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Sammanträdestid Torsdag 13.11.2014, kl. 19.00 
 

Sammanträdesplats Kommungården, sammanträdesrummet   
 
Ärenden: 
 
56 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
57 § Protokolljusterare 
58 § Föredragningslistan  
59 § Budget 2015  
60 § Inkomstskattesatsen för år 2015 
61 § Fastighetsskatten för år 2015 
62 § Hundskatt  
63 § Avloppsavgift för år 2015 
64 § Budgetuppföljning – tredje kvartalet 2014  
65 § Taxor och avgifter 2015  
66 § Indragande av tjänst – kommuningenjör 
67 § Inrättande av tjänst – utvecklings- och planeringschef 
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kfm § 56 
Förrätta namnupprop, konstatera sammanträdets lagliga 
sammankallande samt beslutförhet med hänsyn till antalet 
närvarande. 
Beslut: 
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och 
beslutfört. 
 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kfm § 57 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Att justera dagens protokoll utsågs Per Lindblom och Björn 
Grüssner. 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN  

Kfm § 58 Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut:  
Kommunfullmäktige godkände enhälligt föredragningslistan med 
följande ändring:  

• § 69 Anhållan om ändring av detaljplan – Bamböle utgår.  
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BUDGET 2015 

Kst § 145/10.6.2014 
Upptas till behandling budget, budgetdirektiv, 
investeringsäskanden och förändringar i driftsbudgeten 2015.  
Allmänna målsättningar för budgetarbetet är att för att hålla ett 
årsbidrag som täcker kommunens amorteringar och 
investeringar bör varje budgetansvarig noggrant överväga 
möjligheter till effektiviseringar och kostnadsbesparingar.  
Kända förändringar inom driftsbudgeten är bl.a. att DGH 
budgetförslag 2015 innebär en sänkning om c. 40.000 € för 
kommunen, utökningen av personalen vid Rosengårds kök 
innebär en kostnadsökning om c. 21.000 €, upphörande av 
samarbetsavtalet gällande byggnadsinspektion innebär 
minskade intäkter om c. 30.000 € vilket medför att kostnaden 
för  byggnadsnämnden bör minska i motsvarande mån.  
I bilaga C § 145/14 kst har sammanställts budget, 
budgetdirektiv, investeringsäskanden och förändringar i 
driftsbudgeten 2015 . 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige diskuterar budget 
2015 utgående ifrån bilagan. Utgående ifrån fullmäktiges 
diskussion besluter kommunstyrelsen om nämndernas 
budgetdirektiv.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
--------------------  

Kfm § 32/18.6.2014 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige diskuterar budget 
2015 utgående ifrån bilaga C § 32/14 kfm. Utgående ifrån 
fullmäktiges diskussion besluter kommunstyrelsen om 
nämndernas budgetdirektiv.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
-------------------  

Kst § 158/25.6.2014 
Upptas till behandling budgetdirektiven för år 2015. Inför 2015 
föreslås kostnaderna bevaras på 2014 års nivå, lönerna höjs 
med 0,15 % och att kommunförbundens budgeter följs. Förslag 
till budgetdirektiv 2015, bilaga A § 158/14 kst. Nämnderna skall 
inkomma med sina budgetförslag, ekonomiplaner samt förslag 
till taxor och avgifter till kommunkansliet senast 26 september. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen fastställer budgetdirektiven i enlighet med 
bilagan och beredningen ovan.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------------  

Kst § 228/16.10.2014 
Nämndernas budgetförslag 2015 samt ekonomiplaner för åren 
2016-2017 presenteras, bilaga G § 228/14 kst.  
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Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen diskuteras budgetförslagen och 
återremitterar ärendet för vidare beredning.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägget att den 
pågående budgetprocessen delges kommunfullmäktige till 
kännedom.  
--------------------  

Kfm § 49/23.10.2014 
Budgetprocessen presenteras för kommunfullmäktige.  
Förslag: 
Kommunfullmäktige antecknar sig ärendet till kännedom. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
----------------  
 

 
 

