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§ 48 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KF § 48  
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 22.9.2022 
Sammanträdet bevistas av 13 beslutande ledamöter, varav 7 ordinarie. 
Förslag:  
Kommunfullmäktige konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslut-
fört.  
Beslut: 
Enligt förslag. 
 

§ 49 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 

KF § 49 
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 utan ändringar 
 

   

§ 50 PROTOKOLLJUSTERING 

KF § 50  
Utses två protokolljusterare att justera protokoll, enligt förvaltningsstadgan 44 §.  
Protokollet justeras genast efter sammanträdets avslutande, på Kommungården. 
 

Beslut:  
Till protokolljusterare utses Ove Söderman och Kristian Granberg.  
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§ 51 BUDGET 2023  

KS § 136/ 12.10.2022 

 
Bifogas en första sammanställning av nämndernas budgetförslag. För att underlätta 
överskådligheten i ärendet så hänvisas till respektive nämns protokoll för detaljerna 
i behandlingen av budgetförslagen; 

Invånarnämnden 27.9 

Samhällsnämnden 27.9 

RÅL 15.9 

Lantbruksnämnden 22.9 

Budgetboken är ännu i en preliminär form och kommer att uppdateras. Beräkningar 
av skatteinkomster och landskapsandelar bygger ännu på preliminära uppgifter. 
Skatteintäkterna är inför 2023 är svåra att uppskatta, och de prognoser som finns 
att tillgå visar på en tillväxt i skatteintäkterna för de åländska kommunerna som ter 
sig osannolikt hög, och därför har prognoserna för kommunalinkomst 
skatteintäkterna i detta skede skrivits ner en aning. 

 

Från 2023 erhåller kommunerna ca 20% av samfundsskattens intäkter mot tidigare 
ca 30, och avsikten är att Ålands Landskapsregering ska täcka bortfallet genom 
kompensationer, men dessa har ännu inte presenterats, och inte heller 
landskapsandelarna i övrigt.  Budgeten beräknas i detta skede enligt följande  

Skatt FKF Höstprognos 2022 Nämndernas budgetförslag 

Kommunal inkomstskatt 9 550 000,00                      9 375 000,00                                   

Andel av samfundsskatt 682 000,00                          450 000,00                                       

Fastighetsskatt 192 000,00                          175 000,00                                       

Källskatt 75 000,00                            75 000,00                                         

Summa 10 499 000,00                    10 075 000,00                                 

https://www.finstrom.ax/sites/default/files/attachments/protocol/invn_protokoll_6_2022.pdf
https://www.finstrom.ax/sites/default/files/attachments/protocol/samn_protokoll_8-2022.pdf
https://www.jomala.ax/sites/default/files/attachments/protocol/bilagor_rn_protokoll_5-2022.pdf
https://www.finstrom.ax/sites/default/files/attachments/protocol/22_september.pdf
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Kostnadsökningen i det sammanställda budgetförslaget är stor, både på grund av 
utökade kostnader för löner och på grund av ökade kostnader för i synnerhet 
energi. 

 

Ökningen i externa nettoutgifter är 5% eller 605 000 e mot budget 2022 och inte 
mindre än 17 % eller 1 987 000 e mot bokslut 2021. 

Resultaträkningen visar på ett årsbidrag om ca 60 000 e och ett underskott om 
något mindre än 700 000 e.   

Trots att det finns förhoppningar om att de finansiella intäkterna kan öka något 
genom den utlovade kompensationen av bortfall av samfundsskatteintäkter som 
bör motsvara minst en ökning om 150 000 e och eventuellt genom något förhöjda 
landskapsandelar så finns det ett behov av att minska driftskostnaderna med 
målsättningen att nå ett nollresultat.  

Landskapsandel 2023*

Skattekomplettering 2 545 236,81  

Grundskola 431 231,17     

Barnomsorg 379 529,65     

STR 32 934,57        

Grundvux, förberedande undervisning 108 326,02     

Specialfritids

Socialvård     (äldreomsorg) 359 031,73   

Socialtjänst (till KST)

Kultur 41 145,62        

Medis

Summa 3 897 435,57  
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En proportionell fördelning av en nettodriftskostnadsminskning om 500 000 e 
motsvarar en nedskärning om 3,6% och skulle kunna fördelas ut så här;  

 

Svårigheten består i att få kommunalförbunden, som står för en stor del av 
ökningen, att anpassa verksamheten enligt kommunens direktiv och önskemål.  

I övrigt behöver redan aviserade förändringar i organisationen appliceras på 
budgetförslaget. Dessa är omfattade av kommunstyrelsen § 79/18.5.2022 och 
omfattar bl.a. överföring av ansvaret för äldreomsorgen från Invånarnämnden till 
kommunstyrelsen från och med 1.1.2023 och en del andra smärre ändringar. 

Ytterligare förslås att ansvaret för kommunens städfunktioner, som idag är 
uppdelat på olika verksamheter och enheter, sammanförs till ett nytt 
verksamhetsområde som underställs Samhällsnämnden. Målsättningen med denna 
ändring är att kunna effektivisera verksamheten, förbättra personalledning och 
förenhetliga städningen och minska behovet av vikarier. Förändringen, som rör 6–7 
personer, har behandlat i Ledningsgruppen som bedömer att den kan genomföras 
utan att tillföra resurser genom att prioritera hur kommunens 
personalledningsresurser används.   

Under 2023 behöver köksfunktionen på nytt utredas, denna gång med specifikt 
syfte att utnyttja befintliga kök på ett effektivare sätt och för att effektivera 
helheten i köksfunktionerna. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen remitterar Nämndernas budgetförslag tillbaka till nämnderna för 
anpassning av nettodriftsutgifterna till ett totalbelopp om 3,6 % eller en total 
nettokostnadsminskning motsvarande 500 000 e.  En konsekvensbedömning skall 
fogas till förslagen för att tydliggöra hur inbesparingen påverkar verksamheten. 

