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Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag av Roger Höglund, kommunstyrelsens ordförande.
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 9 / 21.8.2018

§ 91 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
KS § 91
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.
------------§ 92 PROTOKOLLETS JUSTERING
KS § 92
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 §
och förvaltningsstadgan 73 §.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Christofer Eriksson och
Lene-Maj Johansson.
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande.
------------§ 93 FÖREDRAGNINGSLISTAN
KS § 93
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.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 22 augusti 2018
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PROTOKOLL NR 9 / 21.8.2018

§ 94 DELGIVNINGAR KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM
KS § 94
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:
Samhällsnämnden protokoll nr 5, 26.6.2018
Arbetsgruppen för äldreomsorg, slutrapport augusti 2018
Ålands Idrottscenter Ab, Balansbok 2017
Ålands Idrottscenter, ekonomisk uppföljning 1-4
Finströms kommunaltekniska Ab, styrelseprotokoll nr 118, 15.8
Geta kommunstyrelse § 92/2018, Rekrytering av byggnadsinspektör
Kommundirektörsmöte, protokoll Föglö 17.5
Svenska Finlands folkting, anhållan om bidrag inkl verksamhetsberättelse 2017
Tjänstemannabeslut K.dir §§ 20-32/2018 (jordförvärvsutlåtanden, personalrelaterat
samt öppethållande av Kommungården mm)
Tjänstemannabeslut Ek.chef (I.E) §§ 1-16/2018 (förteckning med ärenderubriker)
Tjänstemannabeslut Vik Ek.chef (N.U) §§ 17-19/2018 (förteckn med ärenderubriker)
Begäran om uppsägning, Vik Ek.chef (N.U), 4.7.2018
Godby bys fiskesamfällighet, protokoll årsmöte 27.3.2018
Landskapsregeringen, Beslut ÅLR 2018/5347, Befolkningsregisteruppgifter
Landskapsregeringen, Beslut ÅLR 2018/6256, Befolkningsregisteruppgifter
Landskapsregeringen, Remiss, Förslag till ny vallag för Åland (ÅLR 2018/6265)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
------------§ 95 BUDGETUPPFÖLJNING JAN-MAJ
KS § 95
Ekonomiförvaltningen har sammanställt en uppföljning över perioden januari till
och med maj 2018 enligt bilaga. Halvårsuppföljning dröjer ännu något till följd av
skifte på ekonomichefsposten.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar uppföljning 1-5 av budget 2018 till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 22 augusti 2018
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§ 96 KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL
KS § 96
Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Åland ska kommunstyrelsen granska lagligheten av de
beslut som fattas av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har senast sammanträtt 26.4, 17.5 och 14.6.2018 (§§ 11-38).
Protokoll: http://www.finstrom.ax/protocol.con?iPage=3&iLan=1&id=12
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen bedömer att kommunfullmäktiges beslut §§ 11-38 tillkommit i laga ordning
och att de kan verkställas, och antecknar fullmäktiges protokoll nr 2-4 2018 till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
§ 97 NYTT GYM I IDROTTSCENTER
KS § 97
Representanter för Ålands Idrottscenter Ab har presenterar sina idéer kring anläggande av ett
gym i anslutning till idrottscentret i Godby.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar presentationen till kännedom för vidare diskussion.
Konstateras:
Kommunstyrelsens ordförande Roger Höglund anmäler och beviljas jäv och deltar ej i ärendets
behandling.
Förste viceordförande Inger Rosenberg-Mattsson tilldelas ordförandeskapet i frågan.
Beslut:
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att förutsättningar för nya utrymmen för gym vid
Idrottscenter utreds och emotser ÅIC:s styrelses utredning kring alternativ för finansiering,
tidsplan och genomförande.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 22 augusti 2018
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§ 98 SAMGÅNG FINSTRÖM-GETA-SUND
FGS-styrgruppen 9.8.2018
Geta kommunfullmäktige har beslutat att Geta lämnar styrgruppens arbete (se bilaga).
Förutsättningarna för styrgruppens arbete har därmed förändrats.
