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§ 60 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KF § 60  
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 7.11.2019. 

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: 

 

§ 61 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 

KF § 61 
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: 

 

§ 62 PROTOKOLLJUSTERING 

KF § 62 
Utses två protokolljusterare att justera protokoll, enligt förvaltningsstadgan 44 §.  
Protokollet justeras genast efter sammanträdets avslutande, på Kommungården. 
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Beslut:  

Till protokolljusterare utses NN och NN. [senast CR och OS] 
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§ 63 BUDGET: BUDGETUPPFÖLJNING KVARTAL III 

KS § 190/6.11.2019 

Ekonomiförvaltningen har sammanställt en uppföljning över perioden januari till 
och med september 2019, med ett prognostiserat årsresultat, enligt bilaga.  

Utöver ekonomisk uppföljning ges även en projektuppföljning med fokus på status 
på investerings-projekt såsom Rosengårds tillbyggnad.  

 

Tf kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen tar budget- och projektuppföljning till kännedom och delger 
desamma till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

KF § 62  
Kommunstyrelsen delger budget- och projektuppföljning till kännedom. 

 

Beslut:  
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§ 64 BUDGET 2020  

KS § 110/5.6.2019 

Budgetprocessen för Finströms kommuns budget år 2020 har diskuterats vid en 
gemensam sittning mellan arbetsgruppen för budget respektive reformuppföljning. 
Förslag till budgetdirektiv ges nu enligt bilaga. 

Budgetdirektiven fastställs i kommunstyrelsen 5 juni och budgetseminarium hålls i 
anslutning till kommunfullmäktige 13 juni, kl 15-18, på Breidablick. 

I budgetdirektiven sätts fokus på politiska målsättningar, med främst mätbara och 
helst max 2-3 st verksamhetsmål och kända eller uppskattade behov specifika för det 
aktuella budgetåret. Även taxor och avgifter ses över i budgetprocessen. 
Investeringarna ägnas särskild uppmärksamhet och där manas till strikta priorite-
ringar samt att i första hand utgå från de sedan tidigare äskade åtgärder och projekt 
som återfinns i den gällande ekonomiplanen för åren 2020-2021 jämte projekt som i 
processen kring framtagande av denna lagts åt sidan. 

Utrymmet för investeringar är ytterst begränsat. Följs innevarande års budget 
kommer kommunens samtliga investeringar därefter att behöva finansieras genom 
lån. Skuldbördan är redan besvärande hög och skattesatsen fortsättningsvis en full 
procentenhet över genom-snittet för Ålands kommuner. Utöver 2-3 mål per verk-
samhetsområde ska kommunen som helhet ha 2-3 för året specifika fokusområden 
som ska genomsyra all verksamhet. 

Nämndernas budgetförslag lämnas in inom september och ledningsgrupp och 
politiska presidierna, inklusive nämndordföranden, håller ett uppföljande möte inom 
oktober inför skattesatsernas fastställande i november och budgetens slutbehandling 
i december 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner budgetdirektiv enligt bilaga och delger desamma jämte 
ovanstående till nämnderna för åtgärder enligt direktiv samt till kommun-fullmäktige 
för kännedom. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

KF § 39/13.6.2019 

Kommunstyrelsen har godkänt budgetdirektiv enligt bilaga och delger desamma 
jämte ovanstående till nämnderna för åtgärder enligt direktiv samt till kommunfull-
mäktige för kännedom. 

Beslut: 

Kommunfullmäktige tar budgetdirektiv för år 2020 till kännedom, efter genomfört 
budgetseminarium. 
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38 § BUDGET 2020 
RN § 38/12.9.2019 

Förslag till budget för samarbetskommunerna år 2020. 

Avtalskårerna har inkommit med äskanden och budgetförslag. 

Budgetförslag; enligt bilaga: 

[…] 

Bilaga B – RN § 38, Finström 

[…] 

De gemensamma kostnaderna ingår som separata förslag i Bilaga E-RN § 38. 
Fördelningen är beaktad i samtliga bilagor. 

Räddningschefens förslag: Den gemensamma räddningsnämnden omfattar 
budgetförslaget för 2020 enligt bilaga A-I RN § 38. 

Beslut: Den gemensamma räddningsnämnden omfattar budgetförslaget för 2020 
enligt bilaga A-I RN § 38 med följande tillägg; 

I bilaga H-RN § 38 Saltvik - under 8010 Västra Saltvik FBK; 

4320 – minskas anslag med 4 700 euro till 22 000 euro. 

