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§ 10 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KF § 10  
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 28.3.2019. 
Sammanträdet bevistas av 14 beslutande ledamöter, varav 11 ordinarie. 
 
Förslag:  
Kommunfullmäktige konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och 
beslutfört.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

§ 11 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 

KF § 11 
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: 
Enligt förslag. 

§ 12 PROTOKOLLJUSTERING 

KF § 12  
Utses två protokolljusterare att justera protokoll, enligt förvaltningsstadgan 44 §.  
Protokollet justeras genast efter sammanträdets avslutande, på Kommungården. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Kristian Granberg och Regina Lindblom. 

  



                                                                KOMMUNFULLMÄKTIGE                     PROTOKOLL NR 2 / 4.4.2019 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 5 april 2019 Sid 4 

     

 

§ 13 ÄNDRING AV DETALJPLAN STÅLSBY  

SamN § 15/31.1.2017  
En ansökan enligt bilaga har inkommit av Roger Fellman om ändring av detaljplan 
för fastigheten 60-417-2-27. Utlåtande enligt bilaga.  
Planerings- och utvecklingschefens förslag:  
Samhällsnämnden ger planerings- och utvecklingschefens utlåtande om 
målsättningar som sitt utlåtande till kommunstyrelsen där man föreslår att man 
kompletterar målsättningarna med en skrivelse om att marken till tomten 
införskaffas innan detaljplanen fastställs.  
Beslut:  
Beslut enligt förslag.  

KST § 25/8.2.2017  
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att målsättningarna för 
föreslagen detaljplaneändring avseende fastigheten 60-417-2-27 i Stålsby fastställs 
enligt bilaga, i enlighet med samhällsnämndens utlåtande (SamN § 15/2017), med 
villkor att den aktuella marken förvärvas innan detaljplanen kan fastställas.  
Initiativtagaren åläggs kostnaderna för upprättandet av planen samt för 
kommunens handläggningskostnader och uppmanas att ge förslag på planläggare 
för godkännande.  
Konstateras:  
Initiativtagaren har inkommit med anhållan om godkännande av planerare Ursula 
Koponen (bil) samt intyg på markens förvärvande. Koponen bör enligt PoU-chefen 
kunna godkännas för ändamålet, villkorat att kommunen sedan ges rättigheterna till 
plankartorna.  
Diskussion:  
Planerings- och utvecklingschefen framför det som önskvärt att avstånd till strand 
förtydligas i målsättningarna på så sätt att det eftersträvade avståndet bör vara 30 
meter, i enlighet med byggnadsordningen men i avvikelse från nu gällande 
detaljplan, ifall inte terrängen motiverar annat.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att målsättningarna för 
föreslagen detaljplaneändring avseende fastigheten 60-417-2-27 i Stålsby fastställs 
enligt bilaga, i enlighet med samhällsnämndens utlåtande (SamN § 15/2017), med 
målsättning att det eftersträvade avståndet från strand bör vara 30 meter, ifall inte 
terrängen motiverar annat.  
Kommunstyrelsen beslutar också att godkänna Ursula Koponen som planläggare 
samt att initiativtagaren tillika markägaren åläggs kostnaderna för upprättandet av 
planen jämte kommunens handläggningskostnader.  

KFGE § 7/16.2.2017  
Beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag.  
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SamN § 96/ 27.6.2017  
Bilaga plan  
Bilaga planbeskrivning  
Bilaga tjänstemannautlåtande  
Ett förslag till ändring av detaljplan har lämnats in av Roger Fellman. Bifogat finns 
planerings- och utvecklingschefens tjänstemannautlåtande.  
Planerings- och utvecklingschefens förslag:  
Samhällsnämnden ger planerings- och utvecklingschefens utlåtande som sitt till 
Finströms kommunstyrelse för vidare behandling av ärendet.  
Beslut: Beslut enligt förslag.  

KST § 111/23.8.2017  
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen diskuterar förslag till ändring av detaljplan för fastigheten 60-
417-2-27 i Stålsby enligt bilaga och återremitterar detsamma till samhällsnämnden 
för mer konkreta ställningstaganden i fråga om avstånd från strandlinje samt om 
reglering respektive begränsning i bestämmelsernas punkt 1 och 4 enligt 
samhällsnämndens utlåtande.  
Beslut: Enligt förslag.  

