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Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag av Roger Höglund, kommunstyrelsens ordförande.
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 26 oktober 2018.
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby 1 november 2018.
Intygar Erik Brunström, kommundirektör

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 13/ 31.10.2018

§ 142 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
KS § 142
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn
till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 §, förvaltningsstadga 60-64
§§ och kommunstyrelsens beslut (KST § 32/2.3.2016).
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.
------------§ 143 PROTOKOLLETS JUSTERING
KS § 143
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
Christofer Eriksson.
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande.
------------§ 144 FÖREDRAGNINGSLISTAN
KS § 144
Ärendena behandlas i den ordning som anges på föredragningslistan, såvida organet inte besluter annorlunda. Till behandling kan även beslutas att uppta sådana
ärenden som inte nämns i sammanträdeskallelsen, enligt förvaltningsstadgan 64 §.
Beslut:
Föredragningslistan godkänns i föreliggande form, med tillägg av följande som extra
ärende:
§ 152 GODBY VÄGSTATION
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 1 november 2018
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Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 13/ 31.10.2018

§ 145 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM
KS § 145/31.10.2018
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:
Räddningsområde Ålands landskommuner, prot nr 6, 11.10.2018
Tjänstemannabeslut K.dir §§ 37-38, ledigheter
Kommundirektörsmöte i Simskäla, Vårdö, prot, 16.10.2018
Ålands Vatten Ab, Förfrågan om samarbetsavtal för VA-sektorn 2019-2022
Landskapsregeringen, Förslag till landskapsförordningar om avfall, remiss 23.10.2018
Geta kommunstyrelse, KS § 158/9.10.2018, Förfrågan om intresse finns från Finströms kommun att
använda elevplatser i Geta skola
Oasen kf, Kallelse förbundsfullmäktige 2.11.2018
Ålands brand- och räddningsförbund, Kallelse ÅBF höstmöte 10.11.2018
Landskapsregeringen, Beslut, Rättelse av utjämning av landskapsandelar under övergångsperioden 20182020, ÅLR 2018/8372
Landskapsregeringen, Beslut, Basbelopp för landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019,
ÅLR 2018/8327
Landskapsregeringen, Beslut, Basbelopp för landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2018 –
självrättelse av beslut, ÅLR 2018/238
NÅHD kf, Förbundsstyrelsen, prot nr 5, 11.10.2018

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag, med tillägg av följande:
Norråländskt presidiemöte i Finström 24.10.2018, protokoll
Tjänstemannabeslut k.dir § 39, Kommungårdens öppethållande kring julen 2018, 29.10.2018

------------§ 146 BUDGET: BUDGETUPPFÖLJNING JAN-SEP
KS § 146/31.10.2018
Ekonomiförvaltningen har sammanställt en uppföljning över årets tre första kvartal,
januari till och med september 2018, enligt bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar uppföljning 1-9 av budget 2018 till kännedom och för
densamma till kommunfullmäktige för kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 1 november 2018
4 (21)

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 13/ 31.10.2018

§ 147 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021
KS § 88/6.6.2018
Till följd av oklara förutsättningar i anslutning till bland annat frågan om eventuell
samgång med grannkommunerna Geta och Sund redan år 2019 har framtagandet
av budgetdirektiv fördröjts. Förslag till budgetdirektiv för Finströms kommuns
budget år 2019 ges nu enligt bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner budgetdirektiv enligt bilaga och delger desamma till
nämnderna för åtgärder enligt direktiv samt till kommunfullmäktige för kännedom.
Beslut: Enligt förslag.
KF § 37/14.6.2018
Beslut:
Kommunfullmäktige tar budgetdirektiven till kännedom.
BrN 33 § BUDGET 2019 RN § 33/13.09.2018
Förslag till budget för samarbetskommunerna år 2019. Avtalskårerna har inkommit
med äskanden och budgetförslag. Budgetförslag; enligt bilaga:
[…] RN § 33, Finström Bilaga C […]
De gemensamma kostnaderna ingår som separata förslag i Bilaga E-RN § 33.
Fördelningen är beaktad i samtliga bilagor.
Räddningschefens förslag: Den gemensamma räddningsnämnden omfattar
budgetförslaget för 2019 enligt bilaga A-I RN § 33.
Beslut: Enligt förslag.
InvN § 94 BUDGETFÖRSLAG 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021 - INVÅNARNÄMNDENS FÖRVALTNING
Bilaga 1:
Vart är vi på väg? Budgetdirektiv för år 2019
Bilaga 2:
Budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 Invånarförvaltning
Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2019 den 06.06.2018 § 88. Enligt
dessa direktiv skall budgetramen utgå från bokslut år 2017 med hänsyn taget till
eventuella kända förändringar och äskanden.
Personal- och servicechefens förslag: Att invånarnämnden godkänner budgetförslaget för invånarnämndens förvaltning 2019 och ekonomiplan 2020-2021 och
överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut: Enligt förslag.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 1 november 2018
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 13/ 31.10.2018

