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Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 27 september 2019.
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 11/ Onsdagen den 2 oktober 2019

§ 167 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
KS § 167
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet 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.

§ 168 PROTOKOLLETS JUSTERING
KS § 168
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 §
och förvaltningsstadgan 73 §.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Fredrik Andersson och
Sven-Anders Danielsson.
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande.

§ 169 FÖREDRAGNINGSLISTAN
KS § 169
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.
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§ 170 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM
KS § 170/2.10.2019
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:
•

•

•

•

Ålands landskapsregering:
Beslut ÅLR 2019/5860 och 4184, Jordförvärv i Finström (beviljas)
Beslut ÅLR 2019/3974, 6996, Kommunsamordnare
Beslut ÅLR 2018/8172, Slutrapport från arbetsgrupp för att trygga kvalitet och tillgång i Ålands Vatten AB:s
vattentäkter
Beslut ÅLR 2019/5212, Fastställande av implementeringsplan 2019-2022 (grundskolans läroplan)
Tjänstemannabeslut
K.dir §§ 37-39, Jordförvärvsutlåtanden (ÅLR 2019/5978, 5979, 5860)
K.dir § 40, Lantbrukssekr ledigheter
PoS-chef §§ 14, 30, 31, 33, 35, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 53 (21.3-6.9, personalärenden)
Nämnder, kommittéer, andra kommuner och kommunalförbund
Jomala KF, § 39/27.8.2019, Tillfällig gemensam integrationssamordnare
RÅL, prot nr 5, 12.9
LantbrN prot nr 2, 20.9
InvN prot nr 5, 24.9
SamN prot nr , 24.9
NÅHD förbundstyrelsen, prot nr 6, 25.9
Övrigt
Norråländskt presidiemöte i Saltvik 18.9

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
§ 171 KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL
KS § 171/2.10.2019
Enligt 49 § kommunallagen ska kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattas av
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har senast sammanträtt 19.9.2019 (§§ 44-60)
Protokoll: https://www.finstrom.ax/protokoll
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen bedömer att kommunfullmäktiges beslut §§ 44-60/2019 tillkommit i laga
ordning och att de kan verkställas, och antecknar fullmäktiges protokoll nr 5/2019 till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
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§ 172 LÖNEVÄRDERING
KS § 129/28.8.2019
Finström kommun har enligt budget och verksamhetsplan beslutat att genomföra en enkel
arbetsvärdering och lönejämförelse under år 2019.
En kartläggning av norra Ålands löner gjordes i december 2018 av löneräknaren. Därefter har en
avtalsenlig lokal justeringspott på 1,2% fördelats olika vid kommunerna, som vi inte vet utfallet
på hos de andra kommunerna.
I Finström beslutades att använda den lokala justeringspotten till att höja vissa uppgiftsrelaterade löner där AKTA:s nya lönesättningspunkter och minimilöner beaktades.
I och med lönevärderingen som skall utföras behöver styrelsen besluta om hur stor summa som
ska fördelas i strävan att närma oss en harmonisering av lönerna på norra Åland.
En riktlinje kan vara att vi tar 1,5 % av maj månads löner (AKTA, TS) och fördelar potten på AKTAoch TS-anställda. Summan skulle då bli 5.288,21 euro.
UKTA-anställdas löner bestäms på central nivå vilket innebär att kommunerna själva inte
bestämmer om deras löner, vilket också är orsaken till att de inte tas med i den lönevärdering
som genomförs.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen fastställer beloppet att fördela som följd av budgeterad lönevärdering till ett
jämnt belopp om 5.000 euro, som fördelas i enlighet med jämställdhetsplan, strävan om
harmonisering med grannkommuner samt fackligt framförda resonemang i anslutning till
fördelning av lokal justeringspott.
Beslut:
Enligt förslag.
KS § 172/2.10.2019
Enligt kommunens personalprogram gäller att (2.2 p) ”Utöver vad som annars är bestämt om
jämställdhet ska vid anställande, utbildning och avlönande av personal en rättvis och jämlik
behandling av kvinnor och män eftersträvas. Särskilt iakttas att lika lön utgår för jämförbara
arbetsuppgifter och att jämställdhet mellan könen ingår i utbildning och möjligheter till avancemang i arbetet och på de olika arbetsplatserna.
I personalprogrammet (3.2) anges vidare att ”Lönesättningen ska vara på en sådan nivå att
konkurrenskraftiga löner kan upprätthållas för att motivera personalen till goda arbetsresultat
för kommunens verksamhet. Man strävar till en rättvis lön som grundar sig på uppgifternas
svårighetsgrad samt tjänsteinnehavarens/arbetstagarens arbetserfarenhet och individuella
arbetsresultat. […] För personal som har en ansvarsställning och arbetsuppgifter som ligger på
likvärdig nivå ska inplaceringen vad beträffar den uppgiftsrelaterade lönen motsvara varandra”.
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Beträffande anställningsvillkor och avlöningsfrågor gäller vidare att (4.3) ”Fullmäktige utser
kommundirektören och ledande tjänstemän i enlighet med kommunens förvaltningsstadga.
Anställningsvillkor och avlöningsfrågor för dessa avgörs av styrelsen som anställande organ.
Övrig personal anställs av de förvaltningsorgan som ifrågavarande tjänst eller befattning lyder
under. Anställningsvillkoren avgörs av anställande organ. Avlöningsfrågor avgörs dock av
kommunstyrelsen. […] Enligt den av kommunfullmäktige fastställda förvaltningsstadgan har de
kollegiala organen rätt att i enlighet med instruktion delegera beslutanderätt vad gäller val av
personal och övriga personalfrågor”.
Förvaltningsstadgan reglerar även kommunstyrelsens uppgifter i fråga om personalärenden bl a:
18. antagande av direktiv för anställning och avskedande samt om avlöning av anställd personal.
19. löne- och ersättningsärenden.
20. tillämpningen av tjänste- och kollektivavtalet samt att förhandla enligt detta.