SamN § 106/29.8.2017  
Planerings- och utvecklingschefens förslag:  
Samhällsnämnden uppmanar sökande att göra följande ändringar i detaljplanen 
innan den lämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande om utställning:  
Byggnadsruta justeras så den är minst 24m från strand  
Kvartersområdesbestämmelserna punkt 1 formuleras enligt: ”I kvarteret får 
uppföras högst 2st byggnader inrymmande fritidshus eller bostadshus, till dessa får 
även tillhörande komplementbyggnader uppföras inom byggnadsrätten.” eller 
formulering med motsvarande syfte. 
Kvartersområdesbestämmelserna punkt 2 stryks  
Kvartersområdesbestämmelserna punkt 4 formuleras enligt: ”Högsta tillåtna höjd 
från omgivande marknivå till taknock får vara 6,5m. Byggnadens utseende skall 
anpassas till omgivande miljö”  
Byggnadsytan för bastun begränsas gällande våningsyta till 15m2.  
Beslut:  
Nämnden återremitterar ärendet till sökande med uppmaning om att planering och 
utvecklingschefens förslag beaktas och bemöts med följande omskrivning gällande 
kvartersområdesbestämmelserna punkt 1:  
”I kvarteret får uppföras fritids- och egnahemshus med tillhörande 
ekonomibyggnader. Fritids-/ egnahemshusen skall placeras inom de riktgivande 
byggnadsplatserna som visas i planen”  

SamN § 47/29.5.2018  
Bilaga: Planförslag  
Planförslaget är uppdaterat med beaktande av inkomna anmärkningar.  
Planerings- och utvecklingschefens förslag:  



                                                                KOMMUNFULLMÄKTIGE                     PROTOKOLL NR 2 / 4.4.2019 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 5 april 2019 Sid 6 

     

 

Samhällsnämnden omfattar förslaget och delger det till kommunstyrelsen för vidare 
behandling av ärendet.  
Beslut: Beslut enligt förslag.  

KS § 148/31.10.2018 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar förslag till detaljplan enligt bilaga och beslutar att ställa 
ut detsamma till allmänt påseende under 30 dagar från och med dagen för 
protokollets framläggande. 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 

KS § 186/12.12.2018 
Planförslaget har varit utställt till allmänt påseende under en period av 30 dagar. 
Under utställningstiden har inga anmärkningar inkommit. 
 
Förvaltningen önskar uppmärksamma behovet av att i anslutning till förnyad 
detaljplan även uppdatera nu gällande planläggningsavtal. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till uppdaterat planläggningsavtal enligt bilaga 
och föreslår inför kommunfullmäktige att detaljplaneändring avseende fastigheten 
60-417-2-27 i Stålsby fastställs enligt bilaga.   
Detaljplanen förs till kommunfullmäktige för avgörande då föreliggande avtal 
undertecknats. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KF § 13/4.4.2019 

Kommunstyrelsen har godkänt förslag till uppdaterat planläggningsavtal enligt 
bilaga och föreslår inför kommunfullmäktige att detaljplaneändring avseende 
fastigheten 60-417-2-27 i Stålsby fastställs enligt bilaga.   
Detaljplanen förs till kommunfullmäktige för avgörande då föreliggande avtal 
undertecknats. 
 
Konstateras: 
Planläggningsavtal har undertecknats och detaljplanen förs till kommunfullmäktige 
för avgörande enligt kommunstyrelsens förslag, att detaljplaneändring avseende 
fastigheten 60-417-2-27 i Stålsby fastställs enligt bilaga. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag.  
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§ 14 BUDGET: BUDGETUPPFÖLJNING JAN-DEC 2018 

KS § 29/27.2.2019 
Ekonomiförvaltningen har sammanställt en uppföljning över perioden januari till 
och med december 2018, med ett preliminärt årsresultat, enligt bilaga. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar uppföljning 1-12 av budget 2018 jämte allmän förvaltning 1 
2019 till kännedom och för uppföljning 1-12 2018 till kommunfullmäktige för 
kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 

 
KF § 14/4.4.2019 

Kommunstyrelsen för uppföljning 1-12 2018 till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige tar budgetuppföljning 1-12 2018 till kännedom.  
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§ 15 FRÅGAN OM MODULER FÖR SKOLA/FRITIDSHEM/BARNOMSORG 

KS § 61/27.3.2019 

Enligt Finströms budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021 ska det år 2020 projekteras och 
2021 byggas ett nytt fritidshem, vars verksamhet i dag ryms i Källbo skola. Med anledning 
av att det i skolan från och med hösten 2019 kommer att behövas ett extra klassrum 
äskades i budgetprocessen om medel för tillfälliga moduler för skolan eller fritidshemmet. I 
fullmäktiges budgetbehandling beslöts (KF § 63/20.12.2019) att ”frågan om moduler för 
skola/fritidshem och barnomsorg binds till kommunstyrelsenivå”. Under vintern har sedan 
diskussioner förts med verksamhetsansvariga och olika alternativ utretts.  
 

De huvudsakliga frågeställningarna består i huruvida både skola och fritidshem kan 
rymmas inom skolans befintliga väggar tills ett nytt fritidshem byggs, och vilka utrymmen 
inom skolan som i så fall kunde nyttjas som extra klassrum, eller ifall fritidshemmet eller 
det extra klassrummet ska inhysas i moduler, och ifall desamma i så fall ska köpas eller 
hyras. Till frågeställningen hör också det upplevda behovet av utökade utrymmen för 
barnomsorgen på längre sikt, och ifall dessa behov på något sätt kan samordnas med 
frågan om utrymmen för skola och fritidshem.  
 

