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§ 76 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KS § 76  
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. 

 

§ 77 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KS § 77  
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 
Fredrik Andersson. 
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 

 

§ 78 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KS § 78  
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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§ 79 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KS § 79/23.4.2019 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:  
 
Tjänstemannabeslut K.dir §§ 7-10, ledigheter 
Brand- och räddningsnämnden, prot 2, 7.3.2019 
Lemlands kommunstyrelse, prot.utdrag § 96, […] planläggningstjänster, 8.4 
Datainspektionen, rekommendation rörande kommunala nämnder, 10.4 
LR: Beslut, Fördelningsnyckel för samfundsskatten 2019, Tjf § 8, ÅLR 2019/2772, 29.3 
LR: Beslut, Rättelseyrkande gällande socialvårdsplan 2019-2023, ÅLR 2019/99, 4.4 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 
 
Beslut:  

 Enligt förslag. 

§ 80 ÅIC ANHÅLLAN OM TILLÄGGSANSLAG FÖR ÅR 2018 

KS § 80/23.4.2019 
 

Ålands Idrottscenter har inkommit med en anhållan om tilläggsanslag om max 65.000 euro för år 
2018 i enlighet med bilaga. 
Enligt ekonomikansliets beräkningar torde det mer exakta beloppet uppgå till 63.741,86 euro. 
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner Ålands Idrottscenters anhållan om 
tilläggsanslag för år 2018 enligt bilaga, till ett belopp om 63.741,86 euro. 
 
Konstateras: 
Kommunstyrelsens ordförande Roger Höglund anmäler och beviljas jäv och ordförandeskapet 
övertas av viceordförande Inger Rosenberg-Mattsson. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med tillägget att bättre kvartalsvisa budgetuppföljningar förutsätts för framtiden. 
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§ 81 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2018 

KS § 81/23.4.2019 
Ekonomiförvaltningen har sammanställt det preliminära bokslutet för år 2018, 
enligt bilaga.  
 
Det preliminära årsresultatet innebär ett avsevärt mindre underskott än 
budgeterat. Såväl verksamhetsintäkter som skatter och landskapsandelar följer 
budget väl och överlag så även de sammanlagda kostnaderna per resultatområde. 
 
I de preliminära räkenskaperna framkommer dock per resultatområde en del 
avvikelser från budget. Nämnderna klarar sig var för sig totalt sett inom givna 
budgetramar men det förekommer under- och överskridningar inom och mellan de 
olika resultatområdena liksom på investeringssidan.  
 
Enligt gällande styrdokument jämte budget behöver överskridningar av personal-
kostnader inom varje resultatområde godkännas av kommunstyrelsen och 
överskridningar av total nettoram per resultatområde godkännas av fullmäktige. En 
sammanställning av nämndernas utfall jämte motiveringar till överskridningar 
återfinns i bilaga.  
 
Bokslutet i sin helhet behandlas vid nästkommande styrelsemöte.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar till kännedom preliminära bokslutsuppgifter enligt bilaga A 
och beslutar att förekommande överskridningar av personalkostnader godkänns 
enligt bilaga B. Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige godkänner 
de överskridningar som finns enligt bilaga C. 
Sammanställningen över de preliminära bokslutsuppgifterna (bil A) tillsänds även 
kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
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§ 82 FRÅGAN OM MODULER FÖR SKOLA/FRITIDSHEM/BARNOMSORG 

KS § 61/27.3.2019 

Enligt Finströms budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021 ska det år 2020 projekteras och 
2021 byggas ett nytt fritidshem, vars verksamhet i dag ryms i Källbo skola. Med anledning 
av att det i skolan från och med hösten 2019 kommer att behövas ett extra klassrum 
äskades i budgetprocessen om medel för tillfälliga moduler för skolan eller fritidshemmet. I 
fullmäktiges budgetbehandling beslöts (KF § 63/20.12.2019) att ”frågan om moduler för 
skola/fritidshem och barnomsorg binds till kommunstyrelsenivå”. Under vintern har sedan 
diskussioner förts med verksamhetsansvariga och olika alternativ utretts.  
 

