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§ 90 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KS § 90  
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. 

 

§ 91 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KS § 91  
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 73 §.  
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Christofer Eriksson och 
Miina Fagerlund. 
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 

 

§ 92 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KS § 92  
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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§ 93 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KS § 93/15.5.2019 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:  
 
Tjänstemannabeslut K.dir §§ 11-19, jordförvärv, ledigheter, öppethållning kommungården mm 
SamN prot nr 4, 29.4.2019 
InvN prot nr 3, 13.5.2019 
Arbetsgrupp för Rosengård, prot nr 1-2, 25.3 resp 3.4.2019 
Kommundirektörsträff, prot, Sottunga 18.4.2019 
Norråländsk presidieträff, prot, Vårdö 23.4.2019 
ÅLR Kulturbyråns utlåtande 74 U3, rörande förslag till ny byggnadsordning, Finström, 25.3 
ÅLR Beslut ÅLR 2019/99, Rättelseyrkande gällande socialvårdsplan 2019-2023, 4.4.2019 
ÅLR Beslut ÅLR 2016/6135, Projekt äldres psykiska ohälsa, slutrapport, 9.4.2019 
ÅLR Beslut ÅLR 2019/81, Rättelseyrkan gällande landskapsandelar och basbelopp, 16.4.2019 
ÅLR Beslut ÅLR 2019/7332, Strategi för att förhindra att plast […] sprider sig i miljön, 25.2.2019 
ÅLR Utlåtande ÅLR 2019/3692, Utlåtande över ansökan om jordförvärv, 9.5.2019 
ÅLR Protokoll pleniföredragning, nr 2+3, ÅLR 2015/1671+2606, ikraftträdande av KST del 2 
ÅIC budgetuppföljningar, 1, 2, 3 och 1-3.  

 

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

 Enligt förslag. 
 

§ 94 KOMMUNDIREKTÖRENS SOMMARSEMESTER 

KS § 94/15.5.2019 
Kommundirektören anhåller om sommarsemester v 25-26 (17-30.6) samt 30-32 (22.7-11.8). 
Under kommundirektörens frånvaro träder vik ekonomichef in som tf kommundirektör. Under 
veckorna 29-30 hålls centralförvaltningen vid Kommungården stängd enligt kommundirektörens 
beslut (k.dir § 16/2019). 
 
Kommundirektören anmäler jäv och deltar ej i ärendets behandling. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beviljar kommundirektören semester enligt anhållan, som ovan. 
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§ 95 BESVÄR RÖRANDE LANDSKAPSANDELAR FÖR GRUNDSKOLORNA 2019 

KS § 95/15.5.2019 
Kommundirektören har för Finströms kommuns räkning per 8 februari riktat rättelseyrkande mot 
landskapsregeringens beslut ”Beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019” (ÅLR 
2019/81), beslutet ”Basbeloppen för landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019” 
(ÅLR 2019/65) samt beslutet ”Socialvårdsplan 2019-2023” (ÅLR 2019/99). 

 
I beslutet ”Rättelseyrkan gällande landskapsandelar och basbelopp” daterat 16.4.2019 med 
beslutsnummer 90 U2 och diarienummer ÅLR 2019/81 har landskapsregeringen avslagit 
kommunens rättelseyrkan utan att motivera eller bemöta de framförda aspekterna när det gäller 
hur lagen om landskapsandelar ska tolkas speciellt vad gäller begreppen ”normkostnaden” och 
”ha sin grund i kommunernas sammanlagda nettodriftskostnad”. Detta är i sig märkligt då 
landskapsregeringen redan tidigare konstaterat att man själv tolkat lagen fel i detta avseende.   

 
Beslutet ”Beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019” daterat 8.1.2019 med 
diarienummer ÅLR 2019/81 baseras på beslutet ”Basbeloppen för landskapsandelen för driften 
av grundskolorna för år 2019” av 8.1.2019 med diarienummer ÅLR 2019/65. För att själva 
beslutet om landskapsandelar för Finströms kommun ska vara korrekt måste således även 
beslutet om fastställande av basbelopp vara korrekt. Kommundirektören bedömer att beslutet 
om fastställande av basbelopp inte tillkommit i enlighet med gällande lagstiftning om 
landskapsandelar, varför Högsta förvaltningsdomstolen torde upphäva de felaktiga besluten och 
ålägga Ålands landskapsregering att fatta nya och med lag överensstämmande beslut i frågan.  