Nämnderna bör behandla förslagen på nytt så att dessa är klara senast torsdagen 
den 3.11 

Kommunstyrelsen omfattar de föreslagna ansvars- och organisationsförändringarna 
såsom förtydligande till tidigare beslut och remitterar till kommundirektören och 

VAD Externa netto BU2023 Andel Anpassning Minskning

Allmän förvaltning -1 033 826 7 % 37 204                 -3,6 %

Invånarnämndens förvaltning -5 000 0 % 180                       -3,6 %

Socialvård -2 260 500 16 % 81 348                 -3,6 %

Äldreomsorg -2 288 638 16 % 82 361                 -3,6 %

Utbildning -6 033 747 43 % 217 135               -3,6 %

Kultur och fritid -420 443 3 % 15 130                 -3,6 %

Centralkök -576 049 4 % 20 730                 -3,6 %

Byggnadsinspektion -64 089 0 % 2 306                    -3,6 %

Tekniska och hyreshus -1 070 721 8 % 38 532                 -3,6 %

Gemensamma brandnämnden -123 810 1 % 4 456                    -3,6 %

Gemensamma lantbruksnämnden -17 200 0 % 619                       -3,6 %

EXTERNA KOSTNADER NETTO -13 894 023 100 % 500 000               -3,6 %

https://www.finstrom.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_7_-_18.5.2022_protokoll.pdf
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ekonomichefen att genomföra förändringana i följande framställning av 
budgetförslaget som beräknas kunna behandlas 7.11.  

Kommunstyrelsen ger nämndernas budgetförslag med de förändrings- och 
anpassningsåtgärder som framkommer ovan kommunfullmäktige till kännedom vid 
mötet 27.10.2022.  

Kommunstyrelsen tar i detta skede inte ställning till äskanden om 
investeringsanslag utan dessa behandlas när nämnderna behandlat sina 
budgetförslag på nytt och bättre uppskattningar om kommunernas finansiella 
intäkter finns att tillgå 

Beslut:  

Enligt förslag.  

--- 

 
KS § 154/ 9.11.2022 
 

Behandling av remitterade budgetförslag 

  

NAUD Fst 17.10 

Invånarnämnden 19.10 

Samhällsnämnden 25.10 

 

Sammanställning av nämndernas reviderade budgetförslag som bilaga, där även 
överföringen av städkostnader har överförts till en egen resultatenhet under 
Tekniska och hyreshus vilket påverkar flera andra verksamheters omkostnader. 

Trots att i synnerhet kommunalförbundens delar av budgeten inte kunnat justeras 
så har årsbidraget hittills förbättrats med drygt 330 000 e på grund av inbesparingar 
jämfört med ursprungsförslagen.  

 

Förbundsstyrelsen för NÅUD har trots påpekanden inte gjort några ändringar till det 
budgetförslag som skickades ut, däremot har man avgett en förklaring på 14 sidor, 
bilaga, samt föreslagit för Förbundsfullmäktige som sammankommer 3.11 att 
budgetförslaget skall omfattas.  

 

Förbundsstyrelsen för Kst sammankom 1.11.2022 och förvaltningen har på basen av 
kommunernas utlåtanden föreslagit anpassningar om 252 000 e eller -0,8 % jämfört 
med det utskickade budgetförslaget. Inverkan på Finströms kommuns 
betalningsandel motsvarar 20 000 e (2 240 000 e jämfört med 2 260 000 e) 

 

https://www.naud.ax/sites/default/files/attachments/protocol/f%C3%B6rbundsstyrelsen%20protokoll%2017.10.2022.pdf
https://www.finstrom.ax/sites/default/files/attachments/protocol/invn_protokoll_7_2022.pdf
https://www.finstrom.ax/sites/default/files/attachments/protocol/samn_protokoll_9-2022.pdf
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Ålands Landskapsregering presenterade 31.10 förslaget till landskapsbudget för 
2023.  Landskapsandelarna indexjusteras i viss utsträckning, däremot är de stora 
förändringarna i avdragen i kommunalbeskattningen och kompensationerna för 
avdragen från kommunalbeskattningen.   

 

Det ersättningsnivåer som beaktas utgår ifrån kalkyler som bygger på 2020 års 
beskattning.   

 

Tillskottet jämfört med den första sammanställningen av budget uppgår till ca 
500 000 e brutto, däremot tillförs en stor osäkerhet kring beräkningen av 
kommunalskatteintäkter på grund av att inkomstgränsen för grundavdraget ökas 
från nuvarande dryga 22 000 e till 45 000 e.  

 
Ålands Landskapsregering har utlovat mera information kring effekterna av det 
förhöjda grundavdraget i samband med den lagframställning som måste göras för 
att ändra Kommunalskattelagen för landskapet Åland 

 

Tills vidare syns de utökade kompensationerna för avdrag i denna version av 
budgetframställningen endast genom att kompensationerna för 
resekostnadsavdraget har tagits in till ett belopp om 144 000 e, och beräkningen för 
kommunalinkomstskatt står kvar på samma nivå som i föregående version.  
Prognosen för fastighetsskatt har justerat något till 190 000 e 

 

Med dessa ändringar så blir årsbidraget 566 000 e och resultatet – 183 000 e.  

 

Det kan finnas anledning att justera prognosen för kommunalinkomstskatt neråt, 
eftersom skatteintäkterna kommer att påverkas också av möjligheten att dra av 
elkostnader i hushållsavdraget, utöver det utökade grundavdraget. Också 
budgeteringen av samfundsskatteintäkter kan behöva ses över, summan 450 000 e 
som är budgeterad beaktar kompensationerna men kan behöva revideras. 

