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Närvarande Ledamöter: 
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Ersättare (ej personliga): 

 Henriksson Tom (C) 
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 Lundberg Helena (S) 
 Eloranta Gun-Britt (S) 
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 Danielsson S-A, ks-ordf 
 Eklund Ida, tf k.dir/ekon.chef   
 Lundström Aron, tekn.chef   
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 Andersson Fredrik   
 Karlsson Leif   
 Lindblom Madeleine 
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 Leif Andersson                           Ida Eklund 
Ordförande                             Sekreterare  
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 Rolf Karlsson  
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Sandra Lignell 
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Protokollet framlagt till påseende  Godby den 25.3.2022 
 

 

Intygar Ann-Katrine Silfvernagel, 
administratör 

 

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den 
 

 

Underskrift Ann-Katrine Silfvernagel, 
administratör 
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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  

 
PROTOKOLL, ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
24.3.2022 

 
Nr 
 
3 
 

Tid Torsdagen den 24 mars 2022 kl 19:00  

Plats Kommungården, Godby  

 
Ärenden: 
 
§ 17 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 

§ 18 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 3 

§ 19 PROTOKOLLJUSTERING 3 

§ 20 ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN UPPDRAG 4 

§ 21 ÄNDRING I INVESTERINGSBUDGET 5 

§ 22 ANHÅLLAN OM DETALJPLANERING TJUDÖ 6 

§ 23 KOMPLETTERING AV TAXOR FÖR VINDKRAFTVERK SAMT ANDRA KRAFTANLÄGGNINGAR 8 

§ 24 UTLÅTANDE ÖVER LAGSTIFTNING OM KOMMUNER MED SYNNERLIGEN ANSTRÄNGD EKONOMI 9 

§ 25 MOTION: PRIDEFLAGGNING FÖR SOLIDARITET OCH MÅNGFALD 16 

§ 26 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 17 

FRÅGESTUND 17 

  
  
 

Ida Eklund, tf kommundirektör, enligt uppdrag av Leif Andersson, kommunfullmäktiges ordförande. 
 
Möteskallelsen har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby 16.3.2022. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende på kommungården i Godby den 25.3.2022. 
 

Intygar Ida Eklund, tf kommundirektör  
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§ 17 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KF § 17  
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 
e-post 16.3.2022. 
Sammanträdet bevistas av 14 beslutande ledamöter, varav 11 ordinarie. 
Förslag:  
Kommunfullmäktige konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslut-
fört.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och 
beslutfört. 

§ 18 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 

KF § 18 
Godkännande av föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
Förutsättningar för behandling av ärenden i fullmäktige enligt kommunallagen 44 §. 

 

Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föredragningslistan med följande tillägg:  
 
 § 25    Motion: PRIDEflaggning för solidaritet och mångfald 
 

   

§ 19 PROTOKOLLJUSTERING 

KF § 19  
Utses två protokolljusterare att justera protokoll, enligt förvaltningsstadgan 44 §.  
Protokollet justeras genast efter sammanträdets avslutande, på Kommungården. 
 

Beslut:  
Till protokolljusterare utses Rolf Karlsson och Sandra Lignell.  



                                                                KOMMUNFULLMÄKTIGE                     PROTOKOLL 3 / 24.3.2022 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 25 mars 2022 Sid 4 

     

 

§ 20 ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN UPPDRAG 

KS § 26/ 2.3.2022 
Bilaga 6 Anhållan om befrielse från uppdrag 

 

Leif Karlsson anhåller om att bli befriad från sitt uppdrag som ledamot i 
invånarnämnden. 

Konstateras: 

Leif Karlsson anmäler och beviljas jäv. 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Leif Karlsson beviljas 
befrielse från uppdraget som ledamot i invånarnämnden och utser en ny ledamot. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

KF § 20/ 3.2.2022 

Bilaga 1 Anhållan om befrielse från uppdrag 

 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Leif Karlsson beviljas 
befrielse från uppdraget som ledamot i invånarnämnden och utser en ny ledamot. 

 

Diskussion: 

Ledamot Håkan Lundberg föreslår att Leif Karlsson beviljas befrielse och att Rolf 
Karlsson utses som ny ledamot i invånarnämnden. Förslaget vinner understöd. 

