
  
FINSTRÖMS KOMMUN 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
2.5.2019 
 

 
Nr 
 
3 

Tid Torsdagen den 2 maj 2019 kl 19:00 (19:56) – 21:48  

Plats Kommungården i Godby, Finström 

Närvarande Ledamöter: 
 Mattsson Åke, ordf 
 Karlsson Rolf, viceordf 
 Andersson Leif 
 Björkman Torbjörn 
 Forsman Freddie 
 Gestberg Solveig 
 Granberg Kristian 
 Lindblom Regina (ej § 28) 
 Lindström Dick  
 Lundberg Helena 
 Lundberg Håkan 
 Nordqvist Vidar (ej § 28) 
 Pastoor Frederik 
 Rögård Christian 
 Söderman Ove 
 Thyrén Henrik  
 Wikström-Nordberg Carola 

Ersättare (ej personliga): 
 Boman Carola (C) 
 de Vries Mieke (Lib/M) 
 Gottberg Kristoffer (S) 
 Kudinoff Tor (ObS) 
 Sundin Jan (M/lib) 
 Blixt Mathilda (C) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga närvarande 
 
 
 
 

 Höglund Roger, kommunstyrelsens ordförande (ej § 28) 
 Rosenberg-Mattsson Inger, kommunstyrelsens I viceordf 
 Brunström Erik, kommundirektör  
 Frisk Carolina, PoS-chef 
 Koskinen Monica, vik ekonomichef  
 Lundström Aron, PoU-chef  

Ärenden §§ 25-32 

Underskrifter Godby den 2.5.2019 
 
 
 

 
 
  

 Åke Mattsson                             Erik Brunström  
Ordförande                                Sekreterare 

Protokolljustering   

 Dick Lindström 
Protokolljusterare 

Helena Lundberg 
Protokolljusterare 

Sammanträdeskallelsen kungjord  Godby den 24.4.2019  

Protokollet framlagt till påseende  Godby den 3.5.2019 
 

 

Intygar Erik Brunström, kommundirektör  

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den 
 

 

Underskrift Regita Nordberg, kanslist  



                                                                KOMMUNFULLMÄKTIGE                     PROTOKOLL NR 3 / 2.5.2019 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 3 maj 2019 Sid 2 

     

 

 

  
FINSTRÖMS KOMMUN 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  

 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
2.5.2019 

 
Nr 
 
3 
 

Tid Torsdagen den 2 maj 2019 kl 19:00  

Plats Kommungården i Godby, Finström 

 
Ärenden: 
 
§ 25 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 

§ 26 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 3 

§ 27 PROTOKOLLJUSTERING 3 

§ 28 ÅIC ANHÅLLAN OM TILLÄGGSANSLAG FÖR ÅR 2018 4 

§ 29 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2018 5 

§ 30 FRÅGAN OM MODULER FÖR SKOLA/FRITIDSHEM/BARNOMSORG 6 

§ 31 EKONOMISKA BEGRÄNSNINGAR INOM LANTBRUKSFÖRVALTNINGEN 12 

§ 32 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 12 

FRÅGESTUND 12 

  
 
OBS: INFÖR MÖTET NÄRVARAR KOMMUNMINISTER NINA FELLMAN FÖR INFO OM KOMMUNREFORMEN 

Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag av Åke Mattsson, kommunfullmäktiges ordförande. 
 
Möteskallelsen har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby 24.4.2019. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende på kommungården i Godby den 3.5.2019. 
 

Intygar Erik Brunström, kommundirektör  

 



                                                                KOMMUNFULLMÄKTIGE                     PROTOKOLL NR 3 / 2.5.2019 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 3 maj 2019 Sid 3 

     

 

§ 25 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KF § 25  
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 24.4.2019. 
Sammanträdet bevistas av 15 beslutande ledamöter, varav 15 ordinarie. 
 
Förslag:  
Kommunfullmäktige konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och 
beslutfört.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

§ 26 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 

KF § 26 
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. 

§ 27 PROTOKOLLJUSTERING 

KF § 27  
Utses två protokolljusterare att justera protokoll, enligt förvaltningsstadgan 44 §.  
Protokollet justeras genast efter sammanträdets avslutande, på Kommungården. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Dick Lindström och Helena Lundberg.  
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§ 28 ÅIC ANHÅLLAN OM TILLÄGGSANSLAG FÖR ÅR 2018 

KS § 80/23.4.2019 
 

Ålands Idrottscenter har inkommit med en anhållan om tilläggsanslag om max 65.000 euro för år 
2018 i enlighet med bilaga. 
Enligt ekonomikansliets beräkningar torde det mer exakta beloppet uppgå till 63.741,86 euro. 
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Ålands Idrottscenters anhållan om 
tilläggsanslag för år 2018 enligt bilaga, till ett belopp om 63.741,86 euro. 
 