De huvudsakliga frågeställningarna består i huruvida både skola och fritidshem kan 
rymmas inom skolans befintliga väggar tills ett nytt fritidshem byggs, och vilka utrymmen 
inom skolan som i så fall kunde nyttjas som extra klassrum, eller ifall fritidshemmet eller 
det extra klassrummet ska inhysas i moduler, och ifall desamma i så fall ska köpas eller 
hyras. Till frågeställningen hör också det upplevda behovet av utökade utrymmen för 
barnomsorgen på längre sikt, och ifall dessa behov på något sätt kan samordnas med 
frågan om utrymmen för skola och fritidshem.  
 

I utredningsarbetet har beaktats befolkningsprognoser avseende barngruppernas storlek, 
och förväntad förändring i desamma i takt med att kommunens planerade nya bostads-
planeområden förverkligas. Besök har gjorts på enheterna och diskussioner förts med 
berörd personal. Arkitekt har skissat på möjliga lösningar inom skolan och offerter begärts 
in på köp respektive hyra av moduler jämte kostnadskalkyler för etablering och avetable-
ring av dessa.  
 

Sammanfattningsvis kan konstateras att möjlighet finns att inrymma såväl extra klassrum 
som fortsatt fritidshemsverksamhet inom skolans befintliga utrymmen, men att det är 
framförallt fritidshemmet som redan i dag har besvärande små utrymmen och som vid en 
dylik lösning får ytterligare något försämrade förutsättningar fram till dess att nytt fritids-
hem kan förverkligas. Bibliotekets lässal upplevs inte lämplig som klassrum.  
 

Alternativet med moduler skulle kunna vara intressant ifall man går in för köp framom 
hyra. Fördelen är att de skulle kunna vara på plats redan till höstterminens start och nyttjas 
som fritidshem under de minst sex år som ett extra klassrum behövs i skolan. Byggande av 
nytt fritidshem kunde då skjutas ett par år framåt och efteråt kunde modulerna, kvar på 
samma plats, nyttjas för det behov som till dess väntas uppstå inom barnomsorgen, till 
dess att befintligt daghem och därefter skolan eventuellt kan bli att byggas ut beroende på 
hur behoven utvecklas. Att köpa fyra moduler om ca 200 m2 kostar ungefär samma som 
att hyra dem i 5-6 år. Modulerna har sedan ett bestående restvärde varvid nettokostnaden 
för täckande av nuvarande behov kan hållas nere vid en därpå följande avyttring, 
alternativt flytt till annan plats där sannolika framtida behov kan uppstå. Med en dylik 
lösning köper man sig därmed tid och flexibilitet inför framtidens investeringsbehov.  
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Kommundirektörens förslag: 
Alt 1: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige ett tillägg i budget för år 2019 med 
investeringsmedel om 300.000 euro för inköp och etablering av moduler för fritidshem i 
anslutning till Källbo skola och Godby daghem, varpå den i ekonomiplanen för år 2020 och 
2021 upptagna investeringen i projektering och uppförande av ett nytt fritidshem kan 
skjutas på framtiden emedan modulerna sedan kan avyttras eller användas för kommande 
behov inom barnomsorgen. Åtgärden motiveras med att det ger bästa möjliga 
verksamhetsförutsättningar samtidigt som det avlastar den för planperioden synnerligen 
ansträngda investeringsbudgeten och därmed minskar behovet av upptagande av nya lån. 

Alt 2: 

Kommunstyrelsen beslutar att kommunen inte går in för varken köp eller hyra av moduler 
för skola och fritidshem, utan att nuvarande verksamheter istället ska rymmas inom Källbo 
skolas befintliga utrymmen, som anpassas för ändamålet. Kommunstyrelsen tillsätter en 
arbetsgrupp för iordningställande av utrymmena samt utredning av framtida behov och 
alternativa lösningar avseende utrymmen för skola/fritidshem och barnomsorg.  

Diskussion: 

Sven-Anders Danielsson understöder kommundirektörens förslag alt 1, med tillägg att även 
driftsanslaget för hyra av moduler för skola/fritids på innevarande år därmed dras tillbaka. 

Inger Rosenberg-Mattsson understöder beslutsförslag alt 2. 

Omröstning utfaller enligt följande 

Alt 1 (JA):  S-A.D, FA, MF, L-M.J 

Alt 2 (NEJ): RH, I.R-M, CE 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar enligt kommundirektörens förslag alt 1, med tillägg att även 
driftsanslaget för hyra av moduler för skola/fritids på innevarande år därmed dras tillbaka. 