Kst § 239/5.11.2014 
Ekonomichefen presenterar det reviderade förslaget till budget 
2015 samt ekonomiplan för åren 2016-2017, bilaga A § 239/14 
kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att förelägga budgetförslaget till 
kommunfullmäktige. Budgetförslaget återremitteras till 
kommunstyrelsen efter remissdebatt i fullmäktige den 13 
november 2014.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------------  

Kfm § 59 
Kommunstyrelse förelägger budgetförslaget 2015 till 
fullmäktige, bilaga A § 59/14 kfm.  
Förslag:  
Budgetförslaget återremitteras till kommunstyrelsen efter 
remissdebatten.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  

 
 

INKOMSTSKATTESATSEN FÖR ÅR 2015  

Kst § 240/5.11.2014 
Upptas till behandling inkomstskattesatsen för år 2015.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bibehåller 
inkomstskattesatsen på 19,50 % år 2015.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
----------------  



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

Kommungården i Godby  

   Den 13 november 2014 Niklas Oriander   

     
- 6 - 

Kfm § 60 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bibehåller 
inkomstskattesatsen på 19,50 % år 2015.   
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 
 
 

FASTIGHETSSKATT FÖR ÅR 2015 

Kst § 241/5.11.2014 
 
Upptas till behandling fastighetsskattens procentsatser för år 
2015. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer 
fastighetsskattens procentsatser oförändrade år 2015 enligt 
följande:  
Allmän fastighetsskatt:   0,75 %  
Stadigvarande bostad:   0,00 % 
Övriga bostadsbyggnader:  0,90 %  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
--------------- 

Kfm § 61 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer 
fastighetsskattens procentsatser oförändrade år 2015 enligt 
följande:  
Allmän fastighetsskatt:   0,75 %  
Stadigvarande bostad:   0,00 % 
Övriga bostadsbyggnader:  0,90 %  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 

 

HUNDSKATT  

 
Kst § 242/5.11.2014 

 
Enligt 1 § LL (1981:77) om hundskatt ska för hund årligen 
betalas hundskatt till den kommun där hundägaren bodde vid 
utgången av det föregående kalenderåret. Kommunfullmäktige 
kan, enligt 1 § 2 mom. LL (1981:77) om hundskatt, besluta att 
hundskatt inte ska uppbäras.  
Förslag:  
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Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fattar beslut om att tills 
vidare inte uppbära hundskatt. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-------------------  

Kfm § 62 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fattar beslut om att 
inte uppbära hundskatt.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  

  
 
 

AVLOPPSAVGIFT FÖR ÅR 2015 

Kst § 243/5.11.2014 
Styrelsen för Finströms kommunaltekniska Ab föreslår, med 
hänvisning till Norra Ålands avloppsvatten Ab:s höjning av 
avloppsvattenavgift med 2 cent, att avloppsvattenavgiften för 
2015 fastställs till 3,21 euro/m3 (3,18 euro/m3 år 2014) exklusive 
moms.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
avloppsvattenavgiften till 3,21 euro/m3 för år 2015. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-------------------  

Kfm § 63 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
avloppsvattenavgiften till 3,21 euro/m3 för år 2015. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 
 

BUDGETUPPFÖLJNING – TREDJE KVARTALET 2014  

Kst § 244/5.11.2014 
Budgetuppföljningen för tredje kvartalet 2014 presenteras, 
bilaga B § 244/14 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig budgetuppföljningen till 
kännedom och överför ärendet till kommunfullmäktige.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-----------------  

Kfm § 64 
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Budgetuppföljningen för tredje kvartalet 2014 presenteras, 
bilaga B § 64/14 kfm. 
Förslag: 
Kommunfullmäktige antecknar sig budgetuppföljningen till 
kännedom.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 
 

TAXOR OCH AVGIFTER 2015 

Kst § 245/5.11.2014 
Förslag till taxor och avgifter 2015, bilaga C § 245/14 kst. 
Generellt kan konstateras att inga större förändringar i 
kommunens taxor och avgifter föreslås för år 2015.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att taxor 
och avgifter för 2015 fastställs i enlighet med bilaga 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-------------------  