Konstateras: 
Kommunstyrelsens ordförande Roger Höglund anmäler och beviljas jäv och ordförandeskapet 
övertas av viceordförande Inger Rosenberg-Mattsson. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med tillägget att bättre kvartalsvisa budgetuppföljningar förutsätts för framtiden. 

 
KF § 28/2.5.2019 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Ålands Idrottscenters anhållan om 
tilläggsanslag för år 2018 enligt bilaga, till ett belopp om 63.741,86 euro, med tillägget att bättre 
kvartalsvisa budgetuppföljningar förutsätts för framtiden. 
 
Konstateras: 
Roger Höglund, Regina Lindblom och Vidar Nordqvist anmäler och beviljas jäv. 
 
Diskussion: 
Håkan Lundberg föreslår att ”tilläggsanslag” byts mot ”överskridning”. Förslaget understöds. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att godkänna Ålands Idrottscenters överskridning för år 
2018 enligt bilaga, till ett belopp om 63.741,86 euro, med tillägget att bättre kvartalsvisa 
budgetuppföljningar förutsätts för framtiden. 
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§ 29 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2018 

KS § 81/23.4.2019 
Ekonomiförvaltningen har sammanställt det preliminära bokslutet för år 2018, enligt bilaga.  
 
Det preliminära årsresultatet innebär ett avsevärt mindre underskott än budgeterat. Såväl 
verksamhetsintäkter som skatter och landskapsandelar följer budget väl och överlag så även de 
sammanlagda kostnaderna per resultatområde. 
 
I de preliminära räkenskaperna framkommer dock per resultatområde en del avvikelser från 
budget. Nämnderna klarar sig var för sig totalt sett inom givna budgetramar men det 
förekommer under- och överskridningar inom och mellan de olika resultatområdena liksom på 
investeringssidan.  
 
Enligt gällande styrdokument jämte budget behöver överskridningar av personal-kostnader inom 
varje resultatområde godkännas av kommunstyrelsen och överskridningar av total nettoram per 
resultatområde godkännas av fullmäktige. En sammanställning av nämndernas utfall jämte 
motiveringar till överskridningar återfinns i bilaga.  
 
Bokslutet i sin helhet behandlas vid nästkommande styrelsemöte.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar till kännedom preliminära bokslutsuppgifter enligt bilaga A och beslutar att 
förekommande överskridningar av personalkostnader godkänns enligt bilaga B. Vidare föreslår 
kommunstyrelsen att kommunfullmäktige godkänner de överskridningar som finns enligt bilaga 
C. 
Sammanställningen över de preliminära bokslutsuppgifterna (bil A) tillsänds även 
kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 

 
KF § 29/2.5.2019 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner de överskridningar som finns 
enligt bilaga C. 
Sammanställningen över de preliminära bokslutsuppgifterna (bil A) tillsänds även kommun-
fullmäktige för kännedom. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 
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§ 30 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 



                                                                KOMMUNFULLMÄKTIGE                     PROTOKOLL NR 3 / 2.5.2019 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 3 maj 2019 Sid 8 

     

 

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. 

 

KS § 82/23.4.2019 

Vid den diskussion som fördes i kommunfullmäktige i april framfördes tankar kring 
ytterligare alternativ såsom att hyra moduler för kortare tid för att sedan genomföra en 
större tillbyggnad av skolan med plats för fritidshem under samma tak etcetera.  

Förvaltningen önskar framföra de begränsningar som råder i fråga om alternativa 
möjligheter sett till finansiella förutsättningar. Med det investeringstryck som identifierats 
och de återkommande underskotten i nu gällande budget och ekonomiplan kan inte en 
större tillbyggnad av skola och barnomsorg låta sig göras inom överskådlig tid. Behoven är 
dock nu reella inför höstterminens start och minst sex år framåt. I budget finns upptaget 
driftsmedel för hyra av moduler, och den frågan är bunden till kommunstyrelsenivå.  

