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§ 153 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KST § 153  
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. 
------------- 

§ 154 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KST § 154  
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 73 §.  
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Lene-Maj Johansson och 
Sven-Anders Danielsson. Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets 
avslutande. 
------------- 

§ 155 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KST § 155  
Ärendena behandlas i den ordning som anges på föredragningslistan, såvida orga-
net inte besluter annorlunda. Till behandling kan även beslutas att uppta sådana 
ärenden som inte nämns i sammanträdeskallelsen, enligt förvaltningsstadgan 64 §.  
 
Beslut: 
Föredragningslistan godkänns med tillägg av följande ärenden av brådskande natur: 
 
§ 171 GEMENSAM RÄDDNINGSMYNDIGHET 
 
------------- 
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§ 156 DELGIVNINGAR KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KST § 156/8.11.2017 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:   
 

Begäran Ämbetsverk om lantbruk 10.okt 

Begäran Tingsrätten medlare 17.okt 

Beslut LR, Allm landskapsandel 2017 o 2018 samt juster år 2018 13.okt 

Beslut LR, Basbelopp f landskapsandelen drift grundskolor 2017 o 2018 13.okt 

Beslut K.dir 14/17, Ansökan om ledighet, lantbr.sekr (2 dgr sem, 3 dgr komp) 19.okt 

Beslut LR, Jordförvärv i Finström (beviljas), ÅLR 2017/5838 24.okt 

Beslut LR, Jordförvärv i Finström (beviljas), ÅLR 2017/5865 26.okt 

Beslut Geta KST § 173, Samarbete biblioteksverksamhet 1.nov 

Beslut Geta KST § 174, Gemensam tjänst som samhällsplanerare 1.nov 

Beslut Geta KST § 175, Gemensam barnomsorgsledare 1.nov 

Beslut Geta KST § 181, Styrgrupp för FGS-utredningen 1.nov 

Beslut K.dir 15/17, Ansökan om ledighet och kursdeltagande, PoU-chef 6.nov 

Beslut K.dir 16/17, Ställningstagande rörande ställplats för husbil 7.nov 

Beslut PoS tjänstemannabeslut i personalärenden §§ 14-43 maj-okt 

Brev LR, Landskapet och kommunerna i förslag till budget 2018 30.okt 

Brev Ålands kommunförbund, Klargörande med anledning av LR:s budget 1.nov 

Fullmakt Fullmakt att företräda Finström vid brand- och räddningsförbund 1.nov 

Inbjudan Ålands brand- och räddningsförbunds höstmöte, 11.11 17.okt 

Inbjudan RÅL om gemensam räddningsmyndighet, 23.11 17.okt 

Inbjudan Ålands Vatten m fl, Vattendag på Åland, 16.11 
 Kallelse Kommunalförbundet Oasen, förbundsfullmäkt (inkl budget) 17.11 27.okt 

Protokoll Räddningsområde Ålands landskommuner, protokoll nr 5 12.okt 

Protokoll Invånarnämnden, protokoll nr 9 31.okt 

Protokoll Samhällsnämnden, protokoll nr 10 31.okt 

Skrivelse Ålands omsorgsförbund, förtydligande om KST-arbetsgruppen 30.okt 

Utlåtande Norra Ålands kommundirektörer, om lantbruksförvaltningen 31.okt 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 157 BUDGETUPPFÖLJNING JAN-SEP 

KST § 157/8.11.2017 
Ekonomiförvaltningen har sammanställt en budgetuppföljning för perioden januari 
till september och önskar därutöver även delge senast tillgängliga skatteprognos för 
återstoden av innevarande år, enligt bilaga. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar budgetuppföljning och skatteprognos till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 158 BUDGET 2018 

KST § 11/25.1.2017 
I anslutning till budgetprocessen för innevarande år framfördes i samråd mellan 
ledningsgruppen och de politiska presidierna önskemål om modernisering och 
utveckling av budgetarbetet. Som centrala punkter framfördes bland annat att 
budgetdirektiven bör tas fram tidigare och som princip baseras mer på senast kända 
utfall istället för innevarande års rambudget samt att de i ett tidigt skede ska 
förankras intersektoriellt. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en referensgrupp för utveckling av 
budgetarbetet, bestående av representanter för ledningsgruppen och de politiska 
presidierna. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. Till gruppen utses kommundirektören och ekonomichefen samt 
kommunstyrelseledamöterna Sven-Anders Danielsson och Inger Rosenberg-
Mattsson. 
 

KST § 56/5.4.2017 
Referensgruppen för utveckling av budgetarbetet tagit fram ett förslag till direktiv 
inför fastställande av budgetramar för år 2018. 
Kortfattat bygger förslaget på att budgetprocessen tidigareläggs och att driftsramar 
och investeringsprojekt godkänns redan i juni. 
Som grund för driftsramarna per resultatområde utgår man från föregående års 
preliminära bokslut beaktat de äskanden som inkommer. 
Budgeten som sådan och processen för framtagande av densamma antas med detta 
kunna bli mer levande och vital.  
Referensgruppen har i sitt arbete även uppmärksammat det önskemål som 
framförts vid strategimöten om utredning av eventuell kommande skatteväxling. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner direktiv inför fastställande av budgetramar för år 
2018 enligt bilaga och ger referensgruppen för modernisering av budgetarbetet 
utökat uppdrag att utreda en eventuell skatteväxling inför år 2018. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med tillägg att direktiven tillsänds kommunfullmäktige till kännedom. 

