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§ 129 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KS § 129/12.10.2022 
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 § och förvaltningsstadga 10 
kap.  

Beslut: 

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och till antalet närvarande ledamöter 
beslutfört. 

 

§ 130 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KS § 130/12.10.2022 
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 79 §.  

Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Fredrik Andersson och 
Madeleine Lindblom.  
 
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 

 

§ 131 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KS § 131/12.10.2022 
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 67 §.  

Beslut: 

Föredragningslistan fastställdes utan ändringar 

--- 
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§ 132 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KS § 132/ 12.10.2022 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:  

 Egna nämnder, beslutsorgan, tjänstemannabeslut 

- Aktuellt från koncern- och intressebolag 

Invånarnämnden 27.9 

Samhällsnämnden 27.9 

Lantbruksnämnden 27.9 

Protokoll från arbetsgrupp för Äldreomsorg 

Protokoll från arbetsgrupp för Vision  

 Kommunalförbund, gemensamma organ 

Ägarmöte för Oasens medlemskommuner 6.10 

Kst:s budgetseminarium 30.9 

 Landskapsregeringen 

o Upphandling av rondell, avtal förväntas kunna ingås inom oktober 

 Övrigt 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 
 

Beslut:  

Enligt förslag 

--- 
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§ 133 UTLÅTANDE: NORRA ÅLANDS UTBILDNINGSDISTRIKTS FÖRSLAG TILL 

BUDGET 2023 

 

FST NAUD § 39/19.9.2022 
  

Bilagor Budgetförslag jfr budgetram 
 
Ekonomichefen har tagit fram utkast till budget för 2023 utifrån inkomna 
budgetönskemål. Budgetförslagen har behandlats i den tillsatta arbetsgruppen för 
budgetarbete vid två tillfällen. Målet för arbetsgruppen har varit att hålla sig inom 
den fastslagna ramen, men arbetsgruppen har konstaterat att aviserade 
prisökningar på el och värme, ökat behov av speciallösningar för elever med 
speciella behov och stigande personalkostnader behöver beaktas i budget 2023. 
Den preliminära budgeten och ekonomiplanen för följande kalenderår skall 
tillställas medlemskommunerna senast 30.9 och den godkända budgeten och 
ekonomiplanen den 30.11. Till det förslag som föredras för förbundsfullmäktige 
skall medlemskommunernas yttrande bifogas. 
 
Utbildningschefens beslutsförslag  
Förbundsstyrelsen omfattar förslaget till budget 2023 och verksamhetsplan 2024- 
2025 och skickar den till kommunerna för utlåtande. Utlåtandet bör vara 
förbundskansliet tillhanda senast 10 oktober för att behandlas i förbundsstyrelsen, 
som planerar sammanträda 17 oktober. Budget 2023 och verksamhetsplan 2024- 
2025 skall enligt plan behandlas i förbundsfullmäktige den 3 november. 
 
Förbundsstyrelsens beslut  
Enligt förslag 
---  
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KS § 123/ 29.9.2022 
NÅUD:s förslag till budget för 2023 som bilaga liksom framställning över 
huvudpunkter i budgetförslaget.   

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen påtalar för förbundsstyrelsen för NÅHD att kostnaderna för i 
synnerhet stödfunktioner ökar mera än vad som kan anses vara rimligt, även med 
hänsyn till de förklaringar som har getts till varför utökningarna anses motiverade.  

NÅUD uppmanas att utreda om det finns möjligheter att arrangera 
specialklassundervisning på ett mera ekonomiskt sätt.  

Beslut:  

Kommunstyrelsen beslöt att återremittera förslaget till kommundirektören för 
vidare beredning och meddela NÅUD att kommunens yttrande avges vid 
nästkommande kommunstyrelsemöte 12.10. 

