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§ 59 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KS § 59 / 27.4.2022 

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

Beslut: 

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och till antalet närvarande ledamöter 
beslutfört. 

 

§ 60 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KS § 60 / 27.4.2022 

Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 79 §.  

Beslut:  

Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Madeleine Lindblom och 
Leif Karlsson.  

Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 

 

§ 61 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KS § 61 / 27.4.2022 

Ärendena behandlas i den ordning som anges på föredragningslistan, såvida organet 
inte besluter annorlunda. Till behandling kan även beslutas att uppta sådana ärenden 
som inte nämns i sammanträdeskallelsen, enligt förvaltningsstadgan 67 §.  

Beslut: 

Föredragningslistan fastställs med tillägg 

§ 69 YTTRANDE MED ANLEDNING AV FÖRFRÅGAN OM BEHOV AV 
TILLÄGGSFINANSIERING 
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§ 62 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KS § 62/ 27.4.2022 

Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:  

� Egna nämnder, beslutsorgan, tjänstemannabeslut 

 Samhällsnämnden  

 Invånarnämnden 19.4 

� Kommunalförbund, gemensamma organ 

 NÅUD Förbundsfullmäktige 7.4.2022 

 RÅL 7.4.2022 

� Landskapsregeringen 

o Information om arrangemang kring Ukrainakrisen 

� Övrigt 

o Budgetjämförelse kvartal 1/2022 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 

Beslut:  

Tecknas till kännedom 
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§ 63 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 

KS § 63/ 27.4.2022 

Bokslut och verksamhetsberättelse 2021 

Bekräftelsebrev revisorerna  

Ekonomiförvaltningen har sammanställt det preliminära bokslutet för år 2021. 
Samtliga verksamheter har på driftssidan underskridit sina budgetramar. Enligt 
kommunens bindande nivåer fastställda i samband med budgeten ska 
kommunstyrelsen godkänna överskridningar av personalkostnader. Enligt 
nämndernas bokslutsberedningar har resultatområdet hyreshus överskridit 
budgeten för personalkostnader på grund av en budgeteringsmiss och skola och 
fritidshem på grund av en lärarlön som inte varit budgeterad men som ersatts fullt ut 
av NÅUD vilket syns på intäktssidan. 

Kommunen gör ett mycket bättre resultat än väntat med ett överskott om ca 1 miljon 
euro. Främsta orsakerna är att skatterna flutit in långt över förväntan och att 
verksamhetskostnaderna har kunnat hållas nere.  

Tack vare resultatet, uteblivna investeringar och försäljning av en hyresfastighet 
stärks kassan med nästan 1,2 miljoner euro.  

Förändringar bokslut 2020 � bokslut 2021 

Årsbidragets förändring 

+ 940 000 € 

Räkenskapsperiodens överskott  

+ 925 000 € 

Skatteinkomster 

+ 9 % 

Landskapsandelar 
 4 % 

Lånestocken totalt 

 493 000 €  � 5,1 miljoner 
euro 

Lånestock per invånare 

 216 € � 1 950 € 

Kommunens soliditet 

+ 4,4 % � 63,4 % 

Koncernens soliditet 

+ 3,4 % � 52,2 % 

Kommunens revision är inplanerad till 16 och 23 maj. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner personalöverskridningarna för hyreshus samt skola och 
fritidshem och omfattar förslaget till bokslut och verksamhetsberättelse för 2021 
samt bekräftelsebrev till revisorerna, undertecknar dessa och överlämnar det till 
revisorerna för granskning. Förvaltningen ges möjlighet att genomföra smärre och 
icke resultatpåverkande korrigeringar i enlighet med vad som framkommer under 
revisionen inför bokslutets vidare behandling.  
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Beslut:  

Enligt förslag. 
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§ 64 ÅDA AB:S ÄGARRAPPORT OCH FÖRSLAG TILL NY BOLAGSORDNING OCH 

AKTIEÄGARAVTAL 

KS § 64/ 27.4.2022 

ÅDAs uppdrag slutrapport; bilaga § 63 A 

Utkast, ny bolagsordning Åda Ab; bilaga § 63 B  
Utkast, nytt aktieägaravtal Åda Ab; bilaga § 63 C  
Utkast prissättningsmodell Åda Ab; bilaga § 63 D  

Den ägarutredning som bolagsstämman för ÅDA beslutat om presenterades i 
september 2021, och som konsekvens av ägarutredningen har ÅDA i mars 2022 
presenterat förslag till ändrad bolagsordning, förslag till nytt aktieägaravtal för ÅDA 
och förslag till ny prissättningsmodell.  