 
KFGE § 15/11.5.2017 

Beslut: 
Enligt förslag. 
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InvN § 72/23.5.2017 

Bilaga 6 Vart är vi på väg? 
Bilaga 7 Investeringsäskanden, Invånarnämnden 
Bilaga 8 Hållbarhetsseminariet 18 05 2017 för samhällsnämnden och   

  invånarnämnden (Roadmap). 
 

Nämnderna har fått nya direktiv inför fastställande av budgetramar år 2018. Kommunstyrelsen 
inbegär redan i maj nämndernas framställning av kända förändringar och äskanden inom driften, 
samt investeringsäskanden åren 2018-2020. Detta för att fullmäktige ska kunna omfatta 
planerade investeringar redan i juni så att projektplaner, planering och projektering kan utföras 
redan under hösten. 

 
Personal- och servicechefens förslag:  
Att invånarnämnden delger kommunstyrelsen informationen. 

 
Beslut:  
Invånarnämnden delger kommunstyrelsen information med tillägg om att utökade utrymmen 
behövs för skol- och fritidshemsverksamhet, barnomsorgs- och äldreomsorgsverksamheten. 
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SamN § 82/30.5.2017  
Bilaga äskanden enhetsvis 
Bilaga roadmap 
Sammanfattning över äskanden finns listat i bilagan. Generellt så finns stora investeringsbehov 
initierat från flertalet av kommunens enheter, samt att ökade driftskostnader på fastighets- och 
vägsidan kan antas då flera fastigheter har mindre ombyggnadsbehov som väntar samt att 
underhållsbehovet är stort på de äldre kommunalvägarna. 
Investeringsbehov är listat enligt önskemål som framkommit under budgetseminarium. 
 
Planerings- och utvecklingschefens förslag: 
Samhällsnämnden delger underlagen till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
Beslut: 
Beslut enligt förslag med tillägg om att Samhällsnämnden vill sätta särskild vikt vid att 
förutsättningar för att inrätta en samhällsplaneringsfunktion utredes. 

 
KST § 94/6.6.2017 

Nämnderna har i enlighet med direktiv inför fastställande av budgetramar för år 2018 behandlat 
sina preliminära budgetförslag där man sökt identifiera kända behov och önskemål för det 
kommande budgetåret. Tanken är att äskandena förs till fullmäktige för diskussion kring och 
prioriteringar av projekt och åtgärder, inför det vidare budgetarbetet.  

 
Invånarnämnden och samhällsnämnden höll 18 maj ett gemensamt budgetseminarium på temat 
hållbarhet och tog där fram en så kallad ”road map” enligt bilaga.  

 
Noteras bör att det av landskapsregeringen nu godkända förslaget till nytt landskapsandels-
system indikerar ett mer osäkert utfall för Finströms del, till skillnad från det förslag som nyligen 
var på remiss till kommunerna. 
 

 Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar nämndernas sammanställningar till kännedom och diskussion för vidare 
beredning i den fortsatta budgetprocessen, med uppmaning till nämnderna att i fråga om 
investeringar i första hand överväga alternativ till nybyggnation, då investeringstrycket överlag 
är omfattande och osäkerheten är stor rörande kommande behov. Även på driftssidan är 
utrymmet begränsat och förutsättningarna ännu ovanligt osäkra. 
Kommunstyrelsen godkänner uppdaterade budgetdirektiv enligt bilaga och delger dessa 
tillsammans med nämndernas sammanställningar kommunfullmäktige till kännedom. 

 
 Beslut: 
 Enligt förslag. 
 

KFGE § 25/15.6.2017 
Beslut: 
Kommunfullmäktige tar efter diskussion uppdaterade budgetdirektiv till kännedom. 
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KST § 110/23.8.2017 

Kommunstyrelsen håller sittande möte på Källbo skola och har för den fortsatta 
budgetbehandlingen bjudit in budgetansvariga för grundskola samt barnomsorg för 
muntlig redogörelse av nämnda verksamheters upplevda behov på investeringssidan. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen noterar den muntliga föredragningen och därpå följande diskussion till 
kännedom inför den fortsatta budgetbehandlingen. 
Till nästa styrelsemöte bjuds in budgetansvariga för äldreomsorg samt kultur och fritid för 
redogörelse av upplevda behov på investeringssidan. 

 
Beslut: 

 Enligt förslag. 
 
 
KST § 127/13.9.2017 

Kommunstyrelsen håller sittande möte på Rosengårds serviceboende och har för den 
fortsatta budgetbehandlingen bjudit in budgetansvariga för äldreomsorg samt kultur och 
fritid för muntlig redogörelse av nämnda verksamheters upplevda behov på 
investeringssidan. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen noterar den muntliga föredragningen och därpå följande diskussion till 
kännedom inför den fortsatta budgetbehandlingen. 

  
Beslut: 

 Enligt förslag. 
 