--- 
 
KS § 133/ 12.10.2022 

 

Bilaga: förslag till utlåtande 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen omfattar förslaget till yttrande 

Beslut: 

Enligt förslag 

--- 
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§ 134 UTLÅTANDE: FÖRSLAG TILL BUDGET 2023 FÖR OASEN 

KS § 134/ 12.10.2022 

 

Bilaga: Oasens förslag till budget 2023 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar förslaget till yttrande 

Beslut: 

Enligt förslag 

--- 
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§ 135 UTLÅTANDE: KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNSTS FÖRSLAG TILL BUDGET 

FÖR 2023 

KS § 124/ 12.10.2022 
 
Bilagor Preliminär budget KST 2023  
 Kommentarer till budget 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar förslaget till yttrande 

 

Beslut:  

Enligt förslag 

--- 
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§ 136 BUDGET 2023: SAMMANSTÄLLNING AV NÄMNDERNAS BUDGETFÖRSLAG  

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                                 

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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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.  

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

 

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 %
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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 
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. 

--- 
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§ 137 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 
--- 
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§ 138 BEGÄRAN OM REMISSUTLÅTANDE GÄLLANDE FÖRSLAG TILL NY 

AVFALLSLAG 

SamN § 108/ 12.10.2022 
Landskapsregeringen ger er möjlighet att lämna synpunkter på förslaget om 
anpassad kommunal avfallshantering, som innehåller ändringar av blankettlagen 
om avfall, senast torsdagen den 20 oktober 2022. 
En tidigare version av lagförslaget var på remiss under förra sommaren, men då det 
förslaget har ändrats väsentligt skickas lagförslaget på ytterligare en remiss. 
Bakgrundsinformation 
Dagens metoder för insamling av avfall: 
Avfall samlas in på olika sätt idag och debiteras och bokförs olika beroende på 
omständigheterna. Förenklat gäller detta: 
Ej schemalagd insamling: 

 Generellt större kärl, 4m3-30m3 
 En tömning per körning 

 Avfallet vägs i varje körning. 
Schemalagd insamling: 

 Generellt mindre kärl, 180-600l 
 Större insamlingsområden, ofta över kommungränser, blandat företag, 