InvN § 98 BUDGETFÖRSLAG 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021 FÖR SOCIALVÅRD
Bilaga 5 a
Budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 Socialvård
Bilaga 5 b
Sekretessbilaga
Kommunstyrelsen har fastställt budgetdirektiv för 2019, ramen för socialvården
uppgår till 1 889 574 euro.
Socialchefen har uppgjort ett förslag till budget. Förslaget är 1 818 489 euro och
därmed totalt 71 085, 14 695 euro under budgetramen.
Socialchefens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslaget och sänder det
till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut: Enligt förslag.
InvN § 101 BUDGETFÖRSLAG 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021 FÖR ÄLDREOMSORGEN
Bilaga 7:
Budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 Äldreomsorg
Bilaga 8:
Investeringsförslag/Bilinköp samt biltak
Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2019 den 06 .06 .2018 § 88. Enligt
dessa direktiv skall budgetramen utgå från bokslut år 2017 med hänsyn taget till
eventuella kända förändringar och äskanden.
Ansvariga tjänstemän har tagit fram ett budgetförslag för äldreomsorgen.
Budgetförslaget presenteras av föreståndaren vid Rosengård.
Motiveringar till avvikelser:
- Utökat behov av vårdplatser.
År 2019 är det budgeterat för 12 personer på Oasen, vilket medför en stor
avvikelse jämfört med tidigare års budgeter. Detta pga att så många redan
under 2018 varit inskrivna där och det ser ut att fortsätta vara full
beläggning från Finströms håll.
- Äldis införs, Äldreomsorg på distans, som en stödtjänst, vilket innebär en
extra kostnad, men som i förlängningen kan spara in på vissa
hemservicebesök.
- ÅHS har slutat hyra ut hjälpmedel till klienter på ESB, vilket betyder att det
är upp till kommunen att tillhandahålla hjälpmedel som ex liftar, selar odyl.
Detta är en dyr kostnad att införskaffa och medför vissa ökningar i
budgeten.
Föreståndare vid Rosengårds förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag
2019 och ekonomiplan 2020-2021 samt bilaga 8 investeringsförslag/bilinköp och
behov av biltak och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut: Enligt förslag.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 1 november 2018
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 13/ 31.10.2018

InvN § 103 BUDGETFÖRSLAG 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021 CENTRALKÖK
Bilaga 10: Budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 Centralköket
Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2019 den 06.06.2018 § 88. Enligt
dessa direktiv skall budgetramen utgå från bokslut år 2017 med hänsyn taget till
eventuella kända förändringar och äskanden.
Ansvariga tjänstemän har tagit fram ett budgetförslag för centralköket.
Budgetförslaget presenteras av bespisningschefen vid Centralköket.
Motiveringar till avvikelser:
-ökning av närproducerade varor.
-ökade kostnader för transport av mat.
-reparation/underhåll av köksmaskiner.
-centralköket innefattar även Rosengård kök och Källbo skolas kök. Förmän är
bespisningschef och ansvarig kock.
Bespisningschefens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2019 och
ekonomiplan 2020-2021 och överlämnar ärendet tillkommunstyrelsen för vidare
behandling.
Beslut: Enligt förslag.
InvN § 105 BUDGETFÖRSLAG 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021 FÖR BARNOMSORGEN
Bilaga 12:
Budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 Barnomsorg
Bilaga 13:
Investeringsförslag/Pålsböle daghem-Inköp av inventarier
Barnomsorgens budget omfattar barnomsorg i daghem (inklusive barnomsorgens
förvaltning) och övrig barnomsorg.
Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2019 den 06.06.2018 § 88. Enligt
dessa direktiv skall budgetramen utgå från bokslut 2017 med hänsyn taget till
eventuella kända förändringar och äskanden. Se bilagor för investeringsförslag.
Motiveringar till avvikelser:
Medel för utvecklande av dataprogram för barnomsorgen.
Då omorganisering av socialkansliet har gjorts 2017 har kostnaderna för
byråsekreterare omfattande 20% av heltid för handhavande av hemvårdsstöd och
barnomsorgsavgifter påförts barnomsorgens budget fr.o.m 2018.
Bibehållna personalresurser vid Pålsböle daghem omfattande en anställning som
barnträdgårdslärare på 40% av heltid under år 2019 för att säkerställa
daghemsföreståndarens möjlighet att sköta administration och ledarskap.
Specialbarnträdgårdslärartjänster köps från Norra Ålands Högstadiedistrikt,
verksamheten har utökats och utgifterna för köptjänsten är budgeterad i enlighet
med uppgifter från högstadiedistriktet.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 1 november 2018
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 13/ 31.10.2018