 
KST § 141/18.10.2017 
  

Förvaltningen har upprättat en sammanställning över nämndernas budgetförslag, enligt 
bilaga. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 106 BUDGETFÖRSLAG 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020 INVÅNARNÄMNDENS FÖRVALTNING 
 
INV § 106 

Fördelning av invånarnämndens budgetförslag 

 

 
  

Personal- och servicechefens förslag: Att invånarnämnden godkänner budget-
förslaget för invånarnämndens förvaltning 2018 och ekonomiplan 2019-2020 och 
sänder ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 

Beslut: Enligt förslag. Invånarnämnden konstaterar att det finns behov av stora 
investeringar inom nämndens alla ansvarsområden och föreslår att kommun- 
styrelsen tillsätter en arbetsgrupp för att kartlägga behov och ta fram en åtgärds- 

strategi. 

 
§ 108 BUDGETFÖRSLAG 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020 FÖR SKOLA OCH FRITIDSHEM 

 
INV § 108 

Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2018 den 17.08.2016 § 107. Enligt 
dessa direktiv skall budgetramen bygga på utfall i bokslut 2016 med möjlighet att 
utöka ramen vid konkret hänvisning till budgetseminarium i enlighet med bilaga.  
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De ansvariga tjänstemännen har tagit fram ett budgetförslag för Källbo skola och 
fritidshemmet utifrån den givna ramen på 1 590 717 €, förslaget ligger 17 551 € 
under ram.  

Källbo skola bifogar tre investeringsäskanden för 2018. Projektering för utbyggnad 
av Källbo skola, flytt av lekredskap samt flytt av ljud- och ljusanläggningens styrning.  

NÅHD: s budget fastställs i förbundsfullmäktige i mitten av oktober. I förslaget ökar 
Finströms kostnader eftersom elevantalet ökat från 88 elever i bokslut -16 till 95 
elever i budget 2018. Därutöver ökar kostnaderna för elever i specialklass där 
enbart Finström har elever i dagsläget.  

 

Budgetförslaget presenteras av skolföreståndare Sofi Ekholm och skoldirektör 
Cecilia Johansson.  

 

Skoldirektörens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2018 och 
ekonomiplan 2019 - 2020 samt Källbo skolas tre investeringsäskanden och skickar 
dem vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling.  

 

Beslut: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2018 och ekonomiplan 2019-
2020 samt Källbo skolas investeringsäskanden enligt bilaga 4 och omfattar drift-
äskanden enligt bilaga 5 och 6. 

 

§ 110 BUDGETFÖRSLAG 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020 FÖR BARNOMSORGEN 
 

INV § 110 
Barnomsorgens budget omfattar barnomsorg i daghem (inklusive barnomsorgens 
förvaltning) och övrig barnomsorg. 

 

Ramen för driftsbudgeten år 2018 bygger på utfall i bokslut 2016. Barnomsorgens 
ram utgående från utfall i bokslut 2016 är 1.810.000 € och budgetförslaget för år 
2018 är 1.849.244 €. Tidigare har inlämnats budgetäskanden med hänvisning till 
nuvarande behov vilket innebär att en utvidgad ram har lagts för barnomsorgen 
(1.870.000 €). Målsättningen har varit att inrymma utökningarna inom den 
ursprungliga ramen. 

 

De största skillnaderna mellan bokslut 2016 och budget 2018 för barnomsorgen 
utgörs av följande: 

- Anslag för byråsekreterare 20 % av heltid. 

- Utökning av personalresurser vid Pålsböle daghem. 

- Minskning av anslag för familjedagvårdare. 
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-  Anslaget för köptjänst av specialbarnträdgårdslärartjänster har ökat i och 
med att verksamheten vid Norra Ålands högstadiedistrikt har utökats. 

 

Investeringsförslagen grundar sig på behov av ökning av antalet barnomsorgsplatser 
i kommunen samt vidareutveckling av befintliga enheter. 

 

Barnomsorgsledarens förslag: Föreslås att invånarnämnden godkänner 
budgetförslaget för barnomsorgen 2018 samt investeringsförslagen enligt bilagor 
och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 

Beslut: Enligt förslag. 

 
§ 112 BUDGETFÖRSLAG 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020 ÄLDREOMSORGEN 

 
INV § 112 

Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2018 den 06.06.2017 § 94. Enligt 
dessa direktiv skall budgetramen bygga på utfall i bokslut 2016 med möjlighet att 
utöka ramen vid konkret hänvisning. 

 

Ansvariga tjänstemän har tagit fram ett budgetförslag för äldreomsorgen. Budget-
förslaget presenteras av föreståndaren vid Rosengård. 

 

Motiveringar till avvikelser 

- Idag har Rosengårds kök en matutkörare i arbetsavtal tillsvidare. 

- Fullmäktige beslöt våren 2014 att inrätta ett köksbiträde (68%) i arbetsavtal 
tillsvidare. Sedan dess har interna förändringar skett inom köksverksamheten, 
vilket har resulterat att personalen har anställs i tidsbundna avtal. 

- För hållbar personalpolitik är det viktigt att personalen anställs i arbetsavtal 
tillsvidare, särskilt när även verksamheten är i behov av denna serviceform. 
Idag har verksamheten två matutkörare/köksbiträden med tidsbundna avtal. 

