
  
FINSTRÖMS KOMMUN 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  

 
KALLELSE 
 
11.2.2021 
 

 
Nr 
 
1 

Tid Torsdagen den 18 februari kl 19:00-TT:MM 

Plats Breidablick, Finström 

Närvarande Ledamöter: 
 Andersson Leif 
 Berglund Jenny 
 Fagerlund Miina 
 Forsman Freddie 
 Gestberg Solveig 
 Granberg Kristian 
 Henriksson Tom 
 Höglund Roger 
 Johns Elof 
 Kanborg Andreas 
 Karlsson Leif 
 Lignell Sandra 
 Lundberg Håkan 
 Mattsson Åke (ordf §§ 1-X) 
 Rådland Bodil  
 Rögård Christian  
 Söderman Ove 

Ersättare (ej personliga): 
 Blomqvist Björn (C) 
 Thyrén Henrik (C) 
 Sundin Janne (Lib) 
 Nordqvist Vidar (Lib) 
 Lundberg Helena (S) 
 Eloranta Gun-Britt (S) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga närvarande 
 
 
 
 

 Danielsson Sven-Anders, kommunstyrelsens ordförande 
 Brunström Erik, kommundirektör 
 Eklund Ida, ekon.chef   
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                              Erik Brunström 
Ordförande                                Sekreterare 
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 NN 
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NN 
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Intygar Erik Brunström, kommundirektör  

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den 
 

 

Underskrift Barbro Malmlund-Sundblom, 
byråsekreterare 
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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  

 
KALLELSE, ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
11.2.2021 

 
Nr 
 
1 
 

Tid Torsdagen den 18 februari 2021 kl 19:00 

Plats Breidablick, Finström 

 
Ärenden: 
 
§ 1 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 

§ 2 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 3 

§ 3 PROTOKOLLJUSTERING 4 

§ 4 VAL: KOMMUNFULLMÄKTIGES PRESIDIUM 4 

§ 5 MOTION: INVENTERING AV KOMMUNENS VERKSAMHET 5 

§ 6 AVTAL: GRUNDAVTAL NÅHD/NÅUD 7 

§ X MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 9 

FRÅGESTUND 9 

  

Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag av Roger Höglund, kommunfullmäktiges ordförande 2020. 
 
Möteskallelsen har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby 12.2.2021. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende på kommungården i Godby den 19.2.2021. 
 

Intygar Erik Brunström, kommundirektör  
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§ 1 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KF § 1  
I enlighet med kommunallagen 40 § och Finströms kommuns förvaltningsstadga 5 
§ öppnas det första sammanträdet för året av den fullmäktigeledamot som längst 
innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kommunen, och denne leder ordet tills 
ordförande och vice ordförande har valts för fullmäktige för det aktuella året.  
 
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 egenskap av den ledamot som längst innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kommunen 
öppnas sammanträdet av Åke Mattsson. [Åke 21 år och därefter Loffe 16 år?] 
 
Sammanträdet har kungjorts på anslagstavla och hemsida och kallelse skickats ut 
per papperspost 12.2.2021. 
Sammanträdet bevistas av XX beslutande ledamöter, varav XX ordinarie. 
 
Förslag:  
Kommunfullmäktige konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslut-
fört.  
 
Beslut: 
 

 

§ 2 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 

KF § 2 
Godkännande av föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
Förutsättningar för behandling av ärenden i fullmäktige enligt kommunallagen 44 §. 
 
Beslut: 
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§ 3 PROTOKOLLJUSTERING 

KF § 3  
Utses två protokolljusterare att justera protokoll, enligt förvaltningsstadgan 44 §.  
Protokollet justeras genast efter sammanträdets avslutande, på Breidablick. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses NN och NN. [senast CR och OS] 

 

 

§ 4 VAL: KOMMUNFULLMÄKTIGES PRESIDIUM 

KF § 4  
I enlighet med 40 § kommunallag för landskapet Åland (ÅFS 1997:73) och 
förvaltningsstadgan 5 § förrättas val av ordförande och vice ordförande i 
kommunfullmäktige för året. 

 
Fullmäktige väljer bland sina ledamöter ett presidium som består av en ordförande 
och en vice ordförande. Presidiet väljs för ett år i sänder.  
 

Beslut:  
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§ 5 MOTION: INVENTERING AV KOMMUNENS VERKSAMHET  

KF § 90/17.12.2020 

Ledamot Andreas Kanborg redogör för inlämnad motion enligt bilaga.  

Beslut:  

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att motion enligt bilaga förs till 
kommunstyrelsen för beredning. 

