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§ 33 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KF § 33  
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 6.6.2019. 
Ledamöterna KG, RL, HL och HT har på förhand anmält förhinder.  
Sammanträdet bevistas av 15 beslutande ledamöter, varav 13 ordinarie. 
 
Förslag:  
Kommunfullmäktige konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och 
beslutfört.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

§ 34 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 

KF § 34 
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. 

§ 35 PROTOKOLLJUSTERING 

KF § 35  
Utses två protokolljusterare att justera protokoll, enligt förvaltningsstadgan 44 §.  
Protokollet justeras genast efter sammanträdets avslutande, på Kommungården. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Håkan Lundberg och Vidar Nordqvist. 
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§ 36 TILLSÄTTANDE AV STYRGRUPP FÖR KOMMUNREFORM 

KS § 96/15.5.2019 
Landskapslag om reform av kommunstrukturen på Åland (LL 2019/28) innebär (3 §) 
att kommunerna indelas i tre samarbetsområden inom vilka kommunerna ska gå 
samman senast 1 januari 2022. Landskapsregeringen ska utse en samordnare (6 §) 
och kommunerna inom varje samarbetsområde ska (7 §) gemensamt utarbeta ett 
samgångsavtal som sedan ska godkännas av fullmäktige i alla kommunerna (8 §) 
innan landskapsregeringen kan fastställa ändringen av kommunindelningen (9 §).  
 

I kommunindelningsutredning för samarbetsområde Norra Åland, februari 2019, 
ges skissartat förslag till samgångsavtal och utredarna från Henricson Ab 
rekommenderar att kommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö inleder 
förhandlingar med sikte på att gå samman den 1 januari 2022. Förhandlingarna bör 
slutföras så att ett samgångsavtal som godkänts av alla fem kommuners fullmäktige 
kan lämnas in till landskapsregeringen senast i april 2021. 
 
Tidtabellen anges av utredarna som ”realistisk men krävande”. Utredarna 
rekommenderar att kommunerna inleder förhandlingar under våren 2019, så att 
sittande kommunstyrelse och fullmäktige kan behandla ett första utkast till 
samgångsavtal senast i december 2019. Utredarnas förslag till tidtabell: 
 
Våren 2019    Koordinerande möte med samtliga kommuners representanter. 
LR inleder beredningen av de lagändringar som anses nödvändiga för att genomföra 
kommunreformen. 
En preliminär plan för den fortsatta processen behandlas i kommunstyrelserna. 
Kommunerna utser förhandlare och inleder preliminära förhandlingar om 
samgångsavtal. 
 
Senhöst 2019 Ett första utkast till samgångsavtal föredras för de gamla 
kommunstyrelserna, vid  
behov också för fullmäktige. 
 
Vårvinter 2020 Kommunernas nya fullmäktige sammanträder och tar ställning till 
utkastet till  
samgångsavtal, samt utser vid behov nya förhandlare. 
 
Under arbetet med en eventuell samgång mellan kommunerna Finström, Geta och 
Sund sköttes förhandlingarna inom en styrgrupp med en sammansättning 
motsvarande den politiska referensgruppen i kommunindelningsutredningen (högst 
tre medlemmar per kommun), med kommundirektörerna och de ekonomiansvariga 
som beredande i gruppen.  
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Vid norråländskt presidiemöte i Vårdö 23 april beslöts att ”ärendet bör behandlas i 
respektive kommun i syfte att utse representanter till en styrgrupp eller avfärda 
sammanslagningsalternativet”. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
- Utse två ordinarie förhandlare och en ersättare att ingå i en styrgrupp för 
samarbetsområde Norra Åland med uppdrag att utreda förutsättningar och 
förhandla om samgångsavtal i enlighet med kommunreformlagen och 
kommunindelningsutredningen, i samråd med den kommunsamordnare som 
landskapsregeringen utser för ändamålet. 
- Ge i uppdrag till kommunens förhandlare att arbeta för att en styrgrupp (om den 
tillsätts) bör ha målsättningen att sittande kommunstyrelse och -fullmäktige kan 
behandla ett första utkast till samgångsavtal senast i december 2019, förutsatt att 
landskapsandelssystemet anpassas i enlighet med utredarnas resonemang.  
 
Finströms kommun ställer sig till förfogande som värdkommun för ett första möte 
med gruppen. 
 