Hemvårdsstödet är budgeterat i enlighet med bruksgraden för år 2018.
Vik. Barnomsorgsledarens förslag: Föreslås att invånarnämnden godkänner
budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 samt bilaga 13 investeringsförslag/Pålsböle daghem, inköp av inventarier och överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut: Enligt förslag.
InvN § 108 Budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 för skola och fritidshem
Bilaga 16:
Budgetförslag 2019 ekonomiplan 2020-21
Bilaga 17:
Investeringsförslag/Utbyggnad av Källbo skola
Bilaga 18:
Investeringsförslag/Nybyggnation av lokaler för
fritidsverksamhet
Bilaga 19:
Investeringsförslag/Fritidshemsverksamhet-moduler
Bilaga 20:
Investeringförslag/Centrallås
Bilaga 21:
Investeringsförslag/Sophus
Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2019 den 06.06.2018 § 88. Enligt
dessa direktiv skall budgetramen utgå från bokslut 2017 med hänsyn taget till
eventuella kända förändringar och äskanden.
De ansvariga tjänstemännen har tagit fram ett budgetförslag för Källbo skola och
fritidshemmet utifrån den givna ramen på – 1 477 973 €, förslaget ligger 140 595 €
över ram.
Källbo skola och fritidshemsverksamheten:
Personalkostnader ökar för Källbo skola då elever med behov av enskilda lösningar
blivit fler och att årskurs blir så stor att det krävs delning i 3-parallelliga klasser.
Verksamhetens intäkter ökar då lärare för flyktingmottagna elever anställs. Lärarens
lön ersätts till 86 % av LR.
Ökade personalkostnader på fritidshemmet då barnantalet ökar. För detta behövs
ytterligare barnskötare finnas.
Källbo skola och fritidshemsverksamheten bifogar fem investeringsäskanden för
2019. Projektering för utbyggnad av Källbo skola, byggnation av sophus och
centrallås. För verksamheten vid Källbo fritidshemsverksamhet krävs helt nya
lokaler och en utökning av verksamheten. I väntan på nya lokaler behöver moduler
hyras.
NÅHD: s budget fastställs i förbundsfullmäktige 1:a november. I förslaget ökar
Finströms kostnader eftersom elevantalet ökat från 90 (42,7%) elever i bokslut -17
till 99,5 elever (47,2%) i budget 2019. GHS satsat på att införa ”Studios” i samtliga
årskurser för elever i behov av särskilda undervisningsarrangemang inom allmänna
lärokurser. Därutöver ökar kostnaderna för elever i specialklass där Finström har 3
elever i dagsläget.

Protokolljusterarnas signaturer
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 13/ 31.10.2018