Kfm § 65 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att taxor 
och avgifter för 2015 fastställs i enlighet med bilaga C § 65/14 
kfm.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 
 

INDRAGANDE AV TJÄNST – KOMMUNINGENJÖR 

Kst § 222/16.10.2014 
 
Som ett led i kommunens pågående utvecklingsprocess 
föreslås att byggnadskontoret omstruktureras vilket bl.a. 
innebär att tjänsten som kommuningenjör dras in och ersätts av 
en tjänst som planerings- och utvecklingschef med uppgift att 
leda byggnadskontoret. Ändringarna träder i kraft från och med 
1.1.2015 eller när planerings- och utvecklingschefen träder i 
tjänst.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att tjänsten som 
kommuningenjör dras in.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet.  
-------------------  

Kst § 246/5.11.2014 
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Konstateras att det genom samarbetsförfarande med 
kommuningenjör Fredrik Molinder har överenskommits om 
förflyttning till tjänst som kommuntekniker.   
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att tjänsten som 
kommuningenjör dras in.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
------------------  

Kfm § 66 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att tjänsten som 
kommuningenjör dras in.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 

 
 

INRÄTTANDE AV TJÄNST – PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSCHEF 

Kst § 223/16.10.2014 
Som ett led i kommunens pågående utvecklingsprocess 
föreslås att byggnadskontoret omstruktureras vilket bl.a. 
innebär att tjänsten som kommuningenjör dras in och ersätts av 
en tjänst som planerings- och utvecklingschef med uppgift att 
leda byggnadskontoret. Ändringarna träder i kraft från och med 
1.1.2015 eller när planerings- och utvecklingschefen träder i 
tjänst. Tjänstebeskrivning, D § 223/14 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför att fullmäktige att tjänsten som 
utvecklings- och planeringschef inrättas i enlighet med bifogad 
tjänstebeskrivning. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet.  
--------------  

Kst § 247/5.11.2014  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför att fullmäktige att tjänsten som 
planerings- och utvecklingschef inrättas i enlighet med bifogad 
tjänstebeskrivning. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-----------------  

Kfm § 67 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför att fullmäktige att tjänsten som 
planerings- och utvecklingschef inrättas i enlighet med bifogad 
tjänstebeskrivning, bilaga D § 67/14 kfm.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
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INRÄTTANDE AV TJÄNST – KOMMUNTEKNIKER 

Kst § 225/16.10.2014 
Som ett led i kommunens pågående utvecklingsprocess 
föreslås att byggnadskontoret inklusive fastighetsskötseln 
omstruktureras vilket bl.a. innebär att befattningen som 
arbetsledare dras in och ersätts av en tjänst som 
kommuntekniker. Ändringarna träder i kraft från och med 
1.1.2015 eller när kommunteknikern träder i tjänst. 
Tjänstebeskrivning, E § 225/14 kst.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför att fullmäktige att tjänsten som 
kommuntekniker inrättas i enlighet med bifogad 
tjänstebeskrivning. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet.  
------------------  

Kst § 249/5.11.2014 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför att fullmäktige att tjänsten som 
kommuntekniker inrättas i enlighet med bifogad 
tjänstebeskrivning. Konstateras att tjänsten inte behöver 
ledigförklaras iom. att Fredrik Molinder genom 
samarbetsförfarande har erbjudits och accepterat förflyttning till 
detta tjänsteförhållande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-------------------  

Kfm § 68 
Förslag: 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför att fullmäktige att tjänsten som 
kommuntekniker inrättas i enlighet med bifogad 
tjänstebeskrivning, E § 68/14 fkm.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
 
 

BESVÄRSANVISNING 

Kfm § 69 
Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet 
förklarades avslutat kl. 20:45. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
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BESVÄRSANVISNING 
 
 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträdet Paragraf 
Kommunfullmäktige i Finström 13.11.2014   §§ 56-69 
 
Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer; 
56-69 
 
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 på 82 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
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