4580 – stryks 10 000 euro för ytbeläggning golv vagnshall. 

Vidare införs 4576 elektricitet om 3 500 euro. 

Under 8011 Östra Saltvik FBK; 

4570 – minskas anslag med 500 euro till 4 000 euro. 

§ 15 BUDGETFÖRSLAG 2020, EKONOMIPLAN 2021-2022 
LbrN § 15/20.9.2019 

Kommunstyrelsen i Finström har fastställt direktiv för 2020 års budget och 
ekonomiplan 2021-2022. Enligt direktiven ligger bokslutsutfallet 2018 som grund för 
ramen för driften. 

Förslag: För lantbruksnämnden med omfattande intäkter 2018, blir utgångsläget 
missvisande eftersom nämnden inte kan kalkylera med motsvarande intäkter i 
budgetförslaget 2020. 
Föreslås att nämnden godkänner förslag till budget och ekonomiplan enligt 
bilaga2. 
Beslut: Förslaget godkändes. 

§ 58 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022 INVÅNARNÄMNDENS FÖRVALTNING 
InvN § 58/24.9.2019 

•Bilaga 2: Vart är vi på väg? Budgetdirektiv för år 2020. 

•Bilaga 3: Budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, Invånarförvaltning 

Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiven för 2020 den 5.6.2019 § 110. Enligt 
dessa direktiv sätts fokus på mätbara politiska målsättningar och max 2-3 
verksamhetsmål. Budgetramen utgår från bokslut 2018. När det gäller investeringar 
uppmanas till strikta prioriteringar som i första hand utgår från tidigare äskade 
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åtgärder och projekt som återfinns i den gällande ekonomiplanen för åren 2020-
2021. Utrymme för investeringar är ytterst begränsat. Utöver 2-3 mål per 
verksamhetsområde ska kommunen som helhet ha 2-3 för året specifika 
fokusområden som ska genomsyra all verksamhet. 

Personal- och servicechefens förslag: Att invånarnämnden godkänner budget-
förslaget för invånarnämndens förvaltning 2020 och ekonomiplan 2021-2022 och 
överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Beslut: Enligt förslag. 

§ 61 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022, SOCIALVÅRDEN 
InvN § 61/24.9.2019 

•Bilaga 5: Budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, Socialvård 

Kommunstyrelsen har fastställt budgetdirektiv för 2020, ramen för socialvården 
uppgår till 1 972 071 euro. 

Socialchefen har uppgjort ett förslag till budget. Förslaget är -2 230 233 euro och 
därmed totalt 258 162 euro över budgetramen. 

Noteras att Ålands omsorgsförbund ännu inte har inkommit med sitt förslag till 
budget för 2020 varvid kostnader för specialomsorg med största sannolikhet 
kommer att öka. Kända förändringar (ökad dagverksamhet och korttidsvård) ingår 
dock i socialvårdens förslag till budget. 

Socialchefens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslaget och sänder det 
till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Beslut: Enligt förslag. 

§ 64 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022, ÄLDREOMSORGEN 
InvN § 64/24.9.2019 

•Bilaga 7:  Budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, Äldreomsorgen 

Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2020 den 5.6.2019 § 110. Enligt 
dessa direktiv skall budgetramen utgå från bokslut år 2018. 

Ansvariga tjänstemän har tagit fram ett budgetförslag för äldreomsorgen och 

äldreomsorgsledaren har berett ärendet. 

Motiveringar till avvikelser: 

-Anslaget för Rosengårds konto har överskridits, men ökningen är på grund av 
lönehöjningar enligt avtal 

-Folkhälsan har budgeterats utgående för tre personer, tidigare två 

-Oasens anslag gäller för tolv personer år 2020, varav fem är demensvård och sju är 
institutionsvård. Det är samma som för år 2019, men av någon oklar anledning har 
anslaget för demensvård fallit bort för år 2019 

-Äldis är utanför ramen eftersom den inte fanns med i bokslut 2018. 

Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 
2020 och ekonomiplan 2021-2022 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 
vidare behandling. 
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Beslut: Enligt förslag. 