Budgetförslaget presenteras av skolföreståndare Sofi Ekholm och skoldirektör
Cecilia Johansson.
Skoldirektörens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2019 och
ekonomiplan 2020 - 2021 samt Källbo skolas fem investeringsäskanden och skickar
dem vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021
samt investeringsförslag Fritidsverksamhet-moduler som även innefattar inventarier
(bilaga 19), Centrallås (bilaga 20) och Sophus (bilaga 21) och överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen för vidare behandling.
Nämnden besluter att investeringsförslagen enligt bilagor 17 - 18, som är större
investeringar behandlas i § 115.
InvN § 111 BUDGETFÖRSLAG 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021 KULTUR OCH FRITID
Bilaga 24:
Budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021
Bilaga 25:
Investeringsförslag/Brygga, livbåtar och ungdomsgård
Bilaga 26:
Investeringsförslag/Utbyggnad av sagorum
Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2019 den 06.06.2018 § 88. Enligt
dessa direktiv skall budgetramen utgå från bokslut år 2017 med hänsyn taget till
eventuella kända förändringar och äskanden.
Personalutökningen inom fritidssektorn vilket även innefattar ungdomsgårdsverksamhet, anläggningar och bokning, och samtidigt minskning av köptjänst från
ÅIC.
Motiveringar till avvikelser
- Bibliotek och kultur hade en mycket återhållsam budget och bokslut 2017 så
därför är skillnaderna större än normalt, 2016 och 2018 ligger mer i nivå
med behovsnivån.
- Kommunens fritidsanläggningar har de senaste åren legat under
samhällsnämnden och skötseln av dessa har utförts genom köptjänst från
Ålands Idrottscenter. Vissa förändringar sker nu inom ÅIC vilket möjliggör
strukturförändring. Förslaget innebär att fritidssektorn sköter om
anläggningarna fortsättningsvis på prov ett år till under år 2019
- Personalutökning inom fritidssektorn vilket även innefattar
ungdomsgårdsverksamheten och samtidigt minskning av köptjänst från ÅIC.
- Förslag om att arrangemanget med en tillfällig fritidsansvarig och
tidsbestämd fritidsledare fortsätter under tiden 01 01 -31 12 2019 under
förutsättning att kommunfullmäktige godkänner medel.
- Ovanstående görs i samverkan med ÅIC, tekniska sektorn och fritidssektorn,
på prov ett år till

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 13/ 31.10.2018

Biblioteks- och kulturchefens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag
2019 och ekonomiplan 2020-2021 samt investeringsförslag enligt bilaga 25 och
överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut: Invånarnämnden beslutar att godkänna budgetförslag 2019 och ekonomiplan
2020-2021 samt investeringsförslaget som innefattar brygga och livbåtar och överlämnar
ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. Medan förslaget om ungdomsgård
behandlas i § 115 och även utbyggnad av sagorum.
InvN § 115 Investeringsförslag som innefattar byggnationer
Bilaga 17:
Investeringsförslag/Utbyggnad av Källbo skola
Bilaga 18:
Investeringsförslag/Nybyggnation av lokaler för
fritidshemsverksamhet
Bilaga 25:
Investeringsförslag/Ungdomsgård
Bilaga 26:
Investeringsförslag/Utbyggnad av sagorum
Bilaga 27:
Investeringsförslag/Projekt för seniorcenter i Godby
Bilaga 28:
Investeringsförslag/Tillbyggnad Pålsböle daghem
Bilaga 29:
Investeringsförslag/Nytt daghem i Godby
Beslut: Invånarnämnden konstaterar att utbyggnad av Källbo skola och
nybyggnation av lokaler för fritidshemsverksamhet (bilagor 17-18) samt projekt för
seniorcenter i Godby (bilaga 27) bör prioriteras högst.
Nämnden anser att dessa investeringsprojekt bör vara likvärdigt prioriterade.
Utbyggnad av sagorum kan förstoras i samband med Källbo skola.
Kommunen bör ha beredskap av att delvis bedriva byggprojekten samtidigt. Medan
de andra investeringsförslagen kan prioriteras i ett senare skede då det är tydligare
vilka behov som behöver prioriteras.
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.
SamN § 74 BUDGET teknisk sektor 2019
Bilaga Budget Bilaga Taxor Bilaga avvikelser till driftsavvikelser
Tjänstemännen inom teknisk sektor har tagit fram ett förslag till taxor, driftsbudget
och ekonomiplan för 2019-2021.
Kommuningenjörens förslag:
Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och ekonomiplan och ger det som
sitt förslag till kommunstyrelsen.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Samhällsnämnden ger kommuningenjörens förslag som sitt förslag.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
Protokolljusterarnas signaturer
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 13/ 31.10.2018