Ärendet delges kommunfullmäktige för kännedom och diskussion om eventuella 
riktlinjer. 
 
Diskussion: 
Sven-Anders Danielsson föreslår att formuleringen om att Finström ställer sig till 
förfogande som värdkommun stryks. 
Inger Rosenberg-Mattsson understöder det och föreslår att kommunen istället 
utgår från att landskapsregeringen utser en kommunsamordnare som kallar till ett 
första möte. 
Lene-Maj Johansson föreslår Roger Höglund som förhandlare och Sven-Anders 
Danielsson som ersättare. 
Fredrik Andersson föreslår Inger Rosenberg Matsson som förhandlare. 
 
Kommundirektörens förslag med ovan nämnda ändrings- och tilläggsförslag 
understödes brett. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt enligt kommundirektörens förslag, med ovan 
nämnda ändrings- och tilläggsförslag, så att kommunstyrelsen:  
-  Utser två ordinarie förhandlare och en ersättare att ingå i en styrgrupp för 

samarbetsområde Norra Åland med uppdrag att utreda förutsättningar och 
förhandla om samgångsavtal i enlighet med kommunreformlagen och 
kommunindelningsutredningen, i samråd med den kommunsamordnare som 
landskapsregeringen utser för ändamålet. 



                                                                KOMMUNFULLMÄKTIGE                     PROTOKOLL NR 4 / 13.6.2019 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 14 juni 2019 Sid 6 

     

 

- Ger i uppdrag till kommunens förhandlare att arbeta för att en styrgrupp (om 
den tillsätts) bör ha målsättningen att sittande kommunstyrelse och -
fullmäktige kan behandla ett första utkast till samgångsavtal senast i 
december 2019, förutsatt att landskapsandelssystemet anpassas i enlighet 
med utredarnas resonemang.  

 
Landskapsregeringens kommunsamordnare förväntas kalla till gruppens första 
möte. 
Ärendet delges kommunfullmäktige för kännedom och diskussion om eventuella 
riktlinjer. 

 
KF § 36/13.6.2019 

Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige för kännedom och diskussion om 
eventuella riktlinjer, att: 
 
Kommunstyrelsen beslutat enhälligt enligt kommundirektörens förslag, med ovan 
nämnda ändrings- och tilläggsförslag, så att kommunstyrelsen:  
-  Utser två ordinarie förhandlare och en ersättare att ingå i en styrgrupp för 

samarbetsområde Norra Åland med uppdrag att utreda förutsättningar och 
förhandla om samgångsavtal i enlighet med kommunreformlagen och 
kommunindelningsutredningen, i samråd med den kommunsamordnare som 
landskapsregeringen utser för ändamålet. 

- Ger i uppdrag till kommunens förhandlare att arbeta för att en styrgrupp (om 
den tillsätts) bör ha målsättningen att sittande kommunstyrelse och -
fullmäktige kan behandla ett första utkast till samgångsavtal senast i 
december 2019, förutsatt att landskapsandelssystemet anpassas i enlighet 
med utredarnas resonemang.  

 
Landskapsregeringens kommunsamordnare förväntas kalla till gruppens första 
möte. 
 
Till förhandlare utsågs enligt L-M.J och F.A:s förslag; som förhandlare Roger Höglund 
och Inger Rosenberg-Mattsson, och Sven-Anders Danielsson som ersättare. 
  
Beslut: 
Kommunfullmäktige tar ärendet till kännedom utan uttryckliga direktiv. 
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§ 37 UTÖKNING AV RAM FÖR SOCIALVÅRDEN 