I utredningsarbetet har beaktats befolkningsprognoser avseende barngruppernas storlek, 
och förväntad förändring i desamma i takt med att kommunens planerade nya bostads-
planeområden förverkligas. Besök har gjorts på enheterna och diskussioner förts med 
berörd personal. Arkitekt har skissat på möjliga lösningar inom skolan och offerter begärts 
in på köp respektive hyra av moduler jämte kostnadskalkyler för etablering och avetable-
ring av dessa.  
 

Sammanfattningsvis kan konstateras att möjlighet finns att inrymma såväl extra klassrum 
som fortsatt fritidshemsverksamhet inom skolans befintliga utrymmen, men att det är 
framförallt fritidshemmet som redan i dag har besvärande små utrymmen och som vid en 
dylik lösning får ytterligare något försämrade förutsättningar fram till dess att nytt fritids-
hem kan förverkligas. Bibliotekets lässal upplevs inte lämplig som klassrum.  
 

Alternativet med moduler skulle kunna vara intressant ifall man går in för köp framom 
hyra. Fördelen är att de skulle kunna vara på plats redan till höstterminens start och nyttjas 
som fritidshem under de minst sex år som ett extra klassrum behövs i skolan. Byggande av 
nytt fritidshem kunde då skjutas ett par år framåt och efteråt kunde modulerna, kvar på 
samma plats, nyttjas för det behov som till dess väntas uppstå inom barnomsorgen, till 
dess att befintligt daghem och därefter skolan eventuellt kan bli att byggas ut beroende på 
hur behoven utvecklas. Att köpa fyra moduler om ca 200 m2 kostar ungefär samma som 
att hyra dem i 5-6 år. Modulerna har sedan ett bestående restvärde varvid nettokostnaden 
för täckande av nuvarande behov kan hållas nere vid en därpå följande avyttring, 
alternativt flytt till annan plats där sannolika framtida behov kan uppstå. Med en dylik 
lösning köper man sig därmed tid och flexibilitet inför framtidens investeringsbehov.  
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Kommundirektörens förslag: 

Alt 1: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige ett tillägg i budget för år 2019 med 
investeringsmedel om 300.000 euro för inköp och etablering av moduler för fritidshem i 
anslutning till Källbo skola och Godby daghem, varpå den i ekonomiplanen för år 2020 och 
2021 upptagna investeringen i projektering och uppförande av ett nytt fritidshem kan 
skjutas på framtiden emedan modulerna sedan kan avyttras eller användas för kommande 
behov inom barnomsorgen. Åtgärden motiveras med att det ger bästa möjliga 
verksamhetsförutsättningar samtidigt som det avlastar den för planperioden synnerligen 
ansträngda investeringsbudgeten och därmed minskar behovet av upptagande av nya lån. 

Alt 2: 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunen inte går in för varken köp eller hyra av moduler 
för skola och fritidshem, utan att nuvarande verksamheter istället ska rymmas inom Källbo 
skolas befintliga utrymmen, som anpassas för ändamålet. Kommunstyrelsen tillsätter en 
arbetsgrupp för iordningställande av utrymmena samt utredning av framtida behov och 
alternativa lösningar avseende utrymmen för skola/fritidshem och barnomsorg.  

Diskussion: 

Sven-Anders Danielsson understöder kommundirektörens förslag alt 1, med tillägg att även 
driftsanslaget för hyra av moduler för skola/fritids på innevarande år därmed dras tillbaka. 

Inger Rosenberg-Mattsson understöder beslutsförslag alt 2. 

Omröstning utfaller enligt följande 

Alt 1 (JA):  S-A.D, FA, MF, L-M.J 

Alt 2 (NEJ): RH, I.R-M, CE 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar enligt kommundirektörens förslag alt 1, med tillägg att även 
driftsanslaget för hyra av moduler för skola/fritids på innevarande år därmed dras tillbaka. 

 

KF § 15/4.4.2019 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige ett tillägg i budget för år 2019 med 
investeringsmedel om 300.000 euro för inköp och etablering av moduler för fritidshem i 
anslutning till Källbo skola och Godby daghem, varpå den i ekonomiplanen för år 2020 och 
2021 upptagna investeringen i projektering och uppförande av ett nytt fritidshem kan 
skjutas på framtiden emedan modulerna sedan kan avyttras eller användas för kommande 
behov inom barnomsorgen. Åtgärden motiveras med att det ger bästa möjliga 
verksamhetsförutsättningar samtidigt som det avlastar den för planperioden synnerligen 
ansträngda investeringsbudgeten och därmed minskar behovet av upptagande av nya lån. 