För Finströms kommuns del finns två olika perspektiv på frågan om ÅDA Ab:s 
framtid, det snävare perspektivet där man endast jämför kostnaderna för 
nuvarande lösning för ITdriften mot vad det skulle kosta att fullt ut anlita ÅDA för 
kommunens ITdrift.  Dels finns det mera övergripande perspektivet där den 
offentliga sektorns behov av mera enhetliga, tidsenliga och kostnadseffektiva 
lösningar är riktgivande.  

Efter att alla kommuner och kommunalförbund tillsammans med Åland 
Landskapsregering i mitten av 2010talet gick in för ett gemensamt bolag har 
förväntningarna på bolaget delvis lett till frustrationer både hos beställarna och 
bolaget.  Bolaget kräver tydlighet i hur uppdragen formuleras och hur kostnaderna 
för uppdraget täcks. Ur kommunens beställarperspektiv är det inte alltid lätt att 
definiera hur behoven inom IT ser ut och det är svårt att beställa något som man 
inte helt kan avgränsa eller definiera. Det har lett till situationer där både 
kommunerna och bolaget har förväntningar på den andra parten som inte kan 
realiseras.  

Ur aktiebolaget ÅDA:s perspektiv grundar sig behovet av en reviderad 
verksamhetsmodell i behovet av att tydliggöra bolagets uppdrag och behovet av att 
garantera att bolaget kan täcka personal drifts och andra kostnader via avgifter 
och fakturering.  

Finströms kommun äger i dagens läge xx aktier i Åda. På grund av det extra 
kapitaltillskott som Ålands Landskapsregering stått för är aktierna värda mera än 
deras nominella pris om kommunen väljer att avyttra sina aktier i ÅDA.  
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Kommundirektörens förslag: 

Ställningstagandet till ÅDA:s ägarrapport och konsekvensbedömningen i form av ny 
bolagsordning och aktieägaravtal handlar mera om ett linjeval för framtiden än om 
att jämföra nuvarande upplägg och kostnader mot avgifter och kostnader för ett 
fullvärdigt utnyttjande av ÅDA.  

Kommunens kostnader för att fullt ut nyttja ÅDA:s tjänster som aktieägare kommer 
att förbli okända tills alla aktieägares, inte minst Ålands Landskapsregerings, avsikter 
klarnat. 

Finström bör som en av de större kommunala parterna i ÅDA bära ansvar för 
konstruktionen och i detta skede ta ställning för en fortsatt verksamhet inom ramen 
för bolaget trots att de slutliga kostnaderna i detta skede inte är klarlagda.   

Beslut: 

Enligt förslag 
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§ 65 DATASKYDDSOMBUD FÖR FINSTRÖMS KOMMUN OCH DOTTERBOLAG  

KS § 65/ 27.4.2022 

ÅDA Ab har meddelat att man pausar DPOtjänsterna i bolagets regi på grund av att 
dataskyddsombuden som varit anställda av ÅDA har sagt upp sig.  

Detta innebär att kommunen står utan en lösning för dataskyddsombud från och 
med 31.5.2022.  

I samband med Norråländskt presidiemöte 30.3 uttalades även önskemål om att 
Finströms kommun skulle utreda samordning av Dataskyddsombudsfunktionen för 
Norråländska kommuner.  

Jomala kommun har vänt sig till andra kommuner i som varit delaktiga i ÅDA:s 
lösning för dataskyddsombud, och sonderar intresse för att kommunen skulle 
upprätthålla funktion som dataskyddsombud för intresserade kommuner. 
Lösningen förutsätter att tillräckligt antal kommuner meddelar intresse för att 
omfattningen av funktionen ska bli attraktiv och möjlig att besätta med kompetent 
personal. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att i första hand förhandla med 
Jomala kommun om den lösning som sonderas. Erbjudandet har även gått till övriga 
kommuner som getts möjlighet att agera på erbjudandet. 

Som alternativ kravställs funktionen och upphandlas bland de tjänsteproducenter 
som finns på marknaden och i samband med detta utreds om en upphandling eller 
konkurrensutsättning på annat sätt kan omfatta övriga Norråländska kommuner.   

En lösning bör finnas till hands inom maj 2022. 