§ 66 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022, BARNOMSORGEN 
InvN § 66/24.9.2019 

•Bilaga 9: Budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, Barnomsorgen 

Barnomsorgens budget omfattar barnomsorg i daghem (inklusive barnomsorgens 
förvaltning) och övrig barnomsorg. 

Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2020 den 5.6.2019 § 110.  

 

Motiveringar till avvikelser: 

-Utökning av kostnader för kundtjänster köpta av övriga har höjts med hänvisning 
till nyttjande av Waldorfbarnträdgården 

-Utökning av lönekostnader p.g.a. nytillkomna behov 

-Genomförda löneförhöjningar är inte beaktade i ramen 

Barnomsorgschefens förslag:  Föreslås att invånarnämnden godkänner 
budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022 och överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Beslut: Enligt förslag. 

§ 68 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022 FÖR SKOLA OCH FRITIDSHEM 
InvN § 68/24.9.2019 

•Bilaga 11: Budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, Skola och fritidshem 

•Bilaga 12: Budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, NÅHD 

Kommunstyrelsens fastställde budgetdirektiv för 2020 den 5.6.2019 § 110.  

De ansvariga tjänstemännen har tagit fram ett budgetförslag för Källbo skola och 
fritidshemmet utifrån den givna ramen på -1 646 766 euro, förslaget ligger 107 679 
euro över ram pga. utökningar av personal och ökade materialkostnader. 

NÅHD:s budget behandlas i förbundsstyrelsen 25 september och i förbunds-
fullmäktige 7 november. För NÅHD har Finström satt ramen till -1 607 742 euro och 
förslaget ligger på - 1 823 397 euro. 

Budgetförslaget presenteras av skolföreståndare Sofi Ekholm och skoldirektör 
Cecilia Johansson. 

Skoldirektörens förslag:  Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2020 och 
ekonomiplan 2021-2022 och skickar dem vidare till kommunstyrelsen för vidare 
behandling. 

Beslut: Enligt förslag. 

§ 70 MEDBORGARINSTITUTETS KOSTNADER 2020 
InvN § 70/24.9.2019  

Avgiften för Medis (Medborgarinstitutet) ligger som grund för budgetförslaget 
2020. Under två år har kommunerna fått extra bidrag från LR (8879 euro) för att 
uppväga en del av den kostnads-ökning som uppstod för kommunerna 2018 då man 
minskade ner bidraget direkt till Medis. 
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På en direkt fråga till finansavdelningen (september 2019) finns inga beslut på att 
utbetalningen kommer att fortgå. Därför blir ökningen i budgetförslaget jämfört 
med ramen: 16907 euro, vilket är omöjligt att spara in från andra konton inom 
kultur och fritid. 

Biblioteks- och kulturchefens förslag: Att budgetramen utökas med 16907 euro och 
ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Beslut: Enligt förslag. 

§ 73 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022, KULTUR OCH FRITID 
InvN § 73/24.9.2019 

 •Bilaga 16: Budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, kultur och fritid 

•Bilaga 17: Investeringsförslag /gräsklippare för fritid 

 

Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2020 den 5.6.2019 § 110.  

Motiveringar till avvikelser: 

-Kommunens andel av MEDIS kostnaderna steg under 2018 men uppvägdes av ett 
tillfälligt bidrag från LR. Beslut om motsvarande bidrag för 2020 finns inte varför 
ökningen jmf med ramen blir stor och omöjlig att uppvägas av indragningar på 
andra konton. 

-Tidigare bokutgivningar (Godbyboken och Finströmsboken) har inbringat 
försäljningsinkomster som vi inte kan räkna med inför 2020. 

Biblioteks- och kulturchefens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 
2020 och ekonomiplan 2021-2022 samt investeringsförslag enligt bilaga och 
överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Beslut: Enligt förslag. 

§ 74 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022, CENTRALKÖK 
InvN § 74/24.9.2019 

•Bilaga 18: Budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, Centralkök 

•Bilaga 19: Investeringsförslag/ stekbord centralköket 

Kommunstyrelsens fastställde budgetdirektiv för 2020 den 5.6.2019 § 110. 

Enligt dessa direktiv skall budgetramen utgå från bokslut år 2018.  

Ansvariga tjänstemän har tagit fram ett budgetförslag för centralköket. 
Budgetförslaget presenteras av bespisningschefen. 