Kommunstyrelsens delegeringsordning reglerar i 5 § Beslutanderätt i övriga personalfrågor,
enligt vilken kommundirektören och ekonomichefen beslutar om där angivna personalfrågor för
sina underställda, men i dessa befogenheter ingår ej beslut om lönesättning.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till fördelning i enlighet med ovanstående jämte
jämställdhetsplan, strävan om harmonisering med grannkommuner samt fackligt framförda
resonemang i anslutning till fördelning av lokal justeringspott, enligt bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen fastställer justerad lönesättning enligt bilaga, att tillämpas från och med
oktober 2019.
Beslut:
Enligt förslag.
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§ 173 RIKTLINJER FÖR PERSONALS TRANSPORTER
KS § 130/28.8.2019
Under sommarens semesterperioder tog personal- och servicechefen ett tjänstemannabeslut
rörande tillfälliga riktlinjer när det gäller transporter för kommunens personal (PoS § 42/
17.6.2019), enligt bilaga, med tillägget att ”Dessa [riktlinjer] gäller […] tills kommunstyrelsen
behandlat ärendet”.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar och fastställer riktlinjer när det gäller transporter för kommunens
personal i enlighet med personal- och servicechefens interimistiska beslut (PoS § 42/2019),
enligt bilaga.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet återremitteras för vidare beredning.
KS § 173/2.10.2019
Inbegärt underlag har ännu ej levererats.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet på nytt.
Beslut:
Enligt förslag.