 

LANDSKAPET BUDGETFÖRSLAG 2023 31.10.2022 Budget 2021 Budget 2022 Förslag 2023

Skattekomplettering 15 200 000           15 468 000           15 550 000           

Socialvårdsområdet 8 871 000             10 489 000           9 186 000             

Bildningssektorn 11 272 000           12 100 000           13 444 000           

Kultur 463 000                477 000                498 000                

Medborgarinstitut 105 000                108 000                

Samarbetsstöd 500 000                300 000                -                         

Tillfälligt likviditetsstöd 500 000                300 000                -                         

Anläggningsstöd 12 000                   

Kompensation för arbets- och pensionsavdrag 50 000                   -                         -                         

Kompensation för övriga ändringar i kommunalbeskattningen 725 000                -                         5 000 000             

Kompensation för minskad samfundsskatt 3 300 000             

Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt 821 000                -                         -                         

Summa 38 519 000           39 242 000           46 978 000           

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/2011119
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På grund av informationsläget kommer de finansiella intäkterna, skatter och 
landskapsandelar samt kompensationer, inte att kunna slås fast slutligt förrän vid 
kommunstyrelsens mötet 30.11. Eftersom förhandlingar om kollektivavtal för 
kommunala sektorn har slutförts finns det också till nästa behandling av 
budgetförslaget anledning att räkna om effekterna av avtalsenliga lönejusteringar 
enligt de överenskomna justeringarna. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen behandlar förslaget till 2023 års budget med fokus på 
investeringarna, ger budgetförslaget i föreliggande form kommunfullmäktige till 
kännedom inför behandlingen av inkomstskatte- och fastighetsskattesatserna för 
2023 samt återremitterar budgetförslaget till förvaltningen för vidare beredning.  

Beslut: 

Enligt förslag 

 
 

KF § 51/ 17.11.2022 
 

Beslut: 

Tecknas till kännedom. 
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§ 52 INKOMSTSKATTESATSEN FÖR 2023 

KS § 151/ 9.11.2022 

Kommunerna skall enligt 66 § Kommunallagen för Landskapet Åland senast i 
samband med att budgeten antas besluta om kommunens inkomstskattesats och 
om grunderna för övriga kommunala skatter.  

Finströms kommuns inkomstskattesats har sedan 2021 varit 19,50 %  

 

Grafen visar Finströms kommuns inkomstskattesats jämfört med den effektiva 
skattesatsen, vilket är de skatteintäkter som kommunen erhållit jämfört med totala 
beskattningsbara förvärvsinkomsterna i kommunen enligt Skatteförvaltningens 
uppgifter.  

Inkomstskatten står för ca 92 % av kommunens skatteintäkter 

 

Finströms kommuns ekonomiplan för åren 2022 – 2024 utgår ifrån ett skatteuttag 
om 19,50%, och även som skatten speciellt under 2021 översteg budget så finns det 
ännu inte anledning justera inkomstskattesatsen neråt på grund av ökande 
kostnader för serviceproduktion som framgår av preliminära budgetförslag för 
2023.  

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för år 
2023 fastslås till 19,50%. 

Beslut: Enligt förslag. 

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

22,00

24,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021** 2022**

Inkomstskattesats Effektiv skattegrad

SKATT 2017 2018 2019 2020 2021 2022*

5000   Kommunal inkomstskatt 8 213 107,07 7 835 641,84 8 032 371,35 8 274 224,17 8 863 341,15 7 187 845,38 

5100   Fastighetsskatt 222 859,59     164 779,70     170 295,44     154 589,76     185 891,33     150 338,49     

5200   Andel av samfundsskatt 594 391,40     421 283,19     313 693,13     408 090,49     570 914,22     431 707,71     

5400   Övriga skatter 49 917,65       35 650,60       37 302,26       44 700,08       43 141,13       51 907,96       

Summa 9 080 275,71 8 457 355,33 8 553 662,18 8 881 604,50 9 663 287,83 7 821 799,54 

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199773#pr_10_kap_kommunens_ekonomi_66_p__beslut_om_skatter
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--- 

KF § 52/ 17.11.2022 
 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 53 FASTIGHETSSKATTESATSERNA FÖR 2023 

KS § 152/ 9.11.2022 

BILAGA Beskattningsvärden 

 

Kommunerna skall enligt 66 § Kommunallagen för Landskapet Åland senast i 
samband med att budgeten antas besluta om kommunens inkomstskattesats och 
om grunderna för övriga kommunala skatter.  

 

Aktuella nivåer för 2022 

 

 

Preliminära beskattningsvärden enligt användningsändamål samt beräknad 
avkastning för de kategorier som det uppbärs fastighetsskatt för som bilaga 

Fastighetsskatten står för knappt 2% av kommunens skatteintäkter. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att fastighetsskattesatserna för 
2023 fastslås enligt följande 

 

 
 

Beslut: 

Enligt förslag. 

--- 

  

Finström 2022 Tillåten intervall 

Allmän fastighetsskatt: 0,50 % (0,00-2,00 %)

Stadigvarande bostadsbyggnad: 0,00 % (0,00-1,00 %)

Övriga bostadsbyggnader: 0,90 % (0,00-0,90 %)

Obebyggda byggplatser 3,00 % (0,00-6,00 %)

Allmännyttiga samfund 0,00 % (0,00-2,00 %)

Finström 2023 Tillåten intervall 

Allmän fastighetsskatt: 0,50 % (0,00-2,00 %)

Stadigvarande bostadsbyggnad: 0,00 % (0,00-1,00 %)

Övriga bostadsbyggnader: 0,90 % (0,00-0,90 %)

Obebyggda byggplatser 3,00 % (0,00-6,00 %)

Allmännyttiga samfund 0,00 % (0,00-2,00 %)

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199773#pr_10_kap_kommunens_ekonomi_66_p__beslut_om_skatter
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KF § 53/ 17.11.2022 

. 

 

Beslut: 

Enligt förslag 

--- 
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§ 54 FÖRSLAG TILL TAXOR OCH AVGIFTER 2023 

KS § 137/ 12.10.2022 

För att underlätta överskådligheten i ärendet så hänvisas till respektive nämns 
protokoll för detaljerna i behandlingen av budgetförslagen inklusive förslag till taxor 
och avgifter; 

Invånarnämnden 27.9 

Samhällsnämnden 27.9 

RÅL 15.9 

Lantbruksnämnden 22.9 

 

Förvaltningen har sammanställt förslag till taxor och avgifter för år 2023, enligt 
bilaga.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att taxor och avgifter för år 
2023 fastställs enligt bilaga.  

