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Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag av Roger Höglund, kommunstyrelsens ordförande.
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 14 september 2018.
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby 19 september 2018.
Intygar Erik Brunström, kommundirektör

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 11/ 18.9.2018

§ 121 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
KS § 121
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn
till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 §, förvaltningsstadga 60-64
§§ och kommunstyrelsens beslut (KST § 32/2.3.2016).
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.
------------§ 122 PROTOKOLLETS JUSTERING
KS § 122
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 §
och förvaltningsstadgan 73 §.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Christofer Eriksson och
Lene-Maj Johansson.
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande.
------------§ 123 FÖREDRAGNINGSLISTAN
KS § 123
Ärendena behandlas i den ordning som anges på föredragningslistan, såvida organet inte besluter annorlunda. Till behandling kan även beslutas att uppta sådana
ärenden som inte nämns i sammanträdeskallelsen, enligt förvaltningsstadgan 64 §.
Beslut:
Föredragningslistan godkänns i föreliggande form.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 19 september 2018
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PROTOKOLL NR 11/ 18.9.2018

§ 124 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM
KS § 124/18.9.2018
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:
Geta kommunstyrelse § 134/4.9.2018, Samarbete socialvården norra Åland
ÅLR, inbjudan till diskussion om tillgång och kvalitet på råvatten i Ålands vatten Ab:s
vattentäkter
ÅLR, Beslut, Kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av
kapitalinkomst
K.dir, tjänstemannabeslut §§ 31-33, Jordförvärv * 3 (ÅLR 2018/6530, 6569, 6930)
PM från ledningsgruppsdag på Bastö jämte träff med presidierna 4.9
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
------------§ 125 BUDGET: OASENS BUDGETFÖRSLAG
KS § 117/5.9.2018
Kommunalförbudet Oasen boende- och vårdcenter delger sitt preliminära budgetförslag för år 2019 enligt bilaga.
I enlighet med grundavtalet för Oasen boende- och vårdcenter § 13 ges
medlemskommunerna tillfälle att framlägga förslag till utvecklande och förändring
av kommunalförbundets verksamhet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar Oasens budgetförslag till kännedom och för diskussion kring
eventuella förslag till utvecklande och förändring av kommunalförbundets
verksamhet.
Beslut:
Ärendet bordläggs.
KS § 125/18.9.2018
Beslut:
Kommunstyrelsen låter meddela kommunalförbundet Oasen förnöjsamhet med
budgetförslag 2019 och emotser för övrigt aviserad utveckling av verksamheterna inom
förbundet, men betonar vikten av återhållsamhet i fråga om lönekostnader samt av
korrekt fördelning av kostnader beroende på vårdnivå.
Protokolljusterarnas signaturer
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 11/ 18.9.2018