§ 174 FYLLNADSVAL STYRELSENS REPRESENTANT I SAMHÄLLSNÄMNDEN
KS § 174/2.10.2019
Med anledning av tidigare I viceordförande Inger Rosenberg-Mattssons bortgång och av
fullmäktige förrättat nyval till kommunstyrelsen kan styrelsen välja att utse en ny representant i
samhällsnämnden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser inom sig en representant till samhällsnämnden för återstoden av
mandatperioden.
Beslut:
Kommunstyrelsen utser Fredrik Andersson till representant i samhällsnämnden.
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§ 175 SENIORBOENDE I GODBY
KS § 23/13.2.2019
I en hemställningsmotion i kommunfullmäktige i december 2017 föreslogs ”att Finströms
kommun vidtar de åtgärder som behövs och kan göras för att förverkliga ett seniorboende vid
”gamla dagistomten” i Godby”. Kommunstyrelsen gav därpå i uppdrag åt arbetsgruppen för
äldreomsorg att utreda förutsättningarna för detta. Arbetsgruppen kom i sin rapport i augusti
2018 fram till bl a följande:
Inom arbetsgruppen har vi en vision om att skapa seniorcenter för området vid servicehuset
Rosengård. Eftersom antalet äldre, som behöver hjälp och stöd, ökar i kommunen innebär det i
praktiken att allt hårdare krav på att öka verksamhetens volym samtidigt som resurserna
minskar för varje år. Det blir allt viktigare att samverka och samordna service med andra aktörer
t ex genom att bygga seniorboende, inbjuda till olika alternativa serviceformer och nya former av
tjänster.
Övriga resonemang kring önskat innehåll i ett tänkt seniorboende framförs i arbetsgruppens
rapport, sid 8, enligt bilaga.
Gruppen föreslår kommunen att inbjuda aktörer från den privata marknaden som kan erbjudas
tomtmark invid servicehuset Rosengård (t.ex. Daghemstomten, Danaarvs- och Rosengårdstomten), ”för att bygga seniorboende och annan service”.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att genom annons i dagspress inbjuda utomstående aktörer att
anmäla intresse för genomförande av seniorboende i anslutning till kommunens äldreboende
Rosengård i Godby, där kommunen då kan tänkas upplåta mark för ändamålet på anslutande
tomter, på arrende eller för köp. Boendet bör innefatta minst 25 bostäder, om 1-2 rok, på två
plan, om minst 2.000 m2 byggnadsyta, reserverade för gruppen 55+ och gärna blandat hyresoch äganderätter samt med möjlighet till olika slags social service inom utrymmena. Beroende
på omfattningen av eventuella intressenters idéer finns beredskap att se över tomtindelning och
detaljplaner i närområdet. Aktörer med god soliditet samt dokumenterad erfarenhet av social
verksamhet prioriteras och välkomnas särskilt. Icke bindande intresseanmälan med övergripande
beskrivning av tankar och idéer bör vara kommunen tillhanda senast fredag 1 mars 2019.
Beslut:
Enligt förslag.
KS § 116/5.6.2019
Intresseförfrågan kring uppförande av seniorboende i Godby ledde till fyra inkomna
intresseanmälningar. Dessa har tidigare delgetts inför kommunstyrelsen och redogörs för i
skrivelse från äldreomsorgsledare Jana Andersson enligt bilaga.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att låta en delegation bestående av kommundirektör, planerings- och
utvecklingschef, äldreomsorgsledare samt kommunstyrelsens ordförande träffa aktörerna
bakom inkomna intresseanmälningar enskilt för fortsatt diskussion med utgångspunkt i
målsättningar enligt slutrapporten från arbetsgruppen för äldreomsorg och formuleringar i
intresseförfrågan jämte mål för maximal exploatering, samverkansmöjligheter och
samhällsnytta, i form av serviceutbud och arbetsplatser, inför tilldelningsbeslut om arrende av
den aktuella marken. Diskussionerna förs inom september månad 2019.
Avsikten är att de båda aktuella tomterna i kommunens regi slås ihop, befintlig byggnation rivs
och detaljplanen ses över för möjligheten att skapa en med Rosengårds äldreboende
sammanhängande helhet av boende och service för äldre och med inslag av annan offentlig och
privat service. Planläggare anlitas för framtagande av mer specifika målsättningar i samråd med
delegationen.
Arrendetiden fastställs till 50 år med option på överlåtelse alternativt förlängning med 20 år i
taget efter arrendetidens utgång, och arrendeavgiften utgår från markens värde enligt gängse
tomtpris i Godby fördelat på 20 år av arrende, där avgiften årligen indexjusteras enligt allmänt
konsumentprisindex. Seniorboendet bör vara färdigställt och verksamhet inledd inom maximalt
två år efter arrendets ingång och fortsatt arrende förutsätter bestående relevant verksamhet.
Närmare villkor förhandlas med den aktör som blir aktuell för arrende och byggnation.
Beslut:
Enligt förslag, med tillägget att även fullmäktiges Torbjörn Björkman ingår i delegationen.
KS § 175/2.10.2019
Delegationen för uppförande av seniorboende i Godby har under september hållit diskussioner
med de aktörer som efter annonsering i våras anmält intresse för uppförande och drift av
seniorboende i Godby. En av de fyra aktörerna avstod vidare diskussioner.
Delegationen har efter de diskussioner som förts upprättat ett PM (enligt bilaga) med
bedömningar av de olika aktörernas idéer och förmågor utgående från de kravkriterier,
önskemål och villkor som under processen framförts från kommunens sida.
Den aktör som av delegationen bedöms som bäst lämpad sett till kommunens framförda krav
och önskemål, i synnerhet önskan om dokumenterad erfarenhet av social verksamhet, är
Folkhälsans Allaktivitetshus Ab, som erbjuder ett upplevt intressant, relevant och beprövat
koncept.
Delegationen ser gärna att förhandlingar inleds med Folkhälsan med målsättning att under
hösten 2019 uppnå ett intentionsavtal för förverkligande av seniorboende med möjlighet till
olika slags social service intill Rosengård utgående från de villkor och kriterier som kommunstyrelsen fastställt för ändamålet. Delegationen anser därmed sitt uppdrag slutfört.
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Diskussion:
Ledamot Cecilia Berndtsson begär att få utrett ev jävsförhållanden i frågan, i egenskap av
anställd inom ett av de bolag som anmält intresse i ärendet.
Beslut:
Jäv beviljas (förvaltningslagen 24 § 2 mom 6 p) och Cecilia Berndtsson deltar ej i ärendets
behandling.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att efter besök hos Folkhälsans Allaktivitetshus i Mariehamn även
efterhöra möjlighet till motsvarande besök hos Björkkö Ab för att därefter ta ställning till vilken
av dessa två aktörer man väljer att gå vidare med för uppförande av seniorboende intill
Rosengård, med möjlighet till olika slags social service utgående från de villkor och kriterier som
kommunstyrelsen fastställt för ändamålet. Kommundirektören och kommunstyrelsens
ordförande ges i uppdrag att sköta de vidare förhandlingarna.
Beslut:
Enligt förslag.
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§ 176 UTLÅTANDE: OASEN KF BUDGETFÖRSLAG 2020
KS § 176/2.10.2019
Kommunalförbundet Oasen boende- och vårdcenter ger medlemskommunerna möjlighet att
framföra synpunkter rörande förslag till utvecklande eller förändring av verksamheten, i
anslutning till budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, enligt bilaga.
Oasen budgeterar för en beläggning om 93 % och en omstrukturering till vårdavdelningar med
olika inriktningar. I förslaget ingår en utökad personalresurs med ökat anslag för närvårdare och
en vårdkoordinator, medan gårdskarlen avvecklas och fastighetsskötseln istället sköts genom
köptjänster. Driftskostnaderna väntas öka med 6,1 % mot föregående år.
Finström innehar tolv platser vid Oasen och enligt invånarnämndens budgetförslag väntas de
nyttjas fullt ut.
Enligt budgetförslaget ökar verksamhetskostnaderna mellan bokslut 2018 och budget 2020,
främst på grund av ökade personalkostnader (från 4,1 till 5,1 ME), vilket innebär en ökning om 1
ME motsvarande 23 procent, trots att den totala personalstyrkan bara ökar med en (1) anställd
netto. I budgetförslaget framkommer inte beläggningsgrad, förändringar i vårdtyngd eller
sjukskrivningstal och behov av vikarier eller dylikt som skulle föranleda en sådan ökning.
Kommunstyrelsen har vid tidigare sammanträde haft förbundsstyrelsens ordförande Gyrid
Högman på besök och då fått en del förklarande resonemang kring budgetförutsättningarna.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att med anledning av Oasens budgetförslag 2020 inte framföra några
förslag till utvecklande eller förändring av verksamheten men ställer sig tveksam till den stora
ökningen i personalkostnader.
Beslut:
Enligt förslag.

§ 177 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Beslut:
Sammanträdet förklaras avslutat kl 18:30. Besvärshänvisning bifogas protokollet.
-------------
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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:

167-171, 173, 177

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen
kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet:

172, 174, 175, 176

Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996) eller 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 (berörd part) samt av kommunmedlemmarna (den som bor eller äger fastighet inom kommunen).
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 kommunmedlem 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.
Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 3 oktober 2019
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Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 11/ Onsdagen den 2 oktober 2019

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.

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

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 3 oktober 2019
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