Kommunindelningslag 1196/1997, § 6
En framställning om ändring i kommunindelningen som innebär att en ny kommun bildas eller
att antalet kommuner minskar kan göras av fullmäktige i en berörd kommun. I annat fall kan
framställning om en ändring i kommunindelningen göras av fullmäktige i eller en medlem av en
berörd kommun. Framställningen skall tillställas ministeriet.
Ett ärende som gäller ändring i kommunindelningen kan anhängiggöras även på initiativ av
ministeriet. I framställningen eller initiativet skall behovet av ändring i kommunindelningen
motiveras, och en utredning som behövs för ärendets bedömning skall om möjligt bifogas. Avser
framställningen eller initiativet överföring av ett eller flera områden från en kommun till en
annan kommun eller till andra kommuner, skall områdena anges med behövlig noggrannhet.
Ministeriet kan genast förkasta en framställning, om det är uppenbart att den inte kan
godkännas. Beredningen av framställningen sköts av ministeriet och andra myndigheter så som
bestäms nedan.
Grundtanken i lagen är att det är kommunernas framställning om sammanslagning som gäller
som grund för beslut och att LR bedömer ändamålsenligheten i den föreslagna
sammanslagningen. Enligt gällande lag har LR mycket små möjligheter att tvinga in en ovillig
kommun i en sammanslagning. Däremot kan LR förkasta ett förslag om sammanslagning "om det
är uppenbart att den inte kan godkännas".
Grunden kan vara att en ovillig kommun inte ingår, eller att den tilltänkta kommunen inte
uppfyller de allmänna förutsättningarna i § 3.
Följande alternativ finns och kommundirektörerna har kontrollerat med kommunutredare Siv
Sandberg att alternativen överensstämmer med Kommunindelningslag 1196/1997:
1. Styrgruppen avslutar sitt arbete.
2. Sund och Finström fortsätter arbetet att gå samman. Kommunerna behöver inte göra en ny
kommunindelningsutredning utan kan utgå från den som redan finns. Befintligt samgångsavtal
modifieras för två kommuner. Arbetsmässigt är det inte allt för stort arbete. Fördel vore dock att
Siv Sandberg kunde anlitas några timmar som konsult i det arbetet. Om Sund och Finström går in
med anhållan om att bilda en ny kommun måste LR ta upp frågan till behandling, men kan
förkasta anhållan om man bedömer att Getas frånvaro inte i tillräcklig utsträckning stärker
kommunstrukturen.
3. Bordläggning av samgående av Finström, Geta och Sund i väntan på den större utredningen
för Norra Åland och LR:s kommunindelningslag. Om LR:s lagförslag inte godkänns tas frågan om
samgång FGS upp igen av styrgruppen.
Protokolljusterarnas signaturer
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Kommundirektörernas förslag:
Styrgruppen vänder sig till kommunstyrelserna och efterhör hur de ser på styrgruppens fortsatta
arbete enligt punkterna 1-3. Svaret skall ges senast 23 augusti.
Beslut:
Styrgruppen beslutade enligt förslag med tillägget att styrgruppen konstaterar att förutsättningarna har förändrats i och med att endast två kommuner kvarstår.
Sund KS § 131 13.08.2018
Förtroendevalda i Sunds kommun har ställt sig positiva till att utreda vad det innebär med en
samgång med Finström och Geta för Sunds del. Utredningen leder fram till ett samgångsavtal
som Sundsborna kan säga sitt om i form av en enkätundersökning. Efter Sundsbornas
ställningstagande till samgång och samgångsavtal och att fakta presenterats har tanken varit att
Sunds kommunfullmäktige kan ta ställning till ett eventuellt samgående.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter meddela styrgruppen följande:
Sunds kommun fortsätter att utreda ett eventuellt samgående, genom att ge styrgruppen i
uppdrag att fortsätta sitt arbete i enlighet med punkt 2.
I andra hand föreslås bordläggning av styrgruppen arbete, i enlighet med punkt 3.