- Köp av tjänster: utökat behov av demensvårdsplatser. 

 

Föreståndare vid Rosengårds förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2018 och 
ekonomiplan 2019 - 2020 samt bilaga 15 investeringsäskanden och skickar dem vidare till 
kommunstyrelsen för vidare behandling.  

 
Beslut: Enligt förslag. 
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§ 113 BUDGETFÖRSLAG 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020 CENTRALKÖKET 
 

INV § 113 
Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2018 den 06.06.2017 § 94 . Enligt 
dessa direktiv skall budgetramen bygga på utfall i bokslut 2016 med möjlighet att 
utöka ramen vid konkret hänvisning. 

 

Ansvariga tjänstemän har tagit fram ett budgetförslag för centralköket. 
Budgetförslaget presenteras av bespisningschefen vid centralköket. 

 

Motiveringar till avvikelser 

- I dagsläget tillverkar centralköket mat till barnomsorgen och skolan, medan 
Rosengårds kök som en skild enhet under äldreomsorgen lagar mat till 
serviceboendet och hemservicen. Målsättningen är att personalen skall höra 
till en enhet, förman bespisningschef och en ansvarig kock. Detta för att 
förbättra arbetsgemenskapen och hjälpa varandra vid arbetstoppar och 
utveckla verksamheten 

 

Bespisningschefens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2018 och  
ekonomiplan 2019 - 2020 och skickar dem vidare till kommunstyrelsen för vidare 
behandling.  

 
 

Beslut: Enligt förslag. 

 
§ 117 BUDGETFÖRSLAG 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020 SOCIALVÅRD 
 
INV § 117  

Socialchefen har uppgjort ett förslag till budget för socialvården 2018. 
Resultatområdena omfattar socialförvaltning, service för barn och familjer (anstalts- 
och familjevård inom barnskyddet, annan barn och familjevård), service för 
handikappade (handikappservice, specialomsorgen, närståendevård för yngre), 
missbrukarvård samt övrig socialvård (utkomststöd, sysselsättning). 
 

Budgetförslaget utgår från kända behov.  

De viktigaste förändringarna: 

- Anslaget för sysselsättning är avsevärt högre än tidigare år till följd av ett 
ökat behov. Trots det utökade anslaget kommer inte alla aktuella klienter att 
erhålla sysselsättning under året.  

- Pelaren (Ål. Fountainhouse) har ansökt om att teckna avtal med Finströms 
kommun, kommunen har för 2017 beviljat 5000 € i verksamhetsbidrag. 
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Kostnaden för antalet besök 2017 beräknas dock uppgå till en kostnad över 
5 000 €. Föreslås att verksamhetsbidrag beviljas för 2018 om 5 000 €.  

- Familjerådgivningen på Åland kommer att dra igång en stödgrupp för 
våldsutsatta kvinnor. Kostnaden för en deltagare beräknas uppgå till ca 500 
euro. Kommunen har inte tagit ställning till Familjerådgivningens förfrågan. 
För ändamålet har ingenting budgeterats. 

- Antal vårddygn inom barnskyddet utökade med 365, oklart hur behovet ser 
ut andra halvan av året. 

- Kostnaderna för specialomsorgen ökar. Ålands omsorgsförbunds 
budgetförslag har ej ännu inkommit.  

- Anslaget för svenskspråkig missbrukarvård på Pixnekliniken är lägre än 
tidigare år tillföljd av högst antagligen ibruktagning av ett nytt avtalssystem. 
Anslaget omfattar enbart medlemsavgift för 2018.  

- Kostnaderna för närståendestöd beräknas öka till följd av ökade kostnader 
pga. lagstiftningsförändringar men också ökat nyttjande av avlastning.  

 

Socialchefens förslag: 

Invånarnämnden konstaterar att budgetförslaget för socialvården ligger 211 546 € 
över den givna ramen om intäkterna beräknas minska med 17 615 € och godkänner 
förslaget till budget enligt bilagor och sänder ärendet till kommunstyrelsen för 
vidare behandling. 
 

Beslut: Enligt förslag. 

 

§ 121 BUDGETFÖRSLAG 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020 KULTUR OCH FRITID 
 

INV § 121 
Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2018 den 06.06.2017 § 94. Enligt 
dessa direktiv skall budgetramen bygga på utfall i bokslut 2016 med möjlighet att 
utöka ramen vid konkret hänvisning. 

 

Motiveringar till avvikelser 

- Jämfört med bokslutet 2016 så ligger förslaget ca 22.400 euro över ramen. 
För att köptjänster 2016 var lägre än tidigare år. 

 

Biblioteks- och kulturchefens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 
2018 och ekonomiplan 2019-2020 samt investeringsäskanden och skickar dem 
vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 118 BUDGET TEKNISK SEKTOR OCH HYRESHUS 2018 
 

SamN § 118/ 8.11.2017 
Bilaga 

Tjänstemännen inom teknisk sektor har tagit fram ett förslag till driftsbudget och 
ekonomiplan för 2018-2020. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag:  

Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och ekonomiplan och ger det som 
sitt förslag till kommunstyrelsen. 

Beslut: Beslut enligt förslag. 

 
 
§ 119 BUDGET BYGGNADSINSPEKTION  2018 

 
SamN § 119/ 8.11.2017 

Bilaga 

Byggnadsinspektören har tagit fram ett förslag till driftsbudget och ekonomiplan för 
2018-2020. 

Byggnadsinspektörens förslag:  

Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och ekonomiplan och ger det som 
sitt förslag till kommunstyrelsen. 

Beslut: Beslut enligt förslag. 

 
 
§ 120 BUDGET INVESTERINGAR 2018-2020 

 
SamN § 120/ 8.11.2017 

Bilaga 

Planerings- och utvecklingschefen har tagit fram ett förslag till investeringsplan för 
2018-2020. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag:  

Samhällsnämnden omfattar förslaget till investeringsplan och ger det som sitt 
förslag till kommunstyrelsen. 

Diskussion: 

Breidablicks påtagliga framtida renoveringsbehov och höga driftskostnader 
diskuterades. 

Beslut: Beslut enligt förslag. 
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KST § 147/18.10.2017 

Utöver samhällsnämndens beredning enligt ovan (SamN § 120/26.9.2017) 
konstaterade invånarnämnden vid sitt möte 26-27.9 (InvN § 106) att det finns 
behov av stora investeringar inom nämndens alla ansvarsområden och nämnden 
föreslår därför att kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp för att kartlägga 
behov och ta fram en åtgärdsstrategi. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tar förslag till investeringsplan till kännedom och diskussion, 
omfattar densamma i huvudsak och återremitterar investeringsbudgeten i sin 
helhet för vidare beredning inom ledningsgruppen i samråd med styrelse- och 
fullmäktigeordförandena. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

KST § 158/8.11.2017 
Förvaltningen presenterar ett preliminärt budgetförslag enligt bilaga, för diskussion i 
kommunstyrelsen och som underlag inför fullmäktiges fastställande av skattesatser. 
 

Utgående från nämndernas förslag, prognosticerade skatteintäkter med oförändrade 
skattesatser samt landskapsandelar enligt senast tillgängliga preliminära kalkyler, ser 
Finströms kommun inte ut att kunna budgetera för något överskott år 2018. Liggande 
förslag skulle snarare innebära ett underskott om cirka en halv miljon euro.  
 

Finströms kommun har fem år i rad både budgeterat för och redovisat överskott. De 
senaste åren har kommunen hört till en av få kommuner på Åland som alls kunnat 
budgetera för positiva resultat.  
 

Orsaken till det väntade underskottet består uteslutande i tillfälligt minskade landskap-
sandelar (ca 300.000 mindre än innevarande år) samtidigt som en tillfällig nedgång i 
inkomstskatteintäkterna (ca 235.000 mindre än budget för innevarande år). I budgetförs-
laget finns också måttliga men förekommande ökningar i verksamheternas driftskostnader, 
främst pga ökat tryck på lagstadgade tjänster.  

 

När det gäller landskapsandelarna träder det nya landskapsandelssystemet i kraft 1.1.2018. 
Det nya systemet är i sig självt egentligen till Finströms fördel, trots att den totala summan 
minskas med drygt 3 ME (ca 10 %). Skulle det nya systemet tillämpas på innevarande år 
skulle Finström erhålla ca 250.000 euro mer än i dag, medan i stort sett samtliga andra 
åländska kommuner missgynnas i det nya systemet. Det nya systemet innehåller därför en 
övergångsutjämning som gör att även Finström de första åren alltså får mindre i ersättning. 
 

Beträffande skatterna är det inkomstskatteintäkterna som minskar pga konkurrenskrafts-
avtalets effekter samt som följd av korrigeringar för tidigare års debiteringar, en sk 
rytmstörning som kan härledas till den skattesänkning som gjordes inför innevarande år.  
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Redan till de därpå följande budgetåren i planperioden väntas såväl landskapsandelar som 
skatteintäkter åter öka och även passera nivåerna för innevarande år, varpå kommunen 
enligt ekonomiplan för åren 2019-2020 åter bör kunna budgetera för visst överskott. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att just år 2018 av ovanstående skäl innebär en kraftig men 
tillfällig nedgång på finansieringens intäktssida, av orsaker utom kommunens kontroll. 
 
Budgetförslaget innehåller också investeringar (åren 2018-2020: 1,6 + 1,3 + 0,8 ME), som 
dock i föreliggande version enligt bilaga kraftigt bantats ner utgående från nämndernas 
äskanden (8,4 ME för perioden, se bil). Då har bl a konstaterade behov av ökad kapacitet i 
såväl skola som daghem skjutits på framtiden, liksom visst underhåll av infrastruktur och 
teknik. Skulle äskade investeringar beviljas skulle nya banklån behöva lyftas år 2020. 
 
I investeringsbudgeten finns nu heller inte upptaget anslag för nya eller uppgraderade 
förvaltningsutrymmen, pga osäkerheter kring ev samgång och finansieringsförutsättningar 
etc. Att förverkliga bygget av nya kontor för en sammanslagen kommun går helt enkelt inte 
med befintliga kassamedel. Det sammanlagda och egentliga investeringsbehovet för 
perioden är därmed avsevärt större än vad som nu föreslås i liggande förslag till budget 
och ekonomiplan. 