SamN § 75 BUDGET HYRESHUS 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 3,3%.
Kommuningenjörens förslag:
Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och ekonomiplan samt inför en
hyreshöjning om 3,3% förutsatt att det godkänns av landskapet och ger det som sitt
förslag till kommunstyrelsen.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Samhällsnämnden ger kommuningenjörens förslag som sitt förslag.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
SamN § 76 BUDGET byggnadsinspektion 2019
Bilaga Budget Bilaga Taxor
Byggnadsinspektören har tagit fram ett förslag till taxor, driftsbudget och
ekonomiplan för 2019-2021.
Byggnadsinspektörens förslag:
Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och ekonomiplan och ger det som
sitt förslag till kommunstyrelsen.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
SamN § 77 BUDGET INVESTERINGAR 2019-2021
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, samt att tydliga prioriteringar
behöver göras bland nämndernas sammanlagda investeringsäskanden med tanke
på de personalresurser som finns tillgängliga för utfarande.
Beslut:
Beslut enligt förslag med ändringar att Musteribackenområdet flyttas till 2020.
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LbrN § 15 BUDGETFÖRSLAG 2019, EKONOMIPLAN 2020-2021
Kommunstyrelsen i Finström har fastställt direktiv och tidsplan för 2019 års budgetarbete och
ekonomiplan 2020-2021.
Lantbrukssekreteraren har gjort upp förslag till budget. Förslaget överskrider tilldelad ram som
baserar sig på 2017 års bokslut. Den största kostnadsökningen finns under personalkostnader. I
och med att lantbrukskanslisten övergick till timanställning under 2017 gjordes under året
återbetalning av periodiserade löner. Återbetalningen innebar sänkning av personalkostnaderna
med ca 4 000 euro. Med bokslutsåret 2017 som jämförelseår blir ökningen av
personalkostnaderna i budgetförslaget därmed markant och missvisande. Allmänna
lönejusteringarna i kommunala tjänste- och kollektivavtalen innebär även något höjda personalkostnader. I budgetförslaget finns upptaget högre anslag för utbildning, resor och logi jämfört
med bokslutet 2017 med tanke på möjligheten att delta i utbildnings-tillfällen i riket som
Landsbygdsverket brukar arrangera. Anslag finns även upptaget för anskaffning av ny dator.
Förslag:
Föreslås att nämnden godkänner förslag till budget och ekonomiplan enligt bilaga 2.
Beslut:
Förslaget godkändes.
KS § 137/10.10.2018
Nämnderna har inkommit med sina slutliga budgetförslag och preliminära kalkyler har även
inkommit avseende landskapsandelar och skatteintäkter för år 2019, utdrag enligt bilaga a).
Budgetförslagen har diskuterats vid sammankomster mellan de politiska presidierna, ledningsgruppen och budgetansvariga tjänstemän. Den stora frågan vid dessa diskussioner har bestått i
de ovanligt omfattande investeringsäskandena.
Förvaltningen har upprättat en sammanställning över budgetförutsättningarna, enligt bilaga b).
En mer utförlig presentation ges inför sittande möte. Till kommunstyrelsens därpå följande möte
ges ett utkast till sammanhängande budgetdokument med siffror och text.
Budgetens driftsramar bör kunna fastställas vid fullmäktiges novembermöte där skattesatserna
fastställs medan investeringsbudgeten liksom grunder för taxor och avgifter vidarebehandlas för
avgörande vid decembermötet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom inför budgetens fortsatta behandling och för en diskussion särskilt kring investeringarna, vilkas totala storlek på nettonivå för
budget- och planperioden 2019-2021 med hänvisning till budgetförutsättningarna i övrigt inte
bör tillåtas överstiga nivån på nu befintligt kassasaldo om knappt fem miljoner euro.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer
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KS § 147/31.10.2018
Förvaltningen har upprättat ett utkast till sammanhängande budgetdokument med siffror och
text, enligt bilaga.
Enligt det preliminära budgetförslaget råder underskott i budgeten även för de två närmast
förestående åren, utöver det innevarande.
Sett till det omfattande investeringstrycket under planperioden upplevs det som ohållbart att
göra negativa årsresultat tre år i rad varför kostnaderna måste hållas nere.
På intäktssidan råder ännu osäkerheter kring såväl skatter som landskapsandelar varför det
väntade årsresultatet kan bli att korrigeras vartefter förutsättningarna klarnar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar det sammanhängande och preliminära budgetförslaget till kännedom och
diskussion inför vidare behandling i förvaltning och nämnder, med målsättningen att
årsresultatet hålls nära noll år 2019 och de sammanlagda investeringarna begränsas till maximalt
fem miljoner euro netto för hela planperioden 2019-2021 i enlighet med KS § 137/10.10.2018.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag, med följande kommentarer rörande driftsbudgeten:
-

Direktiv till invånarförvaltning och -nämnd att med extern sakkunskap se över möjligheten
att inrymma fritidshemsverksamheten i Källbo skolas befintliga lokaler.
Direktiv till samhällsförvaltning och -nämnd att se över konsekvenser av minskad
driftsbudget om 100.000 euro.