Med en lösning där moduler istället köps ges tid och flexibilitet, med en buffert av 
ändamålsenliga utrymmen av god standard som sedan kan nyttjas för olika relaterade 
verksamheters behov under ett flertal år framåt. Nettokostnaden vid tio års nyttjande följt 
av avyttring blir måttliga och minskar på behovet av upptagande av lån för det nybygge av 
fristående fritidshem (ca 1 ME) som nu finns upptaget i ekonomiplanen för åren 2020-2021 
samt avlastar driftsbudgeten som följd av köp istället för hyra. 

 

Investeringsutgift 2019  300.000  (inkl etablering, inredning mm) 

Minskad driftskostnad 2019 -100.000 (det är budgeterat för att hyra aug-dec) 

Uppskattat restvärde vid försäljning  -100.000 

Nettokostnad, inkl etablering mm 100.000 (10.000-20.000 / år vid 5/10 år) 

Minskat investeringsbehov 2020-2021 -1.000.000 (motsvarar minskat lånebehov 0,8) 

 

Anskaffande och etablering av moduler är en utgift som täcks med befintliga kassamedel 
och minskar behovet av lån de närmaste åren. Inverkan på innevarande års kassa, jämfört 
mot budget, är 200.000 E, varav 100.000 E skulle kunna ”återfås” vid ev senare försäljning.  

 



                                                                KOMMUNFULLMÄKTIGE                     PROTOKOLL NR 3 / 2.5.2019 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 3 maj 2019 Sid 9 

     

 

Enligt innevarande års budget kommer likvida kassamedel vid årets slut att ha minskat till 
ca 1,5 ME vilket i stort bedöms som en önskvärd kassabuffert att upprätthålla, och enligt 
ekonomiplanen för åren 2020 och 2021 finns inga överskott att vänta och därmed sker 
ingen tillväxt i kassan. Samtliga investeringar för de kommande planåren förutsätter därför 
upptagande av banklån. Med en modullösning för fritidshemmet minskar behovet av lån 
för nybyggnation med ca 1,0 ME (minskad negativ kassapåverkan 0,8 ME netto).  

 

Bifogas kompletterande bilagor med finansieringsanalys, kostnadskalkyl med mera.  

 

Kommundirektörens förslag: 

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 skjuts på 
framtiden emedan modulerna sedan kan avyttras eller användas för sannolikt 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 därmed 
tillbaka genom budgetändring. 

 

Diskussion: 

Kommunstyrelsens ordförande Roger Höglund understöder kommundirektörens förslag 
men föreslår som en tilläggskläm: 

Även om Finströms kommuns ekonomi för tillfället är i gott skick så ser man stora 
utmaningar framöver.  Investeringsplanen visar ett ovanligt stort investeringsbehov och av 
ekonomiplanen kan utläsas att de direkt närmaste åren inte ger något större överskott m a 
o fyller på kassan. Skatteutfallet inledningsvis under 2019 uppfyller inte budgetmålet. 
Finströms kommun behöver således se över kommande investeringar samt 
driftskostnader. Som ett led i detta ger kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att i 
brådskande ordning utreda en försäljning av något av kommunens tänkta bostadsområden 
och då i första hand Sandbol. En försäljning av ex Sandbol skyndar sannolikt på ett 
exploatering av området samt ger kommunen ett kapitaltillskott som behövs för 
kommande investeringar.  
 

Viceordförande Inger Rosenberg-Mattsson understöder styrelseordförandes förslag. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt enligt kommundirektörens förslag och med 
styrelseordförandes tilläggskläm. 
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KF § 30/2.5.2019 

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 skjuts på 
framtiden emedan modulerna sedan kan avyttras eller användas för sannolikt 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 därmed 
tillbaka genom budgetändring. 

Även om Finströms kommuns ekonomi för tillfället är i gott skick så ser man stora 
utmaningar framöver.  Investeringsplanen visar ett ovanligt stort investeringsbehov och av 
ekonomiplanen kan utläsas att de direkt närmaste åren inte ger något större överskott m a 
o fyller på kassan. Skatteutfallet inledningsvis under 2019 uppfyller inte budgetmålet. 
Finströms kommun behöver således se över kommande investeringar samt 
driftskostnader. Som ett led i detta ger kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att i 
brådskande ordning utreda en försäljning av något av kommunens tänkta bostadsområden 
och då i första hand Sandbol. En försäljning av ex Sandbol skyndar sannolikt på ett 
exploatering av området samt ger kommunen ett kapitaltillskott som behövs för 
kommande investeringar.  

 

Diskussion: 

Solveig Gestberg understöder kommunstyrelsens förslag, men föreslår att de två sista 
meningarna i tilläggsklämmen (kommunstyrelsens förslag 2 mom) stryks och ersätts enligt 
följande: 

Som ett led i detta ges förvaltningen i uppdrag att i brådskande ordning utreda hur 
kommunen kan erhålla kapitaltillskott som behövs för kommande investeringar. 

Förslaget understöds av Freddie Forsman. 

Kommunstyrelsens förslag i sin helhet vinner ej understöd. 

 

Dick Lindström föreslår återremiss med tillsättande av arbetsgrupp med tjänstemän och 
politiker, för snabbutredning av platsbehov och förutsättningar att inrymma verksamheten 
i befintliga utrymmen, inför fullmäktigemötet i juni. 

Förslaget understöds av Håkan Lundberg. 

 

Mötet ajournerar sig kl 21:25-21:30. 

 

Omröstning: 

Kommunstyrelsens förslag, med Gestbergs ändring (JA) ställs mot Lindströms förslag (NEJ). 
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Kommunstyrelsens förslag, med SG ändring (JA): ÅM, TB, FF, SG, KG, RL, HL, VN, CR, C.W-N 

 

Dick Lindströms förslag (NEJ): RK, LA, DL, HL, FP 

 

Kommunstyrelsens förslag med SG ändring vinner omröstningen med tio (10) mot fem (5). 

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ett tillägg i budget för år 2019 med investerings-
medel 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 skjuts på 
framtiden emedan modulerna sedan kan avyttras eller användas för sannolikt 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 därmed 
tillbaka genom budgetändring. 

Även om Finströms kommuns ekonomi för tillfället är i gott skick så ser man stora 
utmaningar framöver.  Investeringsplanen visar ett ovanligt stort investeringsbehov och av 
ekonomiplanen kan utläsas att de direkt närmaste åren inte ger något större överskott m a 
o fyller på kassan. Skatteutfallet inledningsvis under 2019 uppfyller inte budgetmålet. 
Finströms kommun behöver således se över kommande investeringar samt 
driftskostnader. Som ett led i detta ges förvaltningen i uppdrag att i brådskande ordning 
utreda hur kommunen kan erhålla kapitaltillskott som behövs för kommande investeringar. 
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§ 31 EKONOMISKA BEGRÄNSNINGAR INOM LANTBRUKSFÖRVALTNINGEN  

Lbrn § 7  
Enligt uppmaning i granskningsrapporten från Landsbygdsverkets interna revisionsenhet nr 
870/23/2015, beslöt kommunfullmäktige i Finström, KFM § 78/12.11.2015, att komplettera 
tjänstebeskrivningen för såväl lantbruks- sekreteraren som lantbrukskanslisten med ekonomisk 
begränsning på 200.000 euro.  
Alternativen för begränsningen som gäller per stödbeslut är 50.000, 200.000 eller 500.000 euro.  
Förslag:  
Utvecklingen inom jordbruket har under senaste åren gått mot allt större gårdsbruksenheter. 
Detta har resulterat i högre stödbelopp per gård varför ekonomiska begränsningen för 
lantbrukssekreteraren och lantbrukskanslisten föreslås justeras från fastställda 200.000 euro till 
500.000 euro.  
Beslut:  
Lantbruksnämnden föreslår inför kommunstyrelsen i Finström att ekonomiska begränsningen 
höjs till 500.000 euro för såväl lantbrukssekreteraren som lantbrukskanslisten. 
 

KS § 83/23.4.2019 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar enligt lantbruksnämndens förslag, att inför kommunfullmäktige 
föreslå att ekonomiska begränsningen höjs till 500.000 euro för såväl lantbrukssekreteraren som 
lantbrukskanslisten i respektive tjänstebeskrivning. 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KF § 31/2.5.2019 

Kommunstyrelsen föreslår att ekonomiska begränsningen höjs till 500.000 euro för såväl 
lantbrukssekreteraren som lantbrukskanslisten i respektive tjänstebeskrivning. 
 

Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 

§ 32 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet förklarades avslutat kl 
21:48. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 

FRÅGESTUND 

Under frågestunden diskuterades följande, i enlighet med förvaltningsstadgan 11 §: Ingen frågestund. 
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BESVÄRSANVISNING 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträde  Paragraf 

Kommunfullmäktige i Finström 2.5.2019   §§ 25-32 
 
Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer; 25-31 
 
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