InvN § 22/23.4.2019 
I budget 2019 fanns totalt 638 vårddygn budgeterade för institutionsvård och 
familjehem inom barnskyddet, fördelat enligt 365 under kostnadsstället 21210 och 
273 institution barnskydd (21711). Behovet är svårt att uppskatta på förhand och 
varierar under året. För institutionsvård finns 63 180 euro budgeterat. Per 
31.3.2019 har 50 457,30 euro förbrukats. 
De ökade kostnaderna för institutionsvården beror på ytterligare behov av vårddygn 
samt byte av vårdplats vilket medför ett ökat dygnspris. 
För resterande del av år 2019 behövs medel för totalt 368 vårddygn (april-dec, två 
platser) till en kostnad om 204 587,25 euro. Ramen behöver således utökas med 
191 864,55 euro för institutionsvård inom barnskyddet. 
Interna omdisponeringar är inte möjliga då det inte går att uppskatta behovet för 
resterande del av året. 
I budgeten 2019 fanns totalt 75 000 euro budgeterat för annan barn- och 
familjevård (kostnads-ställe 21710). Under kostnadsstället kommer bl.a kostnader 
för fältarna, Folkhälsans familjeråd-givning samt köp av tjänster (familjearbetare, 
köptjänst av Sund). För årets första två första månader har 25 % av budgeterade 
medel för familjerådgivningen förbrukats. Kostnader för familjearbetare kommer 
att bli lägre än budgeterat till följd av personalbrist (ena familjearbe-taren är 
tjänstledig). Barnskyddet köper tjänster inom öppenvården av en firma som arbetar 
med familjebehandling. Målet är att undvika placering. Kostnad på årsbasis 
beräknas uppgå till cirka 38 000 euro. 
 

Socialchefens förslag: Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att 
socialvårdens ram utökas med 191 865 euro för att täcka kostnader för 
institutionsvård inom barnskyddet (kostnadsställe 21711, konto 4314) samt 38 000 
euro för öppna stödåtgärder inom barnskyddet (kostnadsställe 21710, konto 4330). 
Beslut: Enligt förslag. 
 

KS § 97/15.5.2019 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår enligt invånarnämndens förslag, att socialvårdens ram i 
budget för år 2019 utökas med 191 865 euro för att täcka kostnader för 
institutionsvård inom barnskyddet (kostnadsställe 21711, konto 4314) samt 38 000 
euro för öppna stödåtgärder inom barnskyddet (kostnadsställe 21710, konto 4330). 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KF § 37/13.6.2019 

Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt förslag.  
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§ 38 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 

InvN § 20 REDOGÖRELSE ÖVER DEN INTERNA KONTROLLEN ÅR 2018 
Bilaga 3: Rapport om intern kontroll år 2018 
Varje nämnd ansvarar för hur den interna kontrollen ordnas inom sitt verksamhetsområde 
medan kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret. Med anledning av detta ska 
nämnderna i samband med bokslutet redogöra för hur de ordnat den interna kontrollen 
under året. 
Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden godkänner rapporten över hur den 
interna kontrollen ordnats år 2018 för invånarnämnden och överlämnar rapporten till 
kommunstyrelsen. 
Beslut: Enligt förslag. 

 
InvN § 23 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018/INVÅNARNÄMNDEN 
 Bilaga 5: Bokslut och verksamhetsberättelse 2018/Invånarnämnden 

 Invånarnämnden har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2018. Bokslutet visar att 
invånarnämndens förvaltning hålls inom ram. 
 Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden godkänner invånar-nämndens 
verksamhetsberättelse och bokslut för år 2018 och sänder dem vidare till 
kommunstyrelsen för behandling. 

 Beslut: Enligt förslag. 
 
InvN § 24 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018/SOCIALVÅRD 
 Bilaga 6: Bokslut och verksamhetsberättelse 2018/Socialvård 
 Socialvården har uppgjort bokslut och verksamhetsberättelse för år 2018. 

 Socialchefens förslag: Invånarnämnden godkänner socialvårdens verksam-hetsberättelse 
och bokslut för år 2018 och sänder dem vidare till kommunstyrelsen för behandling. 

 Beslut: Enligt förslag. 
 
InvN § 25 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE/ÄLDREOMSORG 
 Bilaga 7: Bokslut och verksamhetsberättelse 2018 Äldreomsorgen/ samt sammanställning 

 Äldreomsorgsledaren har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2018. Bokslutet visar att 
äldreomsorgs verksamheten hålls inom ram. 
 Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden godkänner äldreomsorgens 
verksamhetsberättelse och bokslut för år 2018 och sänder dem vidare till kommun-
styrelsen för behandling. 

 Beslut: Enligt förslag. 
 
InvN § 26 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018/BARNOMSORG 
 Bilaga 8: Bokslut och verksamhetsberättelse 2018 för barnomsorgen 
 Barnomsorgen har uppgjort bokslut och verksamhetsberättelse för år 2018. 
 Vik. barnomsorgsledaren har berett ärendet. 
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 Socialchefens förslag:  Invånarnämnden godkänner barnomsorgens bokslut och 
verksamhetsberättelse för år 2018 och sänder dem vidare till kommunstyrelsen för 
behandling. 