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att bevilja Leif Karlsson befrielse från 
uppdraget som ledamot i invånarnämnden och utser Rolf Karlsson till ny ledamot.  
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§ 21 ÄNDRING I INVESTERINGSBUDGET 

SamN § 19/ 18.1.2022 
Mot årsslut har inte genomförande av delgeneralplan för Godby framskridit så långt 
som planerat. Anslag för detta behöver finnas även 2022. I liggande budgeten finns 
anslag för planering av Björkvägen. Detta anslag bedöms inte hinna nyttjas parallellt 
med en delgeneralplaneprocess, varför detta anslag bör nyttjas till delgeneralplan för 
Godby istället. Med detta skulle Björkvägen projektet förskjutas i tid.  

Tekniska chefens förslag:  

Samhällsnämnden föreslår att planeringsanslag för Björkvägen överförs till 
delgeneralplan för Godby.  

Beslut:  

Beslut enligt förslag. 

 

KS § 28/ 2.3.2022 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att investeringsanslaget för 
Björkvägen (15 000 euro) stryks år 2022 och överförs till anslag för delgeneralplan för 
Godby. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

KF § 21/ 24.3.2022 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att investeringsanslaget för 
Björkvägen (15 000 euro) stryks år 2022 och överförs till anslag för delgeneralplan för 
Godby. 

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 
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§ 22 ANHÅLLAN OM DETALJPLANERING TJUDÖ 

SamN § 33/ 1.3.2022 
Bilaga: Ansökan om planläggning. 

Michael och Jenny Björklund har inkommit med anhållan om detaljplaneändring av 
ett markområde enligt bilaga. Området är ca 3,6ha, antalet tomter man avser skapa 
på området är ca 6 st. 

Paret anhåller om att nyttja Arkitekt Tiina Holmberg för ändamålet. 

Enligt kommunens förvaltningsstadga §60 punkt 2 skall detaljplaner på oplanerat 
område föras till fullmäktige. 

Planläggningsområdet belastas av vägrätter längs Norrskogsvägen samt till 
grannfastigheten 60-419-6-11 vilka måste beaktas i planläggningen. Vägrätten på 
Kilträskvägen är 6m idag och behöver ökas till 10m om man ska kunna inrymma en 
vägbredd för mötande trafik. Fastigheten börjar ca 250m in på Kilträskvägen. 

Allmänt avlopp och vatten finns ca 350m ifrån fastigheten på andra sidan av Tjudö 
träsk. Överföringskapaciteten behöver utredas. 

Tekniska chefens förslag: 

Samhällsnämnden konstaterar att målsättningarna är rimliga och att initiativtagaren 
identifierat det huvudsakliga komponenterna i en planläggningsprocess, varvid man 
anser att området bildar en tillräckligt stor ändamålsenlig helhet och målsättningarna 
för detaljplanen kan omfattas med tillägget att anslutning till det allmänna 
avloppsnätet utreds som avloppslösning för området samt att planläggningen inte 
ska försvåra möjligheterna för angränsande fastigheter att genomföra en 
planläggning av sina områden. 

Ett hörande av Finströms kommunaltekniska AB krävs för att säkerställa 
överföringskapacitet i allmänna avloppsnätet samt under vilka villkor man kan 
ansluta ytterligare bostadsområden i området. 

Ett markanvändningsavtal bör skrivas med kommunen innan planen fastställs där 
ansvar för genomförande specificeras. 

Samhällsnämnden bedömer Arkitekt Tiina Holmberg som kompetent för uppdraget. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

KS § 42/ 15.3.2022 
Bilaga 2 Ansökan om planläggning 

 

Önskemål har framförts från angränsande markägare till fastighet 60-419-1-21 att i 
det fall vägen behöver breddas eller trafiken ändrar väsentligt så utreds i första hand 
en ny vägsträckning som inte är lika inkräktande på densamma fastigheten. 
Markägaren önskar även fortsatt delgivning i ärendet i enlighet med PBL 32§. 
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Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att målsättningarna godkänns 
med kompletteringar enligt samhällsnämndens beslut, samt att hänsyn tas till 
önskemålen från markägaren till fastigheten 60-419-1-21. Kommunstyrelsen föreslår 
även inför kommunfullmäktige att Tiina Holmberg godkänns som arkitekt för 
uppdraget.  