 

KS § X 10/20.1.2021 

Motionären föreslår att ge förvaltningen i uppdrag att inventera kommunens 
verksamhetsområden och kartlägga vilka områden som är lagstadgade samt en 
konsekvensbedömning av inbesparingar på icke lagstadgade områden inför 
budgetarbetet för år 2022, enligt bilaga. 
 

Det tänkta uppdraget tangerar långt det pågående arbetet inom arbetsgruppen 
med uppdrag att kartlägga behoven av och ge förslag till eventuella 
organisationsförändringar samt inbesparings-åtgärder och eventuella 
omstruktureringar vilka kan omfatta förändringar i eller indragning av tjänster och 
arbetsavtalsförhållanden samt permitteringar. 
 

Arbetsgruppen har konstaterat att Finström har en allmänt slimmad 
förvaltningsstruktur och att särskilt kommunens allmänna förvaltning är effektivt 
ordnad (mätt i antal anställda respektive kostnad i euro per invånare) vid jämförelse 
mot andra kommuner, vilket även framgår i statistik från Åsub. Inom 
verksamheterna i övrigt finns inte mycket marginaler sett till lagkrav och allmänna 
rekommendationer i fråga om service och bemanning, men inom bland annat 
biblioteks- och kulturverksamhet samt fritidsverksamhet tillhandahålls service 
utöver vad lagen kräver.  
 

Visst utrymme för inbesparingar finns, främst inom de områden vars verksamheters 
omfattning inte är exakt reglerad i lag, ifall man strikt begränsar servicen till vad 
lagen förutsätter. Sänkta anslag och/eller minskad personalresurs riskerar dock i de 
flesta fall att i någon mån att leda till minskad service gentemot invånarna som via 
skatten bekostar de tjänster politikerna beslutar att tillhanda-hålla. Det tydligaste 
och mest kostsamma exemplet utgörs av upprätthållande av en simhall (ca 250.000 
E/år, motsvarande 100 euro per invånare och år och nära 0,75 %-enheter på 
skatten). 
 

Arbetsgruppen resonerar sedan tidigare enligt motionens anda och kommer inom 
kort att gentemot kommunstyrelsen ge konkreta förslag till och resonemang kring 
inbesparingsåtgärder. 
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Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen meddelar kommunfullmäktige att det redan finns pågående 
arbete som förs i motionens anda och syfte och att förvaltningen sedan tidigare 
arbetar i angiven riktning i budgetprocesserna. 

Motionen föreslås därmed att lämnas utan vidare åtgärder. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

KF § 5/11.2.2021 

- Tillförs bilaga, till kännedom; Arbetsgruppen för organisationsförändringar, 
förhandlingsframställan (protokoll per 22.1.2021). 

 

Beslut: 
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§ 6 AVTAL: GRUNDAVTAL NÅHD/NÅUD 

KS § 200 / 9.12.2020 

Bilagor: Följebrev med protokollsutdrag och utkast till Grundavtal för Kommunal-
förbundet Norra Ålands utbildningsdistrikt 

Med anledning av ny lagstiftning inom området grundskola och barnomsorg 
behöver grundavtalet för kommunalförbundet Norra Ålands Högstadiedistrikt 
(NÅHD) uppdateras. 

Förbundsstyrelsen behandlade 18.11.2020 förslag till nytt grundavtal för NÅHD, 
som med förslaget byter namn till Norra Ålands Utbildningsdistrikt (NÅUD). Övriga 
ändringar rör bland annat förbundets utökade uppgifter samt att skoldirektören blir 
utbildningschef. 

Enligt 85 § i kommunallagen för landskapet Åland ÅFS (1997:73) kan ett grundavtal 
ändras om en majoritet av medlemskommunerna understöder ändringsförslaget. 
Kommunens beslut skall fattas av kommunens fullmäktige. 

För att ett nytt grundavtal ska kunna träda i kraft från början av år 2021 behöver 
avtalet godkännas inom december 2020, varför frågan bör föras till kommunfull-
mäktige även ifall kommunstyrelsen inte förordar godkännande av nuvarande 
avtalsförslag.  

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att förslag till grundavtal för 
Kommunalförbundet Norra Ålands utbildningsdistrikt inte kan godkännas med 
mindre än att följande ses över och korrigeras: 

8 §, 4 mom, om beslut om upplösning av förbundet. Formuleringen strider mot 20 § i avtalsförslaget 
gällande förbundets upplösning och bör därför strykas. 

11 §, grundkapital. Det finns inte någon formulering som visar grunden för den kommunvisa 
fördelningen av grundkapitalet. Detta behöver förtydligas. 

11 § förekommer två gånger, varför numreringen efter den först angivna 11 § måste göras om. 