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att i enlighet med landskapslag om landskapsandelar 44 § rikta 
besvär gentemot högsta förvaltningsdomstolen med anledning av landskapsregeringens avslag 
av rättelseyrkan rörande beslut om ”Beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019” daterat 
8.1.2019 med diarienummer ÅLR 2019/81 och landskapsregeringens beslut ”Basbeloppen för 
landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 2019” av 8.1.2019 med diarienummer ÅLR 
2019/65, med yrkande att besluten upphävs och åläggande att nya korrekta beslut fattas, 
alternativt tillämpas tidigare gällande beslut, med besvärshandlingar enligt bilaga.  
 
Beslut: 

 Enligt förslag. 
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§ 96 TILLSÄTTANDE AV STYRGRUPP FÖR KOMMUNREFORM 

KS § 96/15.5.2019 
Landskapslag om reform av kommunstrukturen på Åland (LL 2019/28) innebär (3 §) att 
kommunerna indelas i tre samarbetsområden inom vilka kommunerna ska gå samman senast 1 
januari 2022. Landskapsregeringen ska utse en samordnare (6 §) och kommunerna inom varje 
samarbetsområde ska (7 §) gemensamt utarbeta ett samgångsavtal som sedan ska godkännas av 
fullmäktige i alla kommunerna (8 §) innan landskapsregeringen kan fastställa ändringen av 
kommunindelningen (9 §).  
 
I kommunindelningsutredning för samarbetsområde Norra Åland, februari 2019, ges skissartat 
förslag till samgångsavtal och utredarna från Henricson Ab rekommenderar att kommunerna 
Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö inleder förhandlingar med sikte på att gå samman den 1 
januari 2022. Förhandlingarna bör slutföras så att ett samgångsavtal som godkänts av alla fem 
kommuners fullmäktige kan lämnas in till landskapsregeringen senast i april 2021. 
 
Tidtabellen anges av utredarna som ”realistisk men krävande”. Utredarna rekommenderar att 
kommunerna inleder förhandlingar under våren 2019, så att sittande kommunstyrelse och 
fullmäktige kan behandla ett första utkast till samgångsavtal senast i december 2019. Utredarnas 
förslag till tidtabell: 
 
Våren 2019    Koordinerande möte med samtliga kommuners representanter. 

LR inleder beredningen av de lagändringar som anses nödvändiga för att 
genomföra kommunreformen. 
En preliminär plan för den fortsatta processen behandlas i kommunstyrelserna. 
Kommunerna utser förhandlare och inleder preliminära förhandlingar om 
samgångsavtal. 

 
Senhöst 2019 Ett första utkast till samgångsavtal föredras för de gamla kommunstyrelserna, vid  

behov också för fullmäktige. 
 
Vårvinter 2020 Kommunernas nya fullmäktige sammanträder och tar ställning till utkastet till  

samgångsavtal, samt utser vid behov nya förhandlare. 
 
Under arbetet med en eventuell samgång mellan kommunerna Finström, Geta och Sund sköttes 
förhandlingarna inom en styrgrupp med en sammansättning motsvarande den politiska 
referensgruppen i kommunindelningsutredningen (högst tre medlemmar per kommun), med 
kommundirektörerna och de ekonomiansvariga som beredande i gruppen.  
 
Vid norråländskt presidiemöte i Vårdö 23 april beslöts att ”ärendet bör behandlas i respektive 
kommun i syfte att utse representanter till en styrgrupp eller avfärda sammanslagningsalter-
nativet”. 
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Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
-  Utse två ordinarie förhandlare och en ersättare att ingå i en styrgrupp för 

samarbetsområde Norra Åland med uppdrag att utreda förutsättningar och 
förhandla om samgångsavtal i enlighet med kommunreformlagen och 
kommunindelningsutredningen, i samråd med den kommunsamordnare som 
landskapsregeringen utser för ändamålet. 

- Ge i uppdrag till kommunens förhandlare att arbeta för att en styrgrupp (om den 
tillsätts) bör ha målsättningen att sittande kommunstyrelse och -fullmäktige kan 
behandla ett första utkast till samgångsavtal senast i december 2019, förutsatt att 
landskapsandelssystemet anpassas i enlighet med utredarnas resonemang.  

 
Finströms kommun ställer sig till förfogande som värdkommun för ett första möte med gruppen. 
 
Ärendet delges kommunfullmäktige för kännedom och diskussion om eventuella riktlinjer. 
 