 

Beslut: 

Enligt förslag  

--- 

KS § 155/ 9.11.2022 
 

Avgifterna behöver kompletteras med förslag till avgifter för äldreomsorgen, som 
inte ingick i underlaget vid styrelsens möte 12.10 trots att invånarnämnden 27.9 
behandlat förslaget.  

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att taxor och avgifter för år 
2023 fastställs enligt bilaga.  

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen besluter att samtliga avgifter inom äldreomsorgen som 
kommunen själv kan fastställa (måltidsavgifter, periodavgifter) indexjusteras med 
6,8% jämfört med invånarnämndens förslag.  

Justerade avgifter avrundas till närmaste 50 cent.  

--- 

  

https://www.finstrom.ax/sites/default/files/attachments/protocol/invn_protokoll_6_2022.pdf
https://www.finstrom.ax/sites/default/files/attachments/protocol/samn_protokoll_8-2022.pdf
https://www.jomala.ax/sites/default/files/attachments/protocol/bilagor_rn_protokoll_5-2022.pdf
https://www.finstrom.ax/sites/default/files/attachments/protocol/22_september.pdf
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InvN § 60/ 12.10.2022 

 

Bilaga 7 Förslag till barnomsorgsavgifter 

 

Med anledning av rikets familjeledighetsreform har ändring av landskapslag om 
barnomsorg och grundskola (2022:55) samt ändring av landskapslag om 
hemvårdsstöd (2022:56) trätt i kraft 1.8.2022.  

 

Ändringarna som kommunen behöver beakta i korthet:  

Barn har rätt till daghemsverksamhet från den kalendermånad barnet fyller 9 
månader.  

Barnet har rätt att bibehålla sin daghemsplats under en sammanhängande tid om 
13 veckor då föräldrapenning betalas för vårdanden av barnet.  

Definitionerna av heltid- respektive halvtidsbarnomsorg har omformulerats.  

Avgiften för heltidsbarnomsorg är maximalt 240 €. 

Avgiften för halvtidsbarnomsorg får vara högst 60% av heltidsavgiften, dvs 144 €. 

Om kommunen erbjuder andra omsorgskategorier än halvtids- och heltidsomsorg 
ska barnomsorgsavgiften för sådan omsorg tas ut i relation till avgift för 
heltidsomsorg.  

Avgiftsfri förundervisning för barn i barnomsorgen ändras från 20 timmar/ vecka till 
4 timmar / dag under skolårets arbetsdagar.  

 

Förslaget till ändring av barnomsorgsavgifter 2022 och förslag till 
barnomsorgsavgifter 2023 har tagits fram gemensamt med barnomsorgens 
föreståndare i Geta, Finström, Sunds och Vårdö för att få en enhetlighet mellan 
kommunerna. Påminnas bör att även fritidshemsavgiften är en barnomsorgsavgift.  

 

Ändringarna i avgiftsdokumentet har markerats gula. Ändringarna är: 

Utjämningsperioden för barnens närvaro till antalet vardagar per månad medan 
avgifterna fortsättningsvis fastställs som månadsavgift. 

Finström har i sina fastställda avgifter för 2022 beviljat avgiftsfri förundervisning 25 
timmar/ vecka hela året mot det från 1.8.22 lagstadgade 4 h/ dag under läsårets 
arbetsdagar, vilket betyder att kommunen erbjuder mer än lagen kräver och 
underlättar beräkningen och administrationen av avgifterna. 

Resterande tid förskolebarnen behöver barnomsorg uppbärs enligt förslaget en 
avgift om 50% av heltidsavgiften mot tidigare 60%. Orsaken till ändringen är att 
kommunen kan bli återbetalningsskyldiga vissa månader då antalet arbetsdagar 
varierar. Att ha ett avgiftssystem som varje månad behöver separata uträkningar 
kräver administration och bör undvikas.  
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Utbildningschefens förslag: 

Invånarnämnden omfattar ändring av barnomsorgsavgifterna från 1.8.2022 och 
förslag till barnomsorgsavgifter 2023 enligt bilaga och skickar dem till 
kommunstyrelsen för vidare behandling.   

  

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

KS § 144 /12.10.2022 
 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Invånarnämndens förslag till 
ändring av barnomsorgsavgifter från och med 1.8.2022 och förslag till 
barnomsorgsavgifter för 2023 fastställs 

Beslut:  

Enligt förslag 

--- 

 
FKTAB § 1111/ 27.9.2022 

Bilaga: Taxor 2023 

Man strävar i uppgörandet av taxor att göra ett överskott för att gå mot riktlinjerna 
som man fastslagit i FKTAB §1073 ”Avkastningsmål för verksamheten”. Sett till årets 
exceptionella läge har taxorna anpassats för en lägre avkastning. 

Nedanstående förslag ligger generellt under detta för att inte onödigt belasta ett 
samhällsekonomiskt tungt läge. 

• Anslutningsavgifter, grundavgifter samt vattenmätarhyror justeras enligt 
konsumentprisindexändring för Åland sedan senaste justering. Utgångspunkt 
är att justera utgående från augusti månads indextal.  
Undantag är för fjärrvärmeanslutningsavgift som historiskt justerats enligt 
byggnadskostnadsindex för Finland. 

• Osäkerheter finns främst gällande utläckage av vatten, inläckage av 
avloppsvatten, samt utetemperatur som påverkar fjärrvärmens 
verkningsgrad. Utöver detta är även oförutsägbara underhållskostnader en 
stor osäkerhet. 