§ 126 TILLSÄTTANDE AV ARBETSGRUPPER FÖR INVESTERINGSBUDGET 2019
KS § 45/14.3.2018
Enligt budget och verksamhetsplan för år 2018 ska fyra stycken arbetsgrupper bestående
av tjänstemän utses, av kommunstyrelsen, för att se över a) framtida kapacitet och behov
vad gäller äldreomsorgen, b) barnomsorgsverksamheten, c) skola och fritidshem, sagorum
till biblioteket samt d) ungdomsgård och övrig fritidsverksamhet. I grupperna kan även
finnas representation från andra kommuner. Ledningsgruppen och presidiet går sedan
igenom resultaten och ger förslag till prioriteringar. I ett tidigare beslut (KS § 32/2018)
beslöts att utöka uppdraget för arbetsgruppen för beredning och utredning av ungdomsgård och fritidsverksamhet med att omfatta även idrottsanläggningar och enligt KS §
42/2018 utökas uppdraget för arbetsgruppen för att utreda och se över behov och
kapacitet inom äldreomsorgen till att omfatta även utredning av förutsättningar för
byggande av ett seniorboende i Godby. Då samtliga gruppers uppdrag täcker in såväl social
verksamhet som fysisk byggnation bör grupperna ha representation från både invånar- och
samhälls-sektorn. Även för utredning av framtida bostadsområden samt planering av
Sandbolområdet ska en arbetsgrupp tillsättas enligt budget och verksamhetsplan. Den
frågan har behandlats i samhällsnämnden i februari (SamN § 19/2018) och bör tas upp skilt
i styrelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser fyra stycken arbetsgrupper bestående av tjänstemän enligt
följande: a) Äldreomsorgen; b) Barnomsorgen; c) Skola och fritidshem; d) Ungdom och
fritid; Kommunfullmäktiges, -styrelses och nämnders ordföranden ges närvaro- och
yttranderätt.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet bordläggs.
KS § 72 INVESTERINGSBUDGET 2018, TILLSÄTTANDE AV ÄLDREOMSORGSGRUPP
Enligt budget för år 2018 ska det för investeringsbudgetens vidkommande utses arbetsgrupper
och därefter utföras prioriteringar kring kommande anslag, enligt följande:
Arbetsgrupper*
den framtida äldreomsorgen
ungdomsgård/fritidsverksamhet
barnomsorgsverksamheten
skol-, fritidshemsverksamhet och sagorum
* Kommunstyrelsen utser fyra tjänstemannagrupper för beredning och utredning medan ledningsgruppen tillsammans med det
politiska presidiet ser över prioriteringarna för kommande investeringar.
Arbetsgrupper bestående av tjänstemän utses, av kommunstyrelsen, för att se över framtida kapacitet och behov vad gäller
äldreomsorg, barnomsorg, skola och fritidshem, sagorum till biblioteket samt ungdomsgård. I grupperna kan även finnas
representation från andra kommuner. Ledningsgruppen och presidiet går sedan igenom resultaten och ger förslag till
prioriteringar. Om arbetsgruppernas arbete inte leder till investeringar går kostnaderna på driften.
Iordningställande av planområden: genomförande av PÅSA samt projektering av industritomter, arbetsgrupp för framtida
bostadsområden samt planering av Sandbol