kommunala verksamheter samt privatpersoner 

 Avfallet vägs enbart vid överlämning till mottagare 
Finström använder sig idag av största delen schemalagd insamling från större 
insamlingspunkter samt från de kommunala verksamheterna. Från 
insamlingspunkterna samlas främst förpackningsavfall som idag enbart har ca 10% 
kostnadstäckning från producenterna mot lagstiftade 80%. Obeaktat de 
förändringar implementeringen som krävs för att uppfylla alla mål i den här nya 
lagstiftningen så motsvarar hanteringen av producentansvarspliktigt material 50% 
av avfallstaxan. 
Väsentliga anmärkningar 
Organisering av producentansvaret på Åland: 
Ingenstans i detta förslag nämns ändringar för hur producentansvaret ska ordnas, 
vilket betyder att nuvarande upplägg för producentansvaret fortsättningsvis är 
olagligt och att ingen åtgärd märkts av för att rätta till detta. 
3b § Avvikelser för avfallstransport 
Enligt liggande förslag kan kommuner besluta om hur många 
avfallshanteringsområden kommunen ska delas in i, dessa får antingen omfattas av 
fastighetsnära hämtning eller återvinningsstation, utgångspunkten är då 
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underförstått att den ena utesluter den andra metoden. Indelningen i områden är 
bra, frågan om ena eller andra systemet resoneras det om nedan: 
För Finström är det rimligt att ha Godby/Ämnäs statistiska tätort som ett 
insamlingsområde, och övriga Finström som ett annat. Där Godby/Ämnäs omfattas 
av fastighetsnära hämtning med 4-fack (varav kompost och brännbart är två och två 
reserveras för förpackningar) och övriga Finström av återvinningsstationer.  
Däremot lär fastighetsnära hämtning vara intressant även för boende utanför 
tätorten där entreprenörerna anser att det finns kostnadstäckning för insamling. 
Inom tätort kan konstateras att 4-facks systemet inte motsvarar fraktionerna i 
återvinningsstationerna, och att de därför behöver komplement för 
förpackningsavfall.  
Konstateras annars att kommunerna inte ensamma kan ta dessa beslut om 
områdesindelningar utan producentansvaret måste ansvara för sin kostnadsandel 
och för att skapa förutsättningar för att de ska kunna uppnå återvinningsmålen i sin 
verksamhet för att slippa sanktioner på grund av desamma. 
Vid återvinningsstationer i områden utan fastighetsnära hämtning måste 
blandavfallsfraktion finnas, vilket utan kompletterande förpackningsinsamling 
medför risk för sopdumpning och dålig sortering, dock är frågan om ansvarsfrågan 
om sopdumpning förekommer intressant.  
Produceterna har informations- och rådgivningsskydlighet i enlighet med 51§. De är 
skyldiga att främja återanvädning av produkter (t.ex. leksaker) i enlighet med 52§. 
Ordna lättillgänglig insamling i enlighet med §49. Detta innebär att 
producentansvarspliktiga produkter som förekommer i blandfraktionsbehållare bör 
vara producenternas ansvar att eliminera. 
Mindre väsentliga kommentarer: 
3c § Avfallsrapport från kommunen: 
Enligt 32 § avfallsförordningen skall ÅMHM samla in och granska bokföring gällande 
bl.a. avfallstransporter (se 24 § och 26§ avfallsförordningen). I denna bokföring 
ingår uppgifter som även kommunen skall samla in (se samt 28 § 
avfallsförordningen). Skillnaden är att kommunerna bara skall ta några snitt ur den 
bokföring som ÅMHM skall behandla, varvid effektivare bearbetning och analys av 
avfallsflöden skulle uppnås om enbart en datauppsättning anpassades och 
bearbetades. 
Kommunerna ska enligt förslag årligen lämna en rapport över insamlade avfall inom 
kommunen. Rapporteringen till kommunerna skall transportörerna göra enligt 
förordning (slam från och med 1:a september 2022). Det finns ca 30-40 potentiella 
avfallstransportörer i samtliga kommuner, och ingen rapporterar enligt ett enhetligt 
system. 
I avfallsförordningen 24§ beskrivs transportörernas bokföringsplikt. Dock finns inget 
specificerat om särskilt maskinläsbart format, varför risken är att uppgifterna blir 
svårbearbetade. 
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Sammantaget blir avfallsrapportkravet svårt att kvalitetssäkra då man inte per 
automatik känner till alla aktiva avfallstransportörer, och de som är aktiva känner 
redan att de fullgjort sin rapporteringsplikt genom att lämna statistik till ÅSUB och 
ÅMHM. I ÅMHM:s tillsynskontroll bör annars även rapporteringen till kommunerna 
granskas. 
Utöver detta är målet med avfallsrapporten oklar. Kommunerna bör genom 
plockanalyser och dylikt mäta renheten i sin insamling och utvärdera systemen i 
enlighet med resultaten, men för att kartlägga avfallsflöden som underlag till en 
Avfallsplan för Åland bör den bokföring som ÅMHM samlar in vara bästa källan.  
Man ställer sig även frågan om Motivas system som omnämns i §148 kan anpassas 
som ett gemensamt system för att kartlägga avfallsflöden. 

Tekniska chefens förlag: 
Samhällsnämnden ger som utlåtande inför kommunstyrelsen att man återigen har 
öppnat för en lagändring utan att ha adresserat ett av de största problemen i 
avfallslagstiftningen, nämligen organisationen av producentansvaret. Ju längre ett 
organiserat producentansvar är utanför förhandlingsborden gällande de 
gemensamma insamlingssystemen, desto större är risken för att systemen byggs 
upp så att producenterna inte kan påverka vägen till att uppnå sina återvinningsmål 
och i värsta fall riskera viten för densamma. 
Kommunerna lägger i dagsläget stora resurser på att upprätthålla en grundläggande 
avfallssortering, ett ansvar som inte är deras, när man behöver lägga resurser på att 
utveckla den avfallshantering som är kommunernas lagstadgade ansvar. Även här 
finns risk för att kommunens återvinningsmål inte uppfylls på grund av felaktig 
resursanvändning. 
Man ser även tydliga samordnings- och kvalitetsvinster i att ha en enhetlig 
statistikföring av avfallsflödena. 