Diskussion: 
Sven-Anders Danielsson föreslår att formuleringen om att Finström ställer sig till förfogande som 
värdkommun stryks. 
Inger Rosenberg-Mattsson understöder det och föreslår att kommunen istället utgår från att 
landskapsregeringen utser en kommunsamordnare som kallar till ett första möte. 
Lene-Maj Johansson föreslår Roger Höglund som förhandlare och Sven-Anders Danielsson som 
ersättare. 
Fredrik Andersson föreslår Inger Rosenberg Matsson som förhandlare. 
 
Kommundirektörens förslag med ovan nämnda ändrings- och tilläggsförslag understödes brett. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt enligt kommundirektörens förslag, med ovan nämnda 
ändrings- och tilläggsförslag, så att kommunstyrelsen:  
-  Utser två ordinarie förhandlare och en ersättare att ingå i en styrgrupp för 

samarbetsområde Norra Åland med uppdrag att utreda förutsättningar och 
förhandla om samgångsavtal i enlighet med kommunreformlagen och 
kommunindelningsutredningen, i samråd med den kommunsamordnare som 
landskapsregeringen utser för ändamålet. 

- Ger i uppdrag till kommunens förhandlare att arbeta för att en styrgrupp (om den 
tillsätts) bör ha målsättningen att sittande kommunstyrelse och -fullmäktige kan 
behandla ett första utkast till samgångsavtal senast i december 2019, förutsatt att 
landskapsandelssystemet anpassas i enlighet med utredarnas resonemang.  

 
Landskapsregeringens kommunsamordnare förväntas kalla till gruppens första möte. 
Ärendet delges kommunfullmäktige för kännedom och diskussion om eventuella riktlinjer. 
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§ 97 UTÖKNING AV RAM FÖR SOCIALVÅRDEN 

InvN § 22/23.4.2019 
I budget 2019 fanns totalt 638 vårddygn budgeterade för institutionsvård och familjehem inom 
barnskyddet, fördelat enligt 365 under kostnadsstället 21210 och 273 institution barnskydd 
(21711). Behovet är svårt att uppskatta på förhand och varierar under året. För institutionsvård 
finns 63 180 euro budgeterat. Per 31.3.2019 har 50 457,30 euro förbrukats. 
De ökade kostnaderna för institutionsvården beror på ytterligare behov av vårddygn samt byte 
av vårdplats vilket medför ett ökat dygnspris. 
För resterande del av år 2019 behövs medel för totalt 368 vårddygn (april-dec, två platser) till en 
kostnad om 204 587,25 euro. Ramen behöver således utökas med 191 864,55 euro för 
institutionsvård inom barnskyddet. 
Interna omdisponeringar är inte möjliga då det inte går att uppskatta behovet för resterande del 
av året. 
I budgeten 2019 fanns totalt 75 000 euro budgeterat för annan barn- och familjevård (kostnads-
ställe 21710). Under kostnadsstället kommer bl.a kostnader för fältarna, Folkhälsans familjeråd-
givning samt köp av tjänster (familjearbetare, köptjänst av Sund). För årets första två första 
månader har 25 % av budgeterade medel för familjerådgivningen förbrukats. Kostnader för 
familjearbetare kommer att bli lägre än budgeterat till följd av personalbrist (ena familjearbe-
taren är tjänstledig). Barnskyddet köper tjänster inom öppenvården av en firma som arbetar 
med familjebehandling. Målet är att undvika placering. Kostnad på årsbasis beräknas uppgå till 
cirka 38 000 euro. 
 
Socialchefens förslag: Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att socialvårdens ram 
utökas med 191 865 euro för att täcka kostnader för institutionsvård inom barnskyddet 
(kostnadsställe 21711, konto 4314) samt 38 000 euro för öppna stödåtgärder inom barnskyddet 
(kostnadsställe 21710, konto 4330). 
Beslut: Enligt förslag. 
 

KS § 97/15.5.2019 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår enligt invånarnämndens förslag, att socialvårdens ram i budget för år 
2019 utökas med 191 865 euro för att täcka kostnader för institutionsvård inom barnskyddet 
(kostnadsställe 21711, konto 4314) samt 38 000 euro för öppna stödåtgärder inom barnskyddet 
(kostnadsställe 21710, konto 4330). 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 98 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 

InvN § 20 REDOGÖRELSE ÖVER DEN INTERNA KONTROLLEN ÅR 2018 
Bilaga 3: Rapport om intern kontroll år 2018 
Varje nämnd ansvarar för hur den interna kontrollen ordnas inom sitt verksamhetsområde 
medan kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret. Med anledning av detta ska 
nämnderna i samband med bokslutet redogöra för hur de ordnat den interna kontrollen 
under året. 
Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden godkänner rapporten över hur den 
interna kontrollen ordnats år 2018 för invånarnämnden och överlämnar rapporten till 
kommunstyrelsen. 
Beslut: Enligt förslag. 