Beslut:
Mats Ekholm föreslår att styrgruppen avslutar sitt arbete, med motiveringen att det inte går att
bordlägga en arbetsgrupps arbete eftersom inte Geta längre är där och för att gå vidare bör
kommunstyrelse be om kommunfullmäktiges åsikt om ett vidare arbete gällande
kommunsamgång mellan Finström och Sund. Förslaget fick inget understöd.
Kommunstyrelsen besluter meddela styrgruppen följande:
2. Sund och Finström fortsätter arbetet att gå samman. Kommunerna behöver inte göra en ny
kommunindelningsutredning utan kan utgå från den som redan finns. Befintligt samgångsavtal
modifieras för två kommuner. Arbetsmässigt är det inte allt för stort arbete. Fördel vore dock att
Siv Sandberg kunde anlitas några timmar som konsult i det arbetet. Om Sund och Finström går in
med anhållan om att bilda en ny kommun måste LR ta upp frågan till behandling, men kan
förkasta anhållan om man bedömer att Getas frånvaro inte i tillräcklig utsträckning stärker
kommunstrukturen
Vidare besluter kommunstyrelsen att när styrgruppen slutfört sitt uppdrag gör kommunstyrelsen
en beredning inför beslut i kommunfullmäktige om samgång och samgångavtal.
KS § 98
I Getas kommunfullmäktige väcktes i våras en motion om att arbetet med samgångsavtalet
mellan Geta, Finström och Sund avbryts för Getas del. Getas fullmäktige beslöt (Geta KF §
53/1.8.2018) att bifalla motionen och godkänna dess förslag och avslutar därmed FGS-arbetet.
Geta kommun avslutar därmed också arbetet i FGS-styrgruppen.

Protokolljusterarnas signaturer
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Kommunstyrelsen har att ta ställning till vilket av de tre från FGS-styrgruppen presenterade
alternativen (FGS-styrgruppen 9.8.2018, alt 1-3 enligt ovan) kommunen väljer att gå in för. Ifall
man likt Sunds kommunstyrelse går in för alternativ 2, att fortsätta arbetet utan Geta, är frågan
under fortsatt beredning i styrgruppen för senare avgörande i respektive fullmäktige då ett
slutligt förslag till samgångsavtal föreligger. Ifall man önskar gå in för alternativ 1, att
styrgruppen avslutar sitt arbete, bör frågan omgående föras till fullmäktige för avgörande.
Värt att notera är att det vid föregående mandatperiods utgång var trepartskonstellationen
Finström-Geta-Sund som det då avgående fullmäktige inför det tillträdande fullmäktige
förordade att utreda samgång för, men att Getas nya fullmäktige även då, i januari 2016, valde
att kliva av. När Finströms och Sunds då nya fullmäktigen våren 2016 tog sina beslut om att ingå
kommunindelningsutredning var det bara de två kommunerna som var aktuella.
Enligt kommunfullmäktiges beslut (KFGE § 106/17.12.2015) hette det att ”Finströms kommun
ställer sig positiv till att gå vidare med en kommunindelningsutredning för de tre kommunerna
Finström, Geta och Sund, och öppnar även för andra kommuner i regionen att ansluta sig
och ingå i densamma”. Kommunerna Saltvik och Vårdö avböjde dock att ingå i utredningen.
Finströms nya kommunfullmäktige beslöt sedan (KFGE § 37/12.5.2016), efter Getas avhopp, i
enlighet med samarbetsutredningens rekommendation och det avgångna fullmäktiges riktgivande ställningstagande, att Finströms kommun tillsammans med Sunds kommun riktar en
förfrågan till landskapsregeringen om genomförande av en egentlig kommunindelningsutredning för de två kommunerna. Det var först efter sommaren 2016 som Geta ändå valde att
ansluta sig till utredningen som sedermera inte startades upp av LR förrän våren 2017.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen låter meddela styrgruppen för FGS att Finströms kommun önskar fortsätta
utreda ett eventuellt samgående med Sunds kommun enligt styrgruppens alternativ nummer två
(2), där avtalsförslaget anpassas för de två kommunerna, varpå kommunstyrelsen gör en
beredning inför beslut i kommunfullmäktige om eventuell samgång enligt reviderat förslag till
samgångavtal.