Motiveringar till avvikelser: 

-förhöjda personalkostnader p.g.a. allmänna löneförhöjningar 

-inköpspriset på livsmedel har höjts 

-centralköket innefattas även av Rosengårds kök och Källbo skolas kök. Förmän är 
bespisningschef och ansvarig kock. 
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Bespisningschefens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2020 och 
ekonomiplan 2021-2022 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare 
behandling. 

Beslut: Enligt förslag. 

§ 116 BUDGET BYGGNADSINSPEKTION 2020 
SamN § 116/1.10.2019 

Bilaga Budget 

Bilaga Taxor 

Byggnadsinspektören har tagit fram ett förslag till taxor, driftsbudget och 
ekonomiplan för 2020–2022. 

Byggnadsinspektörens förslag: Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och 
ekonomiplan och ger det som sitt förslag till kommunstyrelsen. 

Beslut: Beslut enligt förslag. 

§ 117 BUDGET TEKNISK SEKTOR 2020 
SamN § 117/1.10.2019 

Bilaga Budget 

Bilaga Taxor 

Bilaga avvikelser till driftsavvikelser 

 

Tjänstemännen inom teknisk sektor har tagit fram ett förslag till taxor, driftsbudget 

och ekonomiplan för 2020-2022. 

Kommuningenjörens förslag: Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och 
ekonomiplan och ger det som sitt förslag till kommunstyrelsen. 

Beslut: Beslut enligt förslag. 

§ 118 BUDGET HYRESHUS 2020 
SamN § 118/1.10.2019 

Bilaga Budget 

Bilaga Prislista 

Disponenten har tagit fram ett förslag till taxor, driftsbudget och ekonomiplan för 

2019-2021. Konsumentpris för Åland sedan senaste hyresjustering ligger på 0,5%. 

Kommuningenjörens förslag: Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och 
ekonomiplan samt lämnar hyresnivåerna oförändrade och beaktar höjningen till år 
2021 och ger det som sitt 

förslag till kommunstyrelsen. 

Beslut: Beslut enligt förslag. 

§ 119 BUDGET INVESTERINGAR 2020-2022 
SamN § 119/1.10.2019 

Bilaga investeringsäskanden sammanställning 
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Planerings- och utvecklingschefen har tagit fram ett förslag till investeringsplan för 
2019-2021. 

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, man har även fokuserat på att 
hålla kvar kassa och istället ta en större kostnad för drift under de närmaste åren. 

Beslut: Beslut enligt förslag. 

 

KS § 181/30.10.2019 
Nämndernas budgetförslag har lämnats in inom september och ledningsgrupp och 
politiska presidierna, inklusive nämndordföranden, har hållit ett uppföljande möte 
inom oktober inför skattesatsernas fastställande i november och budgetens 
slutbehandling i december. En sammanställning över nämndernas budgetförslag har 
upprättats, enligt bilaga.   

 

Totala verksamhetskostnader uppgår till 14,9 ME, vilket är 1,6 ME (12 %) mer än 
bokslut 2018 – som enligt budgetdirektiven utgör ram för budgeteringen för år 
2020.  

 

Jämfört med bokslut 2018 är det främst kostnader för personal samt köptjänster 
som ökar. Verksamhetsintäkterna håller sig totalt sett på nära oförändrade nivåer. 

 

Årsresultatet innebär underskott om nära -1,1 ME och även negativt årsbidrag nära 
-450.000 euro, motsvarande drygt en full procentenhet på inkomstskatten. 

 

Enligt prognoser för innevarande år kommer även årets resultat att motsvara runt 1 
ME i underskott och kommunens likvida kassamedel börjar nu bli ansträngda. 

Negativt årsbidrag innebär negativt kassaflöde för driften, före avskrivningar och 
budgeterade nyinvesteringar, vilka även i sin helhet måste finansieras med lånade 
pengar.  

 

För att undvika negativt årsbidrag förutsätts inbesparingar om 450.000 euro 
alternativt höjning av inkomstskatten med en procentenhet från 18,50 till 19,50 % 
(innebär skattehöjning 5,4 %).  