 Beslut: Enligt förslag. 
 

InvN § 27 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018/ SKOLA OCH FRITIDSHEM 
 Bilaga 9: Bokslut och verksamhetsberättelse, skol- och fritidshemsverksamheten. 

 De ansvariga för verksamhetsområdena Källbo skola, fritidshemsverksamheterna och 
NÅHD har uppgjort verksamhetsberättelse för 2018. 

 Källbo skola 
 -Intäkterna lägre än budgeterat eftersom LR dröjt med ersättningen för 
stödundervisningen i svenska för höstterminen (21 2387,90 euro). LR ersätter 86 % av 
personalkostnaden. 
 -Personalkostnaderna för skolan har ökat pga. Uppkomna behov under hösten, vilka 
aviserats i nämnden. 

 Källbo fritidshemsverksamhet 
 -Fel i ett kalkylblad i lönebudgeteringen, en lön har fattats i budget 2018. 
 -Utökning av personal då antalet inskrivna barn ökat. 
 Nåhd 
 -Skolverksamheten billigare än budgeterat. 
 -Elevvården billigare än budgeterat pga. Avsaknad av en skolpsykolog. 
 -Antalet barn i träningsundervisningen färre än budgeterat. 

 Skoldirektörens förslag: Invånarnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse 
för skol- och fritidshemsverksamheterna. 

 Beslut: Enligt förslag. 
 

InvN § 28 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018/ KULTUR OCH FRITID 
 Bilaga 10: Bokslut och verksamhetsberättelse, kultur och fritid 
 Bilaga 11: Kultur & fritid 2018, sammanställning 

 Kultur- och fritid har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2018. Bokslutet visar att kultur- 
och fritidsverksamheten hålls inom ram. 
 Biblioteks- och kulturchefens förslag: Invånarnämnden godkänner kultur- och fritids 
verksamhetsberättelse och bokslut för år 2018 och sänder dem vidare till 
kommunstyrelsen för behandling. 

 Beslut: Enligt förslag. 
 

InvN § 29 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018/CENTRALKÖK 
 Bilaga 12: Bokslut och verksamhetsberättelse 2018/ centralkök 

 Centralköket har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2018. Bokslutet visar att 
centralkökets budget hålls inom ram. 
 Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden godkänner centralkökets 
verksamhetsberättelse och bokslut för år 2018 och sänder dem vidare till 
kommunstyrelsen för behandling. 

 Beslut: Enligt förslag. 
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SamN § 44 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE BYGGNADSINSPEKTION 2018 
 Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse, Byggnadsinspektion år 2018 

 Byggnadsinspektionens förvaltning har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2018. 
Bokslutet visar ett resultat 9 723 euro bättre än budgeterat.  

 Personalkostnader har överskridits med 1900 euro. 
 Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

 Samhällsnämnden godkänner byggnadsinspektionens verksamhetsberättelse och bokslut 
för år 2018 och sänder dem till kommunstyrelsen för behandling. 

 Beslut: 
 Beslut enligt förslag. 
 
SamN § 45 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE TEKNISKA 2018 
 Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse, Teknisk sektor år 2018. 

 Tekniska sektorns förvaltning har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2018. Bokslutet 
visar att budgeten har överskridits med 108 138 euro.  
 Total ram för Tekniska överskrider med 108 138€ efter utökning av ram enligt beslut KS § 
181 / 2018. 

 Dessa överskridningar kommer främst av: 
 Överskridningar av personalkostnader på grund av löneökningar och vikarier under 
sjukskrivningar, ca 35 000 över budget 

 Värmekostnader ca 25 000€ över budget på grund av ändringar i prisindex för värme 
 Experttjänster ca 13 000 över budget, delvis på grund av sjukskrivningar 
 Försäkringar ca 9500 över budget, p.g.a. felbudgetering 

 Tärnebolstad lakvatten ca 14 000€ över budget, p.g.a. tidigare felavläsningar och ökad 
lakvattenleverans 
 Parkområden ca 10 000€ över budget p.g.a.  dränering och iordningställande av 
parkområde i Knappelstan 

 Planerings- och utvecklingschefens förslag: 
 Samhällsnämnden godkänner teknisk förvaltnings verksamhetsberättelse och bokslut för 
år 2018 och sänder dem till kommunstyrelsen för behandling.  