 
InvN § 23 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018/INVÅNARNÄMNDEN 
 Bilaga 5: Bokslut och verksamhetsberättelse 2018/Invånarnämnden 

 Invånarnämnden har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2018. Bokslutet visar att 
invånarnämndens förvaltning hålls inom ram. 
 Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden godkänner invånar-nämndens 
verksamhetsberättelse och bokslut för år 2018 och sänder dem vidare till 
kommunstyrelsen för behandling. 

 Beslut: Enligt förslag. 
 
InvN § 24 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018/SOCIALVÅRD 
 Bilaga 6: Bokslut och verksamhetsberättelse 2018/Socialvård 
 Socialvården har uppgjort bokslut och verksamhetsberättelse för år 2018. 

 Socialchefens förslag: Invånarnämnden godkänner socialvårdens verksam-hetsberättelse 
och bokslut för år 2018 och sänder dem vidare till kommunstyrelsen för behandling. 

 Beslut: Enligt förslag. 
 
InvN § 25 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE/ÄLDREOMSORG 
 Bilaga 7: Bokslut och verksamhetsberättelse 2018 Äldreomsorgen/ samt sammanställning 

 Äldreomsorgsledaren har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2018. Bokslutet visar att 
äldreomsorgs verksamheten hålls inom ram. 
 Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden godkänner äldreomsorgens 
verksamhetsberättelse och bokslut för år 2018 och sänder dem vidare till kommun-
styrelsen för behandling. 

 Beslut: Enligt förslag. 
 
InvN § 26 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018/BARNOMSORG 
 Bilaga 8: Bokslut och verksamhetsberättelse 2018 för barnomsorgen 
 Barnomsorgen har uppgjort bokslut och verksamhetsberättelse för år 2018. 
 Vik. barnomsorgsledaren har berett ärendet. 
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 Socialchefens förslag:  Invånarnämnden godkänner barnomsorgens bokslut och 
verksamhetsberättelse för år 2018 och sänder dem vidare till kommunstyrelsen för 
behandling. 

 Beslut: Enligt förslag. 
 

InvN § 27 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018/ SKOLA OCH FRITIDSHEM 
 Bilaga 9: Bokslut och verksamhetsberättelse, skol- och fritidshemsverksamheten. 

 De ansvariga för verksamhetsområdena Källbo skola, fritidshemsverksamheterna och 
NÅHD har uppgjort verksamhetsberättelse för 2018. 

 Källbo skola 
 -Intäkterna lägre än budgeterat eftersom LR dröjt med ersättningen för 
stödundervisningen i svenska för höstterminen (21 2387,90 euro). LR ersätter 86 % av 
personalkostnaden. 
 -Personalkostnaderna för skolan har ökat pga. Uppkomna behov under hösten, vilka 
aviserats i nämnden. 

 Källbo fritidshemsverksamhet 
 -Fel i ett kalkylblad i lönebudgeteringen, en lön har fattats i budget 2018. 
 -Utökning av personal då antalet inskrivna barn ökat. 
 Nåhd 
 -Skolverksamheten billigare än budgeterat. 
 -Elevvården billigare än budgeterat pga. Avsaknad av en skolpsykolog. 
 -Antalet barn i träningsundervisningen färre än budgeterat. 

 Skoldirektörens förslag: Invånarnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse 
för skol- och fritidshemsverksamheterna. 

 Beslut: Enligt förslag. 
 

InvN § 28 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018/ KULTUR OCH FRITID 
 Bilaga 10: Bokslut och verksamhetsberättelse, kultur och fritid 
 Bilaga 11: Kultur & fritid 2018, sammanställning 

 Kultur- och fritid har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2018. Bokslutet visar att kultur- 
och fritidsverksamheten hålls inom ram. 
 Biblioteks- och kulturchefens förslag: Invånarnämnden godkänner kultur- och fritids 
verksamhetsberättelse och bokslut för år 2018 och sänder dem vidare till 
kommunstyrelsen för behandling. 

 Beslut: Enligt förslag. 
 

InvN § 29 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018/CENTRALKÖK 
 Bilaga 12: Bokslut och verksamhetsberättelse 2018/ centralkök 

 Centralköket har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2018. Bokslutet visar att 
centralkökets budget hålls inom ram. 
 Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden godkänner centralkökets 
verksamhetsberättelse och bokslut för år 2018 och sänder dem vidare till 
kommunstyrelsen för behandling. 

