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§ 147 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KS § 147/9.11.2022 
 
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. 

§ 148 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KS § 148/9.11.2022 
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 79 §.  

Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Leif Karlsson och Per 
Lycke.  
 
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 

 

§ 149 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KS § 149/9.11.2022 
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 fastställs utan ändringar. 
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§ 150 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KS § 150/ 9.11.2022 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:  
 

 Egna nämnder, beslutsorgan, tjänstemannabeslut 

- Aktuellt från koncern- och intressebolag 

 Kommunalförbund, gemensamma organ 

 Landskapsregeringen 

 Övrigt 

 Kvartalsrapport Q3 2022 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 
 

Beslut:  

Enligt förslag. 
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§ 151 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 
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§ 152 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 %)
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§ 153 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. 
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§ 154 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                                 

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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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) 
 
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.   

 

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           
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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. 
 
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. 
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§ 155 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.  
---  
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§ 156 SLUTRAPPORT ARBETSGRUPP FÖR ÄLDREOMSOREN 

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.  
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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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§ 157 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. 

 



                                               KOMMUNSTYRELSEN      MÖTE NR 12/22/ 9.11.2022 
 

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

 den 10 november 2022  

 18 (26)  

 

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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§ 158 UTLÅTANDE OM TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 

SamN § 122/ 25.10.2022 
Ålands andra trafikförsörjningsprogram har 05.10.2022 skickats ut på remissrunda. 
Remissen genomförs som ett öppet förfarande, vilket innebär att alla har rätt att 
skriftligen yttra sig över förslaget. 
Utlåtanden kan inlämnas till registraturen vid Ålands landskapsregering antingen 
per epost eller traditionell post senast tisdagen den 15 november 2022 kl. 16.15. 
Utkastet till programmets hittas under den här länken på landskapsregeringens 
hemsida. Länk till utkast på trafikförsörjningsprogram 2023-2026. 
Ett utdrag från flera stycken i programmet följer nedan: 
”…. 
Trafikförsörjningsprogrammets huvudsakliga syfte är att fastställa omfattningen av 
och nivån på servicen i den kollektivtrafik för vilken ersättning för allmän trafik 
utbetalas av landskapet.3 
Programmets syfte är även att stöda uppnåendet av målen i den strategiska 
Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland.4 De mål som programmet framför 
allt stöder är: 
✓ Utvecklingsmål 2: Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga 
i samhället, 
✓ Utvecklingsmål 5: Attraktionskraft för boende, besökare och företag, 
✓ Utvecklingsmål 6: Kraftigt minskad klimatpåverkan och 
✓ Utvecklingsmål 7: Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster. 
En god kollektivtrafik är organiserad så att återkommande behov och sysslor - som 
att ta sig till och från jobb och skola, handla mat, umgås med släkt och vänner, 
motionera och delta i föreningsliv eller kulturaktiviteter - är lätta att hantera. Målet 
med programmet är att underlätta och möjliggöra för både boende på Åland och 
besökare att kunna röra sig på Åland utan bil 
…” 
”… 
Gällande matar- och glesbygdstrafik är det respektive kommun som initierar, 
upphandlar och bekostar trafiken. Landskapsregeringen ger understöd för trafiken 
med maximalt 80 procent, så långt budgeterade medel räcker. Trafiken behöver 
planeras i samråd mellan kommunen och landskapsregeringen så att tidtabeller 
med landsortstrafiken och skärgårdstrafiken kan koordineras och annonseras i 
Ålandstrafikens turlista för skärgårdstrafiken. 
…” 
”… 
Ansvaret för byggandet och underhållet av busshållplatser följer fortsättningsvis 
tidigare principer. Kommunen initierar byggandet av nya hållplatser där kommunen 
ser ett behov eller där det är en strategisk plats för en hållplats. Hållplatsen behöver 
planeras i samråd med kommunen, väghållaren, kollektivtrafikmyndigheten och 
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bussbolaget/entreprenören. Efter att platsen har bestämts, bygger och bekostar 
väghållaren hållplatsen. Där trafikförsörjningsprogrammet säger att hållplatserna 
ska vara tillgänglighetsanpassade ska dessa byggas enligt landskapsregeringens 
modell för anpassade hållplatser. Väghållaren ansvarar för byggandet av busskurer, 
antingen själv eller genom att tillåta andra att bygga busskurer. 
Landskapsregeringen ansvarar för att hållplatsstolpe och anslagstavla för tidtabeller 
finns. 
Underhållet av hållplatsens yta i nivå med vägen, där bussen trafikerar, sköts av 
väghållaren. För underhåll och skötsel av hållplatsens övriga ytor ansvarar 
kommunen, detta innefattar till exempel plogning av passagerarytan och städning 
av busskuren. Uppdatering av tidtabeller och information av kollektivtrafiken 
ansvarar landskapsregeringen för.  
…” 
Konstaterande av programmets påverkan på kommunerna är bl.a.: 
- Positiv utökning av kollektivtrafik som förenklar arbetsplatspendling och därigenom bör 

öka attraktionskraften för Finström som knutpunkt på Åland. 
- Beslut om eventuell matartrafik, vilken om man har god framförhållning, borde kunna 

finansieras till stor del med stöd från landskapsregeringen. 
- Krav på tillgänglighetsanpassning av busshållplatser enligt landskapsregeringens modell 

Tekniska chefens förlag: 
Samhällsnämnden ger som utlåtande inför kommunstyrelsen att man sammantaget 
bedömer programmet som positivt för kommunen. 

Beslut:  
Beslut enligt förslag. 
 

KS § 158/ 9.11.2022 
 

Kommundirektörens förslag: 

Enligt samhällsnämndens förslag 

 

Beslut:  

Enligt förslag. 

--- 
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§ 159 UTLÅTANDE OM DELTAGANDE I VA-SAMARBETE 

SamN § 123/ 25.10.2022 
 
Bilaga Avtalsförslag och presentation av VA-samarbetet 
Huvudmannen för VA-samarbetet, Ålands vatten har inkommit med en förfrågan 
om att skriva ett mer långsiktigt avtal för att säkra personalresurser för att fortsätta 
med VA-samarbetet. 
Detta för kontinuitet för att proaktivt kunna bemöta de framtida utmaningarna 
inom vatten och avloppsverksamheten. 

Tekniska chefens förlag: 
Samhällsnämnden ställer sig positiv till att fortsatt deltagande i VA-samarbetet 
under förutsättning att andra kommuners beslut om deltagande inte påverkar den 
nuvarande finansieringen så att Finströms kommuns kostnader stiger mer än 20% 
jämfört med idag.  

Beslut:  
Beslut enligt förslag. 

 
KS § 159/9.11.2022 

Kommundirektörens förslag: 
Enligt samhällsnämndens förslag. 

 

Beslut:  

Enligt förslag. 
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§ 160 FASTSTÄLLANDE AV AVLOPPSVATTENAVGIFT FÖR 2023 

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:  
 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:  
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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. 
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§ 161 MÖTETS AVSLUTANDE   

 

 
KS § 161 /9.11.2022 

 
Beslut: 
Sammanträdet förklaras avslutat kl 20:04. 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:  § § 148-161 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  § § 147 
 
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:   §§ 147 
 
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 vartdera 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 besvärsskriften 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 besvärsskriften 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  