 Beslut: 
 Beslut enligt förslag. 
 
SamN § 46 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE HYRESHUS 2018 
 Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse, Hyreshus år 2018 

 Disponenten har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2018. Bokslutet visar att resultatet 
är 11 732 euro bättre än budgeterat. Personalkostnaderna överskrider budget med 1 141 
euro. 

 Planerings- och utvecklingschefens förslag: 
 Samhällsnämnden godkänner hyreshusens verksamhetsberättelse och bokslut för år 2018 
och sänder dem till kommunstyrelsen för behandling.  

 Beslut: 
 Beslut enligt förslag. 
 



                                                                KOMMUNFULLMÄKTIGE                     PROTOKOLL NR 4 / 13.6.2019 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 14 juni 2019 Sid 11 

     

 

SamN § 47 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE investeringar 2018 
 Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse, Investeringar år 2018 

Samhällsnämndens förvaltning har uppgjort verksamhetsberättelse för investeringar år 
2018. 

 Planerings- och utvecklingschefens förslag: 
 Samhällsnämnden godkänner investeringarnas verksamhetsberättelse och bokslut för år 
2018 och sänder dem till kommunstyrelsen för behandling. 

 Beslut: 
 Beslut enligt förslag. 

 

LbrN § 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2018  
Ersättning från Landsbygdsverket på totalt 47.881 euro för handläggning av  
lantbruksstödärenden under åren 2016-2017 innebar utökade inkomster för  
samarbetskommunerna och därmed även att ekonomiska utfallet blev mycket  
positivt.  
Även betydligt högre intäkter än budgeterat från försäljningen av lantbruks-  
sekreterartjänster bidrog till det positiva resultatet.  
Förslag:  
Nämnden godkänner verksamhetsberättelsen och sänder den till respektive  
samarbetskommuns ekonomikontor.  
Beslut:  
Förslaget godkändes. 

 

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 enl bilaga C. 
Sammanställningen över de preliminära bokslutsuppgifterna (bil A) tillsänds även 
kommunfullmäktige för kännedom. 
Beslut:  
Enligt förslag. 
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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. 
 

KS § 98/15.5.2019 
 Nämnderna har behandlat sina preliminära bokslut och verksamhetsberättelser och 
kommundirektören gjort upp förslag avseende den under kommunstyrelsen lydande 
allmänna förvaltningen. Ekonomiförvaltningen har därefter sammanställt uppgifterna i ett 
sammanhängande dokument enligt bilaga. 
 

I enlighet med kommunallagen § 68 är kommunens räkenskapsperiod ett kalenderår. Styrelsen 
skall göra upp ett bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till fullmäktige 
före utgången av juni månad året efter räkenskapsperioden. I bokslutet skall ingå en resultat-
räkning, en balansräkning och bilagor till dem samt en översikt över budgetutfallet och en 
verksamhetsberättelse. Bokslutet skall undertecknas av styrelseledamöterna och kommun-
direktören.  
 

Enligt kommunallagen § 70 skall styrelsen, när verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå 
åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin. Efter 
utförd slutrevision kommer revisorerna att överlämna sin revisionsberättelse. Därefter kan 
styrelsen överlämna bokslutet till kommunfullmäktige. Revisionen har inletts måndag 13 maj och 
väntas färdigställas måndag 27 maj.  
 

Enligt förslag till bokslut för år 2018 gör kommunen ett årsresultat om -342.202,76 euro.  
 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse med bokslut och balansbok för år 2018 
enligt bilaga, med ett årsresultat om -342.202,76 euro, och undertecknar handlingarna, enligt 
bilaga A.  
Kommunstyrelsen godkänner även bekräftelsebrev till revisorerna, enligt bilaga B, och 
överlämnar därmed handlingarna till revisorerna för granskning.  
Kommunstyrelsens förslag gentemot kommunfullmäktige är att räkenskapsårets underskott förs 
till det fria egna kapitalet. 
 

Beslut: 
Enligt förslag.  

 

KS § 109/5.6.2019 
Revisorerna överlämnade 28 maj 2019 sin revisionsberättelse och -rapport efter slutförd revision, 
enligt bilaga A-B.  
 