Det preliminära budgetförslaget enligt bilaga, exklusive investeringar, förs kommunfullmäktige
till kännedom.
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§ 148 ÄNDRING AV DETALJPLAN STÅLSBY
SamN § 15/31.1.2017
En ansökan enligt bilaga har inkommit av Roger Fellman om ändring av detaljplan för fastigheten 60417-2-27. Utlåtande enligt bilaga.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Samhällsnämnden ger planerings- och utvecklingschefens utlåtande om målsättningar som sitt
utlåtande till kommunstyrelsen där man föreslår att man kompletterar målsättningarna med en
skrivelse om att marken till tomten införskaffas innan detaljplanen fastställs.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
KST § 25/8.2.2017
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att målsättningarna för föreslagen
detaljplaneändring avseende fastigheten 60-417-2-27 i Stålsby fastställs enligt bilaga, i enlighet med
samhällsnämndens utlåtande (SamN § 15/2017), med villkor att den aktuella marken förvärvas innan
detaljplanen kan fastställas.
Initiativtagaren åläggs kostnaderna för upprättandet av planen samt för kommunens
handläggningskostnader och uppmanas att ge förslag på planläggare för godkännande.
Konstateras:
Initiativtagaren har inkommit med anhållan om godkännande av planerare Ursula Koponen (bil) samt
intyg på markens förvärvande. Koponen bör enligt PoU-chefen kunna godkännas för ändamålet,
villkorat att kommunen sedan ges rättigheterna till plankartorna.
Diskussion:
Planerings- och utvecklingschefen framför det som önskvärt att avstånd till strand förtydligas i
målsättningarna på så sätt att det eftersträvade avståndet bör vara 30 meter, i enlighet med
byggnadsordningen men i avvikelse från nu gällande detaljplan, ifall inte terrängen motiverar annat.
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att målsättningarna för föreslagen
detaljplaneändring avseende fastigheten 60-417-2-27 i Stålsby fastställs enligt bilaga, i enlighet med
samhällsnämndens utlåtande (SamN § 15/2017), med målsättning att det eftersträvade avståndet
från strand bör vara 30 meter, ifall inte terrängen motiverar annat.
Kommunstyrelsen beslutar också att godkänna Ursula Koponen som planläggare samt att
initiativtagaren tillika markägaren åläggs kostnaderna för upprättandet av planen jämte kommunens
handläggningskostnader.
KFGE § 7/16.2.2017
Beslut:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag.
SamN § 96/ 27.6.2017
Bilaga plan
Bilaga planbeskrivning
Bilaga tjänstemannautlåtande
Ett förslag till ändring av detaljplan har lämnats in av Roger Fellman. Bifogat finns planerings- och
utvecklingschefens tjänstemannautlåtande.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
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Samhällsnämnden ger planerings- och utvecklingschefens utlåtande som sitt till Finströms
kommunstyrelse för vidare behandling av ärendet.
Beslut: Beslut enligt förslag.
KST § 111/23.8.2017
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar förslag till ändring av detaljplan för fastigheten 60-417-2-27 i Stålsby
enligt bilaga och återremitterar detsamma till samhällsnämnden för mer konkreta ställningstaganden
i fråga om avstånd från strandlinje samt om reglering respektive begränsning i bestämmelsernas
punkt 1 och 4 enligt samhällsnämndens utlåtande.
Beslut: Enligt förslag.
SamN § 106/29.8.2017
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Samhällsnämnden uppmanar sökande att göra följande ändringar i detaljplanen innan den lämnas till
kommunstyrelsen för ställningstagande om utställning:
- Byggnadsruta justeras så den är minst 24m från strand
- Kvartersområdesbestämmelserna punkt 1 formuleras enligt: ”I kvarteret får uppföras
högst 2st byggnader inrymmande fritidshus eller bostadshus, till dessa får även
tillhörande komplementbyggnader uppföras inom byggnadsrätten.” eller formulering
med motsvarande syfte.
- Kvartersområdesbestämmelserna punkt 2 stryks
- Kvartersområdesbestämmelserna punkt 4 formuleras enligt: ”Högsta tillåtna höjd från
omgivande marknivå till taknock får vara 6,5m. Byggnadens utseende skall anpassas
till omgivande miljö”
- Byggnadsytan för bastun begränsas gällande våningsyta till 15m2.
Beslut:
Nämnden återremitterar ärendet till sökande med uppmaning om att planering och
utvecklingschefens förslag beaktas och bemöts med följande omskrivning gällande
kvartersområdesbestämmelserna punkt 1:
”I kvarteret får uppföras fritids- och egnahemshus med tillhörande ekonomibyggnader. Fritids-/
egnahemshusen skall placeras inom de riktgivande byggnadsplatserna som visas i planen”
SamN § 47/29.5.2018
Bilaga: Planförslag
Planförslaget är uppdaterat med beaktande av inkomna anmärkningar.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Samhällsnämnden omfattar förslaget och delger det till kommunstyrelsen för vidare behandling av
ärendet.
Beslut: Beslut enligt förslag.
KS § 148
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar förslag till detaljplan enligt bilaga och beslutar att ställa ut detsamma till
allmänt påseende under 30 dagar från och med dagen för protokollets framläggande.
Beslut:
Enligt förslag.
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Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 1 november 2018
15 (21)

