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FÖREDRAGNINGSLISTA
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Nr
8 / 18

Tid

onsdag den 6 juni 2018 kl 16:00

Plats

Kommungården i Godby

Ärenden:
§ 82 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

3

§ 83 PROTOKOLLETS JUSTERING

3

§ 84 FÖREDRAGNINGSLISTAN

3

§ 85 DELGIVNINGAR KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM

4

§ 86 BUDGETUPPFÖLJNING JAN-MAR

4

§ 87 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE

5

§ 88 BUDGET 2019

7

§ 89 REGLERING AV ARBETSTID INOM TEKNISKA SEKTORN

8

§ 90 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING

8

Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag av Roger Höglund, kommunstyrelsens ordförande.
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 1 juni 2018.
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 7 juni 2018.

Intygar Erik Brunström, kommundirektör

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 8 / 6.6.2018

§ 82 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
KS § 82
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn
till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 §, förvaltningsstadga 60-64
§§ och kommunstyrelsens beslut (KST § 32/2.3.2016).
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.
------------§ 83 PROTOKOLLETS JUSTERING
KS § 83
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 §
och förvaltningsstadgan 73 §.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Miina Fagerlund och SvenAnders Danielsson
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande.
------------§ 84 FÖREDRAGNINGSLISTAN
KS § 84
Ärendena behandlas i den ordning som anges på föredragningslistan, såvida organet inte besluter annorlunda. Till behandling kan även beslutas att uppta sådana
ärenden som inte nämns i sammanträdeskallelsen, enligt förvaltningsstadgan 64 §.
Beslut:
Föredragningslistan godkänns i föreliggande form med följande tilläggsärende:
§ 89 REGLERING AV ARBETSTID INOM TEKNISKA SEKTORN
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 7 juni 2018
3 (10)

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 8 / 6.6.2018

§ 85 DELGIVNINGAR KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM
KS § 85
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:
Invånarnämnden protokoll nr 5, 22.5
Samhällsnämnden protokoll nr 4, 29.5
Brand- och räddningsnämnden nr 4, 23.5
Ålands Vatten Ab, protokoll bolagsstämma 16.5
Ålands kommunförbund, vårstämman, 18.5
Ålands omsorgsförbund, förbundsfullmäktige nr 1, 24.5
Ålands landskapsregering, brev, Ärende: Kommunreformen, 24.5
Ålands landskapsregering, beslut, Jordförvärv i Finström (beviljas, 1186, 1296)), 22.5
Ålands landskapsregering, information, Förslag på ny MKB-förordning, 30.5
Finströms FBK utlåtande angående LR:s fordonsplan 2018-2028
Åda Ab, Infobrev inkl resultatuppföljning tertial 1
Åda Ab, Kallelse till bolagsstämma (14.6), 1.6
Ålands 4H-distrikt, verksamhetsberättelse och bokslut 2017

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

§ 86 BUDGETUPPFÖLJNING JAN-MAR
KST § 86
Ekonomiförvaltningen har sammanställt en uppföljning över det första kvartalet
budgetåret 2018 enligt bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar kvartalsuppföljning 1 av budget 2018 till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 7 juni 2018
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PROTOKOLL NR 8 / 6.6.2018

§ 87 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE
KS § 65/18.4.2018
Ekonomiförvaltningen har sammanställt det preliminära bokslutet för år 2017, enligt bilaga. Det
ser ut att ge ett mycket gott årsresultat och stärkta nyckeltal. Det goda resultatet hänför sig till
mindre driftskostnader än budgeterat samt högre skatteintäkter än förväntat. Samtliga nämnder
har behandlat sina verksamhetsberättelser jämte bokslut/ekonomirapporter samt redogörelser
över den interna kontrollen.
Enligt verksamhetsberättelserna har de i budget förekommande verksamhetsplanerna följts
tämligen väl och flertalet av de centrala målsättningarna uppnåtts. I de preliminära
räkenskaperna framkommer dock en del avvikelser från budget med sannolika såväl under- som
överskridningar.
Båda nämnderna klarar sig var för sig totalt sett inom givna budgetramar men det förekommer
överskridningar inom och mellan de olika resultatområdena.
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 eventuella budgetöverskridningar återfinns i bilaga.
Bokslutet i sin helhet behandlas vid nästkommande styrelsemöte.
Ekonomichefens förslag:
Kommunstyrelsen tar till kännedom preliminära bokslutsuppgifter enligt bilaga A och beslutar att
förekommande överskridningar av personalkostnader godkänns enligt bilaga B. Vidare föreslår
kommunstyrelsen att kommunfullmäktige godkänner de överskridningar som finns enligt bilaga
C. Sammanställningen över de preliminära bokslutsuppgifterna (bil A) tillsänds även
kommunfullmäktiges ledamöter för kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
KF § 23
Beslut:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag.
KS § 71
Uppta till behandling kommunens bokslut för år 2017. 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 balans-räkning och bilagor
till dem samt en översikt över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Bokslutet skall
undertecknas av styrelseledamöterna och kommundirektören.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 7 juni 2018
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 8 / 6.6.2018