Revisorerna förordar att bokslutet godkänns och att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet 
för den granskade perioden.  
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 Korrigeringar har gjorts på enskilda sidor. Bokslutsdokumentet i sin helhet som bilaga C. 
 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen överlämnar till kommunfullmäktige bokslut med balansbok och 
verksamhetsberättelse 1.1.2018– 31.12.2018 för fastställelse jämte revisionsberättelse till 
kännedom, med förslag att fullmäktige därefter prövar frågan om ansvarsfrihet för de 
redovisningsskyldiga.  
Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsperiodens årsresultat om -342.202,76 euro förs till 
ackumulerat överskott i det fria egna kapitalet. 

 
 Beslut: 
 Enligt förslag. 
  
KF § 38/13.6.2019 

Kommunstyrelsen överlämnar till kommunfullmäktige bokslut med balansbok och 
verksamhetsberättelse 1.1.2018– 31.12.2018 för fastställelse jämte revisionsberättelse till 
kännedom, med förslag att fullmäktige därefter prövar frågan om ansvarsfrihet för de 
redovisningsskyldiga.  
Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsperiodens årsresultat om -342.202,76 euro förs till 
ackumulerat överskott i det fria egna kapitalet. 

 
 Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt förslag, att fastställa bokslut med balansbok och 
verksamhetsberättelse 1.1.2018– 31.12.2018 och att räkenskapsperiodens årsresultat om  
-342.202,76 euro förs till ackumulerat överskott i det fria egna kapitalet, samt därutöver också att 
de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet. 
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§ 39 BUDGET 2020  

KS § 110/5.6.2019 
Budgetprocessen för Finströms kommuns budget år 2020 har diskuterats vid en gemensam sittning 
mellan arbetsgruppen för budget respektive reformuppföljning. Förslag till budgetdirektiv ges nu 
enligt bilaga. 
 
Budgetdirektiven fastställs i kommunstyrelsen 5 juni och budgetseminarium hålls i anslutning 
till kommunfullmäktige 13 juni, kl 15-18, på Breidablick. 
I budgetdirektiven sätts fokus på politiska målsättningar, med främst mätbara och helst max 
2-3 st verksamhetsmål och kända eller uppskattade behov specifika för det aktuella budget- 
året. Även taxor och avgifter ses över i budgetprocessen. Investeringarna ägnas särskild 
uppmärksamhet och där manas till strikta prioriteringar samt att i första hand utgå från de 
sedan tidigare äskade åtgärder och projekt som återfinns i den gällande ekonomiplanen för 
åren 2020-2021 jämte projekt som i processen kring framtagande av denna lagts åt sidan. 
Utrymmet för investeringar är ytterst begränsat. Följs innevarande års budget kommer 
kommunens samtliga investeringar därefter att behöva finansieras genom lån. Skuldbördan 
är redan besvärande hög och skattesatsen fortsättningsvis en full procentenhet över genom-snittet 
för Ålands kommuner. Utöver 2-3 mål per verksamhetsområde ska kommunen som helhet ha 2-3 
för året specifika fokusområden som ska genomsyra all verksamhet. 
Nämndernas budgetförslag lämnas in inom september och ledningsgrupp och politiska 
presidierna, inklusive nämndordföranden, håller ett uppföljande möte inom oktober inför 
skattesatsernas fastställande i november och budgetens slutbehandling i december 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner budgetdirektiv enligt bilaga och delger desamma jämte ovanstående 
till nämnderna för åtgärder enligt direktiv samt till kommunfullmäktige för kännedom.  
 
Beslut: 
 

 
KF § 39/13.6.2019 

Kommunstyrelsen har godkänt budgetdirektiv enligt bilaga och delger desamma jämte 
ovanstående till nämnderna för åtgärder enligt direktiv samt till kommunfullmäktige för kännedom.  
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige tar budgetdirektiv för år 2020 till kännedom, efter genomfört budgetsemi-
narium. 
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§ 40 ARVODESSTADGA 

KS § 114/5.6.2019 
Finströms nu gällande arvodesstadga antogs i samband med nämnd- och 
förvaltningsreformen 2016. Den korrigerades i december 2017 och är giltig under 
återstoden av mandatperioden 2016-2019, varpå avgående fullmäktige förväntas fastställa 
arvodesstadga för därpå följande period. 
 