Förändringar med motivering enligt nedan:  
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• Anslutningsavgift vatten och avlopp: enligt KPI-Åland justering aug 2021-aug 
2022 om 6,2% 

• Grundavgift vatten: enligt KPI-Åland justering aug 2021-aug 2022 om 6,2% 

• Vattenmätarhyra: enligt KPI-Åland justering aug 2021-aug 2022 om 6,2% 

• Bruksavgift för vatten: Höjning med 3c. Ålands vatten höjer med 10c. Detta 
innebär väsentligt lägre införtjäningsmarginal. 

• Bruksavgift avloppsvatten: Höjning med 8,3% från 4,89€/m3 till 5,30€/m3, 
inkl. moms. Norra Ålands Avloppsvatten föreslår höjning av bruksavgift med 
ca5 % p.g.a. ökade kostnader främst gällande elpris samt kapitalkostnader. 

• Bruksavgift för fjärrvärme, korrigeringar i marginal samt kulvertförlust för att 
uppnå kostnadsneutralitet. Förslag 7€ marginal samt 1,33 kulvertförlust. 

• Grundavgift för fjärrvärme: enligt KPI-Åland justering aug 2021-aug 2022 om 
6,2% 

• Anslutningsavgift för fjärrvärme: enligt byggnadskostnadsindexjustering 
(Finland) aug 2021-aug 2022 om 8,1% 

VD:s förslag:  

Finströms kommunaltekniskas styrelse fastslår taxor enligt bilaga med undantag för 
bruksavgiften för avloppsvatten där bolaget föreslår inför kommunen att den 
fastställs till 5,30 €/m3 inkl. moms.  

Beslut:  

Beslut enligt förslag. 

 
KS § 160 /9.11.2022 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Finströms kommunaltekniska 
Ab:s styrelses förslag till bruksavgift för avloppsvatten för 2023 omfattas.  

Beslut:  

Enligt förslag. 

 

 
KF § 44/ 17.11.2022 

 

Förslag av Miina Fagerlund att avgiften för elevklubbar inte höjs 

Förslag av Miina Fagerlund att avgiften för båtplatser inte höjs 

 

Helena Lundberg understöder Miina Fagerlunds förslag 
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Kommunfullmäktige omfattade enhälligt Miina Fagerlunds förslag om att inte höja 
avgifterna för elevklubbar. 

 

Åke Mattsson understöder Miina Fagerlunds förslag om att inte justera avgiften för 
båtplatser, och påtalar att kommunen framöver bör avveckla eller arrendera ut 
verksamheten. 

 

Björn Blomqvist understöder Miina Fagerlunds förslag och påtalar att man bör 
avveckla båthamnsverksamheten eller hitta andra alternativ. 

 

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att inte justera avgiften för båtplatser 

 

Beslut: 

Enligt förslag, med de ändringar som framkommit under behandlingen. 

--- 
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§ 55 SLUTRAPPORT ARBETSGRUPP FÖR ÄLDREOMSORGEN 

KS § 94 /8.6.2022 
 

Genom kommunstyrelsens beslut § 75/18.5.2022 har förutsättningarna för 
äldreomsorgens verksamhet under de närmaste åren förändrats.   

Eftersom planerna på ett seniorboende i anslutning till Rosengård har varit 
kommunens huvudinriktning inom äldreomsorgen under de senaste 3 - 4 åren 
behöver nu en arbetsgrupp tillsättas för att sammanfatta vad som behöver göras 
utgående ifrån det ändrade utgångsläget. 

Efterfrågan på service och boendelösningar inom äldreomsorgen i de åländska 
kommunerna påverkas också starkt av ÅHS verksamhetsmodell, delvis föranledd av 
sparåtgärder inom organisationen, där äldre med medicinska behov snabbare skrivs 
ut, och där det ofta fordras åtgärder från kommunens hemservice och/eller 
periodplatser med relativt kort varsel. 

Arbetsgruppen behöver söka lösningar för äldreomsorgen som är skalbara och som 
relativt snabbt, inom nästa budgetår och under den tid som kommer att gå åt till att 
processa, omforma, behandla och verkställa de planer för om- och tillbyggnad av 
kommunens lokaler som alltjämt är aktuella, kan verkställas.  

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tillsätter en politiskt väl förankrad arbetsgrupp med uppdrag att 
formulera en strategi för hur Finströms kommun kan utveckla serviceformerna inom 
äldreomsorgen under åren 2023 – 2026.   

Arbetsgruppen bör söka lösningar som garanterar invånarna tillgång till den 
lagstadgade servicen även vid plötsliga förändringar i efterfrågan och som fokuserar 
på lösningar som inte förutsätter investeringar i egen regi för att kunna verkställas.  

Gruppen bör också rekommendera åtgärder inför kommande budgetår och 
ekonomiplaneperiod med fokus på servicelösningarna. 

Arbetsgruppen rapporterar till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige genom 
att uppdatera och omformulera den rapport för äldreomsorgen daterad 25.6.2018 
som lega till grund för tidigare inriktningsbeslut inom äldreomsorgen. 

Parallellt med denna arbetsgrupp bör kommunstyrelsen i ett något senare skede 
utse en dedikerad planerings- och byggnadskommitté med uppdrag att utgående 
ifrån befintliga planer och övrig dokumentation kring en om- och tillbyggnad av 
Rosengård söka en lösning som syftar till att utöka antalet boendeplatser för äldre i 
kommunen igenom byggande i egen regi eller på annat sätt.  

 

 

 

https://www.finstrom.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_7_-_18.5.2022_protokoll.pdf
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Förslag av Leif Karlsson att kommunfullmäktiges representanter till gruppen utses 
av kommunfullmäktige 16.6 

 

Förslag av Fredrik Andersson att Per Lycke utses till gruppen 

Förslag av Leif Karlsson att Cecilia Berndtsson utses till gruppen 

 

Förslagen understöddes enhälligt. 

 

Beslut: 

Enligt förslag, så att kommunfullmäktige vid mötet 16.6 utser minst två och högst 
tre representanter till arbetsgruppen.  

