är
skillnaderna större än normalt, 2016 och 2018 ligger mer i nivå med behovsnivån.
Kommunens fritidsanläggningar har de senaste åren legat under samhällsnämnden och
skötseln av dessa har utförts genom köptjänst från Ålands Idrottscenter. Vissa förändringar
sker nu inom ÅIC vilket möjliggör strukturförändring. Förslaget innebär att fritidssektorn
sköter om anläggningarna fortsättningsvis på prov ett år till under år 2019
Personalutökning inom fritidssektorn vilket även innefattar ungdomsgårdsverksamheten
och samtidigt minskning av köptjänst från ÅIC.
Förslag om att arrangemanget med en tillfällig fritidsansvarig och tidsbestämd fritidsledare
fortsätter under tiden 01 01 -31 12 2019 under förutsättning att kommunfullmäktige
godkänner medel.
Ovanstående görs i samverkan med ÅIC, tekniska sektorn och fritidssektorn, på prov ett år
till
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Biblioteks- och kulturchefens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2019 och
ekonomiplan 2020-2021 samt investeringsförslag enligt bilaga 25 och överlämnar ärendet
till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut: Invånarnämnden beslutar att godkänna budgetförslag 2019 och ekonomiplan 20202021 samt investeringsförslaget som innefattar brygga och livbåtar och överlämnar ärendet
till kommunstyrelsen för vidare behandling. Medan förslaget om ungdomsgård behandlas i
§ 115 och även utbyggnad av sagorum.
InvN § 115 Investeringsförslag som innefattar byggnationer
Bilaga 17:
Investeringsförslag/Utbyggnad av Källbo skola
Bilaga 18:
Investeringsförslag/Nybyggnation av lokaler för fritidshemsverksamhet
Bilaga 25:
Investeringsförslag/Ungdomsgård
Bilaga 26:
Investeringsförslag/Utbyggnad av sagorum
Bilaga 27:
Investeringsförslag/Projekt för seniorcenter i Godby
Bilaga 28:
Investeringsförslag/Tillbyggnad Pålsböle daghem
Bilaga 29:
Investeringsförslag/Nytt daghem i Godby
Beslut: Invånarnämnden konstaterar att utbyggnad av Källbo skola och nybyggnation av
lokaler för fritidshemsverksamhet (bilagor 17-18) samt projekt för seniorcenter i Godby
(bilaga 27) bör prioriteras högst.
Nämnden anser att dessa investeringsprojekt bör vara likvärdigt prioriterade.
Utbyggnad av sagorum kan förstoras i samband med Källbo skola.
Kommunen bör ha beredskap av att delvis bedriva byggprojekten samtidigt. Medan de
andra investeringsförslagen kan prioriteras i ett senare skede då det är tydligare vilka behov
som behöver prioriteras.
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.
SamN § 74 BUDGET teknisk sektor 2019
Bilaga Budget Bilaga Taxor Bilaga avvikelser till driftsavvikelser
Tjänstemännen inom teknisk sektor har tagit fram ett förslag till taxor, driftsbudget och
ekonomiplan för 2019-2021.
Kommuningenjörens förslag:
Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och ekonomiplan och ger det som sitt
förslag till kommunstyrelsen.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Samhällsnämnden ger kommuningenjörens förslag som sitt förslag.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
SamN § 75 BUDGET HYRESHUS 2019
Bilaga Budget Bilaga Prislista
Disponenten har tagit fram ett förslag till taxor, driftsbudget och ekonomiplan för 20192021.
Konsumentpris för Åland sedan senaste hyresjustering ligger på 3,3%.
Kommuningenjörens förslag:
Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och ekonomiplan samt inför en
hyreshöjning om 3,3% förutsatt att det godkänns av landskapet och ger det som sitt förslag
till kommunstyrelsen.
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Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Samhällsnämnden ger kommuningenjörens förslag som sitt förslag.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
SamN § 76 BUDGET byggnadsinspektion 2019
Bilaga Budget Bilaga Taxor
Byggnadsinspektören har tagit fram ett förslag till taxor, driftsbudget och ekonomiplan för
2019-2021.
Byggnadsinspektörens förslag:
Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och ekonomiplan och ger det som sitt
förslag till kommunstyrelsen.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
SamN § 77 BUDGET INVESTERINGAR 2019-2021
Bilaga investeringsäskanden sammanställning
Planerings- och utvecklingschefen har tagit fram ett förslag till investeringsplan för 20192021.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Samhällsnämnden omfattar förslaget till investeringsplan och ger det som sitt förslag till
kommunstyrelsen.
Samhällsnämnden uppmärksammar också att gaturenoveringar behöver ske i samarbete
med Finströms kommunaltekniska AB, samt att tydliga prioriteringar behöver göras bland
nämndernas sammanlagda investeringsäskanden med tanke på de personalresurser som
finns tillgängliga för utfarande.
Beslut:
Beslut enligt förslag med ändringar att Musteribackenområdet flyttas till 2020.
LbrN § 15 BUDGETFÖRSLAG 2019, EKONOMIPLAN 2020-2021
Kommunstyrelsen i Finström har fastställt direktiv och tidsplan för 2019 års budgetarbete
och ekonomiplan 2020-2021.
Lantbrukssekreteraren har gjort upp förslag till budget. Förslaget överskrider tilldelad ram
som baserar sig på 2017 års bokslut. Den största kostnadsökningen finns under
personalkostnader. I och med att lantbrukskanslisten övergick till timanställning under 2017
gjordes under året återbetalning av periodiserade löner. Återbetalningen innebar sänkning
av personalkostnaderna med ca 4 000 euro. Med bokslutsåret 2017 som jämförelseår blir
ökningen av personalkostnaderna i budgetförslaget därmed markant och missvisande.
Allmänna lönejusteringarna i kommunala tjänste- och kollektivavtalen innebär även något
höjda personal-kostnader. I budgetförslaget finns upptaget högre anslag för utbildning,
resor och logi jämfört med bokslutet 2017 med tanke på möjligheten att delta i utbildningstillfällen i riket som Landsbygdsverket brukar arrangera. Anslag finns även upptaget för
anskaffning av ny dator.
Förslag:
Föreslås att nämnden godkänner förslag till budget och ekonomiplan enligt bilaga 2.
Beslut:
Förslaget godkändes.
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Nämnderna har inkommit med sina slutliga budgetförslag och preliminära kalkyler har även
inkommit avseende landskapsandelar och skatteintäkter för år 2019, utdrag enligt bilaga a).
Budgetförslagen har diskuterats vid sammankomster mellan de politiska presidierna,
lednings-gruppen och budgetansvariga tjänstemän. Den stora frågan vid dessa diskussioner
har bestått i de ovanligt omfattande investeringsäskandena.
Förvaltningen har upprättat en sammanställning över budgetförutsättningarna, enligt
bilaga b). En mer utförlig presentation ges inför sittande möte. Till kommunstyrelsens därpå
följande möte ges ett utkast till sammanhängande budgetdokument med siffror och text.
Budgetens driftsramar bör kunna fastställas vid fullmäktiges novembermöte där
skattesatserna fastställs medan investeringsbudgeten liksom grunder för taxor och avgifter
vidarebehandlas för avgörande vid decembermötet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom inför budgetens fortsatta
behandling och för en diskussion särskilt kring investeringarna, vilkas totala storlek på
nettonivå för budget- och planperioden 2019-2021 med hänvisning till budgetförutsättningarna i övrigt inte bör tillåtas överstiga nivån på nu befintligt kassasaldo om knappt fem
miljoner euro.
Beslut:
Enligt förslag.