Även driftsanslaget för hyra av moduler för skola/fritids på innevarande år dras tillbaka. 
 

Diskussion: 

Sammanträdet ajourneras kl 20:40-20:55 
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Ledamoten Regina Lindblom föreslår återremiss för närmare utredning av det som i 
styrelsebehandlingen benämndes som alternativ 2.  

Förslaget vinner understöd av Rolf Karlsson.  

Ledamoten Freddie Forsman och Torjörn Björkman understöder kommunstyrelsens förslag 

 

Omröstning: 

Kommunstyrelsens förslag (JA): T.B, F.F, J.S, H.L, V.N, C.R, C.W-N 

Regina Lindbloms förslag (NEJ): Å.M, R.K, L.A, K.G, R.L, C.B, M-G.L  

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar efter omröstning med utfallet 7 mot 7, där ordförandes röst 
avgör, enligt Regina Lindbloms förslag, att ärendet återremitteras för vidare utredning. 
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§ 16 TILLÄGGSANSLAG TEKNISKA ENHETEN 

SamN § 33/26.3.2019 

Bilaga: Kostnadsberäkningar tilläggsanslag 

Bilaga: Statusrapport för simhallens reningsanläggning 

Tekniska enheten har sedan budgetbehandlingen under hösten kartlagt och utrett 

behoven för renoveringar i Pålsböle daghem samt i Ålands idrottscenter. 

Renoveringarna handlar om byte av filtersand i simhallens reningsanläggningar samt 

renovering av den blåa avdelningen i Pålsböle daghem. 

En redogörelse för renoveringsbehovet för den blåa avdelningen i Pålsböle daghem 

har redovisats i SamN §19/2019. Utöver denna redovisning har det framkommit att 

markarbeten är nödvändiga på entrésidan för att undvika fuktskador på byggnaden. 

Behovet för filtersandsbyte framkommer ur bifogad rapport. 

Kostnadsberäkningar finns som bilaga. 

 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Samhällsnämnden anhåller om ett tilläggsanslag om totalt 140 000€ som läggs på 

konto 4391 ”byggande huvudentreprenör”. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

 

KS § 74 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsnämndens förslag att inför 
kommunfullmäktige anhålla om tilläggsanslag om totalt 140.000 euro för tekniskas 
verksamhetsområde i driftsbudget för år 2019.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

KF § 16/4.4.2019 

Kommunstyrelsen anhåller i enlighet med samhällsnämndens förslag hos kommunfull-
mäktige om tilläggsanslag om totalt 140.000 euro för tekniskas verksamhetsområde i 
driftsbudget för år 2019.  

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag.  
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§ 17 ÄNDRING AV TJÄNSTEBESKRIVNING - SOCIALCHEF 

Bilaga 9:  Förslag till tjänstebeskrivning för socialchef 
InvN § 63 

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 socialchefen ändras. 
 
Personal- och servicechefens förslag:  
Invånarnämnden beslutar föreslå inför kommunstyrelsen att tjänstebeskrivningen för 
socialchefen enligt bilaga 9 antas, att gälla från och med 01.08.2018, samt att ärendet förs 
för slutlig behandling till fullmäktige. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
 

KS § 49/13.3.2019 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänstebeskrivning för socialchefen 
antas enligt bilaga, att gälla från och med 01.04.2019. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet återremitteras. 
 

KS § 68/27.3.2019 
Beslutsunderlaget har kompletterats med organisationsschema enligt bilaga.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänstebeskrivning för socialchefen 
antas enligt bilaga, att gälla från och med 01.05.2019. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med korrigering av avtalspunkt till ”helhetslön”.  

 
KF § 17/4.4.2019 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänstebeskrivning för socialchefen 
antas enligt bilaga, att gälla från och med 01.05.2019. 
 
Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag.  
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§ 18 ÄNDRING AV TJÄNSTETITEL - BARNOMSORGSLEDARE 

Bilaga 5:  Förslag till ändrad tjänstebeskrivning barnomsorgschef 
InvN § 58 

Med hänvisning till ändring av indelningen av verksamhetsenheter under invånarnämnden 
föreslås att titeln för barnomsorgsledare ändras till barnomsorgschef.  
Tjänstebeskrivningen behöver ändras då verksamhetsförutsättningar har ändrats. 
 
Personal- och servicechefens förslag:  
Invånarnämnden beslutar föreslå inför kommunstyrelsen att tjänstetiteln för tjänsten 
barnomsorgsledare ändras till barnomsorgschef från och med 01.08.2018, att 
tjänstebeskrivning för tjänsten antas enligt bilaga 5, att gälla från nämnda datum, samt att 
ärendet förs för slutlig behandling till fullmäktige. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
 

KS § 47/13.3.2019 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänstetiteln för tjänsten 
barnomsorgsledare ändras till barnomsorgschef från och med 01.04.2019 och att 
tjänstebeskrivning för tjänsten antas enligt bilaga, att gälla från nämnda datum. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet återremitteras. 
 