 Beslut: Enligt förslag. 
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SamN § 44 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE BYGGNADSINSPEKTION 2018 
 Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse, Byggnadsinspektion år 2018 

 Byggnadsinspektionens förvaltning har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2018. 
Bokslutet visar ett resultat 9 723 euro bättre än budgeterat.  

 Personalkostnader har överskridits med 1900 euro. 
 Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

 Samhällsnämnden godkänner byggnadsinspektionens verksamhetsberättelse och bokslut 
för år 2018 och sänder dem till kommunstyrelsen för behandling. 

 Beslut: 
 Beslut enligt förslag. 
 
SamN § 45 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE TEKNISKA 2018 
 Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse, Teknisk sektor år 2018. 

 Tekniska sektorns förvaltning har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2018. Bokslutet 
visar att budgeten har överskridits med 108 138 euro.  
 Total ram för Tekniska överskrider med 108 138€ efter utökning av ram enligt beslut KS § 
181 / 2018. 

 Dessa överskridningar kommer främst av: 
 Överskridningar av personalkostnader på grund av löneökningar och vikarier under 
sjukskrivningar, ca 35 000 över budget 

 Värmekostnader ca 25 000€ över budget på grund av ändringar i prisindex för värme 
 Experttjänster ca 13 000 över budget, delvis på grund av sjukskrivningar 
 Försäkringar ca 9500 över budget, p.g.a. felbudgetering 

 Tärnebolstad lakvatten ca 14 000€ över budget, p.g.a. tidigare felavläsningar och ökad 
lakvattenleverans 
 Parkområden ca 10 000€ över budget p.g.a.  dränering och iordningställande av 
parkområde i Knappelstan 

 Planerings- och utvecklingschefens förslag: 
 Samhällsnämnden godkänner teknisk förvaltnings verksamhetsberättelse och bokslut för 
år 2018 och sänder dem till kommunstyrelsen för behandling.  

 Beslut: 
 Beslut enligt förslag. 
 
SamN § 46 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE HYRESHUS 2018 
 Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse, Hyreshus år 2018 

 Disponenten har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2018. Bokslutet visar att resultatet 
är 11 732 euro bättre än budgeterat. Personalkostnaderna överskrider budget med 1 141 
euro. 

 Planerings- och utvecklingschefens förslag: 
 Samhällsnämnden godkänner hyreshusens verksamhetsberättelse och bokslut för år 2018 
och sänder dem till kommunstyrelsen för behandling.  

 Beslut: 
 Beslut enligt förslag. 
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SamN § 47 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE investeringar 2018 
 Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse, Investeringar år 2018 

Samhällsnämndens förvaltning har uppgjort verksamhetsberättelse för investeringar år 
2018. 

 Planerings- och utvecklingschefens förslag: 
 Samhällsnämnden godkänner investeringarnas verksamhetsberättelse och bokslut för år 
2018 och sänder dem till kommunstyrelsen för behandling. 

 Beslut: 
 Beslut enligt förslag. 

 

LbrN § 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2018  
Ersättning från Landsbygdsverket på totalt 47.881 euro för handläggning av  
lantbruksstödärenden under åren 2016-2017 innebar utökade inkomster för  
samarbetskommunerna och därmed även att ekonomiska utfallet blev mycket  
positivt.  
Även betydligt högre intäkter än budgeterat från försäljningen av lantbruks-  
sekreterartjänster bidrog till det positiva resultatet.  
Förslag:  
Nämnden godkänner verksamhetsberättelsen och sänder den till respektive  
samarbetskommuns ekonomikontor.  
Beslut:  
Förslaget godkändes. 

 

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 enl bilaga C. 
Sammanställningen över de preliminära bokslutsuppgifterna (bil A) tillsänds även 
kommunfullmäktige för kännedom. 
Beslut:  
Enligt förslag. 



                                               KOMMUNSTYRELSEN      PROTOKOLL NR 7/ 15.5.2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 16 maj 2019  

 13 (20)  

 

 
KF § 29/2.5.2019 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner de överskridningar som finns 
enligt bilaga C. 
Sammanställningen över de preliminära bokslutsuppgifterna (bil A) tillsänds även kommun-
fullmäktige för kännedom. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

KS § 98/15.5.2019 
 Nämnderna har behandlat sina preliminära bokslut och verksamhetsberättelser och 
kommundirektören gjort upp förslag avseende den under kommunstyrelsen lydande 
allmänna förvaltningen. Ekonomiförvaltningen har därefter sammanställt uppgifterna i ett 
sammanhängande dokument enligt bilaga. 
 