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 13/ 31.10.2018

§ 149 TUNAGÅRDEN I STRÖMSVIK
InvN § 121
Bilaga 3:

Skrivelse från Kulturföreningen Tunagården

Kulturföreningen Tunagården anhåller om ekonomisk eller praktisk hjälp för
rivningen av det nerrasade taket på den gamla ladugården. Föreningen saknar
ekonomiskt kapital och man har försökt sälja marken på ca 0,85 ha inklusive
ladugården men utan resultat.
Det finns inga ekonomiska medel inom Kultur- och fritid att bidra med för
ändamålet. Vi har inte heller möjlighet att ta över projektet som sådant eftersom
det kräver en stor investering för att göra någonting av byggnadsgrunden. Även om
tanken var god från början att göra ladugården till ett kulturhus så har tiden nu
runnit ut för att rädda huset i befintligt skick.
Biblioteks- och kulturchefens förslag: Invånarnämnden konstaterar att vi inte har
medel för ändamålet och sänder ärendet till kommunstyrelsen för eventuella
åtgärder.
Beslut: Enligt förslag.
KS § 149/31.10.2018
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen låter meddela Kulturföreningen Tunagården att kommunen
saknar ekonomiska medel för ändamålet och inte heller har några egentliga
intressen av marken för egna ändamål, men att man gärna ser att det nerrasade
taket och byggnationen i övrigt åtgärdas eller avlägsnas av såväl estetiska som
säkerhetsmässiga skäl.
Beslut:
Enligt förslag.
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§ 150 PERSONAL: ÄNDRING AV TJÄNST, FRITIDSLEDARE
InvN § 62/22.05.2018
Bilaga 8:

Förslag till tjänstebeskrivning för ansvarig fritidsledare

Med hänvisning till ändring av indelningen av verksamhetsenheter under
invånarnämnden föreslås att titeln för fritidsledaren ändras till ansvarig
fritidsledare. Med anledningen av skapandet av två enheter (bibliotek och kultur
och ungdom och idrott), behöver även en tjänstebeskrivning skrivas.
Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden beslutar föreslå inför
kommunstyrelsen att titeln fritidsledare ändras till tjänstetiteln ansvarig
fritidsledare från och med 01.08.2018, att ändrad tjänstebeskrivning för tjänsten
antas enligt bilaga 8, att gälla från nämnda datum, samt att ärendet förs för slutlig
behandling till fullmäktige.
Beslut: Återremiss för vidare utredning.
InvN § 124
Bilaga 9: Förslag till tjänstebeskrivning för ansvarig fritidsledare.
Arbetet fortsätter med att förändra kommunens styrdokument.
Inför budget 2019 föreslås att den tillfälliga tjänsten fortsätter ett år till.
Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden beslutar föreslå inför
kommunstyrelsen att titeln fritidsledare ändras till tjänstetiteln ansvarig
fritidsledare från och med 01.01.2019, att ändrad tjänstebeskrivning för tjänsten
antas enligt bilaga 7, att gälla från nämnda datum, samt att ärendet förs för slutlig
behandling till fullmäktige.
Beslut: Invånarnämnden föreslår för kommunstyrelsen att godkänna
tjänstebeskrivningen för ansvarig fritidsledare för tiden 01.01-31.12.2019.
KS § 150/31.10.2018
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar enligt invånarnämndens förslag, att godkänna
tjänstebeskrivningen för ansvarig fritidsledare för tiden 01.01-31.12.2019, enligt
bilaga.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet återremitteras för vidare beredning
inom förvaltningen.
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§ 151 PERSONAL: LÖNERÄKNAREN
KS § 151/31.10.2018
Funktionen som byråsekreterare med ansvar för löneräkning och arkiv sköts i dag som ett
arbetsavtalsförhållande och upplevs efter diskussioner inom ledningsgruppen vara i behov av
översyn och revidering. Funktionen kunde med fördel utökas med utökat ansvar för kollektivavtals- och personalfrågor. I praktiken handhar löneräknaren redan i dag förtjänstfullt uppgifter
på det området fastän dessa inte formellt ingår i arbetsbeskrivningen och heller inte fullt ut
beaktas i den uppgiftsrelaterade grundlönen. På sikt borde funktionen även ombildas till ett
tjänsteförordnande, för möjlighet till självständiga beslut i personalrelaterade ärenden.
Enligt förslag till budget och verksamhetsplan för allmän förvaltning år 2019 ska det under året
genomföras en översyn av arbets- och tjänstebeskrivningar för centralförvaltningen och ledande
tjänstemän. Även en arbetsvärdering och lönekartläggning ska utföras. Situationen i fråga om
just löneräkningen kan med fördel korrigeras och formaliseras redan inför detta arbete, då
löneräknaren har en viktig roll i detta.
Den aktuella lönesättningen innefattar ett personligt tillägg som vid en revidering av
arbetsbeskrivning och uppgiftsrelaterad grundlön torde utgå.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna arbetsbeskrivning för ansvarig byråsekreterare med
löneräkning och personaladministration enligt bilaga a), som därmed ersätter tidigare titel och
arbetsbeskrivning för byråsekreterare med ansvar för löneräkning och arkiv, samt att den
uppgiftsrelaterade lönen för densamme korrigeras upp emedan förekommande personligt tillägg
istället utgår, enligt bilaga b).
Den nya arbetsbeskrivningen och lönesättningen gäller från och med 1 november 2018. Avsikten
är sedan att funktionen under år 2019 ses över på nytt som del i en större översyn av arbets- och
tjänstebeskrivningar för centralförvaltningen jämte arbetsvärdering och lönekartläggning, med
målsättning att det aktuella arbetsavtalsförhållandet då ombildas till ett tjänsteförordnande.
Beslut:
Enligt förslag.
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§ 152 GODBY VÄGSTATION (EXTRA ÄRENDE)
SamN § 94/ 31.10.2018
Kommunen har i sin budget för 2018 ett anslag för inköp av mark och fastigheter.
Detta anslag tillkom för att bland annat ha möjlighet att lägga ett bud på Godby
vägstation. Anslaget är bundet till kommunstyrelsens beslut.
Vägstationen skulle ersätta behovet av Södra längans garage som planeras rivas
2019, och Lövvägens lager och möjliggöra systematisk lagring på ett och samma
ställe, samt även i något större mån än tidigare magasinering av material från
enheterna, ett behov som växer för varje år då enheterna drabbas av
utrymmesbrist.
Det är även i kommunens allmänna intresse att verksamheten som bedrivs i
vägstationen följer detaljplanens ursprungstanke med tanke på störning av boende i
närområdet.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att en arbetsgrupp tillsätts och ges i
uppdrag att bedöma kommunens intresse för fastigheten och lämna ett bud på
densamma till mäklaren.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
KS § 152/31.10.2018
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enligt samhällsnämndens förslag. Till arbetsgruppen
utses Aron Lundström, Roger Höglund och Dick Lindström, med fullmakt att avge
bud villkorat kommunstyrelsens godkännande.
-------------

§ 153 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Beslut:
Sammanträdet förklaras avslutat kl 19:10. Besvärsanvisning bifogas protokollet.
-------------
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ANVISNING FÖR YRKANDE PÅ RÄTTELSE OCH BESVÄR
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen
rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer i protokollet:
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen
kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet:
Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda
beslut:
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud:

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

Kommunstyrelsen i Finström, AX-22410 GODBY

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

ANVISNING FÖR KOMMUNALBESVÄR
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av
rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har
ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är
part eller av en kommunmedlem.
Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att:
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3) beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 1 november 2018
20 (21)

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 13/ 31.10.2018

Paragrafer i protokollet:
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen då
brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har
lagts fram offentligt.
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag
då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas
nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag.

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

Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN

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

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

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 1 november 2018
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Utdragets riktighet bestyrkes