Beslut:  
Beslut enligt förslag. 

KS § 138/ 12.10.2022 
 

Kommundirektörens förslag: 
Enligt samhällsnämndens förslag. 
 

Beslut:  

Enligt förslag 

--- 
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§ 139 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 

--- 
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§ 140 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 

--- 
  



                                               KOMMUNSTYRELSEN      MÖTE NR 11/22/ 12.10.2022 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 
 på kommungården i Godby  

 den 13 oktober 2022  

 19 (29)  

 

§ 141 TJÄNSTEBESKRIVNINGAR FÖR PERSONAL UNDERLYDANDE ALLMÄN 

ADMINISTRATION OCH / ELLER KOMMUNSTYRELSENS ANSVARSOMRÅDE  

KS § 141/12.10.2022 
 

I enlighet med tidigare beslutade målsättningar skall tjänste- och 
arbetsbeskrivningar för samtliga kommunens funktioner tas fram med 
målsättningen att alla vid ingången av 2023 skall ha en uppdaterad arbets- och 
tjänstebeskrivning.  

Personalsekreteraren och verksamhetsansvariga har tagit fram förslag till 
tjänstebeskrivningar för den personal under Allmän administration och för sådana 
fristående funktioner som har kommundirektör som närmaste chef.  

Bifogas förslag till arbets- och tjänstebeskrivningar för Ekonom (tidigare benämnd 
bokförare), Ekonomichef, Personalsekreterare och Teknisk chef. 

Som huvudregel påverkas inte lönesättningen för funktionerna även om det sker 
ändringar i tjänstebenämningarna eller förtydliganden i ansvarsbilden. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar de föreslagna, bifogade, förslagen till nya 
tjänstebeskrivningar för Ekonom (tidigare benämnd bokförare), Ekonomichef, 
Personalsekreterare och Teknisk chef och anger att dessa träder i kraft från och 
med 1.11.2022  

 

Beslut:  

Enligt förslag 

--- 
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§ 142 DATASKYDDSOMBUD FÖR FINSTRÖMS KOMMUN 

KS § 65/ 27.4.2022 
 
ÅDA Ab har meddelat att man pausar DPO-tjänsterna i bolagets regi på grund av att 
dataskyddsombuden som varit anställda av ÅDA har sagt upp sig.  
 
Detta innebär att kommunen står utan en lösning för dataskyddsombud från och 
med 31.5.2022.  
 
I samband med Norråländskt presidiemöte 30.3 uttalades även önskemål om att 
Finströms kommun skulle utreda samordning av Dataskyddsombudsfunktionen för 
Norråländska kommuner.  
 
Jomala kommun har vänt sig till andra kommuner i som varit delaktiga i ÅDA:s 
lösning för dataskyddsombud, och sonderar intresse för att kommunen skulle 
upprätthålla funktion som dataskyddsombud för intresserade kommuner. 
Lösningen förutsätter att tillräckligt antal kommuner meddelar intresse för att 
omfattningen av funktionen ska bli attraktiv och möjlig att besätta med kompetent 
personal. 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att i första hand förhandla med 
Jomala kommun om den lösning som sonderas. Erbjudandet har även gått till övriga 
kommuner som getts möjlighet att agera på erbjudandet. 
 
Som alternativ kravställs funktionen och upphandlas bland de tjänsteproducenter 
som finns på marknaden och i samband med detta utreds om en upphandling eller 
konkurrensutsättning på annat sätt kan omfatta övriga Norråländska kommuner.   
 
En lösning bör finnas till hands inom maj 2022. 