 

Kommunen har redan en avsevärt större skuldbörda per invånare och ett högre 
skatteuttag än genomsnittet för Ålands kommuner varför utrymmet för nya lån och 
höjda skatter är begränsat.  
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Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge nämnderna i uppdrag att söka minska 
nettodriftskostnaderna med minst 450.000 euro, för att undvika negativt årsbidrag, 
fördelat enligt följande: 

Invånarsektorn -300.000 

Samhällssektorn -100.000 

Allmän förvaltning -50.000 

Det preliminära budgetförslaget enligt bilaga förs till kommunfullmäktige för 
kännedom och diskussion. Budgetansvariga tjänstemän uppmanas att inför 
kommunfullmäktiges budgetremissmöte 14 november, där skattesatserna fastställs, 
redogöra för upplevda möjligheter till och konsekvenser av inbesparingar på driften 
enligt ovan jämte alternativ till föreslagna investeringar.  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige efter detta ger nämnderna i 
uppdrag att senast 27 november till kommunstyrelsen lämna in reviderade 
budgetförslag enligt ovanstående målsättning.  

  

Beslut: 

Enligt förslag. 

 
KF § 64 

Kommunstyrelsen för det preliminära budgetförslaget enligt bilaga för kännedom 
och diskussion till kommunfullmäktige. Budgetansvariga tjänstemän har uppmanats 
att inför kommunfullmäktige redogöra för upplevda möjligheter till och 
konsekvenser av inbesparingar på driften enligt ovan jämte alternativ till föreslagna 
investeringar.  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige efter detta ger nämnderna i 
uppdrag att senast 27 november till kommunstyrelsen lämna in reviderade 
budgetförslag enligt ovanstående målsättning.  

 

Beslut: 
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§ 65 INKOMSTSKATTESATSEN FÖR ÅR 2020  

KST § 203/6.11.2019 
Upptas till behandling Finströms kommuns inkomstskattesats för år 2020.  

 

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”. 

 

Det vägda genomsnittet för Ålands kommuner år 2019 är 17,38 procent (lands-
bygden 17,49 %). Högsta förekommande är Kökar med 19,75 procent. Två 
kommuner; Lumparland och Sund, uppbär 19,50 procent. Övriga Norra Åland 
varierar mellan 17,25 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 (7 okt, bil) för Finströms kommun 
väntas kommunalskatteintäkterna år 2020, med bibehållen skattesats, bli 0,2 ME 
(2,4 %) större än budgeterat för innevarande år. Budgeten baserades på de 
prognoser för år 2019 som fanns tillgängliga hösten 2018, men dessa har under året 
skrivits ner. Prognosen för 2020 är nu drygt 0,7 ME större än den uppdaterade 
prognosen för år 2019. Inkomstskatterna väntas sedan öka med drygt 300.000 E/år.  

 

En procentenhet på inkomstskatten motsvarar ca 425.000 euro (0,25 % ca 105.000).  

 

Det preliminära budgetförslaget innebär ett kraftigt underskott med negativt 
årsbidrag vid oförändrade skattenivåer. 

 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för år 
2020 bibehålls såsom oförändrad på 18,50 procent. 

 

Diskussion:  

Ledamot Miina Fagerlund föreslår att skatten höjs med 0,25 %. 

Förslaget vinner inget understöd. 
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Beslut: 

Enligt förslag. 

Ledamot Miina Fagerlund reserverade sig mot beslutet. 

 
KF § 65 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för år 
2020 bibehålls såsom oförändrad på 18,50 procent. 
 

Beslut: 
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§ 66 FASTIGHETSSKATTER FÖR ÅR 2020  

KST § 203/6.11.2019 
Upptas till behandling fastighetsskatternas procentsatser för år 2020. 
 
Finström sänkte inför år 2018 den allmänna fastighetsskatten från 0,75 till 0,50 
procent, vilket ändå är högre än genomsnittet för Ålands kommuner (0,36 % år 
2019). Kommunen uppbär ingen skatt för stadigvarande bostadsbyggnad. För 
”övriga bostadsbyggnader” (fritidshus mm) uppbär sedan långt tillbaka samtliga 
kommuner på Åland 0,90 %, 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.  
 
   Finström Snitt Åland +/- 0,25 %-enh 
Allmän fastighetsskatt:   0,50 %  0,36 ca 60.000 E 
Stadigvarande bostadsbyggnad: 0,00 % 0,13 ca 140.000 E 
Övriga bostadsbyggnader:   0,90 %  0,90   
Obebyggda byggplatser  3,00 % 
Allmännyttiga samfund  0,00 % 
 
Av kommunens sammanlagda skatteintäkter om cirka 9,3 miljoner euro enligt 
prognos för år 2020 står de olika fastighetsskatterna alla tillsammans för blott 
179.000 euro (<2 %). 
 