Vid jämförelser med andra kommuners arvodesnivåer upplever kommundirektören inga 
akuta behov av korrigeringar av arvodena eller principerna för desamma, annat än för 
valorganen.  
  
Enligt nuvarande arvodesstadga gäller följande: 
 
6 § Valnämnders arvoden  
Till ordförande och medlem i centralnämnd, valnämnd och -bestyrelse betalas per valdag arvoden i vilka 
ingår ersättning för konstituerande möte, iordningställande av vallokal före valförrättningens inledande och 
för räknearbetet efter avslutad valförrättning enligt följande:  
 
Centralnämnd:  
Ordförande  45,00 €/möte  
Sekreterare  45,00 €/möte  
Ledamot  30,00 €/möte  
 
Valnämnd:   
Ordförande  130,00 €/valdag  
Ledamot  110,00 €/valdag  
 
Valbestyrelse:  
Ordförande  45,00 €/möte  
Ledamot  30,00 €/möte  
Hemmaröstn 30,00 €/uppdrag 

 
I den nya vallagen benämns kommunal centralnämnd som centralvalnämnd, och organen 
tillsammans torde i rubriceringen benämnas såsom valorgan snarare än valnämnder. 
 
En höjning av valorganens arvoden har diskuterats en tid och under innevarande år hålls 
totalt fyra olika val, varför en eventuell höjning med fördel kunde tillämpas redan på år 
2019.   
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att arvodesnivåerna för kommunens 
valorgan; centralvalnämnd, valnämnd och valbestyrelse, genomgående höjs med 50 %, att 
gälla retroaktivt från 1.1.2019, att rubriken i stadgans 6 § ändras till ”Valorganen” och 
”centralnämnd” till ”centralvalnämnd” samt att arvodesstadgan och där gällande nivåer 
och principer i övrigt fastställs såsom gällande för inkommande mandatperiod 2020-2023.   
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 Beslut: 
 Enligt förslag, med tillägget att även ett arvode om 100,00 euro per val införs för central-
valnämndens ordförande.  
 

 
KF § 40/13.6.2019 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att arvodesnivåerna för kommunens 
valorgan; centralvalnämnd, valnämnd och valbestyrelse, genomgående höjs med 50 % och 
att ett arvode om 100,00 euro per val införs för centralvalnämndens ordförande, att gälla 
retroaktivt från 1.1.2019, att rubriken i stadgans 6 § ändras till ”Valorganen” och 
”centralnämnd” till ”centralvalnämnd” samt att arvodesstadgan och där gällande nivåer 
och principer i övrigt fastställs såsom gällande för inkommande mandatperiod 2020-2023.   
  
Diskussion: 
Ledamot Solveig Gestberg understöder förslaget men föreslår strykning av den avslutande 
formuleringen om att arvodesstadgan och där gällande nivåer och principer i övrigt 
fastställs såsom gällande för inkommande mandatperiod 2020-2023, varpå arvodesstadgan 
i övrigt tas upp på nytt före årets utgång. 
 
Förslaget understödes av Torbjörn Björkman. Ingen däremot. 
 

 Beslut: 
 Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt förslag, med undantag för den avslutande 
formuleringen om att arvodesstadgan och där gällande nivåer och principer i övrigt 
fastställs såsom gällande för inkommande mandatperiod 2020-2023, varpå arvodesstadgan 
i övrigt tas upp på nytt före årets utgång. 
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§ 41 DETALJPLANEÄNDRING TOMT 2 KV 10, BACKGLÄNTAN 

SamN § 31/26.3.2019 
Bilaga Ansökan 
Bilaga tjänstemannautlåtande 
En ansökan har inkommit om ändring av detaljplan för Tomt 2 i kvarter 10. Sökande 
vill utöka exploateringsrätten till att omfatta samtliga byggnationer som finns på 
tomten idag samt ha möjlighet för ytterligare byggnation. 
Exploateringsgraden bedöms under planläggningsprocessen. 
Planerings- och utvecklingschefen har gjort ett tjänstemannautlåtande om ansökan 
vilket finns som bilaga. 
 
Planerings- och utvecklingschefens förslag: 
Nämnden omfattar målsättningarna med planändringen och bedömer att föreslagna 
planeraren Tiina Holmberg är kompetent för genomförande av uppdraget. 
Exploateringsgraden ska bedömas under planläggningsprocessen. Sökande åläggs 
samtliga kostnader som härrör från planändringen. 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag. 