 

KF § 15/4.4.2019 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige ett tillägg i budget för år 2019 med 
investeringsmedel om 300.000 euro för inköp och etablering av moduler för fritidshem i 
anslutning till Källbo skola och Godby daghem, varpå den i ekonomiplanen för år 2020 och 
2021 upptagna investeringen i projektering och uppförande av ett nytt fritidshem kan 
skjutas på framtiden emedan modulerna sedan kan avyttras eller användas för kommande 
behov inom barnomsorgen. Åtgärden motiveras med att det ger bästa möjliga 
verksamhetsförutsättningar samtidigt som det avlastar den för planperioden synnerligen 
ansträngda investeringsbudgeten och därmed minskar behovet av upptagande av nya lån. 

Även driftsanslaget för hyra av moduler för skola/fritids på innevarande år dras tillbaka. 
 

Diskussion: 

Sammanträdet ajourneras kl 20:40-20:55 
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Ledamoten Regina Lindblom föreslår återremiss för närmare utredning av det som i 
styrelsebehandlingen benämndes som alternativ 2.  

Förslaget vinner understöd av Rolf Karlsson.  

Ledamoten Freddie Forsman och Torjörn Björkman understöder kommunstyrelsens förslag 

 

Omröstning: 

Kommunstyrelsens förslag (JA): T.B, F.F, J.S, H.L, V.N, C.R, C.W-N 

Regina Lindbloms förslag (NEJ): Å.M, R.K, L.A, K.G, R.L, C.B, M-G.L  

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar efter omröstning med utfallet 7 mot 7, där ordförandes röst 
avgör, enligt Regina Lindbloms förslag, att ärendet återremitteras för vidare utredning. 

 

KS § 82/23.4.2019 

Vid den diskussion som fördes i kommunfullmäktige i april framfördes tankar kring 
ytterligare alternativ såsom att hyra moduler för kortare tid för att sedan genomföra en 
större tillbyggnad av skolan med plats för fritidshem under samma tak etcetera.  

Förvaltningen önskar framföra de begränsningar som råder i fråga om alternativa 
möjligheter sett till finansiella förutsättningar. Med det investeringstryck som identifierats 
och de återkommande underskotten i nu gällande budget och ekonomiplan kan inte en 
större tillbyggnad av skola och barnomsorg låta sig göras inom överskådlig tid. Behoven är 
dock nu reella inför höstterminens start och minst sex år framåt. I budget finns upptaget 
driftsmedel för hyra av moduler, och den frågan är bunden till kommunstyrelsenivå.  

Med en lösning där moduler istället köps ges tid och flexibilitet, med en buffert av 
ändamålsenliga utrymmen av god standard som sedan kan nyttjas för olika relaterade 
verksamheters behov under ett flertal år framåt. Nettokostnaden vid tio års nyttjande följt 
av avyttring blir måttliga och minskar på behovet av upptagande av lån för det nybygge av 
fristående fritidshem (ca 1 ME) som nu finns upptaget i ekonomiplanen för åren 2020-2021 
samt avlastar driftsbudgeten som följd av köp istället för hyra. 

 

Investeringsutgift 2019  300.000  (inkl etablering, inredning mm) 

Minskad driftskostnad 2019 -100.000 (det är budgeterat för att hyra aug-dec) 

Uppskattat restvärde vid försäljning  -100.000 

Nettokostnad, inkl etablering mm 100.000 (10.000-20.000 / år vid 5/10 år) 

Minskat investeringsbehov 2020-2021 -1.000.000 (motsvarar minskat lånebehov 0,8) 

 

Anskaffande och etablering av moduler är en utgift som täcks med befintliga kassamedel 
och minskar behovet av lån de närmaste åren. Inverkan på innevarande års kassa, jämfört 
mot budget, är 200.000 E, varav 100.000 E skulle kunna ”återfås” vid ev senare försäljning.  
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Enligt innevarande års budget kommer likvida kassamedel vid årets slut att ha minskat till 
ca 1,5 ME vilket i stort bedöms som en önskvärd kassabuffert att upprätthålla, och enligt 
ekonomiplanen för åren 2020 och 2021 finns inga överskott att vänta och därmed sker 
ingen tillväxt i kassan. Samtliga investeringar för de kommande planåren förutsätter därför 
upptagande av banklån. Med en modullösning för fritidshemmet minskar behovet av lån 
för nybyggnation med ca 1,0 ME (minskad negativ kassapåverkan 0,8 ME netto).  