I enlighet med 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.
Enligt förslag till bokslut för år 2017 gör kommunen ett årsresultat om drygt 811 000 euro.
Rörelseresultatet får anses tillfredsställande. Även verksamhetsmässigt har uppnåtts en god
måluppfyllelse.
Som en följd av det goda resultatet ökar likvida kassamedel till rekordnivåer om drygt 5,2 ME.
Kommunens soliditet stärks markant och uppgår till 58,33 %, vilket nu är nära den allmänna
rekommendationen (>60 %) och avsevärt högre än de senaste årens besvärande låga nivåer.
Skuldbördan per invånare uppgår nu till 2.742 euro vilket dock är fortsatt över genomsnittet för
Ålands kommuner (1.706 E/inv 2016).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse med bokslut och balansbok för år 2017
enligt bilaga, med ett årsresultat om 811.282,31 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 räkenskapsperiodens överskott i
sin helhet förs till det fria egna kapitalet.
Beslut:
Enligt förslag.
KS § 87
Revisorerna överlämnade 30 maj 2018 sin revisionsberättelse och -rapport efter slutförd
revision, enligt bilaga.
Revisorerna förordar att bokslutet godkänns och att de redovisningsskyldiga beviljas
ansvarsfrihet för den granskade perioden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen överlämnar bokslut med balansbok och verksamhetsberättelse
1.1.2017– 31.12.2017 jämte revisionsberättelse till kommunfullmäktige med förslag att
fullmäktige därefter prövar frågan om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.
Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsperiodens årsresultat om 811.282,31 euro förs till
ackumulerat överskott i det fria egna kapitalet.
Beslut:
Enligt förslag.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 7 juni 2018
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 8 / 6.6.2018

§ 88 BUDGET 2019
KS § 88
Till följd av oklara förutsättningar i anslutning till bland annat frågan om eventuell samgång med
grannkommunerna Geta och Sund redan år 2019 har framtagandet av budgetdirektiv fördröjts.
Förslag till budgetdirektiv för Finströms kommuns budget år 2019 ges nu enligt bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner budgetdirektiv enligt bilaga och delger desamma till nämnderna
för åtgärder enligt direktiv samt till kommunfullmäktige för kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 7 juni 2018
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 8 / 6.6.2018

§ 89 REGLERING AV ARBETSTID INOM TEKNISKA SEKTORN
KS § 89
Till följd av ledighet inom tekniska sektorn under perioden september 2017 tom maj 2018 har
PoU hamnat på merarbete vilket resulterat i ett övertidssaldo per 31.5.2018 enligt bilaga.
Ledande tjänstemän förväntas ta ut eventuell över- och mertid i ledig tid, timme för timme, men
pga fortsatt ledighet inom tekniska sektorn saknas idag förutsättningar för att ta ut mertiden i
ledighet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner utbetalning av mertid till PoU enligt bilaga.
Utbetalningen sker i samband med juli lön.
Beslut:
Enligt förslag.

§ 90 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Beslut:
Sammanträdet förklaras avslutat kl 17:55. Besvärsanvisning bifogas protokollet.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 7 juni 2018
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 8 / 6.6.2018

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

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

Kommunstyrelsen i Finström, AX-22410 GODBY

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

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

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 7 juni 2018
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KOMMUNSTYRELSEN
Besvärsmyndighet är:

PROTOKOLL NR 8 / 6.6.2018

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.

Protokolljusterarnas signaturer
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