KS § 66/27.3.2019 
Beslutsunderlaget har kompletterats med organisationsschema enligt bilaga.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänstetiteln för tjänsten 
barnomsorgsledare ändras till barnomsorgschef från och med 01.05.2019 och att 
tjänstebeskrivning för tjänsten antas enligt bilaga, att gälla från nämnda datum. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med korrigerad avtalspunkt O5VKA020. 

 
KF § 18/4.4.2019 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänstetiteln för tjänsten 
barnomsorgsledare ändras till barnomsorgschef från och med 01.05.2019 och att 
tjänstebeskrivning för tjänsten antas enligt bilaga, att gälla från nämnda datum. 
 
Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag.  
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§ 19 ÄNDRING AV TJÄNSTEBESKRIVNING – BESPISNINGSCHEF, CENTRALKÖKET 

●      Bilaga 11: Förslag till tjänstebeskrivning för bespisningschef, Centralköket 
InvN § 65 

Med hänvisning till ändring av indelningen av verksamhetsenheter under invånarnämnden 
och för att arbetsfördelningen mellan socialchef, socialhandledare, socialarbetare och 
föreståndare vid Rosengård setts över bör även tjänstebeskrivningen för bespisningschefen 
vid Centralköket ändras. 
 
Personal- och servicechefens förslag:  
Invånarnämnden beslutar föreslå inför kommunstyrelsen att tjänstebeskrivningen för 
bespisningschefen vid Centralköket enligt bilaga 11 antas, att gälla från och med 
01.08.2018, samt att ärendet förs för slutlig behandling till fullmäktige. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
 

KS § 50/13.3.2019 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänstebeskrivning för 
bespisningschefen vid centralköket antas enligt bilaga, att gälla från och med 01.04.2019 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet återremitteras. 
 

KS § 69/27.3.2019 
Beslutsunderlaget har kompletterats med organisationsschema enligt bilaga.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänstebeskrivning för 
bespisningschefen vid centralköket antas enligt bilaga, att gälla från och med 01.05.2019 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KF § 19/4.4.2019 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänstebeskrivning för bespisnings-
chefen vid centralköket antas enligt bilaga, att gälla från och med 01.05.2019. 
 
Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag.  
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§ 20 ÄNDRING AV TJÄNST – SOCIALARBETARE UTKOMSTSTÖD, MISSBRUK, 
BARNSKYDD, SYSSELSÄTTNING 

Bilaga 4:  Förslag till ändrad tjänstebeskrivning socialarbetare 
InvN § 57 

Med hänvisning till ändring av indelningen av verksamhetsenheter under invånarnämnden 
föreslås att titeln för socialarbetare med ansvar för utkomststöd, missbrukarvård, 
barnskydd, sysselsättningsverksamhet ändras till socialarbetare. Eftersom 
arbetsfördelningen mellan socialchef, socialhandledare och socialarbetare setts över bör 
även tjänstebeskrivningen för socialarbetare ändras. 
Personal- och servicechefens förslag:  
Invånarnämnden beslutar föreslå inför kommunstyrelsen att tjänstetiteln för tjänsten 
socialarbetare med ansvar för utkomststöd, missbrukarvård, barnskydd, 
sysselsättningsverksamhet ändras till socialarbetare från och med 01.08.2018, att 
tjänstebeskrivningen för tjänsten antas enligt bilaga 4, att gälla från nämnda datum, samt 
att ärendet förs för slutlig behandling till fullmäktige. 
Beslut:  
Enligt förslag. 
 

KS § 46/13.3.2019 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänstetiteln för tjänsten 
socialarbetare med ansvar för utkomststöd, missbrukarvård, barnskydd, 
sysselsättningsverksamhet ändras till socialarbetare från och med 01.04.2019 och att 
tjänstebeskrivning för tjänsten antas enligt bilaga, att gälla från nämnda datum. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet återremitteras. 
 

KS § 65/27.3.2019 
Beslutsunderlaget har kompletterats med organisationsschema enligt bilaga.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänstetiteln för tjänsten 
socialarbetare med ansvar för utkomststöd, missbrukarvård, barnskydd, 
sysselsättningsverksamhet ändras till socialarbetare från och med 01.05.2019 och att 
tjänstebeskrivning för tjänsten antas enligt bilaga, att gälla från nämnda datum. 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KF § 20/4.4.2019 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänstetiteln för tjänsten 
socialarbetare med ansvar för utkomststöd, missbrukarvård, barnskydd, sysselsätt-
ningsverksamhet ändras till socialarbetare från och med 01.05.2019 och att 
tjänstebeskrivning för tjänsten antas enligt bilaga, att gälla från nämnda datum. 
 
Beslut:  

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag.  
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§ 21 INDRAGNING AV TJÄNST – SOCIALARBETARE ÄLDRE-, SPECIALOMSORG OCH 
HANDIKAPPFRÅGOR 

InvN § 55 

Med hänvisning till ändring av indelningen av verksamhetsenheter under invånarnämnden 
föreslås att tjänsten som socialarbetare med ansvar för äldreomsorg, specialomsorg och 
handikappfrågor dras in.  

Tjänsten är obesatt sedan en längre tid och arbetsfördelningen mellan individ- och familje-
omsorg samt äldreomsorg har strukturerats om. 

Målsättningen är att arbetet inom individ- och familjeomsorgen fördelas mellan socialchef, 
socialarbetare samt socialhandledare, medan ärenden inom äldreomsorgen överförs till 
föreståndaren för Rosengård. Denna omfördelning bör även se som en anpassning till 
verkställandet av en kommunalt samordnad socialtjänst. 

Personal- och servicechefens förslag:  

Invånarnämnden beslutar föreslå inför kommunstyrelsen att tjänsten som socialarbetare 
med ansvar för äldreomsorg, specialomsorg och handikappfrågor dras in från och med 
01.08.2018 och att ärendet förs för slutlig behandling till fullmäktige. 

Beslut: Enligt förslag. 

KS § 44/13.3.2019 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänsten som socialarbetare med 
ansvar för äldreomsorg, specialomsorg och handikappfrågor, dras in från och med 
01.04.2019. 

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet återremitteras. 

KS § 63/27.3.2019 

Beslutsunderlaget har kompletterats med organisationsschema enligt bilaga.  

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänsten som socialarbetare med 
ansvar för äldreomsorg, specialomsorg och handikappfrågor, dras in från och med 
omgående. 

Beslut: Enligt förslag. 
 

KF § 21/4.4.2019 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänsten som socialarbetare med 
ansvar för äldreomsorg, specialomsorg och handikappfrågor, dras in från och med 
omgående. 

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag.  
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§ 22 INRÄTTANDE AV TJÄNST - SOCIALHANDLEDARE 

Bilaga 3:  Förslag till tjänstebeskrivning socialhandledare 

InvN § 56 

Med hänvisning till ändring av indelningen av verksamhetsenheter under invånarnämnden 
föreslås att en ny tjänst som socialhandledare inrättas. Detta innebär inte någon utökning 
av antalet tjänster i och med att tjänsten som socialarbetare med ansvar för äldreomsorg, 
specialomsorg och handikappfrågor är obesatt sedan en längre tid och föreslås dras in. 

Personal- och servicechefens förslag:  

Invånarnämnden beslutar föreslå inför kommunstyrelsen att en tjänst som 
socialhandledare inrättas från och med 01.08.2018 att tjänstebeskrivning för tjänsten 
antas enligt bilaga 3 och att ärendet förs för slutlig behandling till fullmäktige. 

Beslut:  

Enligt förslag. 

KS § 45/13.3.2019 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att en tjänst som socialhandledare 
inrättas från och med 01.04.2019 och att tjänstebeskrivning för tjänsten antas enligt 
bilaga, att gälla från nämnda datum. 

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet återremitteras. 

 

KS § 64/27.3.2019 

Beslutsunderlaget har kompletterats med organisationsschema enligt bilaga.  

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att en tjänst som socialhandledare 
inrättas från och med 01.05.2019 och att tjänstebeskrivning för tjänsten antas enligt 
bilaga, att gälla från nämnda datum. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

KF § 22/4.4.2019 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att en tjänst som socialhandledare 
inrättas från och med 01.05.2019 och att tjänstebeskrivning för tjänsten antas enligt 
bilaga, att gälla från nämnda datum. 

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag.  

 

 



                                                                KOMMUNFULLMÄKTIGE                     PROTOKOLL NR 2 / 4.4.2019 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 5 april 2019 Sid 18 

     

 

§ 23 UTLÅTANDE: KOMMUNINDELNINGSUTREDNING NORRA ÅLAND 

KS § 72/27.3.2019 
Landskapsregeringen ber om yttrande över kommunindelningsutredningar för samarbets-
områdena "Skärgården", "Norra Åland" och "Södra Åland", utförda av Henricson Ab under 
år 2018 och en bit in på år 2019. Utredningarna är utförda efter landskapsregeringens 
beslut, med hänvisning till den fram till nu gällande kommunindelningslagen som grund, 
och uppbyggd efter en av LR upprättad projektplan, ”med beaktande av grundläggande 
principer i ny lag”, för att kunna tillämpas enligt den nya lagen, som väntas träda i kraft 
inom kort.  