Tf kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer fastighetsskatternas 
procentsatser såsom oförändrade för år 2020, enligt ovan.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KF § 66 
 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer fastighetsskatternas 
procentsatser såsom oförändrade för år 2020, enligt ovan.  

 

Beslut: 
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§ 67 ROSENGÅRDS UTBYGGNAD  

KS § 133/28.8.2019 
Arbetsgruppen för Rosengårds tillbyggnad är i skede att avsluta koncepthandlingar 
varvid man avser uppmärksamma kommunstyrelsen på nyuppkomna behov i och 
med en utbyggnad. 

 

Interna rockader har skett i flera utrymmen. I den tidigare rapporten där behoven 
för utbygganden redogjordes var ingen ordentlig analys av biutrymmen gjord utan 
fokus var på klientbehoven framöver. Det innebär att tillbyggnadsbehoven är större 
än tidigare planerat. Främst är det korridorsytor och övriga utrymmen såsom teknik 
och personal som ej är beaktat i tillräcklig utsträckning. 

 

För att kompensera detta i kostnaden för utbyggnaden har en genomgång av alla 
utrymmen utförts i konceptskedet.  

 

Arbetsgruppen vill med detta uppmärksamma kommunstyrelsen på de 
tillkommande behoven innan man går vidare med bygglovshandlingar. 

  

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tar till kännedom och diskussion lägesrapport från arbetsgruppen 
för Rosengårds tillbyggnad och beslutar om eventuella riktlinjer för det fortsatta 
arbetet. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag åt planerings- och utvecklingschefen att 
ta fram förslag till reviderad projektplan inför nästa kommunstyrelsemöte, där 
arbetsgruppen torde kunna ombildas till byggnadskommitté inför att man går 
vidare med bygglovshandlingar samt stödansökan gentemot landskapsregeringen. 

 

KS § 160/11.9.2019 
PoU-chefens förslag till reviderad projektplan för om- och tillbyggnad av Rosengård 
enligt bilaga. 

 

Tillsättande av byggnadskommitté torde med fördel kunna skjutas upp till det 
styrelsemöte som hålls efter det att fullmäktige behandlat instruktion för 
byggnadskommittéer jämte projektdirek-tiv för Rosengård. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att reviderade projektdirektiv 
för om- och tillbyggnad av Rosengård godkänns enligt bilaga. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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KF § 53/19.9.2019 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att reviderade projektdirektiv 
för om- och tillbyggnad av Rosengård godkänns enligt bilaga. 

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt förslag. 

 

KS § 183/16.10.2019 
I anslutning till uppdaterade budgetprognoser för innevarande år jämte preliminära 
budgetförslag för kommande år konstateras att investeringsutrymmet blir 
ytterligare mindre än tidigare beräknat. Om- och tillbyggnad av Rosengård är det 
enskilt största och högst prioriterade investeringsprojektet för de närmaste åren, 
men den kalkylerade kostnaden för projektet är nu högre än vad som tidigare 
budgeterats.  

 

Ledningsgruppen har diskuterat alternativa möjligheter i investeringsbudgeten och 
identifierat en potentiell möjlighet att minska på omfattningen och därmed också 
investeringsutgiften för Rosengårdsprojektet. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen ger arbetsgruppen för om- och tillbyggnad av Rosengård i 
uppdrag att omgående se över alternativa lösningar för om- och tillbyggnaden av 
Rosengård, med eventuellt minskat antal rum och/eller andra kostnadsbesparande 
åtgärder.  

 

Diskussion: 

Sven-Anders Danielsson föreslår att antalet rum bibehålls men att möjliga 
inbesparingar i övrigt ses över med särskilt fokus på köket. 

 

Beslut: 

Enligt förslag men med korrigeringen enligt Sven-Erik Anderssons förslag, att antalet 
rum bibehålls men att möjliga inbesparingar i övrigt ses över med särskilt fokus på 
köket. 