I enlighet med kommunallagen § 68 är kommunens räkenskapsperiod ett kalenderår. Styrelsen 
skall göra upp ett bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till fullmäktige 
före utgången av juni månad året efter räkenskapsperioden. I bokslutet skall ingå en resultat-
räkning, en balansräkning och bilagor till dem samt en översikt över budgetutfallet och en 
verksamhetsberättelse. Bokslutet skall undertecknas av styrelseledamöterna och kommun-
direktören.  
 
Enligt kommunallagen § 70 skall styrelsen, när verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå 
åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin. Efter 
utförd slutrevision kommer revisorerna att överlämna sin revisionsberättelse. Därefter kan 
styrelsen överlämna bokslutet till kommunfullmäktige. Revisionen har inletts måndag 13 maj och 
väntas färdigställas måndag 27 maj.  
 
Enligt förslag till bokslut för år 2018 gör kommunen ett årsresultat om -342.202,76 euro.  
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse med bokslut och balansbok för år 2018 
enligt bilaga, med ett årsresultat om -342.202,76 euro, och undertecknar handlingarna, enligt 
bilaga A.  
Kommunstyrelsen godkänner även bekräftelsebrev till revisorerna, enligt bilaga B, och 
överlämnar därmed handlingarna till revisorerna för granskning.  
Kommunstyrelsens förslag gentemot kommunfullmäktige är att räkenskapsårets underskott förs 
till det fria egna kapitalet. 
 
Beslut: 
Enligt förslag.  
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§ 99 DETALJPLANEÄNDRING TOMT 2 KV 10, BACKGLÄNTAN 

SamN § 31/26.3.2019 
Bilaga Ansökan 
Bilaga tjänstemannautlåtande 
En ansökan har inkommit om ändring av detaljplan för Tomt 2 i kvarter 10. Sökande 
vill utöka exploateringsrätten till att omfatta samtliga byggnationer som finns på 
tomten idag samt ha möjlighet för ytterligare byggnation. 
Exploateringsgraden bedöms under planläggningsprocessen. 
Planerings- och utvecklingschefen har gjort ett tjänstemannautlåtande om ansökan 
vilket finns som bilaga. 
 
Planerings- och utvecklingschefens förslag: 
Nämnden omfattar målsättningarna med planändringen och bedömer att föreslagna 
planeraren Tiina Holmberg är kompetent för genomförande av uppdraget. 
Exploateringsgraden ska bedömas under planläggningsprocessen. Sökande åläggs 
samtliga kostnader som härrör från planändringen. 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag. 

 
KS § 99/15.5.2019 
 Kommundirektörens förslag: 

 Kommunstyrelsen godkänner Tiina Holmberg som planerare för detaljplaneändring Tomt 2 
kv 10 Backgläntan och föreslår inför kommunfullmäktige att målsättningarna godkänns 
enligt bilaga. 

 
 Beslut: 
 Enligt förslag. 
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§ 100 DETALJPLANEÄNDRING SÖDRA TOMTEN KV 24, GODBY 

SamN § 48/29.4.2019 
Bilaga: kartutdrag och gällande planbestämmelser 
Samhällsförvaltningen har identifierat ett behov av att ändra detaljplanen för de södra 
delar av tomten som idag huserar Olles el, Godby grill och kommunens trafikområde. 
Tomten består av flera fastigheter och olika verksamheter etablerade. Det finns också 
intresse att etablera nya verksamheter på tomten som kräver en ändring av 
verksamhetsbestämmelsen i detaljplanen. 
Tomten har en generalplan. 
Planerings- och utvecklingschefens förslag: 
Kommunen initierar en detaljplaneändring med målsättning att justera tomtindelningar 
enligt gällande ägandeförhållanden, samt ändra verksamheter i linje med det som står i 
generalplanen för Godby. 
I övrigt skall vad som står i PBL 26 § beaktas med avseende på teknisk försörjning 
rekreation m.m. 
Tiina Holmberg föreslås som planerare. 
Samhällsnämnden delger ärendet till kommunstyrelsen för godkännande av målsättningar 
och vidare beredning inför kommunfullmäktige. 
Beslut: 
Beslut enligt förslag. 
 