 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen tar det preliminära budgetförslaget enligt bilaga till diskussion och för 
desamma kommunfullmäktige till kännedom och för diskussion inför fastställande av 
skattesatser för år 2018. Särskilt fokus ägnas investeringar inför eventuell samgång. 

 
Beslut:  
Enligt förslag, med tillägg och ändringar som införs i bilaga. 
------------- 
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§ 159 INKOMSTSKATTESATSEN FÖR ÅR 2018  

KST § 159/8.11.2017 
Upptas till behandling Finströms kommuns inkomstskattesats för år 2018.  
 
Fram till millennieskiftet hade Finström en skattesats om 16,50 procent, vilket 
motsvarade det dåvarande åländska genomsnittet. Åren 2002-2009 höjdes skatten 
successivt i anslutning till de stora investeringar som då genomfördes. Åren 2009 
tom 2016 uppbars 19,50 procent. Inför innevarande år 2017 sänktes den till 19,00, 
med tillägg av ”fortsatt långsiktig målsättning att kommunens skattetryck åter ska 
närma sig det vägda genomsnittet för Ålands kommuner” samt att ”till året därpå 
utreda möjligheter för en ytterligare sänkning tillsammans med en skatteväxling”.    
 
Det vägda genomsnittet för Ålands kommuner år 2017 är 17,61 procent (lands-
bygden 17,43 %). Högsta förekommande är Kökar med 19,75 procent. Två 
kommuner; Lumparland och Sund, uppbär 19,50 procent. Övriga Norra Åland 
varierar mellan 16,75-19,00 procent. 
 
Enligt Finlands kommunförbunds skatteprognos (okt) för Finströms kommun (bil) 
väntas kommunalskatteintäkterna år 2018, med bibehållen skattesats, bli ca 
235.000 euro mindre än budgeterat för innevarande år.  
 
En procentenhet på inkomstskatten motsvarar ca 395.000 euro (0,25 % = 98.500 E).  
 

Det preliminära budgetförslaget innebär ett underskott om cirka en halv miljon 
euro, med oförändrade skattenivåer. Nedgången antas emellertid vara tillfällig. 
 
Det finns ett uppenbart värde i kontinuitet i skatteuttaget och man bör i princip inte 
låta tillfälliga upp- och nedgångar i finansieringen avgöra beskattningen enskilda år.   
 
Frågan om en eventuell skatteväxling mellan inkomst- och fastighetsskatt bedöms 
av kommundirektören som lämplig att avvakta med inför eventuell sammanslagning 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för år 
2018 fastställs såsom oförändrad till 19,00 procent, men med fortsatt långsiktig 
målsättning att kommunens skattetryck åter ska närma sig det vägda genomsnittet 
för Ålands kommuner (17,61 % år 2017) samt att fortsatt utreda förutsättningarna 
för en eventuell skatteväxling mellan inkomst- och fastighetsbeskattningen.    
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
-------------  
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§ 160 FASTIGHETSSKATTER FÖR ÅR 2018 

KST § 169/9.11.2016 
Upptas till behandling fastighetsskatternas procentsatser för år 2018. 
 
   Finström Snitt Åland +/- 0,25 %-enh 
Allmän fastighetsskatt:   0,75 %  0,37 ca 58.000 E 
Stadigvarande bostadsbyggnad: 0,00 % 0,14 ca 128.000 E 
Övriga bostadsbyggnader:   0,90 %  0,90   
Obebyggda byggplatser  3,00 % 
Allmännyttiga samfund  0,00 % 
 
Finström uppbär år 2017 en allmän fastighetsskatt högre än genomsnittet för 
Ålands kommuner, men ingen skatt för stadigvarande bostadsbyggnad. För ”övriga 
bostadsbyggnader” (fritidshus mm) uppbär sedan långt tillbaka samtliga kommuner 
på Åland maximalt vad lagen tillåter. För kraftverk har inte fastställts någon 
avvikande fastighetsskatt. Inför år 2017 infördes en särskild fastighetsskatt för 
obebyggd byggplats och avskaffades helt fastighetsskatten för allmännyttiga 
samfund.  
 
Av kommunens sammanlagda skatteintäkter om cirka nio miljoner euro år 2017 står 
de olika fastighetsskatterna alla tillsammans för blott 226.000 euro (2,5 %. 
 
Frågan om en eventuell skatteväxling mellan inkomst- och fastighetsskatt bedöms 
av kommundirektören som lämplig att avvakta med inför eventuell sammanslagning 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer fastighetsskatternas 
procentsatser såsom oförändrade för år 2018, enligt ovan.  
 
Diskussion: 
Ledamot Sven-Anders Danielsson föreslår en sänkning av allmänna fastighetsskatt, 
från 0,75 till 0,50 procent, därutöver enligt  kommundirektörens förslag. 
Förslaget understöds av Miina Fagerlund. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt enligt Sven-Anders Danielssons förslag, att 
inför kommunfullmäktige föreslå en sänkning av allmänna fastighetsskatten från 
0,75 till 0,50 procent, därutöver oförändrat enligt  kommundirektörens förslag. 
------------- 
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§ 161 TAXOR OCH AVGIFTER 

§ 107 Taxor och avgifter Källbo skola och fritidshemsverksamhet 
 
INV § 107 

Enligt förvaltningsstadgan för Finströms kommun 47§, punkt 11 skall nämnden 
initiera ändringar av stadgor, instruktioner och taxor som andra organ beslutar om 
samt ansvara för att övriga taxor och allmänna direktiv hålls aktuella. 