Beslut:  

Enligt förslag. 
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§ 66 YTTRANDE MED ANLEDNING AV FÖRSLAG TILL GEMENSAM 

RÄDDNINGSMYNDIGHET FÖR LANDSKAPET ÅLAND  

KS § 66/ 27.4.2022 

Ålands landskapsregering har inkommit med en begäran om yttrande gällande 
utkast på ny Polis och räddningsmyndighet. Begäran, enligt bilaga: 

Det kan konstateras att utredningen inte är speciellt omfattande och att den i första 
hand utgår ifrån ett övergripande samordningsperspektiv och ett 
”blåljusperspektiv”.  Blåljusperspektivet är dock inte det enda, och som med alla 
tänkta omorganiseringar så kvarstår vissa funktioner som måste upprätthållas enligt 
lag men som hamnar utanför samordning.   

En stor del av det kommunala brand och räddningsväsendet utgörs av det 
förebyggande arbetet som bedrivs i nära samarbete med kommunernas 
byggnadsinspektioner, och det kommer att behövas tydliggörande kring hur den 
nya myndigheten skall kunna fullfölja denna skyldighet i alla delar av landskapet.  

En annan aspekt är frågan om hur befolkningsskyddet ska ordnas om den tänkta 
myndigheten bildas. Befolkningsskydd är riksbehörighet och är ålagt alla Finlands 
kommuner, även åländska. Det kommer att krävas ytterligare utredningar kring hur 
befolkningsskyddet skall organiseras i relation till den nya myndigheten En 
omorganisering av räddningsväsendet får inte leda till ett ökat resursbehov för 
befolkningsskyddet som kvarstår på kommunerna.   

I tidigare utredningar kring samordningar av räddningsväsendet så har förhållandet 
mellan yrkesbrandkårer och frivilliga brandkårer påverkat beslutsgången. Även 
denna utredning bygger på att Mariehamns räddningsverk och anställd personal 
utgör stommen i den nya myndigheten tillsammans med Alarmcentralen och Åland 
Polismyndighet.  

En lösning där kommunerna fortsättningsvis har ansvar för de Frivillig kårernas 
verksamhet risker att resultera i otydlig ansvarsbild och ineffektiv organisering av de 
funktioner som kvarstår på kommunen.  Också de ekonomiska konsekvenserna av 
reformen måste utredas och hanteras på ett sätt där alla kommuner hanteras 
jämlikt. 
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Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen förhåller sig positiv till att en organisering av en gemensam 
räddningsmyndighet utreds vidare och kompletteras med en mera transparent 
konsekvensutredning som beaktar också andra aspekter utöver 
utryckningsverksamheten och som diskuterar lösningar på hur de bitarna av 
nuvarande brand, räddnings, och befolkningsskyddsverksamhet som inte 
samordnas också i fortsättningen kan skötas på ett fungerande och 
kostnadseffektivt sätt.  I det vidare utredningsarbetet måste kommunerna och de 
frivilliga brandkårerna vara delaktiga. 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 67 BUDGETDIREKTIV 2023  

KS § 67/ 27.4.2022 

Finströms kommun har en etablerad praxis att som preliminära budgetdirektiv utgå 
från ram per verksamhetsområde enligt föregående bokslut, med möjlighet till 
motiverade avvikelser. Ramarna inför år 2023 är således baserade på bokslut 2021 
enligt nedan: 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tillsänder nämnderna de preliminära budgetramarna för 
behandling senast 1 juni inför framtagande av budgetdirektiv för år 2023. 
Kommunstyrelsen begär även in investeringsäskanden för åren 2023  2025.  

Beslut:  

Enligt förslag. 

 

Finströms Kommun 11 906 620
Allmän förvaltning 715 015

Invånarnämndens förvaltning 14 932

Socialvård 2 035 890

Äldreomsorg 2 090 769

Barnomsorg 1 768 428

Källbo skola och fritidshem 1 752 702

NÅUD 1 652 099

Kultur och fritid 368 806

Centralkök 503 553

Byggnadsinspektion 43 576

Teknisk sektor 907 654

Hyresbostäder 81 260

Gemensamma brandnämnden 119 077

Gemensamma lantbruksnämnden 15 380

Totalsumma 11 906 620
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§ 68 UPPGRADERING AV WWW.FINSTROM.AX  

KS § 68/ 27.4.2022 

Offentliga instansers webbplatser skall uppfylla kraven i EUdirektiv 2016/2102 som 
närmare definieras och utvecklas i standarden WCAG.  