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

KF § 22/ 24.3.2022 

Bilaga 2 Ansökan om planläggning 

 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att målsättningarna godkänns 
med kompletteringar enligt samhällsnämndens beslut, samt att hänsyn tas till 
önskemålen från markägaren till fastigheten 60-419-1-21. Kommunstyrelsen föreslår 
även inför kommunfullmäktige att Tiina Holmberg godkänns som arkitekt för 
uppdraget.  

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 
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§ 23 KOMPLETTERING AV TAXOR FÖR VINDKRAFTVERK SAMT ANDRA 
KRAFTANLÄGGNINGAR 

SamN § 28/ 1.3.2022 
Bilaga: Förslag till ändring i taxor  

I takt med samhällsomställning mot grön energi samt högre självförsörjning har 
förfrågningar kommit om olika typer av kraftverk. Kommunen saknar idag lämpliga 
taxor för att hantera den här typen av byggnationer. 

Byggnadsinspektören har gjort en snabb jämförelse med andra kommuner på Åland 
och utifrån det arbetat fram ett förslag till taxor som framkommer i bilagan. 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Samhällsnämnden omfattar förslaget till tillägg i taxorna och ger det vidare till 
styrelsen för beredning inför beslut i fullmäktige. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

 

KS § 41/ 15.3.2022 

Bilaga 1  Förslag till ändring i taxor 

 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tillägget för vindkraftverk 
samt andra kraftanläggningar förs in i kommunens taxor enligt bilaga 1. 

 

Beslut:  

Enligt förslag. 

 

KF § 23/ 24.3.2022 
 

Bilaga 3 Förslag till ändring i taxor 

 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tillägget för vindkraftverk 
samt andra kraftanläggningar förs in i kommunens taxor enligt bilaga 3. 

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 
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§ 24 UTLÅTANDE ÖVER LAGSTIFTNING OM KOMMUNER MED SYNNERLIGEN 
ANSTRÄNGD EKONOMI 

KS § 94/11.8.2021 
Landskapsregeringen har framställt en lagstiftningspromemoria med förslag till 
lagstiftning om kommuner med synnerligen ansträngd ekonomi (”kriskommun”). Nu 
lämnas möjlighet att inkomma med synpunkter på den bifogade promemorian (bil). 

 

Innehållet i promemorian är kompletterande till den lagstiftning som idag finns för 
det kommunala fältet och det har framställts på tjänstemannanivå. För att det 
konkreta lagförslag som senare lämnas till lagtinget ska vara så tillfredsställande som 
möjligt önskar vi nu synpunkter på arbetet så här långt. Även det senare lagförslaget 
kommer att lämnas ut på remiss. 

 

Syftet med en kommande lagstiftning är att (1) identifiera en kommun med 
synnerligen ansträngd ekonomi och (2) vidta åtgärd med anledning av (1) som i första 
hand är ett utvärderingsförfarande som syftar till att sanera ekonomin och därefter 
eventuellt ändra kommunindelningen. Hur denna sista åtgärd i sig ska lösa 
ekonomiska problem framgår ej. 

 

En kriskommun enligt ovan måste uppfylla antingen nyckeltal 1, eller både nyckeltal 2 och 3. 

Nyckeltal 1: Ackumulerat underskott i balansräkningen, måste täckas inom två år. 

Nyckeltal 2: Årsbidrag dividerat med avskrivningar, treårigt medeltal (ska vara högre än 100 
%).  

Nyckeltal 3: Soliditeteten skall vara högre än 50 %. 

 

Finströms kommun förhåller sig till ovanstående nyckeltal enligt bokslut 2020 som följer: 

1: Kommunen har ett ackumulerat överskott om 5.665.770 €. 

2: Kommunen har ett medeltal på 85 % (2020: 118 %, 2019: 88 %, 2018: 48 %). 

3: Kommunen har en soliditet på 59,01 % (koncernen 49,42). 

 

Enligt fastställd budget 2021 och ekonomiplan 2022-2023 gör kommunen för 
samtliga tre åren underskott i miljonklassen och med negativa årsbidrag samt 
omfattande ökad upplåning för investeringsprojekt och även för drift. Följs budget 
och ekonomiplan kommer kommunen vid mandatperiodens utgång att ha ett fortsatt 
positivt ackumulerat överskott men uppfylla kriskriterierna nr 2 och 3 och därmed 
utgöra en kriskommun enligt föreslagna kriterier. Då det torde vara koncernens 
soliditet som är relevant är kommunen redan nu vid gränsen till kris. 
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I den finländska kommunallagen till skillnad från den åländska motsvarigheten finns 
sedan ett antal år liknande kriterier för kriskommuner. Från Finströms kommuns sida 
har i tidigare utlåtanden i anslutning till remissförfrågningar kring 
kommunstrukturlagar mm just detta efterlysts. Införandet av fastställda kriterier för 
de grunder på vilka en kommun ska anses utgöra en ”kriskommun” och ”kommun i 
svår ekonomisk ställning” bör därför välkomnas av kommunen. 

 

I sammanhanget bör också påpekas det faktum att den i särklass främsta orsaken till 
de åländska kommunernas nu synnerligen ansträngda ekonomi består i den 
fullständigt omöjliga ekvationen med minskade landskapsandelar samtidigt som 
ökade krav i lagstadgade uppgifter, samt faktum att kommunsammanslagningar i sig 
själva inte löser det ansträngda ekonomiska läget.  

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen framför gentemot landskapsregeringen som utlåtande över 
lagstiftnings-promemoria med förslag till lagstiftning om kommuner med synnerligen 
ansträngd ekonomi: 

 

Införandet av fastställda kriterier för de grunder på vilka en kommun ska anses utgöra en 
”kriskommun” och ”kommun i svår ekonomisk ställning” välkomnas. Det får inte finnas 
utrymme för oklarhet eller godtycklighet i bedömningen av frågan om när, hur och varför 
en enskild kommun eller grupp av kommuner ska betraktas som kriskommun och i vilka 
fall regeringen ges rätt att rikta särskilda tvångsåtgärder mot desamma. I lag bör därför 
regleras hur stora och bärkraftiga kommunerna ska vara och varför, med mätbara 
kravnivåer i fråga om både befolkningsunderlag och relevanta finansiella nyckeltal, jämte 
målsättningar för att uppnå jämlika kommuner.  

 

Det första kriteriet, med ”resultatkrav” på ackumulerat överskott, utgör ett rimligt krav 
men går i praktiken att ”skatta” sig fri från, med sannolik innebörd att enskilda 
kommuner tvingas höja skatten för att undgå att hamna i definitionsmässig kris, men 
utan att orsaken till den faktiska egentliga krisen därmed påverkas. Det kriteriet borde 
därför kompletteras med ett kriterium likt det i den finländska lagstiftningen, där det 
samtidigt även utgör ett kriskriterium ifall kommunens inkomst-skattesats är minst 2,0 
procentenheter högre än den vägda genomsnittliga inkomstskattesatsen för alla 
kommuner (nyligen höjt från 1,0 procentenhet). I annat fall riskerar vi en 
skattestegringsspiral. 

 

I det andra kriteriet, där årsbidraget sätts i relation till avskrivningarna, har man i den 
finländska lagstiftningen satt nivån för ”kris” till 80 % medan förslaget på Åland enligt 
promemorian skulle sättas till 100 %. Här kan naturligt uppstå stora fluktuationer på 
enskilda år och ett medeltal om 80 % som i Finland skulle ge relativt mer flexibilitet. Det 
tredje kriteriet som förutsätter soliditetsgrad om minst 50 % utgör ett synnerligen viktigt 
och tydligt mått på en kommuns finansiella status och anses därför fullt rimligt och 
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relevant och det bör införas i enlighet med promemorians förslag, dock på kommun- och 
inte koncernnivå. 

 

Kommunstyrelsen framför också att orsaken till Ålands kommuners nu synnerligen 
ansträngda ekonomi främst består i det faktum att landskapsandelarna de senaste 10-12 
åren minskat markant medan kostnaderna för lagstadgat uppdrag kraftigt ökat. Den 
kommunala finansieringsprincipen har därmed inte följts vilket orsakat ett omfattande 
finansieringsgap då upprepade nedskärningar gjorts i anslagen för kommunalt ordnad 
välfärdsservice. Kommunen har också svårt att se hur sammanslagningar av fattiga 
kommuner i sig ska kunna lösa den ekonomiska krisen då två fattiga kommuner 
tillsammans inte blir en vare sig rik eller stark enhet. Att kommungränser upphör 
påverkar inte invånarnas skattekraft eller servicebehov och därför heller inte behovet av 
landskapets andelar i finansieringen av välfärdsproduktionen på det geografiska 
området, annat än ytterst marginellt genom möjlighet till vissa inbesparingar för 
förvaltning och administration och att den sammanslagna kommunen möjligtvis får 
något mindre sårbarhet - men inte avsevärt bättre ekonomi.   

Till kommunstyrelsens utlåtande enligt ovan bifogas även den av kommundirektören 
upprättade bilagan ”Orsaken till de åländska kommunernas ansträngda ekonomiska 
situation” (bil). 

 

Beslut: 

Enligt förslag, beslutet förs kommunfullmäktige för kännedom. 

 

KF § 37/26.8.2021 
Kommunstyrelsen för utlåtandet (KS § 94/11.8.2021) till kommunfullmäktige för 
kännedom. 

 

Diskussion: 

Ledamot Håkan Lundberg föreslår i avvikelse från kommunstyrelsen utlåtande att 
soliditetsgraden bör beräknas på koncernnivå, och att fullmäktige kompletterar 
styrelsen utlåtande till den delen. 

Förlaget understödes av Christian Rögård, Tom Henriksson och Miina Fagerlund. 
Ingen däremot. 

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige tar kommunstyrelsens utlåtande till kännedom och beslutar 
enhälligt enligt att gentemot landskapsregeringen framföra korrigeringen att 
soliditetsgraden som kriskriterium bör beräknas på koncernnivå. 
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KS § 45/ 15.3.2022 
Bilaga 5 

5a.Lagförslag 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/kom
muner_med_synnerligen_anstrangd_ekonomi-lf.pdf  

5b.Parallelltexter 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/kom
muner_med_synnerligen_anstrangd_ekonomi-p.pdf  

 

Ålands landskapsregering ger nu kommunen möjlighet att yttra sig över lagförslag om 
kommuner med synnerligen ansträngd ekonomi. Yttrandet ska vara 
landskapsregeringen tillhanda senast 1 april 2022. 

 

Målsättningen med lagstiftningen är att säkerställa servicen till kommuninvånarna i 
en situation där kommunens ekonomi är synnerligen ansträngd. Som kriterier för när 
en kommuns ekonomi anses vara synnerligen ansträngd är: 

1. Om det finns ackumulerade underskott i balansräkningen som inte täckts ”inom 
två år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställts” 

2. Om årsbidraget inte täcker avskrivningarna (enligt koncernresultaträkningen)   

3. Eget kapital i förhållande till annat kapital understiger 50% (Soliditeten enligt 
koncernbalansräkningen) 

 

En kriskommun enligt ovan måste uppfylla antingen kriteriet 1, eller båda kriterierna 
2 och 3. 

 

Om något av kriterierna enligt 2 § uppfylls skall ett utvärderingsförfarande inledas.  
Det åligger Ålands Landskapsregering (LR) att utgående ifrån kommunernas 
bokslutsuppgifter fatta beslut om att utredningsförfarande skall inledas. LR ska 
tillsammans med kommunen utreda kommunens möjligheter att garantera sina 
invånare den service som lagstiftningen kräver. 

 

När LR fattat beslut om utredningsförfarande ska en utvärderingsgrupp utses, där Lr 
utser en medlem och kommunen en, plus att LR efter att ha hört kommunen utser en 
oavhängig person som ordförande för gruppen. Gruppen ska lägga förslag till 
åtgärder för att uppfylla lagens målsättningar, att garantera invånarna service.  
Detta skall ske inom tre månader efter att LR fattat beslut om utredningsförfarande.   

 

En kommun som konstaterats ha synnerligen ansträngd ekonomi eller ett bolags som 
ägs av en sådan kommun får under den tid som utredningsförfarandet pågår inte 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/kommuner_med_synnerligen_anstrangd_ekonomi-lf.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/kommuner_med_synnerligen_anstrangd_ekonomi-lf.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/kommuner_med_synnerligen_anstrangd_ekonomi-p.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/kommuner_med_synnerligen_anstrangd_ekonomi-p.pdf
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fatta beslut om investeringar, undantaget om investeringen i sin helhet kan 
finansieras med eget kapital. Det finns även möjlighet att hos LR ansöka om dispens  

 

Utvärderingsgruppen ska sedan lägga fram förslag till åtgärder inom 6 månader från 
det att gruppen tillsattes, till kommunens fullmäktige och till Ålands 
Landskapsregering.  Fullmäktige skall fatta beslut på basen av utredningsgruppens 
förslag, och besluten skall även resultera i åtgärder till kommunens ekonomi i budget 
och ekonomiplan och rapporteras och utvärderas i verksamhetsberättelser och 
bokslut.  
 

Ålands Landskapsregering kan på basen av utvärderingsgruppens förslag och 
fullmäktiges beslut fatta beslut om att en kommunindelningsutredning enligt 
kommunstrukturlagen skall inledas. Ett sådant beslut ska fattas senast ett år efter att 
beslut om utredningsförfarandet fattades. Möjlighet till förlängningar av tidsfrister 
finns inskrivna i 7 §.  
 

Finström framhåller fortsättningsvis att framtagande av kriterier och åtgärder för 
kommuner med synnerligen ansträngd ekonomi i sig är välkommet. För att få ett 
bättre helhetsgrepp på frågan ser kommunen även ett behov av en reviderad 
kommunallag. Som tidigare påpekats från kommunen går det inte att bortse från att 
kommunerna under de senaste åren har fått ökade kostnader till följd av mer 
krävande lagstiftning samtidigt som landskapsandelarna inte höjts i motsvarande 
grad.  
 

Finström upprättar i dagsläget en koncernbalansräkning men inte en 
koncernresultaträkning. Sedan senaste utlåtande i frågan har kommunen höjt 
skatten och skatterna har överlag hållits starkare än prognostiserat. Kommunen har 
gjort omorganiseringar, sålt fastigheter och gjort hårda prioriteringar vad gäller 
investeringar vilket innebär att kommunen i nuläget inte ser ut att uppfylla kriterierna 
men gränsen är hårfin.  
 

Kommunen hade i bokslut 2020 ett ackumulerat överskott på ca 5,7 miljoner euro 
och detta kommer att stärkas ytterligare år 2021 tack vare att kommunen gör ett 
mycket bättre resultat än väntat tack vare omständigheterna nämnda ovan. Det 
innebär för kommunen att kriteriet inte uppfylls med någorlunda god marginal.  
 

I och med att kommunen strukit stora investeringar i ekonomiplanen, bl.a. utbyggnad 
av äldreboende, uppfyller kommunen inte längre kriteriet 2 sett till åren 2021–2023. 
Viktigt att poängtera att detta bygger på kommunens och inte koncernens resultat så 
det kan se annorlunda ut när kommunen har gjort en koncernresultaträkning. Det här 
visar det som tidigare lyfts av kommunerna att kriteriet kan styras och är känsligt. 
Kommunen har till följd av ekonomiska läget nu skjutit på investeringar som kommer 
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behöva genomföras förr eller senare och då påverkas direkt kriteriet i och med 
avskrivningarna som uppstår. 
 

Vad gäller det tredje kriteriet så låg kommunens koncern just under 50 i bokslut år 
2020 så kriteriet uppfylls. Här önskar kommunen framhäva det faktum att det i 
koncernbalansräkningen finns anslutningsavgifter i balansen på närmare 1,7 miljoner 
euro som är för vatten-, avlopps- och fjärrvärmeanslutningar. Detta drar ner 
nyckeltalet avsevärt och bör räknas bort vid beräkningen av soliditeten eftersom 
skulden de facto är mycket osannolik att tas ut. Kommunen uppgör 
koncernbalansräkning eftersom kommunen har ett dotterbolag. I koncernen ingår då 
dotterbolaget, intressebolag och samtliga kommunalförbund. Kommuner som inte 
har dotterbolag uppgör inte koncernbalansräkningar och här blir jämförelser svåra 
eftersom även de kommunerna ingår i de kommunalförbund som är med och 
påverkar kommunens koncernbalans. Här bör klargöras vad som gäller. 
 

