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KOMMUNSTYRELSEN

MÖTE NR 7/ tisdag den 8 juni 2021

§ 68 SAMMANTARÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
KS § 68 / tisdag den 8 juni 2021
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn
till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 § och förvaltningsstadga 10
kap.
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.
§ 69 PROTOKOLLETS JUSTERING
KS § 69 / tisdag den 8 juni 2021
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 §
och förvaltningsstadgan 79 §.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Fredrik Andersson och Per
Lycke.
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande.
§ 70 FÖREDRAGNINGSLISTAN
KS § 70 / tisdag den 8 juni 2021
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:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan utan korrigeringar eller tillägg.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 10 juni 2021
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§ 71 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM
KS § 71/8.6.2021
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:
•
-

Nämnder och externa beslutsorgan, protokoll mm
Samhällsnämnden, protokoll nr 4, 25.5.2021
Invånarnämnden, protokoll nr 4, 1.6.2021
KST förbundsstyrelsen, §§ 96-97, 25.5.2021
Oasen förbundsfullmäktige, protokoll, 26.5.2021
KST förbundsstämman, kallelse, 11.6 kl på Sjöfartsmuseet

•
-

Ledningsgruppen, tjänstemannabeslut, skrivelser mm
PM från ledningsgruppen, 1.6.2021
Tjänstemannabeslut § 14, ledigheter ekonomichefen, 12.5.2021
Sammanfattning Visionsseminarium 2.6.2021

•
-

Ålands landskapsregering och Ålands lagting
Brev, Frågor kring producentsammanslutningar och producentansvar på Åland, ÅLR
2021/2651
Brev, Revidering av jordförvärvslagstiftningen, ÅLR 2020/1677
Beslut, Återinföra ruttaxan för skolskjutsar, ÅLR 2020/3376
Beslut, Rekommendation om distansarbete under covid-19-epidemin ÅLR 2021/4716
Beslut, Kompensation för förlust av skatteintäkter för skatteår 2021, ÅLR 2021/3987
LL om upphävande av LL om en reform av kommunstrukturen på Åland ÅFS 2021/51
LL om ändring av kommunstrukturlagen för Åland ÅFS 2021/52

•
-

Övrigt
ÅSUB Konjunkturläget våren 2021
Finlands kommunförbunds skatteprognos 2021-2024
Finströms kommunaltekniska Ab, årsredovisning 2020
Ålands Idrottscenter Ab, balansbok 2020
Andra bolags protokoll och fastställda bokslut: Bärvägen 10-11, Ålands Vatten, Norra
Ålands avloppsvatten, Åda (21.6)
Åda ägarinfo 2021-1