 

KS § 192/6.11.2019 
Arbetsgruppen har kontrollerat projektkalkylen och ser inga möjligheter till 
betydande inbesparingar med mindre än minskat antal rum och/eller avkall på 
miljöbyggnadsåtgärder, vilka dock förutsätts för möjlighet till stöd vilket gör dem 
kostnadsneutrala, protokoll enligt bilaga. 
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Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tar till kännedom arbetsgruppens översyn av möjliga 
inbesparingar avseende om- och tillbyggnad av Rosengård och för skissritningarna 
enligt bilaga till kommunfullmäktige för fastställelse.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

KF § 67 
Kommunstyrelsen för skissritningarna av Rosengårds tillbyggnad enligt bilaga till 
kommunfullmäktige för fastställelse 

Beslut: 
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§ 68 GEMENSAM RÄDDNINGSMYNDIGHET 

KS § 11/9.1.2018 
Den av kommunerna tillsatta arbetsgruppen för att se på möjligheterna att på 
frivillig väg upprätta en gemensam räddningsmyndighet och nämnd på Åland har 
vid sitt senaste möte 20.11.2018 omfattat ett avtalsförslag och inbegär nu 
synpunkter från kommunerna, senast 31.1.2019. Protokoll, presentation och 
avtalsförslag enligt bilaga. 

 

Enligt förslaget skall Mariehamns stad vara värdkommun för den gemensamma 
räddnings-myndigheten och nämnden. Antalet nämndledamöter föreslås vara sju 
(7) enligt följande mandatfördelning mellan avtalskommunerna: 

- Mariehamns stad, två ledamöter med ersättare 

- Jomala kommun, en ledamot med ersättare 

- Eckerö kommun, Hammarlands kommun, Lemlands kommun och Lumparlands 
kommun utser bland sig en ledamot med ersättare den första mandatperioden och 
mandatperioden därefter två ledamöter med ersättare. Denna alternering av 
mandat fortsätter sedan tillsvidare. 

- Finströms kommun, Geta kommun, Saltviks kommun, Sunds kommun och Vårdö 
kommun utser bland sig två ledamöter med ersättare den första mandatperioden 
och mandatperioden därefter en ledamot med ersättare. Denna alternering av 
mandat fortsätter sedan tillsvidare. 

- Brändö kommun, Föglö kommun, Kumlinge kommun, Kökar kommun och 
Sottunga kommun utser bland sig en ledamot med ersättare. 

Värdkommunen har rätt att utse ordförande och Jomala kommun viceordförande 
för den gemensamma nämnden. 

Kostnadsfördelningen för myndigheten och sker enligt antal invånare per 1.1 
aktuellt verksamhetsår. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen omfattar förslaget till avtal om gemensam räddningsmyndighet 
och dito nämnd. 

 

Beslut: 

Enligt förslag, med undantag av nämndens sammansättning, där kommunstyrelsen 
föreslår att nämnden utökas med en ordinarie plats jämte personlig ersättare för 
densamme, att reserveras för Norra Ålands kommuner. 

 

KS § 136/28.8.2019 
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Det slutliga avtalsförslaget presenterades på ett gemensamt möte den 23.5.2019. 
Det är framtaget av Jomala kommun och staden tillsammans i enlighet med 
uppdrag från samtliga kommuner och utgående från diskussioner med samtliga 
kommuner närvarande. 

 

Räddningsområde Ålands landskommuner hade ett möte den 11.7.2019 där man 
rekommenderar sina medlemskommuner att inte ingå i det slutliga förslaget till 
myndighetssamarbete (bil a), bland annat då de frågor som ställts vid mötet i maj 
inte ännu besvarats samt mot bakgrund av farhågan att myndigheten ska placeras i 
räddningsverkets lokaler som enligt stadens budget byggs till för ändamålet.  

 

Mariehamns stad har efter det, i separat e-post (bil b), svarat på de frågor som 
framförts, och även i en separat försäkran meddelat att en eventuell gemensam 
myndighet inte kommer att placeras i räddningsverkets lokaler utan vid tekniska 
verken. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Finströms kommun 
omfattar det liggande avtalsförslaget enligt bilaga (bil c) samt befullmäktigar 
kommundirektören att underteckna detsamma, såvida samarbetet förverkligas. 

  

 Diskussion: 

Kommunstyrelsen upplever missnöje med avtalets 8 § enligt vilken värdkommunen 
avgör myndighetens placering, vilket borde åligga den gemensamma nämnden. 

 

Beslut: 

 Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet bordläggs till nästa 
möte. 

 
KS § 156/11.9.2019 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet bordläggs ånyo, till det 
styrelsemöte som föregår kommunfullmäktiges oktobermöte. 