Beslut:  

Enligt förslag 

--- 
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KS § 142 /12.10.2022 
 
 

Jomala kommuns försök att rekrytera en resurs som kunde fungera som 
dataskyddsombud också för övriga intresserade kommuner har inte gett resultat, 
och i de vidare förhandlingarna har Ålands kommunförbund engagerats, och 
förbundet har tillsammans med Jomala förhandlat om en lösning som bygger på 
avtal mellan Ålands kommunförbund, medlemskommunerna och en lokal juridisk 
byrå, där den juridiska byrån agerar Dataskyddsombud eller DPO för kommunerna. 

 

Datainspektionen har vi upprepade tillfällen under hösten påtalat behovet av att 
kommunen ska lösa behovet av dataskyddsombud permanent, och trots att 
kommundirektören som tillfällig lösning förordnat tekniska chefen Aron Lundström 
som tillfälligt dataskyddsombud finns behov av att lösa den lagstadgade funktionen 
snarast för att undvika vitesföreläggande och annat som Datainspektionen i princip 
kan utfärda om lösningar saknas eller om lösningen inte enligt myndighetens 
tolkning uppfyller ställda krav på kompetens och oberoende. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen omfattar i princip den modell för DPO som Ålands 
kommunförbund förhandlat fram, samt de preliminära kostnader som i detta skede 
kan uppskattas. 

Kommunstyrelsen befullmäktigar kommundirektören att omfatta eventuella avtal, 
med Ålands kommunförbund och med den juridiska byrå som Ålands 
kommunförbund avser att kontraktera, så att lösningen kan bringas i kraft så fort 
som möjligt.  

 

Beslut:  

Enligt förslag 

--- 
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§ 143 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 
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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 

--- 
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§ 144 ÄNDRING AV BARNOMOSRGSAVGIFT FRÅN 1.8.2022 OCH FÖRSLAG TILL 

BARNOMSORGSAVGIFT FÖR 2023 

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 
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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.  
 
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 

--- 
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§ 145 ANHÅLLAN OM KONSTGRÄSPLAN MED BELYSNING I MARKUSBÖLE   

KS § 141/12.10.2022 

BILAGOR: Anhållan med bilagor 

 

Idrottsföreningen Finströmskamraterna har 6.10 inkommit med en anhållan om att 
Finströms kommun skulle uppföra en konstgräsplan med belysning vid 
fotbollsplanen vid Breidablick i Markusböle. 

IFFK anhåller också om att kommunen innan 15.10.2022 skulle lämna in en ansökan 
om PAF-medel och eventuellt PAF-lån enligt det upplägg som IFFK inkommit med.   

Totalkostnaden för satsningen, som motiveras med svårigheten att få träningstider 
på befintliga konstgräsplaner på Åland och i befintliga inomhusutrymmen som 
lämpar sig för fotboll, beräknas till 648 000 e exklusive moms.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tar ställning till IFFK:s anhållan och ger närmare direktiv till 
förvaltningen kring eventuella åtgärder. 

Beslut 

Kommunstyrelsen besluter att inte anhålla om PAF-medel inför ansökningsrundan 
som slutar 15.10.2022 

Kommunstyrelsen uppmanar IFFK att återkomma med en preciserad ansökan där 
man tydliggör 

- Om föreningens styrelse tagit ställning till ansökan 

- Konkreta avtal kring sponsorering eller extern finansiering av olika slag 

- Alternativet att kommunen överlåter fotbollsplanen eller planerna vid 
Breidablick på föreningen, för att föreningen själv ska kunna ansöka om 
PAF-medel. 

--- 
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§ 146 MÖTETS AVSLUTANDE   

 

 
KS § 146 /12.10.2022 

 
Beslut: 
Sammanträdet förklaras avslutat kl 19:41. Besvärshänvisning bifogas protokollet. 
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A N V I S N I N G   F Ö R   Y R K A N D E   P Å   R Ä T T E L S E   O C H   B E S V Ä R  
 
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:  § § 130, 131. 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 146 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  § § 129, 141, 142, 145 
 
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:   §§ 129, 141, 142, 145 
 
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. 
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Besvärsmyndighet är: 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. 
 
Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänster 
 
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen, marknadsdomstolen och försäkringsdomstolen kan via e-tjänst riktas till: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv  