 

Syftet och målet med utredningen har varit att utreda huruvida tillräckliga förutsättningar 
finns för samgående enligt en i den nya lagen reglerad ny kommunstruktur, och att i så fall 
ta fram beslutsunderlag, förslag till samgångsavtal samt plan för fortsatt behandling. 
Utredarna har dock valt att inte ta fram desto mer konkreta förslag i vissa frågor som de 
anser bör lösas i förhandlingar mellan kommunerna, ”för att inte skapa onödiga låsningar”.  

 

I utredningen görs en genomgång av tidigare utförda utredningar såsom PwC:s rapporter 
och FGS-utredningen för Finström, Geta och Sund med mera. Där hänvisas även till bland 
annat Åsubs enkätundersökningar som visar att en majoritet av ålänningarna är positiva till 
en kommunstruktur med färre kommuner, samt till resultaten i genomförda folkomröst-
ningar i vissa kommuner. Där görs vidare en omvärldsanalys enligt vilken utredarna 
konstaterar ett effektiviseringsbehov inom de offentliga verksamheterna på Åland, som 
följd av demografisk utveckling med åldrande befolkning och ökad försörjningskvot samt 
urbanisering och ökande krav och förväntningar på offentlig service.  

 

Utredarna redogör för lagstiftningsmässiga förutsättningar, varvid de konstaterar att 
grunderna för kommunindelningen kan regleras i lag och att ”kommunerna är skyldiga att 
noggrant iaktta lag i all sin verksamhet”, men de hänvisar också till Ålandsdelegationens 
utlåtande enligt vilket lagen tolkas som ”en deklaratorisk bestämmelse” och att ”medan 
reformen pågår är inga andra initiativ eller beslut om ändringar av kommunindelningen 
tillåtna”. De pekar också mycket tydligt på behovet av grundläggande förändringar i nuva-
rande landskapsandelssystem, oavsett eventuella förändringar i kommunstrukturen. De 
berör även KST-reformen och andra större pågående och kommande lagstiftningsprojekt. 

 

När det gäller utgångsläget för samarbetsområdet Norra Åland går utredarna igenom 
näringslivs- och förvaltningsstruktur, politisk organisation, serviceproduktionens upplägg 
samt ekonomiskt utgångsläge med mera. De konstaterar att en sammanslagen kommun 
skulle få cirka 6.400 invånare, motsvarande finländsk median i storlek, och drygt 380 
personalårsverken. Norra Åland är finansiellt svagare än det åländska genomsnittet och har 
större skuldbörda. Inkomstskatten behöver vara 18,50 % (snitt 17,50) för att bibehålla 
nuvarande skatteintäkter, och då finns ändå såväl sparbehov som behov av högre land-
skapsandelar än nu. 
 

I fråga om förutsättningar och utmaningar är utredarnas slutsats att ”sammantaget är 
utvecklingspotentialen medelstor” för Norra Åland. Främsta utmaningen består i den snäva 
tidtabellen, där de konstaterar att ”det finns inte förutsättningar för förverkligande år 
2021”. Detta, kombinerat med fokus på behov av ändringar i landskapsandelssystemet, 
leder utredarna till att föreslå antingen förlängd tidtabell eller slopande av det graderade 
samgångsstödet.  
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I utredningen skriver man att ”[m]ed tanke på legitimiteten i processen är det viktigt att det 
är praktiskt möjligt för kommunerna att uppnå det högre samgångsunderstödet. Enligt 
utredarnas bedömning bör landskapsregeringen överväga att snarast möjligt bereda en 
lagändring som innebär att 

- Tidtabellen enligt kommunreformlagen förlängs med minst ett år, eller 
- Den graderade modellen för samgångsunderstödet för Norra Åland och 

Södra Åland stryks, så att det högre samgångsunderstödet betalas också om den nya 
kommunen bildas den 1 januari 2022.” 

 

Utredarna konstaterar att ”en omfördelning av landskapsandelarna mellan utredningsom-
rådena är nödvändig oberoende av kommunstrukturen”, men också att en kommunstruk-
turreform i sig själv kräver betydande ändringar i landskapsandelssystemet. De anger att 
”om antalet kommuner minskar från 16 till 4, bör landskapsandelssystemet ses över så att 
det inte oskäligt försämrar kommunernas möjligheter att erbjuda lagstadgad service till 
invånarna”. Även en lagändring så att andelarna för grundskolan korrigeras och höjs till 
dagens nivå är enligt utredningen nödvändig. 

 

För Norra Åland påpekar utredarna även att Vårdös skärgårdsförhållanden och den 
genomsnittligt lägre skattekraften behöver särskilt beaktas när nya grunder för landskaps-
andelssystemet tas fram. I konsekvensbedömningarna berörs även behovet av upplösande 
av och översyn av grundavtal för befintliga kommunal-förbund och mellankommunala 
samarbeten. Även externa aktörer påverkas, såsom kyrkoförsamlingar och föreningar, men 
där upplevs inga oöverstigliga utmaningar.  