--- 

KF § 34/ 16.6.2022 

Förslag av Freddie Forsman att Miina Fagerlund utses till gruppen 

Förslaget understöddes inte 

Förslag av Elof Johns att centerns fullmäktigegrupp får tre platser i arbetsgruppen 
och föreslår Bodil Rådland, Tom Henriksson och Håkan Lundberg 

Förslaget understöddes av Rolf Karlsson 

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslöt att utse Bodil Rådland, Tom Henriksson och Håkan 
Lundberg som kommunfullmäktiges representanter i gruppen. 

 
KS § 127 /21.9.2022 

Tom Henriksson har meddelat att han på grund av arbetsförhinder inte kan delta i 
arbetsgruppens möten.  

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att arbetsgruppens 
sammansättning minskas genom att Tom Henriksson utgår från gruppens 
sammansättning. 
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KF § 45/ 29.9.2022 

 

Förslag av Freddie Forsman att Miina Fagerlund bereds plats i arbetsgruppen för 
äldreomsorg 

Förslag av Rolf Karlsson att antalet medlemmar i arbetsgruppen minskas enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordförande konstaterade att inget understöd uttalats för Freddie Forsmans förslag, 
och att Rolf Karlssons förslag är att beakta som understöd för kommunstyrelsens 
förslag. 

 

Beslut: 

Enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Efter konstaterat beslut meddelade Freddie Forsman och Miina Fagerlund att de 
kommer att reserveras sig skriftligt mot kommunfullmäktiges beslut 

--- 

KS § 156/ 9.11.2022 
 

Slutrapport, förslag till äldreomsorgsplan för Finströms kommun 2023 - 2028, som 
bilaga.  Arbetsgruppen har under ledning av Håkan Lundberg sammankommit vid 
fem tillfällen 23.8, 6.9, 20.9, 4.10 och 18.10.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att förslaget till 
äldreomsorgsplan för 2023–2028 omfattas och träder i kraft från och med 1.1.2023 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 --- 
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KF § 55/ 17.11.2022 
 

Förslag av Miina Fagerlund att äldreomsorgsplanen skickas till äldrerådet för Norra 
Åland till kännedom och för eventuellt utlåtande  

 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

--- 
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§ 56 RAPPORT: ÄLDREOMSORGENS BESLUTSPROCESSER 

KS § 93 /8.6.2022 
 

Genom kommunstyrelsens beslut § 75/18.5.2022 har förutsättningarna för 
äldreomsorgens verksamhet under de närmaste åren förändrats.   

Fokuset i äldreomsorgens verksamhet måste nu skifta från att starkt relatera till 
befintliga eller planerade boendeformer- och lösningar till service som svarar mot 
individuella stödbehov enligt regleringen i 3.kap socialvårdslagen men också med 
beaktande av de målsättningar som framkommer av Äldrelag för Åland 

Beslutsfattandet inom socialvården och därmed också inom äldreomsorgen är 
sedan 1.1.2021 starkt formbundet och all hantering i relation till klienter regleras i 
LL om om Klienthandlingar inom socialvården 

Äldreomsorgen inom Finströms kommun lyder i dagsläget under Invånarnämnden, 
men i enlighet med de planerade förändringarna inför 2023 som redogjorts för inför 
kommunstyrelsen § 79/18.5.2022 skulle ansvaret förslagsvis övergå från nämnden 
till kommunstyrelsen från och med nästa verksamhetsår. 

Inför denna förändring och till stöd för beredningen av eventuella förändringar eller 
förstärkningar till organisationen behöver äldreomsorgens beslutprocesser 
valideras och kvalitetssäkras.  

I valideringen bör också ingå ändamålsenligheten i det, sett till den ekonomiska 
omfattningen av uppgifterna, omfattande ansvaret som genom Invånarnämndens 
delegeringsordning § 4 har ålagts äldreomsorgsledaren.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen befullmäktigar kommundirektören att anlita experttjänster till ett 
värde om högst 10 000 e för ovanstående ändamål, med målsättningen att 
utvärdera funktionen i nuvarande organisation, dokumentera beslutsprocesserna 
inom äldreomsorgen och validera dessa i förhållande till gällande lagstiftning samt 
sammanfatta behovet av förändringar.  

Utredningen skall ske i samarbete med äldreomsorgsledaren och avrapporteras till 
kommunstyrelsen inom september månad.  

Utredningen verkställs under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar medel 
för ändamålet.  

Beslut:  

Enligt förslag 

 

https://www.finstrom.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_7_-_18.5.2022_protokoll.pdf
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/202012#kr_3_3_kap_socialservice
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/20209
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/202026
https://www.finstrom.ax/sites/default/files/attachments/page/delegeringsordning_invanarnamnden_1.11.2020.pdf
https://www.finstrom.ax/sites/default/files/attachments/page/delegeringsordning_invanarnamnden_1.11.2020.pdf
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KS § 143 /12.10.2022 
  

Bilaga Rapport SL 

 

Bifogas den rapport som i enlighet med ks § 93/8.6.2022 beställdes från AXProbus 
Ab och Susanne Lehtinen. 

Rapporten skall tillsammans med slutrapporten från den arbetsgrupp för 
äldreomsorgen som kommunstyrelsen tillsatte 8.6.2022 utgöra grund för det 
förändringsarbete som behöver genomföras för att äldreomsorgens processer skall 
svara mot lagkrav och för att äldreomsorgens kapacitet skall kunna användas på ett 
sätt som gagnar målgruppen och som gör att fler kan få del av den äldreomsorg som 
de har rätt till trots att en utbyggnad av boendekapaciteten inte kommer att ske 
inom de närmaste åren.  

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tecknar i detta skede rapporten till kännedom och återremitterar 
till kommundirektören att bereda målsättning kring vilka förändringar som behöver 
genomföras inför 2023 och inlemma dessa i budgetförslaget.  

Kommunstyrelsens avsikt är att kunna presentera denna rapport, tillsammans med 
den plan för äldrevården som är under beredning av arbetsgrupp, inför 
kommunfullmäktige vid mötena 17.11 eller 15.12.  