 

Skoldirektörens förslag: Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att taxor 
och avgifter för år 2018 fastställs enligt förslaget i bilaga 2. 

 

Beslut: Enligt förslag. 

 
§ 109 Taxor och avgifter för BARNOMSORGEN 
 
INV § 109 

För kommunens barnomsorg uppbärs avgifter enligt fastställd taxa. Grunderna för 
taxan finns i §§ 22-23 i barnomsorgslagen för landskapet Åland 2011:86 samt i 
landskapslagen om ändring av barnomsorgslagen för landskapet Åland 2017:56.  

I dessa stadgas bl. a. om inkomstgränser baserat på familjens storlek samt vilka 
inkomster som ska beaktas vid fastställande av barnomsorgsavgifterna. 

 

Landskapslagen om ändring av barnomsorgslagen för landskapet Åland 2017:16 
medför följande förändringar fr.o.m. 01.01.2018 gällande avgifter för kommunal 
barnomsorg: 

- Maxavgift är justerad till 240 € för heltidsomsorg. 

- Inkomstgränserna är justerade. 

- Bifogat förslag över barnomsorgstaxa fr.o.m. 01.01.2018 omfattar 
ovanstående ändringar samt ytterligare justeringar av kommunens 
avgiftssystem: 

- För halvtidsomsorg erläggs 60 % av avgiften för heltidsomsorg. 

- Samma inkomstgränser oberoende av huruvida familjemedlemmarna som 
inräknas i familjens storlek är vuxna eller barn. 

- Syskonrabatten justeras så att den är 30 % för det andra barnet samt för 
därefter följande barn 50 %. 

- Då uppgifter över semesterpenningens storlek saknas beaktas en 
semesterpenning motsvarande 5 % av lönen. 
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Barnomsorgsledarens förslag: Föreslås att invånarnämnden godkänner förslaget till 
barnomsorgstaxa fr.o.m. 01.01.2018 enligt bilaga samt överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för vidare behandling. 
 

Beslut: Enligt förslag. 

 
§ 111 Taxor och avgifter för ÄLDREOMSORGEN 
 
INV § 111 

Enligt förvaltningsstadgan för Finströms kommun 47§, punkt 11 skall nämnden 
initiera ändringar av stadgor, instruktioner och taxor som andra organ beslutar om 
samt ansvara för att övriga taxor och allmänna direktiv hålls aktuella. 
 

Föreståndaren vid Rosengårds förslag: Invånarnämnden föreslår inför kommun-
styrelsen att taxor och avgifter, samt hyror för år 2018 hålls oförändrade förutom 
index-justeringarna som fastställs i slutet på året. 
 

Beslut: Enligt förslag. 

 
§ 116 Förslag till taxor och avgifter för SOCIALVÅRDEN 
 
INV § 116 

Enligt förvaltningsstadgan för Finströms kommun 47§, punkt 11 skall nämnden 
initiera ändringar av stadgor, instruktioner och taxor som andra organ beslutar om 
samt ansvara för att övriga taxor och allmänna direktiv hålls aktuella. 

 

Inför 2015 förändrades arvodena och kostnadsersättningarna för 
stödpersoner/familjer. Inför 2018 föreslås enbart mindre förenklingar. Arvode och 
kostnadsersättning för stödpersoner och stödfamiljer är inte fastställt i lag. 

Under 2017 har intressebevakare inom barnskyddet inte anlitats, arvodet föreslås 
behållas oförändrat inför 2018. Arvodet ligger under Rädda barnens 
rekommendation för utbildade intressebevakare 2017 är 110 euro/h.  

Arvodet och kostnadsersättning för familjehem fastställt enligt lagens krav, 
kommunen tillämpar tre olika nivåer. I kommunen tillämpas tre olika nivåer som 
årligen indexjusteras. Indexjusteringen för 2018 är ännu inte fastställd. 
 

Socialchefens förslag: Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att arvoden 
och kostnadsersättningar för stödpersoner/familjer samt arvode för intresse-
bevakare inom barnskyddet fastställs enligt förslag i bilaga. Samt att arvode och 
kostnadsersättningar för familjevård behålls oförändrade för år 2018, dock så att de 
indexjusteras i enlighet med direktiv från ÅSUB, avrundat upp till närmsta hela euro. 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 120 TAXOR OCH AVGIFTER KULTUR OCH FRITID 
 
INV § 120 

Enligt förvaltningsstadgan för Finströms kommun 47§, punkt 11 skall nämnden 
initiera ändringar av stadgor, instruktioner och taxor som andra organ beslutar om 
samt ansvara för att övriga taxor och allmänna direktiv hålls aktuella. 

 

Biblioteks- och kulturchefens förslag: Invånarnämnden föreslår inför kommun-
styrelsen att taxor och avgifter för år 2018 fastställs enligt förslaget i bilaga 25. 