 

KS § 197/6.11.2019 
Diskussion: 

Ledamot Sven-Anders Danielsson föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå 
för kommunfullmäktige att det föreslagna avtalet för gemensam 
räddningsmyndighet för Åland med Mariehamn som värdkommun godkänns 
förutsatt att Räddningsområde Ålands Landskommuner 
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(RÅL) godkänner att den gemensamma räddningsmyndigheten bildas. 

 

Förslaget vinner understöd. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar enligt Sven-Anders Danielssons förslag att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå för kommunfullmäktige att det föreslagna 
avtalet för gemensam räddningsmyndighet för Åland med Mariehamn som 
värdkommun godkänns förutsatt att Räddningsområde Ålands Landskommuner 
(RÅL) godkänner att den gemensamma räddningsmyndigheten bildas. 

 

KF § 68 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att det föreslagna avtalet för 
gemensam räddningsmyndighet för Åland med Mariehamn som värdkommun 
godkänns förutsatt att Räddningsområde Ålands Landskommuner (RÅL) godkänner 
att den gemensamma räddningsmyndigheten bildas. 

 

Beslut: 
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§ 69 AVTAL: GRUNDAVTAL ÅOF/KST 

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 
medlemskommu-nerna 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: 

Kommunfullmäktige tar till kännedom förslag till nytt grundavtal för Ålands 
omsorgsförbund kf. 

 
KS § 198/6.11.2019 

Gruppen med mandat att förhandla fram ett grundavtal för kommunernas 
socialtjänst (KST) har träffats 3 gånger (23.8, 6.9 och 18.9) och ÅOF har tillsänt 
kommunerna ett avtalsförslag.  

Om en majoritet av medlemskommunernas fullmäktige godkänner det bifogade 
förslaget så träder det ikraft. 

 

Tf kommundirektörens förslag: 
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Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att grundavtal, enligt vilket 
Ålands omsorgsförbund kf ombildas till Kommunernas socialtjänst (KST), godkänns 
enligt bilaga. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen omfattar förslaget med tillägget att mottagningsrum för social 
service ska finnas på norra Åland, vilket kan lyftas in i förbundets kommande 
förvaltningsstadga. 

KF § 69 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att grundavtal, enligt vilket 
Ålands omsorgsförbund kf ombildas till Kommunernas socialtjänst (KST), godkänns 
enligt bilaga med tillägget att mottagningsrum för social service ska finnas på norra 
Åland, vilket kan lyftas in i förbundets kommande förvaltningsstadga. 

 

                        Beslut: 
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§ 70 DETALJPLANEÄNDRING KV 23 TOMT 6, GODBY 

SamN § 122/1.10.2019  
Bilaga: Kartutdrag och gällande planbestämmelser 

Bilaga: Förslag till målsättningar 

Planerings- och utvecklingschefen har tagit fram ett förslag till målsättningar för 
tomt 6 i kvarter 23 (gamla Godby daghem). 

I linje med önskemål om att nyttja tomten för att skapa något som gynnar seniorer 
inom Godby förslås att en planändring genomförs som tillåter en typ av 
seniorboende med olika typer av allmän service inom samma byggnad. 

Planbeteckning skulle ändra från dagens ”A-1 Kvartersområde för allmänna 
byggnader” till ”ASB-1 Kvartersområde för bostadsbyggnader för social verksamhet 
och hälsovård”. 

Föreslagen planerare för uppdraget är Tiina Holmberg. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Samhällsnämnden omfattar målsättningarna med planändringen och bedömer att 
föreslagen planerare Tiina Holmberg är kompetent för genomförande av uppdraget. 
Nämnden delger ärendet till kommunstyrelsen för godkännande av planerare och 
vidare beredning inför kommunfullmäktige.  

Beslut: Beslut enligt förslag. 

KS § 185/16.10.2019 
Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Tiina Holmberg som planerare, och 
föreslår inför kommunfullmäktige att målsättningar fastställs enligt bilaga. 

Beslut: Enligt förslag. 

 
KF § 70 

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna Tiina Holmberg som planerare, och 
föreslår inför kommunfullmäktige att målsättningar fastställs enligt bilaga, för tomt 
6 i kvarter 23 (gamla Godby daghem). 

 

Beslut: 
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§ 7X 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  Datum för sammanträde  Paragraf 

Kommunfullmäktige i Finström 14.11.2019   §§ 60-6X 
 
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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