KS § 147/31.10.2018

Förvaltningen har upprättat ett utkast till sammanhängande budgetdokument med siffror
och text, enligt bilaga.
Enligt det preliminära budgetförslaget råder underskott i budgeten även för de två närmast
förestående åren, utöver det innevarande.
Sett till det omfattande investeringstrycket under planperioden upplevs det som ohållbart
att göra negativa årsresultat tre år i rad varför kostnaderna måste hållas nere.
På intäktssidan råder ännu osäkerheter kring såväl skatter som landskapsandelar varför det
väntade årsresultatet kan bli att korrigeras vartefter förutsättningarna klarnar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar det sammanhängande och preliminära budgetförslaget till kännedom
och diskussion inför vidare behandling i förvaltning och nämnder, med målsättningen att
årsresultatet hålls nära noll år 2019 och de sammanlagda investeringarna begränsas till
maximalt fem miljoner euro netto för hela planperioden 2019-2021 i enlighet med KS §
137/10.10.2018.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag, med följande kommentarer rörande driftsbudgeten:
Direktiv till invånarförvaltning och -nämnd att med extern sakkunskap se över möjligheten
att inrymma fritidshemsverksamheten i Källbo skolas befintliga lokaler.
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Direktiv till samhällsförvaltning och -nämnd att se över konsekvenser av minskad
driftsbudget om 100.000 euro.
Det preliminära budgetförslaget enligt bilaga, exklusive investeringar, förs
kommunfullmäktige till kännedom.
KF § 55/15.11.2018