15 §, om andelar och fakturering, är otydlig och bör inledas med definitioner av centrala begrepp 
såsom finansiering, nettokostnad och nyttjandegrad. Vidare bör det även tas in en formulering som 
klargör avskrivningarnas relation till amorteringarna.  

I övrigt anses liggande förslag till grundavtal för NÅUD tillfredsställande och 
godkännbart och målsättningen bör vara att ett enligt ovan reviderat avtalsförslag 
kan tas till ny behandling inom januari 2021.   

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

KF § 88/17.12.2020 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 

 



                                                                KOMMUNFULLMÄKTIGE                     PROTOKOLL 1 / 18.2.2021 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 19 februari 2021 Sid 8 

     

 

KS § 24 

Samarbetskommunernas direktörer inom NÅHD har förhandlat fram förslag till ändringar i 
tidigare förslag till grundavtal för kommunalförbundet Norra Ålands utbildningsdistrikt  

 

Nedanstående korrigeringar har gjorts i förhållande till tidigare behandlat avtalsförslag: 

 

3 §, Kommunalförbundets uppgifter. Förtydligande gällande punkt 8 och 9. 

11 §, Förbundets kansli. Tillägg att ”Utbildningschefen fungerar tillika som förbundsdirektör för förbundet”. 

Rättelse av paragrafnummer i det tidigare utkastet, så att numrering 11 § Grundkapital ändras till 12 § 
Grundkapital, osv löpande genom utkastet. 

12 § Grundkapital. Förtydligande av fördelningen av grundkapitalet, enligt beslut taget av förbundsfull-
mäktige FFMG 2015 § 15. 

15 §, Investeringar och kapitalfinansiering. Paragrafen är ny och syftar till att NÅUD ej i framtiden skall kunna 
bygga kassa för att finansiera sina kommande investeringar med driftsmedel. 

17 §, (jmf § 15 tidigare utkast) Medlemskommunernas betalningsandelar och fakturering. Den inledande 
stycket har förtydligats. Nettokostnader för driften ändras till nettodriftskostnader. Under NÅUDs förvaltning 
har i ”beräknas enligt nyttjandegrad” tagits bort i andra stycket, tredje stycket har ändrats till ”Förvaltningens 
nettodriftskostnad för verksamhet enligt punkt 7 och 9 enligt ingångna avtal” och fjärde stycket har ändrats 
till ”Förvaltningens arbetstid fastställs utifrån egna anteckningar, protokollförda möten och fattade tjänste-
mannabeslut”. Arbetstiden redovisas i budget och bokslut. Förvaltningens nettodriftskostnad fördelas enligt 
förvaltningens personalkostnader.”  

21 §, Ställningen för kommuner som utträder i kommunalförbundet och för kommuner som fortsätter 
verksamheten. Som en konsekvens av 12 §, så ändrar innehållet så att ett eventuellt utträde regleras utifrån 
respektive medlemskommuns andel av grundkapitalet. Syftet är att göra förfarandet tydligt reglerat. 

22 §, Upplösning och likvidation av kommunalförbundet. Här läggs till att förbundet skall likvideras om fyra 
medlemskommuners fullmäktigen så beslutar. Fördelningen mellan medlemskommunerna ändras till att 
motsvara respektive medlemskommuns andel av grundkapitalet. 

 

Uppdaterat förslag till grundavtal för Norra Ålands utbildningsdistrikt kf enligt bilaga. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige ett godkännande av nytt grundavtal 
för kommunalförbundet Norra Ålands utbildningsdistrikt enligt bilaga. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

KF § 6/18.2.2021 

Beslut: 
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§ X MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

 

Beslut: 

Lagenlig besvärsanvisning meddelas och sammanträdet förklaras avslutat XX:XX. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 

 

FRÅGESTUND  

- Ekonomichefen presenterar preliminärt bokslut 2020 
- Utrymme för övriga frågor 
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BESVÄRSANVISNING 
 

Över beslut som endast rör beredning eller verkställighet får besvär inte anföras. På dessa grunder får besvär i 
detta protokoll inte anföras beträffande paragrafer:  

KOMMUNALBESVÄR 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 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. 

Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16, 22101 MARIEHAMN 

Paragrafer i protokollet:  

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslut. 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 för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då 
beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den -. 

FÖRVALTNINGSBESVÄR 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16, 22101 MARIEHAMN 

Paragrafer i protokollet: - 

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

Besvärsskrift 

I besvärsskriften ska uppges 

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslut 

- motiveringarna till att beslutet bör ändras 

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den 
som författat besvärsskriften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort och postadress anges. 

Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. 

Inlämnande av handlingarna 

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna 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. 

Avgift 

Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 § i lagen om 
domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260 
euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning samt då besvär 
återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet. 