Protokolljusterarnas signaturer
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Tillsättandet av arbetsgrupperna har skjutits upp, delvis för inväntande av utgången i fråga om
huruvida och i så fall när det kan bli aktuellt med samgång mellan Finström, Geta och Sund.
Enligt budget 2018 heter det att ”Vid ev beslut om samgång med grannkommuner för förverkligande redan 2019 kan mycket av fokus i förvaltningen behöva förskjutas mot förberedelser för
samgång”. När en eventuell samgång nu ser ut att kunna bli aktuell först år 2020 ges dock
utrymme för igångsättande av gruppernas arbete.
I enlighet med kommunstyrelsens beslut (§ 44/2018) utökades uppdraget för arbetsgruppen för
att utreda och se över behov och kapacitet inom äldreomsorgen till att omfatta även utredning
av förutsättningar för seniorboende i Godby i enlighet med ambitionerna i en hemställningsmotion i fullmäktige i december 2017. Då gruppens uppdrag täcker in såväl social verksamhet
som fysisk byggnation är avsikten att gruppen ska ha representation från både invånar- och
samhällssektorn.
Även arbetsgruppen för ungdomsgård/fritidsverksamhet har enligt styrelsebeslut (§ 32/2018)
fått sitt uppdrag utökat till att omfatta även idrottsanläggningar samt att kommunens
fritidsansvarige ställs till förfogande i en eventuell arbetsgrupp ifall en dylik tillsätts inom
IFFK, eller för att annars föra vidare dialog med föreningen kring densammas önskemål rörande
idrottsanläggningar inom kommunen.
De övriga arbetsgrupperna kan utses i skilt beslut inom kommunstyrelsen i ett senare skede.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta arbetsgrupp för äldreomsorg enligt följande: PoU-chef
Aron Lundström, PoS-chef Carolina Frisk, föreståndare Jana Andersson och ansvarig närvårdare
Annette Jansson. Gruppen väntas avge rapport inom augusti 2018.
Beslut:
Enligt förslag.
KS § 126/18.9.2018
Arbetsgruppen för äldreomsorg under försommaren avgett slutrapport enligt bilaga. Rapporten
har delgetts beslutsorganens ordinarie ledamöter per e-post.
Frågan om tillsättande av övriga arbetsgrupper har under sensommaren diskuterats i ledningsgruppen i samråd med de politiska presidierna.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar äldreomsorgsgruppens rapport till kännedom och som underlag för
beaktande i den fortsatta budgetprocessen, i vilken äldreomsorgen tillskrivs särskild vikt.
Istället för tillsättande av ytterligare tre arbetsgrupper kallar ledningsgruppen till sig de
verksamhetsansvariga för diskussioner kring investeringsbehoven och alternativen, beaktat
arbetsgruppernas utökade uppdrag enligt styrelsens beslut, tillsammans med de politiska
presidierna inom oktober månad inför politiska prioriteringar i budgeten för år 2019.
Beslut:
Enligt förslag.
Protokolljusterarnas signaturer
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§ 127 NORRÅLÄNDSKT PRESIDIEMÖTE
KS § 127/18.9.2018
Finström står i tur att arrangera norråländskt presidiemöte under hösten 2018. Som exempel på
aktuella ärenden kan nämnas kommunstrukturfrågan och förverkligandet av KST.
De av landskapsregeringen tillsatta kommunindelningsutredarna avser att besöka Finström
22.10 och att kort därefter kalla referensgruppen för Norra Åland till ett första möte.
Socialchefen i Finström/Geta och socialsekreteraren i Sund/Vårdö har 8.8 författat en skrivelse
enligt vilken ”en sammanslagning [av socialvården på Norra Åland] så snabbt som möjligt skulle
vara ett sätt att lösa den mest akuta arbetsbelastningen i väntan på ett KST” med hänvisning till
att ”samordningsvinster finns” samt att ”frågan torde gå att lösas genom utökade avtal
kommunerna emellan”.
Getas kommunstyrelse beslöt 4.9 enligt följande:
Kommunstyrelsen beslutar att omfatta skrivelsens förslag om att sammanslå norra Ålands
socialkanslier till ett gemensamt socialkansli för norra Åland, innan KST verkställs. Detta med
anledning av att det verkligt pressade behovet att sammanslå kanslierna och att det ännu är
osäkert när KST kan verkställas.
Ett för norra Åland gemensamt socialkansli skulle gagna alla inblandade kommuner och förbättra
flera serviceområden. Möjlighet till ekonomiska inbesparingar finns också.
Kommunstyrelsen emotser kommande diskussioner kommunledningarna emellan och snarast
framlagt avtalsförslag för ett gemensamt socialkansli för norra Åland.
Enligt hur kommundirektören uppfattat de föregående diskussionerna är det i första hand en
fysisk samlokalisering som efterlyses men också en organisatorisk samordning.
Arbetsgruppen för äldreomsorg har därutöver i sin slutrapport dragit bland annat följande
slutsatser:
”[D]et är av stor vikt att satsningar inom äldreomsorgen planläggs och genomförs inom en snar
framtid” och ”[a]tt arbetet sker i samverkan med andra kommuner, myndigheter och privata
aktörer för en mer hållbar planering och mångsidigt serviceutbud”.
En ytterligare aktuell fråga består i från bland annat Sund uttalade önskemål om gemensamma
satsningar på ungdom och fritid i regionen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in de norråländska kommunerna Geta, Saltvik, Sund och
Vårdö till gemensamt presidiemöte onsdag 24 oktober för diskussioner kring kommunstruktur
och samordning av socialvården samt äldreomsorg och ungdomsverksamhet jämte ytterligare
ärenden enligt kommunernas anmälan.
Beslut:
Enligt förslag.
Protokolljusterarnas signaturer
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§ 128 UTLÅTANDE: FÖRSLAG TILL NY VALLAG
KS § 128/18.9.2018
Ålands landskapsregering ber om kommunernas yttrande över lagförslag om ny vallag för Åland
(ÅLR 2018/6265), enligt bilaga.
I den föreslagna lagen har språket moderniserats och systematiken gjorts mer logisk och
överskådlig. Samtidigt innebär förslaget i sak inga större förändringar. Den enskilt största
ändringen som föreslås är att en möjlighet att i lagtingsvalet ordna förtids-röstning via internet
för väljare bosatta utanför Åland. Förslaget innebär också att antalet kandidater i lagtingsvalet
begränsas till 45. I kommunalval bestäms antalet kandidater enligt hur många fullmäktige
kommunen har, dock ska alltid minst 18 kandidater ställas upp. Jävs- och behörighetsbestämmelserna förtydligas för dem som ingår i de olika valmyndigheterna och för andra funktionärer.
I förslaget ingår även ändring av kommunallagen, lagen om förfarandet vid rådgivande
kommunala folkomröstningar samt lagen om valfinansiering, som anpassning till den föreslagna
nya vallagen. I kommunallagen föreslås att tidpunkten för bestämmande av rösträtten i
rådgivande kommunala folkomröstningar bestäms i förhållande till röstningsdagen och att
åldersgränsen, liksom i riket, sänks från 18 till 15 år för medverkan i initiativ till en rådgivande
folkomröstning i kommunen. I lag om förfarande vid rådgivande kommunala folkomröstningar
föreslås vissa ändringar och tillägg på motsvarande sätt som i förslaget till vallag. Det föreslås
också att det ska vara möjligt för kommunen att anordna förtidsröstning via internet vid en
rådgivande kommunal folkomröstning. Enligt förslaget är det kommunen själv som fattar beslut
om sådan röstning ska ordnas.
De ekonomiska och administrativa verkningarna av förslaget till ny vallag för Åland och de
föreslagna övriga lagändringarna bedöms bli små. Valen och eventuella folkomröstningar
kommer i huvudsak att försiggå enligt samma grundläggande principer som tidigare.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen välkomnar förnyandet och moderniseringen av vallagstiftningen, som upplevs
som förtydligande, och omfattar därmed förslag till ny vallag (ÅLR 2018/6265) enligt bilaga.
Beslut:
Enligt förslag.

