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§ 178 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KS § 178  
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. 

 

§ 179 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KS § 179  
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 73 §.  
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Lene-Maj Johansson och 
Sven-Anders Danielsson. 
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 

 

§ 180 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KS § 180  
Ärendena behandlas i den ordning som anges på föredragningslistan, såvida orga-
net 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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§ 181 BUDGET 2020  

KS § 110/5.6.2019 

Budgetprocessen för Finströms kommuns budget år 2020 har diskuterats vid en 
gemensam sittning mellan arbetsgruppen för budget respektive reformuppföljning. 
Förslag till budgetdirektiv ges nu enligt bilaga. 

Budgetdirektiven fastställs i kommunstyrelsen 5 juni och budgetseminarium hålls i 
anslutning till kommunfullmäktige 13 juni, kl 15-18, på Breidablick. 

I budgetdirektiven sätts fokus på politiska målsättningar, med främst mätbara och 
helst max 2-3 st verksamhetsmål och kända eller uppskattade behov specifika för det 
aktuella budgetåret. Även taxor och avgifter ses över i budgetprocessen. 
Investeringarna ägnas särskild uppmärksamhet och där manas till strikta priorite-
ringar samt att i första hand utgå från de sedan tidigare äskade åtgärder och projekt 
som återfinns i den gällande ekonomiplanen för åren 2020-2021 jämte projekt som i 
processen kring framtagande av denna lagts åt sidan. 

Utrymmet för investeringar är ytterst begränsat. Följs innevarande års budget 
kommer kommunens samtliga investeringar därefter att behöva finansieras genom 
lån. Skuldbördan är redan besvärande hög och skattesatsen fortsättningsvis en full 
procentenhet över genom-snittet för Ålands kommuner. Utöver 2-3 mål per verk-
samhetsområde ska kommunen som helhet ha 2-3 för året specifika fokusområden 
som ska genomsyra all verksamhet. 

Nämndernas budgetförslag lämnas in inom september och ledningsgrupp och 
politiska presidierna, inklusive nämndordföranden, håller ett uppföljande möte inom 
oktober inför skattesatsernas fastställande i november och budgetens slutbehandling 
i december 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner budgetdirektiv enligt bilaga och delger desamma jämte 
ovanstående till nämnderna för åtgärder enligt direktiv samt till kommun-fullmäktige 
för kännedom. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

KF § 39/13.6.2019 

Kommunstyrelsen har godkänt budgetdirektiv enligt bilaga och delger desamma 
jämte ovanstående till nämnderna för åtgärder enligt direktiv samt till kommunfull-
mäktige för kännedom. 

Beslut: 

Kommunfullmäktige tar budgetdirektiv för år 2020 till kännedom, efter genomfört 
budgetseminarium. 
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38 § BUDGET 2020 
RN § 38/12.9.2019 

Förslag till budget för samarbetskommunerna år 2020. 
Avtalskårerna har inkommit med äskanden och budgetförslag. 
Budgetförslag; enligt bilaga: 
[…] 
Bilaga B – RN § 38, Finström 
[…] 
De gemensamma kostnaderna ingår som separata förslag i Bilaga E-RN § 38. Fördelningen är 
beaktad i samtliga bilagor. 
Räddningschefens förslag: Den gemensamma räddningsnämnden omfattar budgetförslaget för 
2020 enligt bilaga A-I RN § 38. 
Beslut: Den gemensamma räddningsnämnden omfattar budgetförslaget för 2020 enligt bilaga A-I 
RN § 38 med följande tillägg; 
I bilaga H-RN § 38 Saltvik - under 8010 Västra Saltvik FBK; 
4320 – minskas anslag med 4 700 euro till 22 000 euro. 
4580 – stryks 10 000 euro för ytbeläggning golv vagnshall. 
Vidare införs 4576 elektricitet om 3 500 euro. 
Under 8011 Östra Saltvik FBK; 
4570 – minskas anslag med 500 euro till 4 000 euro. 
 