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
Protokolljusterarnas signaturer
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§ 72 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE
§ 17 INTERN KONTROLL
InvN § 17/23.3.2021
• Bilaga: Rapport om intern kontroll år 2020.
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 det är
ordnat den interna kontrollen under året.
Under år 2021 kommer rutiner kring intern kontroll att ytterligare ses över och
riskkartläggning införas.
Ekonomichefens förslag:
Invånarnämnden godkänner rapporten över hur den interna kontrollen ordnats för
år 2020 för invånarnämnden och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.
Beslut:
Enligt förslag.
§ 18 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020/INVÅNARFÖRVALTNING
InvN § 18/23.3.2021
• Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse 2020/Invånarförvaltning
Förvaltningen har upprättat förslag till bokslut och verksamhetsberättelse enligt
bilaga. Utfallet ryms inom budget och verksamhetsplan.
Kommundirektörens förslag:
Invånarnämnden godkänner verksamhetsberättelse och bokslut för år 2020 och
sänder dem vidare till kommunstyrelsen för behandling.
Beslut:
Enligt förslag.
§ 19 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020/SOCIALVÅRD
InvN § 19/23.3.2021
• Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse 2020/Socialvård
Förvaltningen har upprättat förslag till bokslut och verksamhetsberättelse enligt
bilaga.
Verksamhetsområdet överskrider budgeterade externa kostnader till följd av
oförutsedda utökade kostnader för lagstadgad service inom handikappservicen,
men totalsumman för verksamhetsområdet ryms inom budget på ramnivå.
Observeras att kommunen ej ännu erhållit slutreglering för KST, vilket kan bli att
påverka utfallet för verksamhetsområdet.
Kommundirektörens förslag:
Invånarnämnden konstaterar överskridningar av externa kostnader med 24.008
euro (1 %) för socialvården, men att totalsumman på ramnivå hålls inom budget och
Protokolljusterarnas signaturer
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godkänner förslaget till bokslut och verksamhetsberättelse för socialvården 2020.
Ärendet överförs till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut:
Enligt förslag.
§ 20 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020/ÄLDREOMSORG
InvN § 20/23.3.2021
•Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse 2020/Äldreomsorg
Äldreomsorgsledaren har uppgjort bokslut och verksamhetsberättelse för år 2020.
Äldreomsorgsledarens förslag:
Invånarnämnden godkänner Äldreomsorgens verksamhetsberättelse och bokslut
för år 2020 och sänder dem vidare till kommunstyrelsen för behandling.
Invånarnämnden föreslår även att kommunstyrelsen godkänner överskridningen av
personalkostnader på 2.549 euro vilket beror i huvudsak på den pågående Coronapandemin.
Beslut:
Enligt förslag.
§ 21 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020/BARNOMSORG
InvN § 21/23.3.2021
• Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse 2020/Barnomsorg
Förvaltningen har upprättat förslag till bokslut och verksamhetsberättelse enligt
bilaga. Utfallet ryms inom budget och verksamhetsplan.
Kommundirektörens förslag:
Invånarnämnden godkänner barnomsorgens verksamhetsberättelse och bokslut för
år 2020 och sänder dem vidare till kommunstyrelsen för behandling.
Beslut:
Enligt förslag.
§ 22 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020/SKOLA OCH FRITIDSHEM
InvN § 22/23.3.2021
•Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse/Skola och fritidshem samt NÅHD
De ansvariga för verksamhetsområdena Källbo skola, fritidshemsverksamheten och
NÅHD har uppgjort verksamhetsberättelse för 2020.
Källbo skola
Intäkterna i stort sett enligt budget.
Kostnader för skolskjuts, övriga resor och fortbildning lägre med anledning av
pandemin och skolnedstängning under våren.
Ökande städkostnad med anledning av pandemin och intensifierad städning.
Utöver budgeterat uppkom en kostnad för köp av tjänster.
Protokolljusterarnas signaturer
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Källbo fritidshemsverksamhet
Intäkterna för fritidshemsverksamhetens avgifter högre än budgeterat.
Verksamhetskostnaderna betydligt lägra med anledning av uppmaning till
sparsamhet.
Nåhd
Skolverksamheten billigare än budgeterat då skolskjuts-, livsmedels- och
materialkostnaderna blev betydligt lägre pga. skolstängningen i 8 veckor. Målen i
läsårets arbetsplan blev inte fullt uppnådda med anledning av pandemin, t.ex.
undervisning utanför skolan som studiebesök och idrottsevenemang och övriga
resor gick inte att genomföra.
För elevvårdens del har en skolpsykologtjänst varit obesatt under året.
Förvaltningen har en del pengar kvar eftersom anslagen för fortbildning i distriktet
inte nyttjats pga. pandemin. Personalen har deltagit i fortbildning digitalt och
mycket av den har varit gratis.
Utbildningschefens förslag:
Invånarnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelser för grundskoleoch fritidshemsverksamheterna.
Beslut:
Enligt förslag, förs till kommunstyrelsen för behandling.
§ 23 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020/KULTUR OCH FRITID
InvN § 23/23.3.2021
• Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse 2020/Kultur och fritid
Kultur och fritid har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2020.
Bokslutet visar att verksamheten hållits inom ramen.
Biblioteks- och kulturchefens förslag:
Invånarnämnden godkänner Kultur och fritids bokslut och verksamhetsberättelse
för år 2020 och sänder vidare till kommunstyrelsen för behandling.
Beslut:
Enligt förslag.
§ 24 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020/CENTRALKÖK
InvN § 24/23.3.2021
• Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse 2020/Centralkök
Tf bespisningschef har uppgjort bokslut och verksamhetsberättelse för år 2020.
Tf bespisningschefens förslag:
Invånarnämnden godkänner Centralköket och Rosengårds köks verksamhetsberättelse och bokslut för år 2020 och sänder dem vidare till kommunstyrelsen för
behandling.
Beslut:
Enligt förslag.
Protokolljusterarnas signaturer
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§ 23 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE BYGGNADSINSPEKTION 2020
SamN § 23/29.3.2021
Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse, Byggnadsinspektion år 2020
Byggnadsinspektionens förvaltning har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2020.
Bokslutet visar ett resultat 32 389 euro bättre än budgeterat.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Samhällsnämnden godkänner byggnadsinspektionens verksamhetsberättelse och
bokslut för år 2020 och sänder dem till kommunstyrelsen för behandling.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
§ 24 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE TEKNISKA 2020
SamN § 24/29.3.2021
Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse, Teknisk sektor år 2020.
Tekniska sektorns förvaltning har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2020.
Bokslutet visar att resultatet är 117 381 euro bättre än budgeterat.
Följande budgetändringar har behandlats:
KF § 35 RENOVERING PÅLSBÖLE DAGHEM
KF § 72 OMDISPONERING INVESTERINGSANSLAG 2020–2021
KF § 81 BUDGETUPPFÖLJNING OCH BUDGETÄNDRING 2020
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Samhällsnämnden godkänner teknisk förvaltnings verksamhetsberättelse och
bokslut för år 2020 och sänder dem till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
§ 25 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE HYRESHUS 2020
SamN § 25/29.3.2021
Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse, Hyreshus år 2020
Disponenten har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2020. Bokslutet visar att
resultatet är 20 107 euro bättre än budgeterat (beaktat avskrivningar).
Personalkostnaderna överskrider budget med 1 898 euro.
Kommuningenjörens förslag:
Samhällsnämnden godkänner hyreshusens verksamhetsberättelse och bokslut för
år 2020 och sänder dem till kommunstyrelsen för vidare behandling och
godkännande av överskridning inom personalkostnader.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
Protokolljusterarnas signaturer
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§ 26 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE investeringar 2020
SamN § 26/29.3.2021
Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse, Investeringar år 2020
Samhällsnämndens förvaltning har uppgjort verksamhetsberättelse för
Samhällsnämndens investeringar år 2020.
Följande budgetändringar har behandlats:
KF § 35 RENOVERING PÅLSBÖLE DAGHEM
KF § 72 OMDISPONERING INVESTERINGSANSLAG 2020–2021
KF § 81 BUDGETUPPFÖLJNING OCH BUDGETÄNDRING 2020
Anslagen följs upp projektivs i bilagan.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Samhällsnämnden godkänner investeringarnas verksamhetsberättelse och bokslut
för år 2020 och sänder dem till kommunstyrelsen för behandling.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
§ 5 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2020
LbrN § 5 / 18.3.2021
Bilaga 1: Verksamhetsberättelsen
Upptas till behandling verksamhetsberättelsen för gemensamma lantbruksnämnden
för år 2020.
Ersättning från Livsmedelsverket för handläggning av lantbruksstödärenden under
året 2019 innebar utökade intäkter för samarbetskommunerna eftersom
ersättningen inte upptagits i budgeten.
Personalkostnaderna blev lägre som en följd av att lantbrukskanslisten hade färre
arbetstimmar jämfört med budgeterat.
Förslag: Nämnden godkänner verksamhetsberättelsen och sänder den till respektive
samarbetskommuns ekonomikontor.
Beslut: Förslaget godkändes
KS § 64/11.5.2020
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 resultaträkning, en balansräkning och
bilagor till dem samt en översikt över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse.
Bokslutet skall undertecknas av styrelseledamöterna och kommundirektören.
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
Protokolljusterarnas signaturer
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kommunfullmäktige. Revisionen inleds måndag 17 maj och väntas färdigställas
måndag 24 maj.
Ekonomiförvaltningen har sammanställt det preliminära bokslutet för år 2020,
enligt bilaga.
Enligt förslag till bokslut för år 2020 gör kommunen ett årsresultat om 121.990,37
euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse med bokslut och balansbok för
år 2020 enligt bilaga, med ett årsresultat om 121.990,37 euro, och undertecknar
handlingarna, enligt bilaga A, med möjlighet för förvaltningen att genomföra smärre
och icke resultatpåverkande korrigeringar i enlighet med vad som framkommer
under revisionen inför bokslutets vidare behandling.
Kommunstyrelsen godkänner även bekräftelsebrev till revisorerna, enligt bilaga B,
och överlämnar därmed handlingarna till revisorerna för granskning.
Kommunstyrelsens förslag gentemot kommunfullmäktige är att handlingarna
inklusive förekommande överskridningar godkänns enligt bilaga och att
räkenskapsårets överskott förs till det fria egna kapitalet.
Beslut:
Enligt förslag.
KS § 72/8.6.2021
Revisorerna överlämnade 27 maj 2021 sin revisionsberättelse och -rapport efter
slutförd revision, enligt bilaga B-C.
Revisorerna förordar att bokslutet (bil A) godkänns och att de redovisningsskyldiga
beviljas ansvarsfrihet för den granskade perioden.
I anslutning till revisionen har en del revideringar gjorts i textdelarna enligt nedan
och bilaga A:
Sidan 17: ändrat så att de bindande budgetramarna framgår istället för sammandrag av resultaträkningen
Sidan 13: ändrat rubriken till väsentliga händelser under budget år 2020 och efter räkenskapsperiodens slut
Sidan 13: lagt till text om brister, information till personalen, missbruk
Sidan 74: korrigerat avvikelse totalt intäkter samt lagt in summerat budgetändringens påverkan på
årsbidrag
Sidan 76: lagt till text om försäljningsvinst- och förlust
Sidan 80: korrigerat relativ skuldsättningsgrad
Sidan 82-83: korrigerat koncernbalansräkningen så att FAB Bärvägen tas in till 100 % med avdrag för
minoritetsandelar (33,34 %) samt korrigering av grundkapitalet som hade felkopplingar i den underliggande Excelfilen
Sidan 88: lagt in sammanlagt värde på minskningar på not 6
Sidan 89: korrigerat noten för hyresansvar från 2019 till 2020
Protokolljusterarnas signaturer
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Sidan 90: lagt in borgens- och ansvarsförbindelser som tidigare låg under koncernens noter även lagt
till kommunens leasingavtal för elbil som saknades
Sidan 98: lagt till text om utförd arbetshälsoenkät