§ 129 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Beslut:
Sammanträdet förklaras avslutat kl 17:17. Besvärsanvisning bifogas protokollet.
------------Protokolljusterarnas signaturer
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ANVISNING FÖR YRKANDE PÅ RÄTTELSE OCH BESVÄR
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen
rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer i protokollet:
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet:
Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda
beslut:
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt
påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas:

Kommunstyrelsen i Finström, AX-22410 GODBY

Paragrafer i protokollet:
Yrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar
efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmed-lem anses ha fått del av beslutet när
protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i
besvärstiden. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas nästföljande arbetsdag som sista
besvärsdag.
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas av den som
framställer det.

ANVISNING FÖR KOMMUNALBESVÄR
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av
rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har
ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är
part eller av en kommunmedlem.
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.
Protokolljusterarnas signaturer
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KOMMUNSTYRELSEN
Besvärsmyndighet är:

PROTOKOLL NR 11/ 18.9.2018

Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN

Paragrafer i protokollet:
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. 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 (2008:102) för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag
då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas
nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag.

ANVISNING FÖR FÖRVALTNINGSBESVÄR
Beslut fattade med förvaltningslagen som grund överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär. Förvaltningsbesvär
kan bara lämnas in av den som personligen berörs av beslutet.
Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN

Paragrafer i protokollet:
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas
nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag.
I besvärsskiften ska uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som
författat besvärsskiften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.
Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Handlingarna 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.
Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en
rättegångsavgift av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.
Protokollsutdrag och bilagor som gäller besluten kan begäras från kommungården i Godby.
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