§ 15 BUDGETFÖRSLAG 2020, EKONOMIPLAN 2021-2022 
LbrN § 15/20.9.2019 

Kommunstyrelsen i Finström har fastställt direktiv för 2020 års budget och ekonomiplan 2021-
2022. Enligt direktiven ligger bokslutsutfallet 2018 som grund för ramen för driften. 
Förslag: För lantbruksnämnden med omfattande intäkter 2018, blir utgångsläget missvisande 
eftersom nämnden inte kan kalkylera med motsvarande intäkter i budgetförslaget 2020. 
Föreslås att nämnden godkänner förslag till budget och ekonomiplan enligt 
bilaga2. 
Beslut: Förslaget godkändes. 
 

§ 58 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022 INVÅNARNÄMNDENS FÖRVALTNING 
InvN § 58/24.9.2019 
•Bilaga 2: Vart är vi på väg? Budgetdirektiv för år 2020. 
•Bilaga 3: Budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, Invånarförvaltning 
Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiven för 2020 den 5.6.2019 § 110. Enligt dessa direktiv 
sätts fokus på mätbara politiska målsättningar och max 2-3 verksamhetsmål. Budgetramen utgår 
från bokslut 2018. När det gäller investeringar uppmanas till strikta prioriteringar som i första 
hand utgår från tidigare äskade åtgärder och projekt som återfinns i den gällande 
ekonomiplanen för åren 2020-2021. Utrymme för investeringar är ytterst begränsat. Utöver 2-3 
mål per verksamhetsområde ska kommunen som helhet ha 2-3 för året specifika fokusområden 
som ska genomsyra all verksamhet. 
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Personal- och servicechefens förslag: Att invånarnämnden godkänner budget-förslaget för 
invånarnämndens förvaltning 2020 och ekonomiplan 2021-2022 och överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för vidare behandling. 
Beslut: Enligt förslag. 
 

§ 61 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022, SOCIALVÅRDEN 
InvN § 61/24.9.2019 

•Bilaga 5: Budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, Socialvård 
Kommunstyrelsen har fastställt budgetdirektiv för 2020, ramen för socialvården uppgår till 
1 972 071 euro. 
Socialchefen har uppgjort ett förslag till budget. Förslaget är -2 230 233 euro och därmed totalt 
258 162 euro över budgetramen. 
Noteras att Ålands omsorgsförbund ännu inte har inkommit med sitt förslag till budget för 2020 
varvid kostnader för specialomsorg med största sannolikhet kommer att öka. Kända förändringar 
(ökad dagverksamhet och korttidsvård) ingår dock i socialvårdens förslag till budget. 
Socialchefens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslaget och sänder det till 
kommunstyrelsen för vidare behandling. 
Beslut: Enligt förslag. 
 

§ 64 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022, ÄLDREOMSORGEN 
InvN § 64/24.9.2019 

•Bilaga 7:  Budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, Äldreomsorgen 
Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2020 den 5.6.2019 § 110. Enligt dessa direktiv 
skall budgetramen utgå från bokslut år 2018. 
Ansvariga tjänstemän har tagit fram ett budgetförslag för äldreomsorgen och 
äldreomsorgsledaren har berett ärendet. 
Motiveringar till avvikelser: 
-Anslaget för Rosengårds konto har överskridits, men ökningen är på grund av lönehöjningar 
enligt avtal 
-Folkhälsan har budgeterats utgående för tre personer, tidigare två 
-Oasens anslag gäller för tolv personer år 2020, varav fem är demensvård och sju är 
institutionsvård. Det är samma som för år 2019, men av någon oklar anledning har anslaget för 
demensvård fallit bort för år 2019 
-Äldis är utanför ramen eftersom den inte fanns med i bokslut 2018. 
Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2020 och 
ekonomiplan 2021-2022 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
Beslut: Enligt förslag. 
 

§ 66 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022, BARNOMSORGEN 
InvN § 66/24.9.2019 

•Bilaga 9: Budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, Barnomsorgen 
Barnomsorgens budget omfattar barnomsorg i daghem (inklusive barnomsorgens förvaltning) 
och övrig barnomsorg. 
Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2020 den 5.6.2019 § 110.  
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Motiveringar till avvikelser: 
-Utökning av kostnader för kundtjänster köpta av övriga har höjts med hänvisning till nyttjande 
av Waldorfbarnträdgården 
-Utökning av lönekostnader p.g.a. nytillkomna behov 
-Genomförda löneförhöjningar är inte beaktade i ramen 
Barnomsorgschefens förslag:  Föreslås att invånarnämnden godkänner budgetförslag 2020 och 
ekonomiplan 2021-2022 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
Beslut: Enligt förslag. 
 

§ 68 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022 FÖR SKOLA OCH FRITIDSHEM 
InvN § 68/24.9.2019 

•Bilaga 11: Budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, Skola och fritidshem 
•Bilaga 12: Budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, NÅHD 
Kommunstyrelsens fastställde budgetdirektiv för 2020 den 5.6.2019 § 110.  
De ansvariga tjänstemännen har tagit fram ett budgetförslag för Källbo skola och fritidshemmet 
utifrån den givna ramen på -1 646 766 euro, förslaget ligger 107 679 euro över ram pga. 
utökningar av personal och ökade materialkostnader. 
NÅHD:s budget behandlas i förbundsstyrelsen 25 september och i förbunds-fullmäktige 7 
november. För NÅHD har Finström satt ramen till -1 607 742 euro och förslaget ligger på - 
1 823 397 euro. 
Budgetförslaget presenteras av skolföreståndare Sofi Ekholm och skoldirektör Cecilia Johansson. 
Skoldirektörens förslag:  Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2020 och ekonomiplan 
2021-2022 och skickar dem vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
Beslut: Enligt förslag. 
 

§ 70 MEDBORGARINSTITUTETS KOSTNADER 2020 
InvN § 70/24.9.2019  

Avgiften för Medis (Medborgarinstitutet) ligger som grund för budgetförslaget 2020. Under två 
år har kommunerna fått extra bidrag från LR (8879 euro) för att uppväga en del av den kostnads-
ökning som uppstod för kommunerna 2018 då man minskade ner bidraget direkt till Medis. 
På en direkt fråga till finansavdelningen (september 2019) finns inga beslut på att utbetalningen 
kommer att fortgå. Därför blir ökningen i budgetförslaget jämfört med ramen: 16907 euro, vilket 
är omöjligt att spara in från andra konton inom kultur och fritid. 
Biblioteks- och kulturchefens förslag: Att budgetramen utökas med 16907 euro och ärendet 
överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
Beslut: Enligt förslag. 

 
§ 73 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022, KULTUR OCH FRITID 
InvN § 73/24.9.2019 

 •Bilaga 16: Budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, kultur och fritid 
•Bilaga 17: Investeringsförslag /gräsklippare för fritid 
Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2020 den 5.6.2019 § 110.  
Motiveringar till avvikelser: 
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-Kommunens andel av MEDIS kostnaderna steg under 2018 men uppvägdes av ett tillfälligt 
bidrag från LR. Beslut om motsvarande bidrag för 2020 finns inte varför ökningen jmf med ramen 
blir stor och omöjlig att uppvägas av indragningar på andra konton. 
-Tidigare bokutgivningar (Godbyboken och Finströmsboken) har inbringat försäljningsinkomster 
som vi inte kan räkna med inför 2020. 
Biblioteks- och kulturchefens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2020 och 
ekonomiplan 2021-2022 samt investeringsförslag enligt bilaga och överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för vidare behandling. 
Beslut: Enligt förslag. 

 
§ 74 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022, CENTRALKÖK 
InvN § 74/24.9.2019 

•Bilaga 18: Budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, Centralkök 
•Bilaga 19: Investeringsförslag/ stekbord centralköket 
Kommunstyrelsens fastställde budgetdirektiv för 2020 den 5.6.2019 § 110. 
Enligt dessa direktiv skall budgetramen utgå från bokslut år 2018.  
Ansvariga tjänstemän har tagit fram ett budgetförslag för centralköket. Budgetförslaget 
presenteras av bespisningschefen. 
Motiveringar till avvikelser: 
-förhöjda personalkostnader p.g.a. allmänna löneförhöjningar 
-inköpspriset på livsmedel har höjts 
-centralköket innefattas även av Rosengårds kök och Källbo skolas kök. Förmän är 
bespisningschef och ansvarig kock. 
Bespisningschefens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2020 och ekonomiplan 
2021-2022 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
Beslut: Enligt förslag. 
 

§ 116 BUDGET BYGGNADSINSPEKTION 2020 
SamN § 116/1.10.2019 

Bilaga Budget 
Bilaga Taxor 
Byggnadsinspektören har tagit fram ett förslag till taxor, driftsbudget och ekonomiplan för 2020–
2022. 
Byggnadsinspektörens förslag: Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och ekonomiplan 
och ger det som sitt förslag till kommunstyrelsen. 
Beslut: Beslut enligt förslag. 

 
§ 117 BUDGET TEKNISK SEKTOR 2020 
SamN § 117/1.10.2019 

Bilaga Budget 
Bilaga Taxor 
Bilaga avvikelser till driftsavvikelser 
Tjänstemännen inom teknisk sektor har tagit fram ett förslag till taxor, driftsbudget 
och ekonomiplan för 2020-2022. 
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Kommuningenjörens förslag: Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och ekonomiplan 
och ger det som sitt förslag till kommunstyrelsen. 
Beslut: Beslut enligt förslag. 

 
§ 118 BUDGET HYRESHUS 2020 
SamN § 118/1.10.2019 

Bilaga Budget 
Bilaga Prislista 
Disponenten har tagit fram ett förslag till taxor, driftsbudget och ekonomiplan för 
2019-2021. Konsumentpris för Åland sedan senaste hyresjustering ligger på 0,5%. 
Kommuningenjörens förslag: Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och ekonomiplan 
samt lämnar hyresnivåerna oförändrade och beaktar höjningen till år 2021 och ger det som sitt 
förslag till kommunstyrelsen. 
Beslut: Beslut enligt förslag. 

 
§ 119 BUDGET INVESTERINGAR 2020-2022 
SamN § 119/1.10.2019 

Bilaga investeringsäskanden sammanställning 
Planerings- och utvecklingschefen har tagit fram ett förslag till investeringsplan för 2019-2021. 
Planerings- och utvecklingschefens förslag: Samhällsnämnden omfattar förslaget till 
investeringsplan och ger det som sitt förslag till kommunstyrelsen. 
Samhällsnämnden uppmärksammar också att gaturenoveringar behöver ske i samarbete med 
Finströms kommunaltekniska AB, man har även fokuserat på att hålla kvar kassa och istället ta 
en större kostnad för drift under de närmaste åren. 
Beslut: Beslut enligt förslag. 

 

KS § 181/30.10.2019 
Nämndernas budgetförslag har lämnats in inom september och ledningsgrupp och politiska 
presidierna, inklusive nämndordföranden, har hållit ett uppföljande möte inom oktober inför 
skattesatsernas fastställande i november och budgetens slutbehandling i december. En 
sammanställning över nämndernas budgetförslag har upprättats, enligt bilaga.   
 
Totala verksamhetskostnader uppgår till 14,9 ME, vilket är 1,6 ME (12 %) mer än bokslut 2018 – 
som enligt budgetdirektiven utgör ram för budgeteringen för år 2020.  
 
Jämfört med bokslut 2018 är det främst kostnader för personal samt köptjänster som ökar. 
Verksamhetsintäkterna håller sig totalt sett på nära oförändrade nivåer. 
 
Årsresultatet innebär underskott om nära -1,1 ME och även negativt årsbidrag nära -450.000 
euro, motsvarande drygt en full procentenhet på inkomstskatten. 
 
Enligt prognoser för innevarande år kommer även årets resultat att motsvara runt 1 ME i 
underskott och kommunens likvida kassamedel börjar nu bli ansträngda. 
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Negativt årsbidrag innebär negativt kassaflöde för driften, före avskrivningar och budgeterade 
nyinvesteringar, vilka även i sin helhet måste finansieras med lånade pengar.  
 
För att undvika negativt årsbidrag förutsätts inbesparingar om 450.000 euro alternativt höjning 
av inkomstskatten med en procentenhet från 18,50 till 19,50 % (innebär skattehöjning 5,4 %).  
 
Kommunen har redan en avsevärt större skuldbörda per invånare och ett högre skatteuttag än 
genomsnittet för Ålands kommuner varför utrymmet för nya lån och höjda skatter är begränsat.  

 
 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge nämnderna i uppdrag att söka minska nettodriftskostnaderna 
med minst 450.000 euro, för att undvika negativt årsbidrag, fördelat enligt följande: 
- Invånarsektorn -300.000 
- Samhällssektorn -100.000 
- Allmän förvaltning -50.000 
Det preliminära budgetförslaget enligt bilaga förs till kommunfullmäktige för kännedom och 
diskussion. Budgetansvariga tjänstemän uppmanas att inför kommunfullmäktiges 
budgetremissmöte 14 november, där skattesatserna fastställs, redogöra för upplevda 
möjligheter till och konsekvenser av inbesparingar på driften enligt ovan jämte alternativ till 
föreslagna investeringar.  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige efter detta ger nämnderna i uppdrag att 
senast 27 november till kommunstyrelsen lämna in reviderade budgetförslag enligt ovanstående 
målsättning.  
  
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 182 UTLÅTANDE: ÅLANDS OMSORGSFÖRBUNDS BUDGET 

KS § 182/30.10.2019 
Ålands omsorgsförbund har delgett förslag till budget 2020 och ekonomiplan 2021-2022. 
Kommunandelen som inkluderar drifts- och finansieringsdel uppgår till ca 11,1 miljoner euro och 
den totala kommunandelen ökar med 2,4 % jämfört med budget 2019. Finströms andel på en 
dryg miljon euro ökar med drygt 40.000 euro, motsvarande drygt 4 %. Den enskilt främsta 
orsaken består i ökat antal dagar inom daglig verksamhet jämte nyttjande av korttidshem.   

 

Budgetens upplägg är strukturerat och det välkomnas att budgettexten kortats ner, men: 
- Medel finns inte upptagna i budgeten för planering av genomförandet av Kommunernas socialtjänst 

(KST) under 2020. Uppskattade utgifter behöver budgeteras fastän intäkterna är osäkra. 
- I budgeten har upptagits medel för en lönejustering om 1,5 % under 2020. Eftersom inga nya 

kollektivavtalsenliga justeringar är klara bör denna strykas.  
 

Beträffande specialfritidshemmet Galaxen behöver fortsatt samarbete ske med södra Ålands 
högstadiedistrikt men Ålands omsorgsförbund är tills något annat beslutas fortsättningsvis 
huvudman för verksamheten. Verksamheten är viktig för de familjer som nyttjar den och 
verksamheten behöver fortgå. Att förbundet ser som enda möjliga utväg att anställa personal på 
heltid istället för deltid, och kanske inte ens lyckas hitta merarbete för dem på övriga enheter 
inom omsorgen, är anmärkningsvärt. Personalens arbetstider torde ju vara de samma som 
tidigare då verksamheten som så inte förändrats.  
Man budgeterar även för utökning med en ekonom och en IT- och fastighetskoordinator trots 
BDO:s rapport enligt vilken det framkommer att ÅOF redan har en hög administration. 

 

Omsorgsförbundet har i budgetförslagets investeringsdel för planåren 2021-2022 upptagit 
medel för nybyggnation av gruppboende i Mariehamn, då det ”inom gruppboendeservicen 
under många år funnits en lång kö”, emedan det även konstateras att ”Av de tretton 
personer som finns i kö för gruppboende under ekonomiplanperioden, har flera en eller 
upprepade gånger, av olika anledningar, tackat nej till erbjuden plats”. Under perioden har 
funnits lediga platser bl a vid gruppboende i Godby. 

En person som beviljas bostad med särskild service kan, precis som andra, ha synpunkter 
och önskemål när det gäller bostadsform samt bostadens utformning och lokalisering. Den 
enskildes önskemål behöver tillgodoses så långt det är möjligt. Det är dock inte självklart 
att man ska kunna tacka nej tillgänglig plats på befintligt gruppboende i tätorten Godby 
enbart på den grunden att man hellre vill bo i staden Mariehamn 15 km bort. Tillgängliga 
platser måste så långt som möjligt nyttjas fullt ut innan det byggs nya gruppboenden. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen delger omsorgsförbundet och kommunens representant vid 
förbundsfullmäktige ovanstående resonemang inför budgetens vidare behandling. 
 

Konstateras: 
Vid förbundsstyrelsens behandling upptogs medel för förverkligandet av KST. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 183 UTLÅTANDE: FÖRSLAG TILL JUSTERING I LANDSKAPSANDELSSYSTEMET 

KS § 183/30.10.2019 
Landskapsregeringen har beslutat att begära in utlåtande över Förslag till justering av 
landskapsandelssystemet till följd av förändrad kommunsturktur, enligt bilaga.  
 
Bifogat PM beskriver målet med landskapsandelssystemet, orsaker till att justering krävs samt de 
ändringar som föreslås. Provräkningar har utförts för år 2018 och till viss del för år 2019. 
Kalkylen jämför utfallet i det gällande systemet för dagens 16 kommuner, med utfallet i det 
justerade systemet för den nya kommunstrukturen om fyra kommuner. 
Dessa gränsjusteringar mellan kommuner påverkar landskapsandelarna, men målsättningen med 
justeringen är att åtgärda de systemmässiga egenskaper som gör att den ekonomiska ersätt-
ningen minskar till följd av en kommunsammanslagning. Utöver denna primära målsättning 
innebär förslaget en ytterligare renodling av landskapsandelssystemet genom att landskaps-
andelarna för medborgarinstitut och kulturverksamhet föreslås utgå ur systemet. Förslaget 
innebär också en förstärkning av skärgårdens möjligheter att möta sina särskilda insulära 
utmaningar. 

 
Kommundirektörens bedömning är att det i dagsläget råder viss både juridisk och politisk 
osäkerhet kring förutsättningarna för reformens genomförande.  

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen utlåter sig kring förslag till justering av landskapsandelssystemet enligt 
följande: 

 

Vid en eventuell revidering av landskapsandelssystemet i anslutning till eller i syfte att 
uppmuntra till ändringar i kommunstrukturen bör samgångsstöden återställas till tidigare 
gällande nivåer och systemet i övrigt korrigeras på ett sådant sätt att de totala landskapsan-
delarna inte minskar som följd av samgång. I den händelse att kommunstrukturen förverkligas i 
enlighet med kommunreformlagen måste systemet garantera likvärdiga finansieringsförutsätt-
ningar för de nya kommuner som då uppstår och mellan vilka det finns uppenbart ojämlika 
förutsättningar i dagsläget.  
Oavsett eventuella ändringar i varken kommunstrukturen eller i landskapsandelssystemet bör 
den sammanlagda laddningen i systemet återställas till de nivåer som var gällande före 
övergången till nu gällande system. Det innebär behov av en ökning med minst fyra (4) miljoner 
euro per år, för att ge kommunerna rimliga verksamhetsförutsättningar och för att landskapets 
andelar i kommunernas serviceproduktion ska motsvara kostnadsutvecklingen för tillhanda-
hållandet av densamma.  
Finansieringen av kommunernas välfärdstjänster ska regleras i enlighet med den kommunala 
finansieringsprincipen och europeiska stadgan om lokal självstyrelse (särskilt artikel 4, 5 och 9).  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 184 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KS § 184/30.10.2019 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:  
 
- Arbetsgruppen för om- och tillbyggnad av äldreboendet Rosengård, samtliga protokoll nr 1-13 

- Lemlands kommunstyrelse § 237/21.10.2019, om gemensam planläggare 

- ÅSUB Statistik 2019:3, Befolkningen 2018 

- Centralvalnämnden i Finström, Meddelande om invalda i kommunfullmäktige 2020-2023, 24.10.2019 

- Ålands omsorgsförbund, protokollsutdrag FST § 126/23.10.2019, Budgetuppföljning 

- Ålands Idrottscenters ekonomiska uppföljning 1-8 

- Kommundirektörsträff, protokoll, Eckerö 12.9.2019 

- Vårdö kommuns skrivelse till LR rörande ersättning för träningsundervisning, gemensamt undertecknad 

- Anhållan om befrielse som ordförande i valnämnden Godby (CD), 18.10.2019 

- Tjänstemannabeslut, k.dir §§ 42-43, Avbrytande av vårdledighet resp bemötande mot anmärkning soc.vård 

- Inkomna svar på tilläggsfrågor rörande seniorboende i Godby 

 

 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 
 

Beslut:  
 Enligt förslag. 
 

 
 

§ 185 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Beslut: 
Sammanträdet förklaras avslutat kl 18:31. 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:  178-181 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  182, 183 
 
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 
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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  

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