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar ovan nämnda redigeringar i godkända och undertecknade bokslutshandlingar, enligt ovan i angivna sidor enligt bilaga A, och överlämnar
till kommunfullmäktige bokslut med balansbok och verksamhetsberättelse
1.1.2020– 31.12.2020 för fastställelse, jämte revisionsberättelse (bil B) till
kännedom, med förslag att fullmäktige godkänner handlingarna med där
förekommande överskridningar och avvikelser, samt att därefter pröva frågan om
ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.
Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsperiodens årsresultat om 121.990,37 euro
förs till det fria egna kapitalets ackumulerade överskott.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer
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§ 73 BUDGETDIREKTIV 2022
KS § 66/11.5.2021
Finströms kommun har en etablerad praxis att som preliminära budgetdirektiv utgå
från ram per verksamhetsområde enligt föregående bokslut, med möjlighet till
motiverade avvikelser.
Förvaltningen har sammanställt ramar enligt den principen, enligt bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tillsänder nämnderna de preliminära budgetramarna för
behandling senast 1 juni inför framtagande av budgetdirektiv för år 2022.
Beslut:
Enligt förslag.
SamN § 72/ 25.5.2021
Bilaga: Förslag till ändring i ramar samt utfall
Bilaga: Kända underhållsbehov på fastigheter per den 25.5.2021
Förvaltningen har försökt identifiera kända ändringar inför fastställande av
budgetram 2021.
Vägar kommer att inventeras innan semestrarna för att fastställa
investeringsbehoven.
Tekniska chefens förslag:
Nämnden omfattar förslagen till beräkningsprinciper inom kostnadsställena och
delger dokumenten till styrelsen för vidare beredning.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
InvN § 48/ 1.6.2021
Budgetansvariga tjänstemän inom invånarnämnden har haft möjlighet att på kort
varsel framföra reflektioner kring de preliminära budgetramarna för år 2022,
baserade på ram per verksamhetsområde enligt bokslut år 2020, för att meddela
eventuella motiverade behov av avvikelser från dessa.
Synpunkterna och de upplevda behoven har sammanställts enligt bilaga och de
budgetansvariga tjänstemännen kallas till invånarnämndens möte för att föredra
desamma.
Verksamhetsåret 2020 har inom många områden präglats av corona-situationen
varför bokslutsuppgifterna för just det året inte fullt ut fungerar som referenspunkt
för kommande års budget.
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Kommundirektörens förslag:
Invånarnämnden tar till kännedom sina budgetansvariga tjänstemäns upplevda
behov och föreslår att dessa genom fortsatt dialog i någon mån beaktas vid
framtagande av budgetdirektiv för år 2022 samt att hänsyn tas till de avvikande
förutsättningarna vid referensåret 2020 varför i processen även viss hänsyn bör tas
till ramar enligt godkänd budget för innevarande år 2021.
Diskussion: Ledamot Leif Karlsson understöder kommundirektörens förslag med
tillägg att budgeten skall baseras på fastställd budget för 2021 just för år 2022.
Principiellt stopp gällande inrättande av nya tjänster samt ny investerings stopp.
Beslut:
Enligt kommundirektörens förslag med tillägg att budgeten skall baseras på
fastställd budget för 2021 just för år 2022. Invånarnämnden önskar ett principiellt
stopp gällande inrättande av nya tjänster samt nyinvesteringsstopp.
KS § 73/8.6.2021
Förvaltningen har sammanställt ett förslag till budgetdirektiv (bil A) för år 2022,
enligt bilaga. I förslaget har beaktats nämndernas framförda synpunkter samt
diskussioner förda vid verksamhetschefernas med presidiepolitiker gemensamma
visionsträff per 2 juni (”Visionsdokument” enl bil B), med innebörd bland annat att:
-