 

Utredningen rekommenderar de norråländska kommunerna att redan under våren 2019 
inleda förhandlingar för att sedan kunna behandla ett första utkast till samgångsavtal 
senast i december 2019. Förhandlingarna bör slutföras så att ett samgångsavtal som 
godkänts av alla fem kommuners fullmäktige kan lämnas in till landskapsregeringen senast i 
april 2021 för förverkligad samgång januari 2022. De rekommenderar också anlitande av 
utomstående sakkunniga i processen. 

 

Som bilagor till utredningen ges ett utkast till förslag till samgångsavtal och ett 
lojalitetsavtal. Där föreslås bland annat övergång till interimistisk förvaltning, införande av 
områdesnämnder, harmoniseringar, hanterande av personal med mera. Utredarna ger dock 
inga desto mer konkreta förslag i fråga om den sammanslagna kommunens politiska 
struktur, namn och vapen etcetera.   

 

Kommundirektörens främsta synpunkter och reflektioner med anledning av utredningen 
och den nya lagens förestående ikraftträdande består i ett antal frågetecken. Det handlar 
om den utförda utredningens juridiska status – huruvida den alls är att betrakta som en 
sådan egentlig kommunindelningsutredning som den gamla och den nya lagen förutsätter. I 
det avseendet utgör högsta förvaltningsdomstolens avgörande (17.12.2018) med anledning 
av Hammarlands förvaltningsklagan kring landskapsregeringens upphandling av 
kommunindelningsutredningen en intressant utgångspunkt. Där konstateras att 
utredningsuppdraget inte kan betraktas som ett enligt kommunstrukturlagen avsett beslut 
om kommunindelningsutredning. En annan relevant fråga är vad som enligt de nya lagarna 
händer ifall kommunerna inom samarbetsområdena inte lyckas komma överens om ett 
samgångsavtal inom utsatt tid, eller ifall några men inte alla godkänner detsamma.  
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Lagstiftningen kan enligt grundlagen (122 § 2 mom) reglera grunderna och förut-
sättningarna för ändring av kommunindelningen, till vilka till exempel borde kunna räknas 
sådant som krav på befolkningsstorlek och finansiella nyckeltal, kopplade till definierade 
krav- och kriskriterier etcetera, och även att, hur och varför sammanslagningar ska 
genomföras, men den ger inte uttryckligen lagstiftaren exklusiv rätt att egenhändigt och i 
detalj fastställa vilka namngivna kommuner som ska gå samman med varandra och så 
vidare, med mindre än att i lag reglerade kravkriterier uppfylls. I högsta domstolens 
utlåtande över reformlagen (5.3.2019) påpekas att det i grundlagshänseende är ”med 
beaktande av att kommunerna inom varje samarbetsområde gemensamt ska utarbeta [… 
och] godkänna samgångsavtalet enligt lagens 8 § som kommunernas självstyrelse 
respekteras”, och betonar således strävan efter samtycke som förutsättning för reformens 
genomförande.   

 
I övrigt bedöms det även av kommundirektören vara av största vikt att landskaps-
andelssystemet ses över i enlighet med utredarnas slutsatser och rekommendationer för 
att en samgång ska ges förutsättningar för ett lyckat utfall.  

 
 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tar kommunindelningsutredning för norra Åland enligt bilaga till 
kännedom och för densamma till kommunfullmäktige för möjlighet till diskussion, och 
framför gentemot landskapsregeringen, såsom kommunens yttrande, vikten av att 
landskapsandelssystemet ses över i enlighet med utredarnas slutsatser och rekommen-
dationer innan förverkligande av samgång enligt utredningens förslag kan bli aktuellt. 
Kommunen avser att vid kommande norråländskt presidiemöte lyfta frågan om 
igångsättande av den vidare process som föreslås i utredningen.   

  
 Beslut: 
 Enligt förslag. 
 
KF § 23/4.4.2019 

Kommunstyrelsen för kommunindelningsutredning för norra Åland enligt bilaga till 
kommunfullmäktige för möjlighet till diskussion. 
 
Beslut: 

Kommunfullmäktige tar ärendet till kännedom och konstaterar att frågan lyfts vid 
norråländskt presidiemöte i Vårdö 23 april samt att landskapsregeringen besöker 
kommunfullmäktiges nästa sammanträde 2 maj. 
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§ 24 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet förklarades avslutat kl 
21:29. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 

FRÅGESTUND 

Under frågestunden diskuterades följande, i enlighet med förvaltningsstadgan 11 §: 
 
- Godby gamla daghems rivning och frågan om uppförande av seniorboende 
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BESVÄRSANVISNING 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträde  Paragraf 

Kommunfullmäktige i Finström 4.4.2019   §§ 10-24 
 
Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer; 10-13, 16-22 
 
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  

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