Kommunstyrelsens beslut delges kommunfullmäktige för kännedom och möjlighet till diskussion
på temat.
Diskussion:
Inger Rosenberg-Mattsson föreslår att kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige föreslår att
styrgruppen avslutar sitt arbete i enlighet med styrgruppens alternativ nummer ett (1). Förlaget
vinner understöd.
Miina Fagerlund understöder kommundirektörens förslag.
Omröstning:
Kommundirektörens förslag (JA) ställs mot Mattssons förslag (NEJ), med utfall enligt följande:
JA: M.F
NEJ: R.H, I.R-M, S-A.D, C.E, L-M.J, F.A
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enligt Inger Rosenberg-Mattssons förslag, att inför kommunfullmäktige föreslå att styrgruppen avslutar sitt arbete i enlighet med styrgruppens alternativ
nummer ett (1).
Protokolljusterarnas signaturer
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§ 99 REFERENSGRUPP FÖR KOMMUNREFORM
KS § 99
Ålands landskapsregering har efter avropsförfrågan (ÅLR 2017/9633) tilldelat konsultbolaget
Henricson Ab uppdraget att genomföra kommunindelningsutredningar enligt nu gällande
kommunindelningslag (FFS 1196/1997) i anslutning till och med uppdrag formulerat utgående
från de liggande lagförslagen om kommunreform och kommunstruktur.
I enlighet med lagförslaget ska Finström ingå i samarbetsområde Norra Åland, tillsammans med
kommunerna Geta, Saltvik, Sund och Vårdö, och det är för denna konstellation den av LR
initierade utredningen genomförs under hösten 2018. Övriga samarbetsområden för vilka
utredning genomförs är Södra Åland och Skärgården.
I en skrivelse till kommunerna (ÅLR 2018/3116, 18.4.2018, bil) rekommenderar landskapsregeringen kommunerna att utse högst tre förtroendevalda från respektive kommun för att verka i
en referensgrupp för respektive samarbetsområde. Där påpekas också att det i den utredning
som genomförts för Finström-Geta-Sund var representanter för de politiska presidierna samt
kommundirektörerna som medverkade i referensgruppen, ”vilket var en god lösning” enligt
skrivelsen. Referensgruppen är av rådgivande karaktär och saknar formell beslutanderätt.
Det finns inget formellt beslut eller officiell begäran från landskapsregeringen om att, hur eller
varför, med stöd i nu gällande lag (FFS 1196/1997 8 §), de enskilda kommunerna ska ingå i dessa
utredningar och uppdraget är långt anpassat efter förslagen till kommande lagstiftning, men
rekommendationen är ändå att kommunerna utser representanter till referensgrupperna. En
majoritet av Ålands kommuner har redan gjort så, inklusive de övriga kommunerna i samarbetsområde Norra Åland. I ett senare skede kommer utredarna att specificera utredningens upplägg
och referensgruppens uppdrag per samarbetsområde.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser en referensgrupp för den av landskapsregeringen initierade
kommunindelningsutredningen avseende samarbetsområdet Norra Åland och beslutar att
kommunindelningsutredarna Henricson Ab ges tillgång till sådan sekretessbelagd och annars
ickeoffentlig information som utredningen förutsätter.
Beslut:
Enligt förslag. Till referensgruppen utses kommunstyrelsens och fullmäktiges ordförande, med
styrelsens förste vice ordförande som ersättare, samt kommundirektören.

Protokolljusterarnas signaturer
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§ 100 PERSONAL: KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRORDNANDE
KS § 100
Kommundirektörens förordnande sträcker sig från 1.3.2016 tom 1.3.2019. Anställningsavtalet
stadgar att ”senast sex månader före förordnandets utgång [dvs inom aug 2018] ska frågan om
fortsatt förordnande avgöras och beslut tas om eventuell tillsvidareanställning”.