Ramarna per verksamhetsområde utgår som princip från budget 2021 i stället
för bokslut 2020, med möjlighet till motiverade avvikelser i slutligt budgetförslag
Ett generellt stopp för nyanställningar och -investeringar införs budgetåret 2022
Intäktsmöjligheter ses över i form av avgiftsnivåer samt potentiella avyttringar

Inom de norråländska kommunerna diskuteras på tjänstemannanivå ett förslag till
avvikande upplägg rörande budgetram för kommunalförbundet NÅUD, men detta
kan behöva diskuteras mer innan eventuellt förslag till fastställd ram ges.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner budgetdirektiv enligt bilaga och delger dem kommunfullmäktige till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
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§ 74 FÖRVALTNINGSSTADGA
KS § 74/8.6.2021
Nuvarande förvaltningsstadga är antagen av fullmäktige § 78, 12.12.2019, med
ikraftträdelsedatum 1.1.2020, och uppdaterad av fullmäktige § 61, 22.10.2020.
Förverkligandet av samordning av kommunernas socialtjänster (KST) jämte ny
lagstiftning inom bland annat socialvård, äldreomsorg samt barnomsorg och
grundskola föranleder behov av korrigeringar av förvaltningsstadgan.
Även innevarande års genomförda ändringar i organisationsstruktur, med bland
annat en indragen central chefstjänst som personal- och servicechef, samt den
rådande situationen med restriktioner kring offentliga sammankomster med
anledning av corona-pandemin, ger anledning att korrigera stadgan respektive se
över där reglerade möjligheter för digitalt beslutsfattande och dito justering samt
deltagande i möten på distans.
Kommunens verksamhetschefer och politiska presidierna har deltagit i diskussioner
kring förslag till ändringar i förvaltningsstadgan.
Förvaltningen har på basen av detta tagit fram ett förslag till reviderad förvaltningsstadga, enligt bilaga.
Korrigeringar har gjorts i följande paragrafer:
Kap 3, Fullmäktige:
Kap 4, Övriga organ:
Kap 5, Styrelsen:
Kap 7, InvN:
Kap 8, SamN:
Kap 9, LantbrN:
Kap 10, Sammanträden:
Kap 12, Personal:
Kap 13 Befogenheter:
Kap 14 Ekonomi:

§§ 7, 44
§ 46
§ 50 (p 19)
§§ 55, 56
§ 60
§ 63
§§ 66, 67
§§ 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
§§ 100, 202, 104, 107, 108, 111
§ 120

Efter att den nya förvaltningsstadgan trätt i kraft kan nämnderna anta nya delegeringsordningar och förslag till korrigerad utbildningsstadga samt personalprogram
med mera tas fram.
Inför årsskiftet kommer sedan även förvaltningsstadgan att behöva korrigeras på
nytt med anledning av beslutade ändringar inom bland annat fritidsförvaltningen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige föreslå att Finströms
kommuns förvaltningsstadga antas med korrigeringar enligt bilaga, att gälla per
omgående från och med beslutets konstaterade lagakraftträdande.
Beslut:
Enligt förslag.
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§ 75 MAXTAXA FÖR BOENDE PÅ ROSENGÅRD ESB
InvN 49/ 1.6.2021
Finströms kommuns avgifter för hemservice följer Lag och Förordning om
klientavgifter inom social och hälsovården samt Socialvårdslagen.
Hemserviceavgifterna räknas ut på basen av antal besök/vecka och
bruttoinkomster/månad.
Personer som flyttar till Rosengårds ESB, samt personer med högt vårdbehov
hamnar i den högsta kategorin, dvs har fler än ett/besök om dagen, vilket betyder
att månadsavgiften kan bli väldigt hög beroende på inkomsterna. Utöver det
tillkommer övriga avgifter, hyra för rummet/lgh, måltidsavgift, serviceavgift,
läkemedelsavgifter, avgift för hemsjukvård mm.
Avgiften som tas ut från servicen får enligt Lag om Klientavgifter inom social och
hälsovården § 2 vara högst lika stor som kostnaderna för serviceproduktionen.
Ett vårddygn på Rosengård (BS 2020) är uträknat till 188,65 euro/dygn.
Om månadsavgiften enligt uträkningar av antal besök och bruttoinkomster/månad
blir så hög att det inte är en skälig summa, kunde man istället utgå från den faktiska
vårddygnskostnaden och halvera den eftersom det ytterligare tillkommer flera
övriga avgifter för den boende. Då skulle en maxavgift för själva vårdbehovet vara
2.829,75 euro/månad om man utgår från BS 2020, samt övriga avgifter inne på
Rosengård (mat, hyra, serviceavgift) ca 700 euro/månad.
Äldreomsorgsledarens förslag:
Invånarnämnden föreslår till kommunstyrelsen att en maxsumma för månadsavgift
införs på Rosengård, vilket baserar sig på 50 % av vårddygnskostnaden.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
KS § 75/8.6.2021
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige enligt invånarnämndens
förslag, att en maxtaxa införs för månadsavgift på Rosengårds ESB-boende, vilken
baserar sig på 50 % av den faktiska vårddygnskostnaden enligt senast kända
bokslutsuppgifter, att fastställas inför varje nytt budgetår.
För innevarande år 2021 tillämpas 50 % av vårddygnskostnad enligt bokslut för år
2020, att tillämpas per omgående från beslutets konstaterade lagakraftträdande.
Diskussion:
Viceordförande Cecilia Berndtsson föreslår att ärendet återremitteras för behandling senast i anslutning till budgetprocessen för år 2022.
Ledamot Per Lycke understöder Berndtssons förslag.
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Ordförande Sven-Anders Danielsson understöder föredragandes förslag.
Kommunstyrelsen förrättar omröstning där kommundirektörens/nämndens förslag
(JA) ställs mot Cecilia Berndtssons förslag om återremiss (NEJ), med utfall enligt
följande:
Ja: RK, S-A.D