Kommunstyrelsens förslag:
Det preliminära budgetförslaget enligt bilaga, exklusive investeringar, förs kommunfullmäktige till kännedom.
Beslut:
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§ 56 INKOMSTSKATTESATSEN FÖR ÅR 2019
KST § 157/7.11.2018

Upptas till behandling Finströms kommuns inkomstskattesats för år 2019.
Fram till millennieskiftet hade Finström en skattesats om 16,50 procent, vilket motsvarade
det dåvarande åländska genomsnittet. Åren 2002-2009 höjdes skatten successivt i
anslutning till de stora investeringar som då genomfördes. Åren 2009 tom 2016 uppbars
19,50 procent. Inför år 2017 sänktes den till 19,00, med ”fortsatt långsiktig målsättning att
kommunens skattetryck åter ska närma sig det vägda genomsnittet för Ålands kommuner”
samt att ”till året därpå utreda möjligheter för en ytterligare sänkning tillsammans med en
skatteväxling”.
Det vägda genomsnittet för Ålands kommuner år 2018 är 17,51 procent (lands-bygden
17,44 %). Högsta förekommande är Kökar med 19,75 procent. Två kommuner; Lumparland
och Sund, uppbär 19,50 procent. Övriga Norra Åland varierar mellan 17,00 och 19,00
procent. Enligt de i Finland gällande kriskriterierna för kommunal ekonomi utgör
skatteuttag mer än en procentenhet över det viktade snittet en krisfaktor.
Enligt Finlands kommunförbunds skatteprognos (2 okt, bil) för Finströms kommun väntas
kommunalskatteintäkterna år 2019, med bibehållen skattesats, bli 1 ME (11 %) större än
budgeterat för innevarande år och sedan öka med drygt 300.000 E/år.
En procentenhet på inkomstskatten motsvarar ca 420.000 euro (0,25 % = 105.000).
Det preliminära budgetförslaget innebär ett måttligt underskott med svagt negativt
årsresultat vid oförändrade skattenivåer. Redan till år 2020 väntas dock överskott.
Frågan om en eventuell skatteväxling mellan inkomst- och fastighetsskatt bedöms av
kommundirektören som lämplig att avvakta med inför eventuella samgångar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för år 2019
sänks med 0,50 procentenheter till 18,50 procent, i enlighet med den fortsatt långsiktiga
målsättningen att kommunens skattetryck åter ska närma sig det vägda genomsnittet för
Ålands kommuner (17,51 % år 2018).
Diskussion:
Miina Fagerlund föreslår oförändrad skatt. Förslaget vinner ej understöd.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommundirektörens förslag.

KF § 56/15.11.2018

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för år 2019
sänks med 0,50 procentenheter till 18,50 procent, i enlighet med den fortsatt långsiktiga
målsättningen att kommunens skattetryck åter ska närma sig det vägda genomsnittet för
Ålands kommuner (17,51 % år 2018).
Beslut:
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§ 57 FASTIGHETSSKATTER FÖR ÅR 2019
KST § 158/7.11.2018

Upptas till behandling fastighetsskatternas procentsatser för år 2019.
Allmän fastighetsskatt:
Stadigvarande bostadsbyggnad:
Övriga bostadsbyggnader:
Obebyggda byggplatser
Allmännyttiga samfund

Finström
0,50 %
0,00 %
0,90 %
3,00 %
0,00 %

Snitt Åland
0,39
0,14
0,90

+/- 0,25 %-enh
ca 60.000 E
ca 140.000 E

Finström sänkte inför år 2018 den allmänna fastighetsskatten från 0,75 till 0,50 procent,
vilket ändå är högre än genomsnittet för Ålands kommuner (0,39 %). Kommunen uppbär
ingen skatt för stadigvarande bostadsbyggnad. För ”övriga bostadsbyggnader” (fritidshus
mm) uppbär sedan långt tillbaka samtliga kommuner på Åland maximalt vad lagen tillåter.
För kraftverk har inte fastställts någon avvikande fastighetsskatt. Inför år 2017 infördes
särskild fastighetsskatt för obebyggd byggplats och avskaffades fastighetsskatten för
allmännyttiga samfund.
Av kommunens sammanlagda skatteintäkter om cirka 8,5 miljoner euro år 2018 står de
olika fastighetsskatterna alla tillsammans för blott 172.000 euro (2 %).
Frågan om en eventuell skatteväxling mellan inkomst- och fastighetsskatt bedöms av
kommundirektören som lämplig att avvakta med inför eventuell sammanslagning
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer fastighetsskatternas
procentsatser såsom oförändrade för år 2019, enligt ovan.
Beslut:
Enligt förslag.
KF § 57/15.11.2018