Sammanfattningsvis kan kommunen ställa sig bakom en lagstiftning som definierar 
när en kommun anses ha särskilt ansträngd ekonomi, men det kvarstår otydligheter 
som måste åtgärdas. Det är viktigt att kriterierna inte är känsliga för tillfälligheter i 
bokföring och planering, att kommunernas ställning som kommun kontra koncern 
klargörs och att kommunernas självstyrelse fortsättningsvis värnas om. 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige avger 
yttrande till Ålands Landskapsregering enligt beredningen ovan. 

Beslut: 

Enligt förslag. 
 

KF § 24/ 24.3.2022 
 

Bilaga 4 

4a.Lagförslag 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/kom
muner_med_synnerligen_anstrangd_ekonomi-lf.pdf  

4b.Parallelltexter 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/kom
muner_med_synnerligen_anstrangd_ekonomi-p.pdf  
 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige avger 
yttrande till Ålands Landskapsregering enligt kommunstyrelsens beredning 
§45/15.3.2021. 

 

 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/kommuner_med_synnerligen_anstrangd_ekonomi-lf.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/kommuner_med_synnerligen_anstrangd_ekonomi-lf.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/kommuner_med_synnerligen_anstrangd_ekonomi-p.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/kommuner_med_synnerligen_anstrangd_ekonomi-p.pdf
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Diskussion: 

Ledamot Håkan Lundberg föreslår att kommunstyrelsens förslag godkänns med 
tillägget att det ska vara tydligt i lagstiftningen att samgångsstöd utgår även vid 
tvångssammanslutning.  

Ledamot Miina Fagerlund föreslår att ett ytterligare tillägg läggs in om att ett 
nyckeltal för likviditet bör läggas in som ett av kriterierna. Förslaget vinner understöd. 

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag med Håkan 
Lundbergs tillägg om att det ska vara tydligt i lagstiftningen att samgångsstöd utgår 
även vid tvångssammanslutning samt Miina Fagerlunds tillägg om att ett nyckeltal för 
likviditet bör läggas in som ett av kriterierna. 
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§ 25 MOTION: PRIDEFLAGGNING FÖR SOLIDARITET OCH MÅNGFALD 

KF 25/ 24.3.2022  

 

Ledamot Miina Fagerlund med Freddie Forsman som andra undertecknare inlämnar 
en motion på temat PRIDEflaggning för solidaritet och mångfald, enligt bilaga. 

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen förs till kommunstyrelsen för beredning. 
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§ 26 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

KF 26/ 24.3.2022 

Beslut: 

Lagenlig besvärsanvisning meddelas och sammanträdet förklaras avslutat 19:30. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
 

FRÅGESTUND  

- Folkhälsan 
- Kommunens integrationsplan 
- Flyktingsituationen  
- Förfrågan om inkvarteringsmöjligheter i privata hem 
- Bokslut 
- Mobbningssituationen i Godby 
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BESVÄRSANVISNING 
 

Över beslut som endast rör beredning eller verkställighet får besvär inte anföras. På dessa grunder får besvär i 
detta protokoll inte anföras beträffande paragrafer: 24, 25, 26 

KOMMUNALBESVÄR 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ett beslut får överklagas genom 
kommunalbesvär på den grunden att 

1) beslutet tillkommit i felaktig ordning 

2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 

3) beslutet annars strider mot lag. 

Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16, 22101 MARIEHAMN 

Paragrafer i protokollet: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslut. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen då 
brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet 
har lagts fram offentligt. 

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då 
beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den -. 

FÖRVALTNINGSBESVÄR 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16, 22101 MARIEHAMN 

Paragrafer i protokollet: - 

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

Besvärsskrift 

I besvärsskriften ska uppges 

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslut 

- motiveringarna till att beslutet bör ändras 

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den 
som författat besvärsskriften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort och postadress anges. 

Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. 

Inlämnande av handlingarna 

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan 
även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till 
posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 

Avgift 

Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 § i lagen om 
domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260 
euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning samt då besvär 
återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet. 