KS § 100/15.5.2019 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner Tiina Holmberg som planerare för detaljplaneändring Södra 
Tomten kv 24 i Godby och föreslår inför kommunfullmäktige att målsättningarna godkänns 
enligt ovan och bilaga. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 101 UTLÅTANDE: UTKAST TILL LAG OM BARNOMSORG OCH GRUNDSKOLA 

InvN § 39/ 15.5.2019 
•Bilaga 2 och 3 Skoldirektören och vik.barnomsorgschefens utlåtande 
Utbildnings- och kulturavdelningen ger kommunerna möjlighet att lämna syn-punkter på 
utkastet till ny landskapslag för barnomsorg och grundskola innan 15 maj 2019, 
remisstiden är förlängd till 22.5.2019. 
Remisshandlingar kan hämtas från landskapsregeringens hemsida, www.regeringen.ax 
under rubriken åländsk lagstiftning - remisser, utlåtande gällande landskapslag för 
barnomsorg och skola. 
Skoldirektören har skrivit bifogat utlåtande som behandlats och omfattas av 
daghemsföreståndarna i Sund, Vårdö och Geta och skolledarna på norra Åland. 
Kommundirektörerna i Sund, Geta, Vårdö och Finström har också tagit del av 
skoldirektörens förslag för vidare behandling i kommunerna. 
Skoldirektörens förslag:  Invånarnämnden omfattar skoldirektörens utlåtande och sänder 
det vidare till kommunstyrelsen för behandling. 
Beslut: Enligt förslag och invånarnämnden vill lyfta fram följande synpunkter;  
-Klargöra finansieringen för grupper som står utanför landskapsandelssystemet, t.ex. personer över 18 år, 
säsongarbetare som är i behov av service inom barnomsorg och skola. 
-Att det finns en och samma tillsyningsmyndighet för barnomsorg och skola, t.ex. landskapsregeringen. 
-Att barnomsorgsavgifterna skrivs in i förordningen och indexjusteras. 
-Att det finns tydliga krav för hemundervisningen; följande av läroplan, ökad tillsyn, krav på uppföljning av 
elevhälsan. 
-Vem och vad avgör vistelsekommun begreppet, större tydlighet. 
-Personaldimensionering för psykologer och kuratorer inom barnomsorg och skola. 

InvN § 40/ 15.5.2019 
•Bilaga 3: Vik. barnomsorgschefens utlåtande 
Utbildnings- och kulturavdelningen ger kommunerna möjlighet att lämna syn-punkter på 
utkastet till ny landskapslag för barnomsorg och grundskola innan den 21.5.2019. 
Vik. barnomsorgschefen har skrivit bifogat utlåtande efter diskussioner med 
daghemsföreståndarna i kommunen. 
Vik. barnomsorgschefens förslag:  Invånarnämnden omfattar vik. barnomsorgschefens 
förslag och skickar det vidare till kommunstyrelsen för behandling. 
Beslut: Ärendet behandlades i § 39. 
 

KS § 101/15.5.2019 

Inom landskapsregeringen bereds ett förslag till lagstiftning om kommunal utbildnings-
verksamhet. Landskapsregeringen föreslår en gemensam kommunal utbildningsförvaltning 
för verksamhetsformerna barnomsorg, grundskola samt grundskoleutbildning för andra än 
läropliktiga. 
 
I grunden är målsättningen inte att ändra innehållet i verksamheten eller förutsättningarna 
i barnomsorgen eller grundskolan i sak. Dock föreslås ändringar och klargöranden i vissa 
delar. Som målsättning anges att skapa goda förutsättningar till att se barnets mognad och 
utveckling som en helhet och överbrygga onödiga avbrott i den kontinuerliga linje som 

https://www.regeringen.ax/
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social utveckling och lärande bör vara. En administrativt sammanhållen verksamhet ska 
stödja samsyn bland pedagogerna. Samverkan mellan skolan och barnomsorgen underlät-
tas såväl pedagogiskt, administrativt och praktiskt. För det enskilda barnet möjliggör en 
sådan organisation att det är enklare att ge barnet utmaning på rätt mognadsnivå.  
 
Förslaget bedöms enligt utkastet till lagförslag ha vissa ekonomiska följder för kommu-
nerna som i någon mån kompenseras inom landskapsandelssystemet. En sammanflätning 
av verksamheter och samordning av administration kan medföra ett ökat samnyttjande av 
personalresursen. 
 
Såväl Ålands kommunförbund som kommunalförbundet NÅHD har avgett egna utlåtanden 
över utkastet till lagförslag (bil A resp B). Utkastet har också diskuterats mellan 
kommunernas barnomsorgsledare och Finströms vik dito har sammanställt sina synpunkter 
rörande utkastet till den del det rör barnomsorgen (bil C).  Finströms invånarnämnd har 
(InvN §§ 39-40/2019) omfattat bilagorna B-C. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen välkomnar och tar till kännedom landskapsregeringens utkast till förslag 
till lag om barnomsorg och grundskola, som är under fortsatt beredning, jämte ÅKF:s, 
NÅHD:s och barnomsorgsledarens synpunkter kring detsamma, vilka även omfattats av 
kommunens invånarnämnd, som därutöver särskilt lyfter fram följande synpunkter: 

- Klargöra finansieringen för grupper som står utanför landskapsandelssystemet, t.ex. 
personer över 18 år, säsongarbetare som är i behov av service inom barnomsorg och skola. 

- Att det finns en och samma tillsyningsmyndighet för barnomsorg och skola, t.ex. 
landskapsregeringen. 

- Att barnomsorgsavgifterna skrivs in i förordningen och indexjusteras. 

- Att det finns tydliga krav för hemundervisningen; ”följande” av läroplan, ökad tillsyn, krav 
på uppföljning av elevhälsan. 

- Vem och vad avgör vistelsekommun begreppet, större tydlighet. 

- Personaldimensionering för psykologer och kuratorer inom barnomsorg och skola. 

Kommunstyrelsen omfattar och delger gentemot landskapsregeringen dessa synpunkter 
jämte utlåtanden enligt bilaga A-C inför det fortsatta lagberedningsarbetet och emotser 
sedan slutligt förslag till lagpaket inklusive därtill hörande förordningar på remiss.  
Sett till den tänkta lagens enligt utkastet såväl organisatoriskt som ekonomiskt omfattande 
betydelse behöver i framställan ges tillförlitliga konsekvensbedömningar och garantier 
kring kostnadstäckning enligt den kommunala finansieringsprincipen samt tillräcklig tid för 
utlåtanden rörande ny lag avseende denna kommunala kärnverksamhet när en framställan 
väl görs, inklusive förslag till tillhörande förordningar. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 102 FÖRVÄRV AV AKTIER I FASTIGHETS AB BÄRVÄGEN 10-11 

KS § 76/8.5.2018 
Enligt verksamhetsplanen för år 2018 heter det att kommunen ska idka fortsatt översyn av 
hyreshusbeståndet med möjlighet att förvärva och avyttra fastigheter. 
 

I budget finns ett anslag för inköp och underhåll av mark och fastigheter, bundet till 
kommunstyrelsen. 
 

Kommunen innehar sedan gammalt 150 av 450 aktier i Fastighets Ab Bärvägen 10-11. År 2015 
förvärvades ytterligare 150 aktier, varvid kommunen nu innehar 2/3 av aktierna. Resterande 
aktier är fördelade på 24 olika innehavare som huvudsakligen utgörs av privatpersoner. 
 

För möjlighet till ett helhetsgrepp kring fastigheten skulle det underlätta med ett samlat ägande. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att gentemot befintliga aktieägare i Fastighets Ab Bärvägen 10-11 
rikta ett erbjudande om att förvärva återstående aktier i bolaget för 200,00 euro, med 
målsättning att samtliga resterande aktier ska kunna förvärvas. 
 
Beslut: 

 Enligt förslag. 
 
KS § 102/15.5.2019 

Aktieägarna i Bärvägen 10-11 BAB har kontaktats och samtliga har bekräftat beredskap att avstå 
sina aktier, några endast muntligt. Ingen motsätter sig, men några har ifrågasatt den föreslagna 
prissättningen. Svaren har även gett vid handen att somliga aktiebrev kan vara förkomna.  
 

Ett alternativ till det tänkta upplägget kunde vara att BAB säljer bort den fasta egendomen och 
fördelar ut nettoförsäljningsintäkten till aktieägarna inför därpå följande likvidering av bolaget. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen förordar inför Bärvägen 10-11 BAB bolagsstyrelse och stämma att bolaget 
genom mäklare säljer bort den fasta egendomen, med vissa villkor rörande upprustning av 
byggnaderna, varvid del av försäljningsintäkten avsätts för återbetalning av återstående 
landskapslån och annat främmande kapital och att nettoförtjänsten sedan fördelas propor-
tionerligt till aktieägarna i bolaget som därefter kan och bör likvideras. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

§ 103 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Beslut: 
Sammanträdet förklaras avslutat kl 18:14. 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:  90-93, 97-98, 103 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  94-96, 99-102 
 
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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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 16 maj 2019  

 20 (20)  

 

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

