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 Roger Höglund                             Ida Eklund 
Ordförande                                Sekreterare 
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NN 
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Intygar Ida Eklund, tf kommundirektör  

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den 
 

 

Underskrift Lillemor Eckerman, kanslist  
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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  

 
KALLELSE, ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
24.9.2020 

 
Nr 
 
4 
 

Tid Torsdagen den 24 september 2020 kl 19:00  

Plats Kommungården i Godby, Finström 

 
Ärenden: 
 
§ 45 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 

§ 46 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 3 

§ 47 PROTOKOLLJUSTERING 4 

§ 48 VAL AV REVISORER 5 

§ 49 BARNOMSORGS- OCH FRITIDSHEMSAVGIFTERNA FRÅN OCH MED 1.1.2021 7 

§ 50 INVESTERINGSPRIORITERING MED ANLENDING AV CORONA 8 

§ 51 BUDGETUPPFÖLJNING OCH BUDGETFÖRÄNDRING 2020 10 

§ 52 LÖNERÄKNINGSTJÄNSTER FÖR GETA 12 

§ 53 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 13 

FRÅGESTUND 13 

  

Ida Eklund tf kommundirektör, enligt uppdrag av Roger Höglund, kommunfullmäktiges ordförande. 
 
Möteskallelsen har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby 17.9.2020. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende på kommungården i Godby den 25.9.2020. 
 

Intygar Ida Eklund, tf kommundirektör  



                                                                KOMMUNFULLMÄKTIGE                     PROTOKOLL 4 / 24.9.2020 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 17 september 2020 Sid 3 

     

 

§ 45 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KF § 45  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  
Formalia rörande sammanträdets sammankallande regleras i förvaltningsstadgan 
13-14 §§, namnupprop 18 §, och beslutförhet enligt kommunallagen 23 §. 
  
Konstateras: 
Sammanträdet har kungjorts på kommunens elektroniska anslagstavla och kallelse 
skickats ut per e-post 17.9.2020. 
Sammanträdet bevistas av xx beslutande ledamöter, varav xx ordinarie. 
 
Förslag:  
Kommunfullmäktige konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och 
beslutfört.  
 
Beslut: 
 

§ 46 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 

KF § 46 
Godkännande av föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
Förutsättningar för behandling av ärenden i fullmäktige enligt kommunallagen 44 §. 
 
Beslut: 
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§ 47 PROTOKOLLJUSTERING 

KF § 47  
Utses två protokolljusterare att justera protokoll, enligt förvaltningsstadgan 44 §.  
Protokollet justeras genast efter sammanträdets avslutande, på Kommungården. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses NN och NN. 
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§ 48 VAL AV REVISORER 

KF § 12  
Fullmäktige utser revisorer för åren 2020-2023, enligt förvaltningsstadgans 128 §. 
För den granskning av förvaltningen och räkenskaperna som ska utföras för varje 
löpande räkenskapsår, väljer kommunfullmäktige efter nyval för sin mandatperiod 
två revisorer jämte personliga ersättare samt ett officiellt revisorsamfund. 
Kommunfullmäktige utser en av revisorerna till ordförande och en till viceordf. 

Konstateras: 
Revisorernas sammansättning år 2016-2019: 
Ordförande  Magnus Lundberg Ers. Anette Sundberg 
Vice ordförande Eivor Johansson Ers. Stefan Sjölund 
Officiellt revisorssamfund  BDO Audiator Oy 

Eivor Johansson och Anette Sundberg har meddelat att de står till förfogande för 
återval. 
Magnus Lundberg och Stefan Sjölund har meddelat att de inte står till förfogande 
för återval. 
Diskussion: 
Ledamot Håkan föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för vidare 
beredning samt upphandling av revisorssamfund. 
Förslaget vinner understöd. Inga andra förslag presenteras. 

Beslut:  

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för vidare beredning samt upphandling av revisorssamfund. 
 

KS § 22/4.3.2020 
Ekonomichefen har begärt från fyra och fått anbud från tre olika godkännbara 
aktörer. Offerterna är uppdelade på revision av Finströms kommun jämte skilt de 
kommunala bolagen Finströms kommunaltekniska Ab, Ålands Idrottscenter Ab och 
BAB Bärvägen 10-11. Anbudsförfrågan, offerter samt sammanställning enligt bilaga. 
 
Enligt åländsk lagstiftning finns, till skillnad från finländsk dito, inte krav på att 
samma revisorsamfund ska användas till hela koncernen. 
Den totala prisbilden, vilket samfund som blir billigast att anlita, varierar beroende 
på huruvida de anlitas även av de kommunala bolagen eller ej. 
Utöver pris har enligt anbudsförfrågan fullmäktige även rätten att ta i beaktande 
grad av kommunal erfarenhet.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att bland de inkomna anbuden 
välja ett revisorsamfund vilket även ges möjlighet för kommunens bolag att anlita 
samt utser två förtroendevalda revisorer, varav en ordförande och en viceordfö-
rande, jämte personliga ersättare för dessa. 
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Beslut: Enligt förslag. 
 

KF § 20/12.3.2020 
Diskussion: 
Ledamot Håkan Lundberg föreslår att BDO utses som revisorssamfund samt att 
frågan om förtroendevalda revisorer bordläggs. 
Förslaget vinner understöd och ingen däremot. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att som revisorsamfund, vilket även ges 
möjlighet för kommunens bolag, utse BDO, enligt offert (bil), och att frågan om 
förtroendevalda revisorer bordläggs. 
 

KF § 48/24.9.2020 

Beslut: 
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§ 49 BARNOMSORGS- OCH FRITIDSHEMSAVGIFTERNA FRÅN OCH MED 1.1.2021 

KS § 116/16.9.2020 

Bilaga A – KS § 116 

 

Från och med 1.1.2021 träder den nya landskapslagen om barnomsorg och 
grundskola (ÅFS 2020:32) ikraft och enligt denna ska barnomsorgsavgift inte 
uppbäras för förundervisning under minst 20 timmar per vecka under året innan 
barnet börjar i grundskolan eller får motsvarande undervisning på annat sätt.  

Kommunen ska senast tre månader före en ändring av avgifterna införs meddela 
vårdnadshavarna om ändringar, det vill säga senast den 30 september 2020.  

Kommunen har i nuläget tre olika avgiftskategorier; 60 % (upp till 25 timmar/vecka), 
80 % (25-35 timmar/vecka) och 100 % (över 35 timmar/vecka). Barnomsorgsavgift 
skulle inte uppbäras för förundervisning omfattande 25 h/v under året innan barnet 
börjar i grundskolan eller för motsvarande undervisning på annat sätt. Om ett barn i 
förundervisning har en plats omfattande 80 % uppbärs 30 % av heltidsavgift och om 
barnet har en heltidsplats uppbärs 60 % av heltidsavgift. 

Inkomstbortfallet för avgiftsfri förundervisning uppskattas till ca 30 000 euro per år.  

Semesterpenningen har återgått till tidigare nivåer varför en ändring av 
semesterpenningens procent av lönen från 5 procent tillbaka till 6 procent är 
motiverad.  

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att barnomsorgsavgifterna för 
år 2021 fastställs enligt bilaga A samt att avgiften för kommunens fritidshem 
fastställs till samma som halvtidsavgift inom barnomsorgen. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

KF § 49/24.9.2020 

Bilaga A – KF § 49 Barnomsorgstaxa 2021 

 

Beslut: 
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§ 50 INVESTERINGSPRIORITERING MED ANLENDING AV CORONA 

 
SamN § 51/ 28.4.2020  

Bilaga: Projektlista 2020, konsekvensbedömning av enskilda projekt  
Då kommunens ledning ser en risk för ökade underskott kommande år så föreslår 
tjänstemännen i förvaltningen att en prioritering görs bland de mest akuta 
investeringsbehoven och de mest nödvändiga driftsanslagen.  
Förvaltningen har tittat på konsekvenser av att flytta vissa anslag vilket finns 
bifogat.  
Planerings- och utvecklingschefens förslag:  
Samhällsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att förändringar görs i 
investeringsanslagen enligt bilaga.  
Beslut:  
Beslut enligt förslag. 
 

KS § 71/13.5.2020 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige beslut enligt samhällsnämn-
dens förslag, att förändringar görs i investeringsanslagen enligt bilaga.  
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KF § 36/11.6.2020 

Diskussion: 
Ledamoten Håkan Lundberg föreslår att förslaget omfattas med tillägget att 
fullmäktige, på grund av den rådande ekonomiska osäkerheten, uppmanar 
kommunstyrelsen att även se över övriga budgeterade investeringar under 2020 
samt ger byggnadskommittén för Rosengårds utbyggnad i uppdrag att se över 
möjligheten att revidera projektet med avsikt att minska den totala investeringen, 
för att återkomma till fullmäktige inom september 2020. 
Förslaget understöds av Elof Johns med flera. 
Ledamoten Miina Fagerlund understöder kommunstyrelsens förslag. 
Omröstning: 
Kommunstyrelsens förslag (JA) ställs mot Håkan Lundbergs förslag (NEJ), med 
följande utfall: 
JA: MF, FF, CR  Nedlagd röst:     JS, JB 
NEJ: RH, ÅM, LA, TH, EJ, AK, LK, LS, HL, BR, OS 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar med rösterna 11 mot 3 och 2 nedlagda enligt Håkan 
Lundbergs förslag, att kommunstyrelsens förslag omfattas med tillägget att 
fullmäktige, på grund av den rådande ekonomiska osäkerheten, uppmanar 
kommunstyrelsen att även se över övriga budgeterade investeringar under 2020 
samt ger byggnadskommittén för Rosengårds utbyggnad i uppdrag att se över 
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möjligheten att revidera projektet med avsikt att minska den totala investeringen, 
för att återkomma till fullmäktige inom september 2020. 
 
 

KS § 120/16.9.2020 
Bilaga D – KS § 120      Reviderad investeringsbudget 

Förvaltningen har gjort en översyn av innevarande års investeringar samt gjort ett 
förslag till reviderad investeringsbudget för innevarande år som följd av det 
ekonomiska läget.  

I det reviderade förslaget har upptagits medel enbart för färdigställande av 
projekteringen av Rosengårds utbyggnad. Gällande möjlighet till reviderad budget 
för genomförandet av Rosengårds utbyggnad avvaktar förvaltningen 
byggnadskommitténs förslag. 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige reviderar innevarande års 
investeringsbudget i enlighet med bilaga D. Investeringarna uppgår således till totalt 
ca 609 000 euro, utöver det tillkommer kostnader för eventuell byggstart av 
Rosengårds utbyggnad. Rosengårds utbyggnad ska i sin helhet finansieras med lån i 
enlighet med budget. 

Beslut: 

Enligt förslag med tillägget att byggnadskommittén presenterar ett reviderat förslag 
för Rosengårds utbyggnad på kommunfullmäktigemötet. Vidare konstateras att 
byggstart av Rosengårds utbyggnad inte kommer kunna ske under år 2020. 

 

KF § 50/24.9.2020  

Bilaga B – KF § 50      Reviderad investeringsbudget 

 

Beslut: 
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§ 51 BUDGETUPPFÖLJNING OCH BUDGETFÖRÄNDRING 2020 

KS § 121/16.9.2020 
Bilaga E– KS § 121      Budgetuppföljning och prognos 

Bilaga F– KS § 121      Reviderad finansieringsanalys 

Senaste fastställda budgetuppföljning per 31.7.2020 visar att 
verksamhetsintäkterna underskrider budgeten men eftersom kommunen gör 
flertalet kvartalsfaktureringar visar prognosen att intäkterna borde uppnå 
budgeterad nivå vid årets slut. På kostnadssidan ligger utfallet 5 % under budget.  

Skatteintäkterna har flutit in enligt budget men det ekonomiska läget kombinerat 
med en optimistisk budgetering gör att skatterna troligtvis inte kommer att uppnå 
budgeterad nivå. Finlands Kommunförbund har gett en prognos som innebär 
1 051 000 euro lägre skatteintäkter än budgeterat.  

Kommunen har som följd av det ekonomiska läget fått ca 425 000 euro i extra 
landskapsandelar. Trots detta innebär det att om skatteutfallet faller ut ca 1 miljon 
lägre och kostnaderna uppgår till budgeterad nivå påökat med socialvårdens 
tilläggsbudget att kommunen vid årsskiftet har en kassa som understiger behovet 
för att klara driften.   

 
Fortsätter kostnadssidan underskrida budgeten med 5 % blir årsbidraget -181 000 
och då klarar kommunen nätt och jämnt behovet av likviditet för driften. 

 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antecknar budgetuppföljningen 
till kännedom. Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige drar ner 

Budget Prognos 1

Finström Finström

Verksamhetsinkomster 1 525          1 525          

Verksamhetskostnader 14 771-       14 905-       

Verksamhetsbidrag 13 246-       13 380-       

Skatteinkomster 9 330          8 279          

-kommunalskatt 8 690          7 700          

-fastighetsskatt 179             179             

-samfundsskatt 426             350             

-övriga skatteinkomster 35               50               

Landskapsandelar 3 758          4 183          

Finansiella intäkter och kostnader 50-               50-               

Årsbidrag 208-             968-             

Avskrivningar 650-             650-             

Bokslutsdispositioner -              -              

Räkenskapsperiodens resultat 858-             1 618-          
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innevarande års budgeterade skatter med 1 051 000 euro samt höjder budgeten för 
landskapsandelar med 425 000 euro enligt bilaga E.  

Kommunfullmäktige antar även en reviderad finansieringsanalys där den nerdragna 
skattebudgeteringen, förhöjda landskapsandelarna, tilläggsbudgeten inom 
socialvården, den uppdaterade investeringsbudgeten samt den nyantagna 
amorteringsplanen är beaktade enligt prognos 1 i bilaga F.  

På grund av det svårprognostiserade läget ger kommunfullmäktige 
kommunstyrelsen i uppdrag att rapportera månatlig kostnadsutveckling och 
skatteutfall till kommunfullmäktige och beroende på utvecklingen inkomma med 
åtgärdsförslag för att klara av likviditetsbehovet. 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet men för det till 
kommunfullmäktige för kännedom. Kommunstyrelsen avser föra eventuella förslag 
till budgetändringar inom oktober. 

 

KF § 51/24.9.2020 
 

Bilaga C – KF § 51      Budgetuppföljning och prognos 

Bilaga D – KF § 51      Reviderad finansieringsanalys 

 
Beslut: 
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§ 52 LÖNERÄKNINGSTJÄNSTER FÖR GETA 

KS § 100/26.8.2020 

Geta kommuns styrelse har skickat ut förfrågan om köp av tjänst gällande 
löneräkningsfunktionen samt viss personaladministration, enligt bilaga A. 
Finströms centralförvaltning har tagit fram ett förslag enligt bilaga B. 
I de tjänster som erbjuds enligt bilaga ingår även konsultation och rådgivning. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda Geta kommun köp av löneräknartjänster 
enligt bilaga 2, att gälla fr o m 1.1.2021. Kommundirektören uppdras att förhandla 
närmare kring detaljer samt att vid överenskommelse ingå avtal i linje med 
erbjudandet, som i så fall även beaktas i kommunens budget för 2021 och framåt 
varför ärendet även delges kommunfullmäktige till kännedom och för diskussion. 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 

KF § 52/24.9.2020 

Beslut: 
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§ 53 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

 

Beslut: 

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

FRÅGESTUND  
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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. 