Finströms kommuns nuvarande webbplats kommer att behöva uppgraderas för att 
upprätthålla den nivå av tillgänglighet som standarden kräver. I samband med 
uppgraderingen finns också valbara för att ytterligare höja tillgängligheten genom 
textilltal funktioner och översättningstjänster.  

Webbsidan kräver också säkerhetsuppdateringar.  I samband med uppgraderingen 
bör kommunen också ta tillfället i akt att utveckla utbudet av etjänster, vilket 
efterfrågats i flera olika sammanhang. 

Uträttande av tjänster via webbplatsen förutsätter möjligheter att identifiera 
kunden, vilket görs via bankkoder eller liknande via suomi.fi. En modul för etjänster 
upprätthålls av ÅDA finns tillgänglig och kan avropas mot en årlig kostnad, och 
modulen kan användas för att på ett tillförlitligt sätt ta in olika former av 
anmälningar, begära information som krävs för att bevilja olika former av service 
osv.   

Sammanställning av priser i bilaga 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen besluter att uppgradera www.finstrom.ax och ger förvaltningen 
uppdrag att planera in uppgraderingen så att den kan verkställas under hösten 
2022.    

Beslut:  

Enligt förslag. 
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§ 69 YTTRANDE MED ANLEDNING AV FÖRFRÅGAN OM BEHOV AV 

TILLÄGGSFINANSIERING  

KS § 69 /27.4.2022 

Ålands Landskapsregering har 26.4 vid samråd med Ålands kommunförbund och Mariehamns 
stad gått ut med en begäran om synpunkter på behov av tilläggsfinansiering samt det förfarande 
som föreslås för att utreda hur kommunernas ekonomier kan stärkas. Presentation som bilaga.  

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen besluter att besvara Ålands landskapsregerings förfrågan enligt följande;  

Volymen i Landskapsandelssystemet bör återställas i enlighet med tidigare avgivna löfte, 
vilket skulle innebära en total förhöjning av ersättningarna till kommunerna med ca 4 me 
eller drygt 10%.   

Kommunernas andel av samfundsskattens utdelning minskar också under 2022 vilket 
minskar kommunernas totala finansiering.  

För 2022 utgår enligt ordinarie budget drygt 36 me i landskapsandelar till kommunerna, 
fördelade så att ca 50 % utgör skattekomplettering, ca 18 % riktas till grundskolan och ca 
14 % till barnomsorgen osv.   

Ingrepp i systemets fördelningsmekanismer eller inbördes delar bör inte ske under 
pågående budgetår, eventuella ändringar till Landskapsandelssystemet ska endast ske efter 
en grundlig beredning där kommunerna är delaktiga i beredningsprocessen.  

Finströms kommun motsätter sig ändringen av en enskild paragraf i kommunallagen, och 
uppmanar Ålands landskapsregering att hantera det förslag som Finans och 
Näringsutskottet kommit med som en del av det påbörjade arbetet med att revidera 
kommunallagen för landskapet som helhet.   

Detta eftersom en ändring av 85 § kommunallagen har omfattande konsekvenser för den 
verksamhet som idag bedrivs inom kommunalförbunden.  Av Finströms kommuns 
verksamhet 2022 går 38 % av utgifterna till kommunalförbund, och en ändring av 
grunderna för inflytandet i kommunalförbunden bör trots FNU:s åsiktsyttring beredas 
grundligt för att garantera alla parters, och därmed alla invånares, jämlika inflytande. 

Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 70 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

KS § 70 /27.4.2022 
Beslut: 
Sammanträdet förklaras avslutat kl 19:00. 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:  § § 60, 61 ,62 ,63, 64, 65, 66, 67, 69, 70 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 

kan framställas över beslutet. 

Paragrafer i protokollet:  § § 59, 68 

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, AX22410 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. 
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Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX22101 MARIEHAMN 
Paragrafer i protokollet:  § 

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen då 
brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har 
lagts fram offentligt. 

Besvärstiden för beslut enligt plan och bygglag (2008:102) för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag 
då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas 
nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 

ANVISNING FÖR FÖRVALTNINGSBESVÄR 

Beslut fattade med förvaltningslagen som grund överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär. Förvaltningsbesvär kan 
bara lämnas in av den som personligen berörs av beslutet. 

Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX22101 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 etjänst riktas till: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv


