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§ 100 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KS § 100 / 17.8.2022 
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 § och förvaltningsstadga 10 
kap.  

Beslut: 

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och till antalet närvarande ledamöter 
beslutfört. 

--- 

§ 101 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KS § 101/ 17.8.2022 
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 79 §.  

Beslut:  

Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Madeleine Lindblom och 
Anna Hedenberg  
 

Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 

--- 

§ 102 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KS § 102 / 17.8.2022 
Ärendena behandlas i den ordning som anges på föredragningslistan, såvida organet 
inte besluter annorlunda. Till behandling kan även beslutas att uppta sådana ärenden 
som inte nämns i sammanträdeskallelsen, enligt förvaltningsstadgan 67 §.  

Beslut: 

Föredragningslistan fastställs utan ändringar. 

--- 
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§ 103 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KS § 103/ 17.8.2022 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:  

 Egna nämnder, beslutsorgan, tjänstemannabeslut 

- Aktuellt från koncern- och intressebolag 

 Kommunalförbund, gemensamma organ 

 Landskapsregeringen 

 Övrigt 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 

 

Beslut:  

Enligt förslag. 

--- 
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§ 104 FÖRFRÅGAN OM INTRESSE ATT DELTA I ARBETSGRUPP  

KS § 104/ 17.8.2022 
 
 

Bilaga  Förfrågan Hammarlands kommun 

 

Kommunstyrelsen i Hammarland har inkommit med en förfrågan till Finströms 
kommun om intresse av att delta i en utredning kring ett högstadium för västra Åland. 
Utredningen berör främst Hammarland och Eckerö, som i dag är medlemmar i Södra 
Ålands Högstadiedistrikt.   

 

I diskussioner kring utredningen har framförts önskemål om att Finström skulle 
tillfrågas kring deltagande i utredningen.  

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen i Finström utser utbildningschef Cecilia Johansson att i mån av 
möjlighet och tid delta i den arbetsgrupp som Hammarland och Eckerö avser att 
tillsätta. 

Finströms kommun meddelar samtidigt att det i dagsläget inte finns några planer på 
att från Finströms sida förändra samarbetsmönster eller områdesindelningar inom 
undervisningsverksamheten.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

--- 
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§ 105 ANHÅLLAN OM TILLÄGGSMEDEL 

InvN § 43 /14.6.2022 
 

Bilaga 1 Assistentbehov Källbo skola 2022–2023 

 

Inför hösten finns ökat behov av olika typer av speciallösningar för elever i Källbo 
skola. Orsaken till att dessa utökningar inte finns budgeterade 2022 är främst 
pandemin, men även det allmänna världsläget som fört med sig en stor psykisk 
ohälsa som visar sig bland annat i att barnen inte kan komma till skolan eller i skolan 
mår så dåligt att de behöver väldigt mycket vuxennärvaro. 
Att undervisningen varit separerade i så kallade "bubblor" under nästan 2 läsår har 
även medfört att det sociala samspelet inte fungerar och vi behöver tid för 
återhämtning. Vidare kan distansundervisning, hur bra Källbo skola än gjorde den, 
inte jämföras med närundervisning. 

 
Pedagogisk personal prioriteras för eleverna, men situationen just nu kräver 
vuxennärvaro i form av elevassistenter. Källbo skola har i basbemanningen 4 
elevassistenter och en extra elevassistent budgeterad för 2022.  

 

Inför hösten finns i Källbo skola behov av utökning med 4 elevassistenter (deltid), 
totalt utökning med 269,3% för 5 månader till en totalkostnad om 40 000€. 

 

Enligt fastställd budget 2022 får anställningar endast ske inom ramen för de för 
ändamålet i budget fastställda medlen och antalet anställda. Nämnderna skall göra 
en behovsprövning inför varje anställning. Omdisponering som ökar eller minskar 
löneanslaget (lönekostnader och lönebikostnader) jämfört med den ursprungliga 
budgeten men som inte påverkar resultatområdets nettoanslag skall tillställas 
kommunstyrelsen för godkännande. Förflyttningar mellan budgetramar, drift och 
investering samt eventuella tilläggsbudgeter skall alltid sedan godkännas av 
fullmäktige. 

 

Utbildningschefens förslag:  

Invånarnämnden omfattar Källbo skolas äskande om utökning av fyra 
elevassistenter, 269,3% för 5 månader och anhåller till kommunstyrelsen om 
tilläggsanslag på 40 000€ för utökade personalkostnader.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 



                                               KOMMUNSTYRELSEN      MÖTE NR 09/22/ 17.8.2022 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 18 augusti 2022  

 7 (16)  

 

KS § 105/ 17.8.2022 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Invånarnämndens anhållan 
om tilläggsanslag beviljas. 

 

Beslut: 

Enligt förslag.  

Kommunstyrelsen beslöt att inför Ålands kommunförbund påtala behovet av 
tilläggsfinansiering av kostnader som direkt och indirekt relaterar till hanteringen av 
Covid-19 och nedstängningen av samhället under perioder. 

--- 
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§ 106 BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR INDIVIDUELLA TILLÄGG ENLIGT GÄLLANDE 

KOLLEKTIVAVTAL 

KS § 106/ 17.8.2022 
 

Enligt 2 kap 11 § i allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA kan anställda vid 
kommunala myndigheter erhålla individuella tillägg som arbetsgivaren beslutar om. 
Minst 1,3 % av summan av de uppgiftsrelaterade löner för den personal i kommunen 
som omfattas av AKTA skall användas till individuella tillägg. 

Syftet är att motivera de anställda i sitt arbete eftersom de då har möjlighet att 
påverka sin lön med sin arbetsprestation. 

Individuella tillägg har av någon anledning inte tillämpats i Finströms kommun på det 
sätt som Allmänna Kommunala Tjänste- och Arbetskollektivavtalet (AKTA) under lång 
tid förutsatt. 

Personalsekreteraren har tagit fram grunder (bilaga) för individuella tillägg. 
Grunderna har omfattats av berörda arbetstagarorganisationer vid förhandlingar i 
juni 2022, protokollet som bilaga. 

 

Målsättningen är att under hösten 2022 genomföra bedömningar enligt kriterierna 
och tillämpa de individuella tilläggen från och med 2023. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen omfattar förslaget till grunder för individuella tillägg såsom 
tillämpning av bestämmelserna i AKTA 2.kap 11 §.   

 

Beslut:  

Enligt förslag. 

--- 
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§ 107 BUGETUPPFÖLJNING 1-6 2022 

KS § 107/ 17.8.2022 
 

Ekonomichefen har sammanställt en budgetuppföljning för innevarande års första 
hälft, enligt bilaga. 

 

 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tecknar budgetuppföljningen för kvartal 2 till kännedom. 

 

Beslut:  

Enligt förslag. 

--- 

  

Kostnadställen Finströms Kommun

Budgetdel (flera objekt)

Kostnadsslag Extern

Kolumnetiketter

2022

Radetiketter Summa Fastställd budget Summa / Fastställd budget totalt

A3000   RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN 1 391 398,46 -216 672,40 -321 %

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER 790 789,70 643 663,50 61 %

A3120   Försäljningsintäkter 236 622,40 224 495,00 53 %

A3170   Avgiftsintäkter 308 652,81 206 596,50 75 %

A3240   Understöd och bidrag 9 956,65 9 000,00 55 %

A3250   Övriga verksamhetsintäkter 235 557,84 203 572,00 58 %

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER -6 995 565,53 -7 288 229,90 48 %

A4110   Personalkostnader -3 034 918,64 -3 155 480,50 48 %

A4170   Köp av tjänster -3 119 529,01 -3 297 665,90 47 %

A4200   Material och förnödenheter -518 258,67 -460 798,50 56 %

A4230   Understöd -288 146,13 -329 000,00 44 %

A4270   Övriga verksamhetskostnader -34 713,08 -45 285,00 38 %

A5100   SKATTEINKOMSTER 5 663 784,41 4 889 500,00 58 %

A5110   LANDSKAPSANDELAR 1 950 221,90 1 933 394,00 50 %

A6100   FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -17 832,02 -20 000,00 45 %

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -375 000,00

Totalsumma 1 391 398,46 -216 672,40 -321 %
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§ 108 KOMMUNSTYRELSENS MÖTEN UNDER HÖSTEN 2022    

KS § 108/ 17.8.2022 
 

Bifogas förslag till kommunstyrelsemöten och antaganden kring tidpunkterna för 
kommunfullmäktiges möten under hösten som bilaga. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslut om preliminära mötesdatum och tidpunkter enligt förslag 

 

Beslut:  

Enligt förslag. 

--- 
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§ 109 ÖVERFÖRING AV ANSVAR FÖR VALÄRENDEN 

KS § 109/ 17.8.2022 
 

I enlighet med de planerade förändringarna till ansvarsfördelningen som redogjordes 
för ks § 79/18.5.2022 utreddes ansvaret för centralvalnämndens administration och 
uppgifter som hör till förhandsröstningar och förberedelser inför val.  

 

Kommundirektören har berett ärendet vidare i samråd med berörda, och de 
tjänstebeskrivningar för administratörer som antogs ks § 89/8.6.2022 beaktade den 
kommande förändringen.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen besluter att ansvaret för administrationen av valärenden från och 
med 1.9.2022 övergår från Biblioteks och kulturchef Inger-Louise Andersson till 
administratör Ann-Katrine Silfvernagel.  

Biblioteks och kulturchef Inger-Louise Andersson sköter från och med 1.9.2022 
ärenden som rör kommunens slutarkiv.  

Förvaltningsstadgan med bilagor uppdateras under året för att spegla denna och 
andra förändringar i ansvarsfördelning. Tjänstebeskrivningar uppdateras för 
berörda tjänster.  

Arbetstider och lönesättning påverkas inte av förändringen. 

 

Beslut:  

Enligt förslag. 

--- 
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§ 110 IBRUKTAGANDE AV VALDATASYSTEM 

KS § 110/ 17.8.2022 
 

Justitieministeriet i riket har under 2022 närmat sig de åländska kommunernas 
centralvalnämnder med erbjudande om att ta i bruk det valdatasystem som riket 
använt sig av under närmare 20 års.  

 

Närmare redogörelse i PM, bilaga. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen bör, i egenskapen av det organ i kommunen som ansvarar för 
valförberedelser mellan och inför val, besluta att Finströms kommun avser att ta i 
bruk valdatasystemet vid riksval från och med de riksval som hålls 2023. 

Beslutet delges Centralvalnämnden i kommunen och justitieministeriets valenhet. 

 

Beslut:  

Enligt förslag. 

--- 
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§ 111 UTLÅTANDE ÖVER UTKAST TILL LANDSKAPSLAG OM KLIENTAVGIFTER 

INOM SOCIALVÅRDEN 

KS § 111 /17.8.2022 
 

Ålands Landskapsregering har 10.8.2022 i utskick gett kommunerna och 
kommunförbunden möjlighet att senast 31.8.2022 inkomma med synpunkter på 
utkast till Landskapslag om klientavgifter inom socialvården.   

Utskicket som bilaga 

Det som skickats ut är inte en färdig lagframställning utan lagstiftningspromemoria 
samt utkast till lagtext, samtidigt meddelas att lagförslaget inte kommer att gå ut på 
remiss på grund av tidsnöd eftersom landskapsregeringens avsikt är att den nya 
lagen skall träda i kraft 1.1.2023 

Det störst ändringarna ur kommunens synvinkel är att avgiftstaket föreslås sänkas 
från 692 e till 300 e, att justeringen av inkomstgränser binds till annat index 
(konsumentprisindex för Åland i stället för folkpensionsindex), att möjlighet att ta ut 
avgift för outnyttjad service införs.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen framför synpunkter på det preliminära lagförslaget.  

Kommundirektören befullmäktigas att inom augusti utforma Finströms kommuns 
utlåtande efter att ha hört berörda verksamheter inom kommunen.  

 

Beslut:  

Enligt förslag. 

--- 
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§ 112 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSHÄNVISNING  

KS § 112 /17.8.2022 

 

 

Beslut: 
Sammanträdet förklaras avslutat kl 17:46. Besvärshänvisning bifogas protokollet. 
--- 
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A N V I S N I N G   F Ö R   Y R K A N D E   P Å   R Ä T T E L S E   O C H   B E S V Ä R  
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING  
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen 
rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  § § 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,109,111 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  § § 100,110 
 
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:   §§ 100,110 
 
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  