Beslut:  

Enligt förslag 

--- 

KF § 56/ 17.11.2022 
 

Beslut: 

Rapporten tecknades till kännedom. 

--- 
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§ 57 REVIDERING AV FÖRVALTNINGSSTADGA     

KS § 153/ 9.11.2022 
 

Bilagor Förslag till ny förvaltningsstadga inklusive bilagor 

 Förvaltningsstadga 2020 inklusive förändringar  

  

Fullmäktige ska i enlighet med 9 § Kommunallag för landskapet Åland anta en 
förvaltningsstadga 

 

Finströms kommuns förvaltningsstadga har senast reviderats genom 
kommunfullmäktige § 74/16.12.2022 

 

Förvaltningsstadgan behöver revideras inför 2023 för att följa upp de planerade 
förändringarna i ansvarsfördelning mellan Invånarnämnden, Samhällsnämnden och 
kommunstyrelsen.  

Också nämndernas delegeringsordningar har uppdaterats och förtydligats och 
kommer att ingå som bilagor till förvaltningsstadgan. Kommunstyrelsens 
delegeringsordning upphävs, och bestämmelserna kommer att ingå i §§ 89 – 91 i 
förvaltningsstadgan. Vissa vidaredelegeringar, såsom att kommundirektören 
delegerat till tekniska chefen att avge utlåtanden om jordförvärv, har reglerats 
direkt i förvaltningsstadgan.  

Kommunstyrelsen föreslås, som en ny punkt 16 under Ekonomi och 
egendomsförvaltning under § 50 Kommunstyrelsens beslutanderätt, få fullmakt att 
godkänna budgetändringar med en resultatpåverkan om högst 150 000 e. 

Instruktionen för lantbruksnämnden är oförändrad, men har förts in som en bilaga i 
förvaltningsstadgan.  

Dokumentet kommer ännu att kompletteras med diagram och översikter över 
organisationen 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att förslaget ändrad 
förvaltningsstadga omfattas. Den ändrade förvaltningsstadgan inklusive ändrade 
delegeringsordningar, träder i kraft från och med 1.1.2023. 

Beslut:  

Enligt förslag. 

  

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199773#pr_2_kap_kommunens_forvaltning_9_p__forvaltningsstadga
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/199773#pr_2_kap_kommunens_forvaltning_9_p__forvaltningsstadga
https://www.finstrom.ax/sites/default/files/attachments/page/forvaltningsstadga_uppd_kf_16.12.2021.pdf
https://www.finstrom.ax/sites/default/files/attachments/protocol/kf_7_2021_protokoll.pdf
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KF § 57/ 17.11.2022 
 

Beslut: 

Enligt förslag 

--- 
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§ 58 KOMMUNSTRATEGI 2023–2028 

KS § 87/ 8.6.2022 

Vision 2030, Finströms kommuns arbete med långsiktiga utvecklingsscenarier, 
godkänt 2011, under länken nedan 

https://www.finstrom.ax/sites/default/files/attachments/page/vision2030webb.pdf 

 

Visionen togs fram med syfte att utarbeta framtidsscenarion i kommunen 
beträffande  

• Befolkning 

• Åldersstruktur 

• planerade bostadsområden 

• skatteunderlag 

• behov av samhällelig service 

på 5, 10, 15, och 20 års sikt 

Trots att den senaste 10-årsperioden på Åland präglats av olika typer av förändringar 
och initiativ till reformer huvudsakligen utifrån ett landskapsperspektiv behöver 
kommunen slå fast långsiktiga målsättningar utgående ifrån vilka nödvändiga 
prioriteringar kan göras i de årliga budgetprocesserna, i ekonomiplanerna och i den 
dagliga verksamheten i kommunen. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp med uppdrag att formulera långsiktiga 
målsättningar för kommunens utveckling på 5, 10, 15 och 20 års sikt vad gäller 
följande huvudteman; 

• Befolkning (tillväxt, struktur) 

• Samhällsplanering och samhällsteknik samt hållbarheten i verksamheten 

• Samhällelig service i kommunen, regionen och landskapet 

• Näringslivets främjande, innovation och utveckling 

 

I gruppen bör ingå representanter för kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt 
tjänstemännen i kommunens ledningsgrupp.  De idéer och långsiktiga planer som 
tagits fram under perioden 2011 – 2022 beaktas i arbetet. 

Kommundirektören fungerar som sekreterare och sammankallare av arbetsgruppen, 
som (målsättning) bör återkoppla till kommunstyrelsen inom november månad. 

https://www.finstrom.ax/sites/default/files/attachments/page/vision2030webb.pdf
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Förslag av Lene-Maj Johansson att Sven-Anders Danielsson representerar 
kommunstyrelsen i gruppen. 

Förslaget understöddes enhälligt 

Förslag av Leif Karlsson att kommunfullmäktiges representant utses efter att 
kommunfullmäktige sammanträtt. 

Förslaget erhöll inget understöd. 

Förslag av Fredrik Andersson att Solveig Gestberg representerar kommunfullmäktige 
i gruppen. 

Förslaget understöddes enhälligt. 

Beslut: 

Kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp bestående av Sven-Anders Danielsson (ks), 
Solveig Gestberg (kf) samt kommundirektör, ekonomichef samt teknisk chef ur 
ledningsgruppen med uppdrag att ta fram en långsiktig vision för gruppen enligt 
målsättningarna ovan.  

Gruppen kan höra och engagera övriga tjänstemän och externa experter enligt 
behov. 
-- 

KS § 157/9.11.2022 

Slutrapport, förslag till kommunstrategi för Finströms kommun 2023 - 2028, som 
bilaga.   

Arbetsgruppen har under ledning av Sven-Anders Danielsson sammankommit vid 
fyra tillfällen 29.8, 12.9, 3.10 och 24.10.  

Utöver detta har kommunfullmäktiges synpunkter inhämtats vid seminarium 29.9 
och förslaget till strategi har behandlats i kommunens ledningsgrupp vid flera 
tillfällen.   