Enligt anställningsavtalet gäller också att ”lönesättningen ska årligen omprövas i sin helhet före
utgången av februari månad”. Kommundirektörens lön korrigerades senast våren 2017.
Konstateras:
Kommundirektören anmäler jäv och deltar ej i ärendets avgörande.
Kommunstyrelseordförandes förslag:
Ärendet diskuteras för vidare beredning.
Beslut:
Enligt förslag.
§ 101 PERSONAL: LÖNER INOM BARNOMSORGEN
KS § 101
Personal inom barnomsorgen har riktat en skrivelse (se bil) till kommunstyrelsen med önskemål
om harmonisering av lönerna till nivåer motsvarande de i grannkommunerna.
Löneräknaren har gjort en sammanställning (bil) som styrker förekommande mer eller mindre
negativa variationer vid jämförelse mot andra kommuner.
Att harmonisera upp barnomsorgspersonalens löner till nivåer motsvarande grann- och
potentiella samgångskommunen Sunds nivåer skulle kosta nära 53.500 euro per år.
Vid eventuell samgång förutsätter gällande lagstiftning att lönenivåerna för olika personalgrupper harmoniseras uppåt till den högsta förekommande nivån, en tid efter samgång.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till att såväl barnomsorgens som annan personals
lönenivåer ses över och jämförs mot andra kommuners nivåer inför justeringar som kan göras i
samband med närmast förestående årsskifte. Det kan dock inte i detta skede sättas som
bindande mål att samtliga löner höjs till högsta förekommande nivån i grannkommunerna.
Centralförvaltningen ges i uppdrag att bereda frågan för avgörande i anslutning till kommande
arbetsvärdering.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer
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§ 102 TECKNINGS- OCH DISPOSITIONSRÄTT TILL KOMMUNENS KONTON
KS § 102
Vikarierande ekonomichef N.U. avslutade per 31.7 sin tjänst för Finströms kommun och
efterträds från och med 20.8.2018 av M.K. som vik ekonomichef för moderskapslediga I.E.
Vik ekonomichefen bör under perioden augusti 2018 till och med mars 2019 inneha teckningsoch dispositionsrätt till Finströms kommuns bank- och fondkonton, enligt bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att för perioden augusti 2018 till och med utgången av mars 2019
bevilja vik ekonomichef M.K. tecknings- och dispositionsrätt till Finströms kommuns bank- och
fondkonton enligt bilaga samt att frånta tidigare vik ekonomichef N.U. desamma.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
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§ 103 VA-UTVECKLINGSPLAN
FKTAB § 957/ 21.11.2017
Bilaga Finströms kommunaltekniska utvecklingsplan2018
Bilaga utvecklingsplan 2012
På mötet presenteras ett förslag för en utvecklingsplan för bolaget från år 2018 och framåt
Diskussion:
Diskussion om innehåll.
VD:s förslag:
Kommunaltekniskas styrelse tar planen till kännedom och delger den Finströms kommun för
vidare behandling innan fastställande vid kommande bolagsstämma.
Beslut: Beslut enligt förslag.
KS § 60 / 18.4.2018
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar förslag till utvecklingsplan för Finströms kommunaltekniska Ab.
Beslut: Beslut enligt förslag.
FKTAB § 976/ 15.8.2018
Efter revidering i samråd med kommunaltekniskas revisor lyfts möjlighet till subventionerad
utlåning via kommunen bort och öppnar upp för att utvecklingsplanen antas som en
arbetsinstruktion till personalen.
VD:s förslag:
Styrelsen antar Utvecklingsplanen som riktgivande arbetsdokument för personalen inom
Finströms kommunaltekniska.
Beslut: Ärendet bordläggs.
FKTAB § 986/ 15.8.2018
VD:s förslag:
Styrelsen för in ändringar i VA-planen enligt följande:
Under rubriken fortsatt arbete så stryks punkten: revidering av lagstiftning
Styrelsen antar utvecklingsplanen som riktgivande arbetsdokument för personalen inom
Finströms kommunaltekniska.
Beslut: Beslut enligt förslag.
KS § 103
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar reviderad utvecklingsplan för Finströms kommunaltekniska Ab till
kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer
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på kommungården i Godby
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§ 104 UTLÅTANDE: VA-PLAN FÖR ÅLAND
SamN § 58/ 26.6.2018
Ålands Landskapsregering har av den 22 maj 2018 inkommit med begäran om utlåtande för VAplan för Åland.
Remissen görs som ett öppet förfarande, vilket innebär att envar har skriftligen rätt att yttra sig.
Utlåtanden skall lämnas till registraturen vid Ålands landskapsregering, alternativt per e-post till
registrator@regeringen.ax (ange diarienummer ÅLR 2015/ 11619 i ärenderaden) eller per post
till:
Registrator, Ålands landskapsregering Pb 1060, 22111 Mariehamn. Svaren ska ha inkommit till
registraturen senast den 15 september 2018.
För Finströms kommuns del berör den här planen både kommunens ansvarsområden såsom
tillväxtplanering, dagvattenhantering och enskilda avlopp, men främst berör planen kommunens
helägda bolag Finströms kommunaltekniskas ansvarsområden, allmänna vatten och avloppsnät.
Planen är tänkt att skapa samsyn för att bedriva VA-verksamhet på Åland, och för att identifiera
framtida utmaningar inom området. Planen har tagits fram med representation från samtliga
intressenter i samhället
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Samhällsnämnden ger som utlåtande inför kommunstyrelsen:
Samhällsnämnden bedömer att innehållet och syftet med planen är viktigt för en hållbar
samhällsutveckling, men bedömer att landskapsregeringen eller någon motsvarande aktör
behöver ta en central roll i att koordinera och strukturera uppföljningen av planen för att all
efterfrågad information och analys skall skapas och sparas på ett konsekvent sätt.
Samhällsnämnden rekommenderar även att landskapet eller någon motsvarande aktör tar
ansvar för att ta fram tillämpningsanvisningar och rådgivning specifikt inom det enskilda
avloppsområdet.
Samhällsnämnden rekommenderar även att stödpaket initieras för att på olika sätt uppnå en
mer hållbar VA-verksamhet.
Samhällsnämnden bedömer att liggande förslag med fördel kan användas som stöd i framtida
budgetprocesser och stöder även vidareutvecklingen av VA-planen för Åland.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
FKTAB § 987/ 15.8.2018
Bilaga: VA-plan för Åland
VD:s förslag:
Finströms kommunaltekniska ger som utlåtande inför kommunstyrelsen:
Finströms kommunaltekniska omfattar andemeningen bakom planen och särskilt att VA-sektorn
skall vara självbärande.
Sett till förverkligande av planen och utvecklingen av VA-sektorn ser Finströms
kommunaltekniska att finansiering av VA-verksamheteten som den enskilt största utmaningen
för den framtiden, speciellt förnyelse av ledningsnät och hålla vardera av vatten och
avloppsverksamheterna självbärande var för sig.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 22 augusti 2018
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Periferikommuner som av regionalt omfattande miljöskäl tvingats avsluta sina
områdesreningsverk och istället tvingas pumpa sitt avloppsvatten till Mariehamn blir tungt
belastade med deltagande i den utbyggnad och de kostnader som uppstår när de behöver
pumpa sitt avloppsvatten genom andra aktörers ledningsnät.
Man ser också svårigheter i att kunna räkna tillbaka de kostnader som uppstår om man vill
förbättra avloppsnätens prestanda väsentligt i avseende inläckage till nätet.
Då Finströms kommunaltekniska har verksamhet inom vattenskyddsområden kommer även en
högre kostnad av detta för bl.a. anordnad jour, högre beredskap, och mer kontroller av
verksamheten då konsekvenserna av driftstopp i verksamheten är större för andra kommuner.
Denna beredskap är något som finns till för alla Ålands vattens anslutnas intresse, men
kostnaden belastar Finströms kommunaltekniskas abonnenter.
För att samhällsutvecklingen inte skall bromsas behövs även god beredskap att hantera
utbyggnadsområden. Utbyggnader som är initierade av externa parter medför ofta mer
kostnader, något som det behöver finnas metoder för att hantera utan att VA-bolagens ekonomi
blir lidande.
Om det finns områden som är i särskilt behov av särskild VA-hantering bör detta bedömas av den
part, förslagsvis landskapsregeringen, som har bäst koll på miljön ur ett regionalt perspektiv.
Dessa områden borde sedan prioriteras att saneras. Stödmedel lär vara nödvändiga så att
kostnaden blir skälig för de enskilda abonnenterna.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
KS § 104
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar Finströms kommunaltekniska Ab utlåtande enligt FKTAB §
987/15.8.2018 (ovan), och avger det såsom kommunens yttrande över VA-plan för Åland, med
tillägg av önskemålet att även lagstiftningen på vatten- och avloppsområdet ses över med
särskilt fokus på finansieringsförutsättningarna för verksamheten i enlighet med resonemang
framförda från Ålands kommunförbund i den aktuella frågan (ÅKF § 26/29.6.2018).
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
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§ 105 UTLÅTANDE: NYTT GRUNDAVTAL FÖR OMSORGSFÖRBUNDET
KS § 105
Ålands omsorgsförbund kf (ÅOF) begär in medlemskommunernas ställningstaganden gällande
förslag till nytt grundavtal.
Avtalsförslaget har arbetats fram av en arbetsgrupp med representanter för medlemskommunerna och behandlats i förbundets styrelse och fullmäktige.
I korthet innebär förslaget att ÅOF åtar sig förverkligandet av lagen om samordning av
kommunernas socialtjänster (KST).
Förslaget till finansiering baseras på solidarisk och tidsmässig utjämning. Varje kommun betalar
andelar enligt 90 % befolkning 7-64 år och 10 % skattekraft.
Med förslaget till grundavtal ska KST kunna förverkligas 1.1.2020 varvid förbundet antar namnet
Kommunernas socialtjänst kf, med utökade uppgifter enligt lag.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar Ålands omsorgsförbund kf:s förslag till nytt grundavtal för
Kommunernas socialtjänst kf och emotser kommande diskussioner om det praktiska
organiserandet jämte lokaliseringen av socialtjänsterna, med betoning på vikten av förekomst av
regionala sateliter.
Kommunstyrelsens beslut delges kommunfullmäktige för kännedom och möjlighet till diskussion
på temat.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer
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§ 106 UTLÅTANDE: LAGFÖRSLAG WEBBPLATSER OCH MOBILA APPLIKATIONER
KS § 106
Ålands landskapsregering ger tillfälle att lämna synpunkter på utkast till lagförslag om tillgängliga
webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen (ÅLR 2018/5327), enligt bilaga.
Ålands kommunförbund har avgett yttrande över lagförslaget (ÅKF § 27/2018), enligt bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar Ålands kommunförbunds yttrande över förslag till lag om tillgängliga
webbplatser och mobila applikationer och avstår från att avge något eget utlåtande i frågan.
Beslut:
Enligt förslag.

§ 107 UTLÅTANDE: LAGFÖRSLAG OM KOLLEKTIVTRAFIKTJÄNSTER
KS § 107
Ålands landskapsregerings lagberedning ger möjlighet för kommunerna att inkomma med
yttranden över utkast till lagförslag om kollektivtrafiktjänster (ÅLR 2015/9587), enligt bilaga.
Ålands kommunförbund har avgett ett yttrande över lagförslaget (ÅKF 14.8), enligt bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar Ålands kommunförbunds yttrande över förslag till lag om
kollektivtrafiktjänster och avstår därför från att avge något eget utlåtande i frågan.
Beslut:
Enligt förslag.

§ 108 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Beslut:
Sammanträdet förklaras avslutat kl 18:56. Besvärsanvisning bifogas protokollet.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer
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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:
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
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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

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 22 augusti 2018
18 (18)

Utdragets riktighet bestyrkes