Nej: CB, FA, PL

Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enligt Cecilia Berndtssons förslag, att ärendet
återremitteras för behandling senast i anslutning till budgetprocessen för år 2022.
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§ 76 UTLÅTANDE: FÖRVALTNINGSPLAN OCH VATTENÅTGÄRDSPROGRAM
KS § 76/8.6.2021
Landskapsregeringen har berett kommunerna möjlighet till utlåtande över förslag
till förvaltningsplan och vattenåtgärdsprogam för perioden 2022-2027 för
avrinningsdistriktet Åland.
Landskapsregeringens miljöbyrå har upprättat ett förslag till förvaltningsplan och
vattenåtgärdsprogram för perioden 2022-2027 för avrinningsdistriktet Åland.
Samråd i ärendet pågår mellan 22.12.2020 och 22.6.2021.
Handlingarna finns tillgängliga på landskapsregeringens hemsida:
https://www.regeringen.ax/anslagstavla/begaran-om-utlatande-over-forslagforvaltningsplan-vattenatgardsprogam-perioden-2022-2027
Innehåll och struktur följer det som efterfrågas genom Ramdirektivet för vatten.
Vattenåtgärdsprogrammet kommer att antas av landskapsregeringen i december år
2021 för att sedan via Finland rapporteras till EU. Synpunkter på dokumenten kan
sändas till landskapsregeringen senast den 22.6.2021.
Finströms kommuns utlåtande kommer enbart att behandla förslaget ur aspekt för
kommunens verksamheter, utvecklingsmöjligheter för byggd miljö, samt
näringslivets påverkan.
Materialet och bilagorna utgör en mycket omfattande helhet.
Allmänt kan man konstatera att det behövs åtgärder för att såväl de inre som de
yttre vattenområdena runt Åland skall uppnå god status. Här behövs samarbete
mellan samtliga aktörer, landskapet, kommunerna, näringslivet och innevånarna.
Ålands kommunförbund har avgett utlåtande enligt bilaga A och tekniska chefen har
sammanställt ett kompletterande förslag till utlåtande enligt bilaga B.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar både Ålands kommunförbunds yttrande enligt bilaga A
och tekniska chefens förslag till kompletterande utlåtande enligt bilaga B, och avger
desamma gentemot landskapsregeringen såsom kommunens utlåtande över förslag
till förvaltningsplan och vattenåtgärdsprogram 2022-2027.
Beslut:
Enligt förslag.
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§ 77 PERSONAL: EXTRA TACK TILL PERSONALEN
KS § 77/8.6.2021
Vid föregående möte med kommunstyrelsen framförde styrelsen sin tacksamhet gentemot
kommunens hela personalstyrka med anledning av hur corona-situationen hanterats och den
beredvillighet som uppvisats i anslutning därtill, med önskemål att förvaltningen skulle bereda
ett förslag till extra kompensation till personalen som tack för detta.
Kommunens ledningsgrupp har diskuterat saken och enats kring nedanstående förslag.
Kommundirektörens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar att ur kommunstyrelsens disponibla medel bevilja ett anslag om 35
euro per deltagare, att nyttjas för social gemensam tillställning per verksamhet/enhet inom
kalenderåret, vid tillfälle skilt från annan av arbetsgivaren ordnad rekreation och dylikt.
Beslut:
Enligt förslag.

§ 78 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
KS § 78 /tisdag den 8 juni 2021
Beslut:
Sammanträdet förklaras avslutat kl 18:36. Besvärshänvisning 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: § § 68-75, 78
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen
kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: § § 76-77
Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996) eller annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda
beslut:
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud: § §

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

Kommunstyrelsen i Finström, AX-22410 GODBY

Paragrafer i protokollet: §§ 76-77
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, AX-22101 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, 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
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