 

Bifogas kompletterande bilagor med finansieringsanalys, kostnadskalkyl med mera.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige ett tillägg i budget för år 2019 med 
investeringsmedel om 300.000 euro för inköp och etablering av moduler för fritidshem i 
anslutning till Källbo skola och Godby daghem, varpå den i ekonomiplanen för år 2020 och 
2021 upptagna investeringen i projektering och uppförande av ett nytt fritidshem skjuts på 
framtiden emedan modulerna sedan kan avyttras eller användas för sannolikt kommande 
behov inom barnomsorgen. Åtgärden motiveras med att det ger bästa möjliga 
verksamhetsförutsättningar samtidigt som det avlastar den för planperioden synnerligen 
ansträngda investeringsbudgeten och därmed minskar behovet av upptagande av nya lån. 
Även driftsanslaget för hyra av moduler för skola/fritids på innevarande år dras därmed 
tillbaka genom budgetändring. 

 

Diskussion: 

Kommunstyrelsens ordförande Roger Höglund understöder kommundirektörens förslag 
men föreslår som en tilläggskläm: 

Även om Finströms kommuns ekonomi för tillfället är i gott skick så ser man stora 
utmaningar framöver.  Investeringsplanen visar ett ovanligt stort investeringsbehov och av 
ekonomiplanen kan utläsas att de direkt närmaste åren inte ger något större överskott m a 
o fyller på kassan. Skatteutfallet inledningsvis under 2019 uppfyller inte budgetmålet. 
Finströms kommun behöver således se över kommande investeringar samt 
driftskostnader. Som ett led i detta ger kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att i 
brådskande ordning utreda en försäljning av något av kommunens tänkta bostadsområden 
och då i första hand Sandbol. En försäljning av ex Sandbol skyndar sannolikt på ett 
exploatering av området samt ger kommunen ett kapitaltillskott som behövs för 
kommande investeringar.  
 

Viceordförande Inger Rosenberg-Mattsson understöder styrelseordförandes förslag. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt enligt kommundirektörens förslag och med 
styrelseordförandes tilläggskläm. 
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§ 83 EKONOMISKA BEGRÄNSNINGAR INOM LANTBRUKSFÖRVALTNINGEN  

Lbrn § 7  
Enligt uppmaning i granskningsrapporten från Landsbygdsverkets interna revisionsenhet nr 
870/23/2015, beslöt kommunfullmäktige i Finström, KFM § 78/12.11.2015, att komplettera 
tjänstebeskrivningen för såväl lantbruks- sekreteraren som lantbrukskanslisten med ekonomisk 
begränsning på 200.000 euro.  
Alternativen för begränsningen som gäller per stödbeslut är 50.000, 200.000 eller 500.000 euro.  
 
Förslag:  
Utvecklingen inom jordbruket har under senaste åren gått mot allt större gårdsbruksenheter. 
Detta har resulterat i högre stödbelopp per gård varför ekonomiska begränsningen för 
lantbrukssekreteraren och lantbrukskanslisten föreslås justeras från fastställda 200.000 euro till 
500.000 euro.  
 
Beslut:  
Lantbruksnämnden föreslår inför kommunstyrelsen i Finström att ekonomiska begränsningen 
höjs till 500.000 euro för såväl lantbrukssekreteraren som lantbrukskanslisten. 

 
KS § 83/23.4.2019 

 Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar enligt lantbruksnämndens förslag, att inför kommunfullmäktige 
föreslå att ekonomiska begränsningen höjs till 500.000 euro för såväl lantbrukssekreteraren som 
lantbrukskanslisten i respektive tjänstebeskrivning. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 

§ 84 PROJEKTDIREKTIV ROSENGÅRD 

KS § 84/23.4.2019 
Projektgruppen för tillbyggnad av Rosengård anhåller om mandat och delegeringsrätt för att 
genomföra projektering och nödvändiga åtgärder härtill, enligt bifogat förslag till projektdirektiv. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna projektdirektiv enligt bilaga. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med tillägg att arbetsgruppen förhåller sig till befintliga budgetramar samt 
kontinuerligt delger kommunstyrelsen sina beslutsprotokoll. 
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§ 85 UTLÅTANDE: LAGFÖRSLAG OM ÄLDRELAG FÖR ÅLAND 

InvN § 6/26.2.2019 
Bilaga 4: Synpunkter över förslag till äldrelag för Åland 
Ålands landskapsregering har av den 23 januari 2019 kommit in med en begäran om utlåtande 
över ett förslag till äldrelag för Åland. 
Svar önskas i elektronisk form till registrator@regeringen.ax senast 1 mars 2019. 
Förlängd remisstid till 12.3.2014. 
Remisshandlingarna kan hämtas från landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax under 
rubriken ”Lagstiftning” och ” Remisser”. 
Personal- och servicechefens förslag: 
Invånarnämnden godkänner synpunkter över förslag till äldrelag för Åland och översänder dessa 
till kommunstyrelsen. 
Beslut: Enligt förslag. 

KS § 33/27.2.2019 
Ålands kommunförbund har 15.2 behandlat ett omfattande utlåtande över lagstiftningspaketet 
med förslag till socialvårdslag, äldrelag, lag om yrkesutbildade i socialvården samt lag om 
klienthandlingar i socialvården. 
När det gäller äldrelagen anmärker kommunförbundet bland annat på de ekonomiska 
konsekvensbedömningarna och obalansen i fördelningen mellan institutionsvård och andra 
omsorgsformer. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar invånarnämndens synpunkter kring förslag till äldrelag för Åland och 
avger dessa såsom kommunens utlåtande, enligt bilaga. 
Kommunstyrelsen ger också uttryckligt understöd för grunderna i de synpunkter som framförs i 
utlåtande från Ålands kommunförbund. 
Beslut: Enligt förslag. 

 

KS § 85/23.4.2019 
Efter remisstiden har landskapsregeringen bedömt att äldrelagen behöver kompletteras 
beträffande kvalitetsbestämmelser. I dessa ingår ett förslag till personalbestämmelse. 
Landskapsregeringen inbegär kommunernas synpunkter beträffande två olika alternativ till 
bestämmelse enligt bilaga. 
Vad som är att betrakta såsom ”tillräcklig personal” enligt lagens 21 § behöver klargöras, men 
inte nödvändigtvis i själva lagtexten. En möjlighet består i att i sin helhet ha det reglerat i 
förordning eller i rekommendationer, som kan vara mer utförligt resonerande och flexibla samt 
enklare föränderliga över tid.  
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen förordar alternativ 1 men med tillägg av formulering lik den föreslagna i 3 
mom alternativ 2, närmare bestämmelser utfärdas genom förordning eller rekommendation.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 86 UTLÅTANDE: BETÄNKANDE LAGFÖRSLAG VATTENLAG  

KS § 86/ 26.3.2019  
Bilaga: Lagförslag, http://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser  
Bilaga: kommentarer från andra aktörer  
 

Ålands landskapsregering har 19:e mars begärt utlåtande om lagförslag om ny 
vattenlag. Remisstiden pågår till och med den 26:e april 2019.  
 

• Planerings- och utvecklingschefens beredning inför samhällsnämnden 29.4: 
 

Lagpaketet är omfattande och remisstiden kan inte anses vara tillräcklig för att 
identifiera totala påverkan för kommunen.  
 

Landskapsregeringen ger härmed möjlighet att ge synpunkter över bifogat förslag om 
vattenlag på Åland.  
 

Med lagförslaget följer även ändringar i Landskapslag om miljöskydd.  
 

Lagförslaget har tagits fram för att uppfylla Europeiska unionens rättsligt bindande 
krav på att skydda och vårda vatten (Weserdomen) liksom de minskningskrav på 
utsläpp av näringsämnen som staterna kring östersjön och den europeiska 
kommissionen (HELCOM).  
 

Man kan sakna i lagberedningen koordinering med översyn av vattentjänstlagar där 
man skulle samla alla bestämmelser kring dessa.  
 

Dagvattenhantering tas inte heller upp i lagen, och det är oklart vad som går att 
bestämma om det området i förordningar. Ett generellt förbud mot otillåten införsel 
av dagvatten i ledningssystem bör kunna förtydligas.  
 

Man har i utformningen av lagen satt som utgångspunkt att lagen ska reglera till en 
mindre bindande nivå och att de bindande nivåerna ska sättas av förordningar och 
förvaltningsplaner som tydligt förankras med kommuner.  
 

Ett sådant kan skapa viss flexibilitet men innebär även risker, i första hand att 
förordningar inte finns framtagna då lagen träder i kraft, och att förvaltningsplaner 
inte kommer finnas tillgängliga förrän något år efter lagen träder i kraft.  
 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen tar handlingarna jämte planerings- och utvecklingschefens 
beredning till kännedom och för diskussion och beslutar att befullmäktiga 
samhällsnämnden att avge kommunens utlåtande i fråga om lagförslag om ny 
vattenlag, med eventuella synpunkter eller direktiv från styrelsen. 
Kommunstyrelsen passar även på att efterlysa en total översyn av vatten- och 
avloppslagstiftningen i sin helhet. 
 

Beslut:  
Enligt förslag. 
 

http://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser
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§ 87 UTLÅTANDE: BETÄNKANDE ÄNDRINGAR I LAGFÖRSLAG OM MILJÖSKYDD  

KS§ 87/ 23.4.2019  
Ålands landskapsregering har 19:e mars begärt utlåtande om lagförslag om ny 
vattenlag. Remisstiden pågår till och med den 26:e april 2019.  
 

Med lagförslaget följer även parallelltexter till ändringar i Landskapslag om 
miljöskydd.  
 

Ett rimligt antagande är då att ändringar i landskapslagen om miljöskydd görs för att 
möjliggöra genomförande av ny vattenlag för Åland.  
 

• Planerings- och utvecklingschefens beredning inför samhällsnämnden 29.4: 
 

I det nya förslaget till miljöskyddslag beskrivs kommunernas tillsynsskyldighet för 
enskilda avloppsanläggningar i den gamla vattenlagen (1996:61 6kap. 20§). I det nya 
förslaget är detta istället beskrivet på motsvarande sätt i miljöskyddslagen (10a §).  
 
I miljöskyddslagen 27§ hänvisas även till att kommunen är tillsynsmyndighet för 
verksamheter som förutsätter kommunalt avloppstillstånd enligt 52§. I den 52§ är 
det väldigt otydligt vad som förutsätter kommunalt avloppstillstånd.  
 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen tar handlingarna jämte planerings- och utvecklingschefens 
beredning till kännedom och för diskussion och beslutar att befullmäktiga 
samhällsnämnden att avge kommunens utlåtande i fråga om förslag till ändringar i 
miljöskyddslagen i anslutning till förslag om ny vattenlag, med eventuella synpunkter 
eller direktiv från styrelsen. 
  
Beslut:  
Enligt förslag. 
 

  



                                               KOMMUNSTYRELSEN      PROTOKOLL NR 6/ tisdag den 23 april 2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 24 april 2019  

 14 (16)  

 

§ 88 UPPFÖLJNING EKONOMIPLAN (EXTRA ÄRENDE) 

KS § 88/23.4.2019 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår som extra ärende en uppföljning av ekonomiplanen: 
 
Även om Finströms kommuns ekonomi för tillfället är i gott skick så ser man stora utmaningar 
framöver.  Investeringsplanen visar ett ovanligt stort investeringsbehov och av ekonomiplanen 
kan utläsas att de direkt närmaste åren inte ger något större överskott m a o fyller på kassan. 
Skatteutfallet inledningsvis under 2019 uppfyller inte budgetmålet. Finströms kommun behöver 
således se över kommande investeringar samt driftskostnader. Som ett led i detta ger 
kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att i brådskande ordning utreda en försäljning av 
något av kommunens tänkta bostadsområden och då i första hand Sandbol. En försäljning av ex 
Sandbol skyndar sannolikt på exploatering av området samt ger kommunen ett kapitaltillskott 
som behövs för kommande investeringar. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen avser att ordna ett budgetseminarium och ta fram förslag till prioriteringar 
bland främst investeringarna i ekonomiplanen och ger förvaltningen i uppdrag att i brådskande 
ordning utreda en försäljning av något av kommunens tänkta bostadsområden. 

 

§ 89 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Beslut: 
Sammanträdet förklaras avslutat kl 18:02. Besvärsanvisning 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:  76-80, 82, 83 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  81, 84 
 
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 
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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