Bjarne Lindström har i egenskap av utomstående expert bidragit med 
omvärldsanalysen i dokumentet samt medverkat vid seminariet 29.9. 

Arbetsgruppen enades efter två möten om att benämna slutrapporten som 
Kommunstrategi och arbetsgruppen beslöt även att de längre tidsperspektiven tills 
vidare lämnas bort ur slutrapporten. 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunstrategin omfattas 
och gäller från och med 1.1.2023. Målsättningarna som framkommer skall beaktas i 
verksamhetsplaneringen framöver. 

Beslut:  

Enligt förslag. 
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KF § 58/ 17.11.2022 
 

Förslag av Miina Fagerlund att Tyngdpunktsområden kompletteras med Inkludering 
och Integration. 

 

Förslaget erhöll inget understöd varför det förföll 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

--- 
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§ 59 ÄNDRING I DRIFTANSLAG 2022 

SamN § 109/ 12.10.2022 
Förvaltningen och nämndordförande har besiktat Maskrosvägens fasader och kan 
konstatera att en enklare reparation och målning av fasaden inte är ekonomiskt 
försvarbart då man inte kan bygga bort befintliga problem, och det kan konstateras 
att en rätt stor andel fönster behöver bytas. 

Nya kalkyler har sammanställts där det framkommer att en fullständig renovering 
av huset skulle kosta ca 263 000 € och enbart målning, ej medräknat fönsterbyten 
skulle vara ca 72 000 €, men då skulle fasaden och fönstren fortsättningsvis vara i 
sånt skick att den behöver bytas inom 5–10 år. 

Tekniska chefens förlag: 

Samhällsnämnden föreslår inför kommunstyrelse och fullmäktige att befintligt 
anslag i driftsbudgeten minskas med 72 000€ under kostnadsställe 53580 Hyreshus, 
konto 4394, för att istället arbetas in som ett investeringsanslag innefattandes fasad 
och fönsterbyte. 

Beslut:  

Beslut enligt förslag. 

------------- 

KS § 139/ 12.10.2022 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att samhällsnämndens förslag 
omfattas. 

 

Beslut:  

Enligt förslag 

--- 

KF § 59/ 17.11.2022 
 

Beslut: 

Enligt förslag. 

--- 
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§ 60 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGGSÄSKNINGAR I INVESTERINGAR OCH EKONOMIPLAN 
2022 - 2025 

SamN § 110/ 12.10.2022 
Bilaga projektplan 2022 

Bilaga investeringsanslag 2022 

Bilaga: typmodell elverk 

Förvaltningen har konstaterat att tiden för att genomföra alla investeringar under 
återstående del av 2022 inte hinns med varför prioriteringar behöver göras.  

För genomförande av vägstationen hade en del av byggnadsarbetet utföras med 
interna resurser, men arbetsbelastningen under året gör att interna resurser inte 
kunnat nyttjas i den grad det behövts. Kostnadsberäkning av återstående arbeten 
tyder på att byggnadsarbeten skulle rymmas inom budget, men inte el och vvs. 
Uppskattat tilläggsäskande bedöms till 20 000€ som därmed utökar anslaget från 
50 000 till 70 000 år 2022. Ursprungligt anslag inför 2021 var 95 000€ iför 
takbytesprojektet hade bl.a. stålets prisindex stigit från ca 120 kv 4 2020 till 190 kv 4 
2021, dvs ca 58%. 37 187€ användes 2021, 25 613 har använts hittills 2022. 
Beräknad återstående kostnad är 39 500€, återstående budgetanslag är 24 300. 

I enlighet med tidigare beredningar SamN §50 / 2022 samt RN § 13/7.4.2022 om 
avbrottsfri kraft och med de senare skriverierna i tidningarna om den högre risken 
för områdesvisa nedsläckningar så rekommenderas allmänt att kommunerna bör ha 
tillgång till reservkraft. För att kunna driva Källbo skola och Godby daghem 
simultant som är den största dimensionerande effekten så skulle ett elverk med 
effekt om ca 100kW införskaffas. Köper man ett avsett för stand-by drift beräknas 
inköpspriset till ca 30 000€ (prisskillnad mot ett mindre för enbart drift av en 
fastighet är ca 15%). För kunna nyttja det inkommande vinter krävs inköp under 
2022. Elverket bedöms kunna flyttas med hjälp av egen hjullastare och förvaras 
stående i vägstationen. 

Tekniska chefens förlag: 

Samhällsnämnden föreslår inför kommunstyrelse och fullmäktige: 

• att anslag flyttar för renovering av bygatan, under investeringsanslag 98500, 
till 2023. En summa om 36 092€. 

• att anslag flyttar för färdigställande av Norra Knappelstan, under 
investeringsanslag 98521, till 2024. En summa om 150 000€. 

• att anslag flyttar för Björkvägen, under investeringsanslag 98521, till 2024-
2025. Ett anslag om 15 000 + 30 000. 

• att ett utökat investeringsanslag beviljas för Godby vägstation med 15 200€ 
för en total projektkostnad åren 2021-2022 om 110 200€. 

• att ett nytt investeringsanslag för avbrottsfri kraft om 30 000€ beviljas. 

Beslut:  
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Beslut enligt förslag. 

----------- 

KS § 140/ 12.10.2022 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att samhällsnämndens förslag 
omfattas. 

Förslag  av Leif Karlsson att investeringsanslaget för avbrottsfri kraft om 30 000 e 
förs över till 2023 års budget 

Leif Karlssons förslag erhöll inget understöd, varför det förföll. 

 

Beslut:  

Enligt samhällsnämndens förslag. Ärendet behandlas av kommunfullmäktige 

--- 

KF § 60/ 17.11.2022 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

--- 
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§ 61 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

KF 61/ 17.11.2022 

Beslut: 

Lagenlig besvärsanvisning meddelas och sammanträdet förklaras avslutat 21:50. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet 
 
. 
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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: 49,50,51, 56, 61 

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: 48, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60 

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. 