 
KS § 99/15.5.2019 
 Kommundirektörens förslag: 

 Kommunstyrelsen godkänner Tiina Holmberg som planerare för detaljplaneändring Tomt 2 
kv 10 Backgläntan och föreslår inför kommunfullmäktige att målsättningarna godkänns 
enligt bilaga. 

 
 Beslut: 
 Enligt förslag. 
 
KF § 41/13.6.2019 

 Kommunstyrelsen har godkänt Tiina Holmberg som planerare för detaljplaneändring Tomt 
2 kv 10 Backgläntan och föreslår inför kommunfullmäktige att målsättningarna godkänns 
enligt bilaga. 

 
 Beslut: 
 Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 
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§ 42 DETALJPLANEÄNDRING SÖDRA TOMTEN KV 24, GODBY 

SamN § 48/29.4.2019 
Bilaga: kartutdrag och gällande planbestämmelser 
Samhällsförvaltningen har identifierat ett behov av att ändra detaljplanen för de södra 
delar av tomten som idag huserar Olles el, Godby grill och kommunens trafikområde. 
Tomten består av flera fastigheter och olika verksamheter etablerade. Det finns också 
intresse att etablera nya verksamheter på tomten som kräver en ändring av 
verksamhetsbestämmelsen i detaljplanen. 
Tomten har en generalplan. 
Planerings- och utvecklingschefens förslag: 
Kommunen initierar en detaljplaneändring med målsättning att justera tomtindelningar 
enligt gällande ägandeförhållanden, samt ändra verksamheter i linje med det som står i 
generalplanen för Godby. 
I övrigt skall vad som står i PBL 26 § beaktas med avseende på teknisk försörjning 
rekreation m.m. 
Tiina Holmberg föreslås som planerare. 
Samhällsnämnden delger ärendet till kommunstyrelsen för godkännande av målsättningar 
och vidare beredning inför kommunfullmäktige. 
Beslut: 
Beslut enligt förslag. 
 

KS § 100/15.5.2019 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner Tiina Holmberg som planerare för detaljplaneändring Södra 
Tomten kv 24 i Godby och föreslår inför kommunfullmäktige att målsättningarna godkänns 
enligt ovan och bilaga. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KF § 42/13.6.2019 

 Kommunstyrelsen har godkänt Tiina Holmberg som planerare för detaljplaneändring Södra 
Tomten kv 24 i Godby och föreslår inför kommunfullmäktige att målsättningarna godkänns 
enligt ovan och bilaga. 

 
 Beslut: 
 Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 
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§ 43 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet förklarades avslutat kl 
19:55. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 

FRÅGESTUND 

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

Kommunfullmäktige i Finström 13.6.2019   §§ 33-43 
 
Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer; 33-43 
 
Besvär skall framställas inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. Kommunmedlem anses ha fått 
del av beslutet när protokollet har framlagts till offentligt påseende. 
 
Besvärsmyndighet  Ålands Förvaltningsdomstol 
   Torggatan 16 
   PB 31 
   22 101 MARIEHAMN 
 

KLAGOTID 
Besvärshandlingarna skall vara inlämnade till besvärsmyndigheten före utgången av besvärstiden. Om 
besvärstidens sista dag är helgdag, självstyrelsedag, självständighetsdag, första maj, jul- eller midsommarafton 
eller helgfri lördag, får besvärshandlingarna inlämnas den första vardagen därefter. 
 

INNEHÅLL 
Besvärsskriften skall innehålla 

- besvärandens namn, yrke, boningskommun och postadress 
- det beslut i vilken ändring söks 
- till vilka delar ändring söks och vilka ändringar som påyrkas 
- motiveringar till ändringsyrkandet 

 

UNDERSKRIFT 
Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av den som anför besvär eller annan person som har uppgjort 
den. Om endast den som har uppgjort besvärsskriften undertecknat den, skall också denna persons yrke, 
boningsort och postadress framgå. 
 
Till besvärsskriften skall bifogas beslutet i vilket ändring söks, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia. 
 
Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) 
uppbärs en rättegångsavgift för ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 

 

 
Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänster 
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen, marknadsdomstolen och försäkringsdomstolen kan via e-tjänst riktas 
till: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv  
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