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer fastighetsskatternas
procentsatser såsom oförändrade för år 2019, enligt ovan.
Beslut:
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§ 58 PERSONAL: FÖRESTÅNDARE ROSENGÅRD, ÄLDREOMSORGSLEDARE
InvN § 64 ÄNDRING AV TJÄNSTEBESKRIVNING – FÖRESTÅNDARE, ROSENGÅRD
Med hänvisning till ändring av indelningen av verksamhetsenheter under invånarnämnden
och för att arbetsfördelningen mellan socialchef, socialhandledare och socialarbetare setts
över bör även tjänstebeskrivningen för föreståndare vid Rosengård ändras.
Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden beslutar föreslå inför
kommunstyrelsen att tjänstebeskrivningen för föreståndare vid Rosengård enligt bilaga 10
antas, att gälla från och med 01.08.2018, samt att ärendet förs för slutlig behandling till
fullmäktige.
Beslut: Enligt förslag.
KS § 159/7.11.2018

Inom kommunen pågår arbete med ändring av indelningar av verksamhetsenheter under
invånarnämnden. I dag är individ- och familjeomsorg, barnomsorg och äldreomsorg under
socialkansliets verksamhetsområde. Nämnden har beslutat att man ”så snabbt som möjligt
inleder planeringen med att separera äldreomsorgen och barnomsorgen från socialvården”,
vilket också kan ses som ett förberedande steg inför förverkligandet av Kommunernas
socialtjänst KST. Förslaget är att föreståndaren för Rosengård ska fungera som verksamhetschef för äldreomsorgen. En ny tjänstebeskrivning är behandlad av invånarnämnden §
64/22.5.2018.
Föreståndaren på det effektiviserade serviceboendet Rosengård har efter det att den
ordinarie tjänsten som socialarbetare med ansvar för handikappservice och äldreomsorg
blev vakant 2015 i praktiken sedan januari 2016 fungerat som äldreomsorgsledare för
kommunen och utfört arbetsupp-gifter som annars inte ingår i föreståndarens
arbetsområde. Varje år skrivs ett tidsbundet förordnande för dessa uppgifter och ett
lönetillägg utbetalas. Målet är att ombilda tjänsten som föreståndare vid Rosengård till en
äldreomsorgsledare. Tjänsten som socialarbetare med ansvar för handikappservice och
äldreomsorg kan därmed dras in i den kommande översynen av tjänstemanna-strukturen.
Enligt förslag till budget och verksamhetsplan ska det under året genomföras en översyn av
arbets- och tjänstebeskrivningar för förvaltningen och ledande tjänstemän. Även en
arbetsvärdering och lönekartläggning ska utföras. Äldreomsorgen har även identifierats
som särskilt fokusområde för budget- och planperioden 2019-2021. Vid en jämförelse av
lönesättningen för motsvarande funktioner i grannkommunerna konstateras förekomst av
omfattande variationer. Den aktuella lönesättningen i Finström innefattar ett personligt
tillägg som vid en revidering av tjänstebeskrivning torde bli att inkluderas i den
uppgiftsrelaterade grundlönen. I avvikelse från nämndens förslag föreslås som titel
äldreomsorgsledare.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att den uppgiftsrelaterade lönen för föreståndare för Rosengård
justeras upp med 500 euro medan förekommande individuellt tillägg istället utgår, från och
med 1.12.2018, och föreslår inför kommunfullmäktige att ny tjänstebeskrivning antas för
äldreomsorgsledare, som därmed blir att ersätta tjänstebeskrivning för föreståndare för
Rosengård, med bibehållen avtals-punkt AKTA 04SOS030, enligt bilaga.
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Beslut:
Enligt förslag.
KF § 58/15.11.2018

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att ny tjänstebeskrivning antas för
äldreomsorgsledare, som därmed blir att ersätta tjänstebeskrivning för föreståndare för
Rosengård, med bibehållen avtalspunkt AKTA 04SOS030, enligt bilaga.
Beslut:
---------

§ 5X 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 §:
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BESVÄRSANVISNING
Kommunens myndighet

Kommunfullmäktige i Finström

Datum för sammanträde

15.11.2018

Paragraf

§§ 49-5X

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.
Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänster
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen, marknadsdomstolen och försäkringsdomstolen kan via e-tjänst riktas
till: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv
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