 

Beslut: Enligt förslag. 

§ 122 AVGIFTER 2018 
 

SamN § 122/ 8.11.2017 
Tjänstemännen under samhällsnämnden har tagit fram ett förslag till avgifter för 
2018. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag:  

Samhällsnämnden omfattar förslaget avgifter och ger det som sitt förslag till 
kommunstyrelsen. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

 

KST § 161/8.11.2017 
Förvaltningen har sammanställt och bearbetat nämndernas förslag till taxor och 
avgifter till ett sammanhängande dokument enligt bilaga. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar förslag till taxor och avgifter för år 2018 enligt bilaga 
och för dem till kommunfullmäktige för fastställande. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------ 
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§ 162 ARVODE OCH KRITERIER FÖR STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD 2018 

 Bilaga 17:  Anvisning stöd för närståendevård 2018 

 Bilaga 18: Nuvarande kriterier stöd för närståendevård 

 
INV § 114 

Nedan följer förslag till Finströms kommuns arvoden och kriterier för stöd för 
närståendevård fr.o.m. 01.01.2018. Senast kriterierna sågs över var 2014 och då 
fastslogs också arvodet för avlösarservice. Smärre justeringar i kriterierna föreslås 
och en tydligare anvisning för stödet har tagits fram. Som bilaga finns också nu 
gällande kriterier för stödet.  

Under hösten kommer socialkansliet att ta fram tydlig information kring lag om stöd 
för närståendevård 3a § där kommunen vid behov ska förbereda närståendevårdare 
för vårduppdraget och ordna utbildning för dem. Kommunen ska också vid behov 
ordna undersökningar av närståendevårdares välmående och hälsa samt sådana 
social- och hälsovårdstjänster som stöder vårdarnas välmående och vårduppdrag. 
Lagändringen träder i kraft den 01.01.2018. 
 

Socialchefens förslag: Invånarnämnden antar anvisning för stöd för närståendevård 
i Finströms kommun fr.o.m. den 01.01.2018 inklusive kriterier för beviljande av 
stödet.  

Föreslås inför kommunstyrelsen att arvodeskategorierna indexjusteras (upp till 
närmsta hela euro) inför 2018 i enlighet med direktiv från Social- och 
hälsoministeriet. Det föreslås även att kommunstyrelsen i fortsättningen delegerar 
rätten att fastställa de indexjusterade arvodeskategorierna (upp till närmsta hela 
euro) årligen i enighet med direktiven från Social- och hälsovårdsministeriet. 

 

Beslut: Enligt förslag. 

 

KST § 162/8.11.2017 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar enligt invånarnämndens förslag att arvodeskategorierna 
för närståendevård indexjusteras upp till närmaste hela euro inför 2018 samt att 
kommunstyrelsen i fortsättningen delegerar åt invånarnämnden rätten att fastställa 
desamma årligen i enighet med direktiven från Social- och hälsovårdsministeriet. 

Kommunstyrelsen konstaterar också att dylika befogenheter behöver regleras 
tydligt i relevanta styrdokument vid pågående översyn och korrigering av desamma. 
 

Beslut: 

Enligt förslag. 
------------ 
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§ 163 STYRGRUPP FÖR KOMMUNINDELNING FINSTRÖ-GETA-SUND    

KST § 163/8.11.2017 
Kommundirektörerna har träffats och diskuterat önskemålet att bilda en politisk styrgrupp för 
att styra och koordinera arbetet framåt i de tre kommunerna efter att kommunindelnings-
utredningen Finström-Geta-Sund färdigställdes, såsom dryftades inom den politiska referens-
gruppen för Siv Sandbergs kommunindelningsutredning. Utredning och avtalsutkast enl bil. 
 
Styrgruppens sammansättning motsvarande den politiska referensgruppen (högst tre medlem-
mar per kommun) alternativt motsvarande organisationskommissionen enligt Sandbergs 
slutrapport (Finström 4 st, Sund 3 st och Geta 2 st) har diskuterats. Kommundirektörerna och de 
ekonomiansvariga föreslås vara beredande i gruppen. Vidare har det från Sunds kommun 
utryckts önskemål om tre medlemmar och en ersättare, antingen så att alla tre kommuner har 
tre medlemmar eller i enlighet med vad Sandberg föreslår i sin rapport, med motiveringen att få 
ett så bred politisk förankring i kommunerna så att en återkoppling sker smidigt.  

 
Kommundirektörens förslag: 
Styrgruppens uppdrag fastställs till:  

- att bereda kommunernas ställningstagande till samgång, inklusive bearbetat 
utkast till samgångsavtal 

- Göra ställningstaganden kring samt ha beredskap och mandat att praktiskt 
ordna hörande av och förankring hos invånare och övriga – alltså eventuella 
invånarmöten och/eller opinionsundersökningar 

- utreda finansiella förutsättningar; diskutera kommunernas syn på skatteuttag 
samt begära från landskapsregeringen skriftligt svar på avsikten att ordna 
bortfallet i landskapsandelens basbelopp för grundskola 

- anhålla hos landskapsregeringen inför en möjlig samgång om extra 
investeringsunder-stöd för iordningställande av nya kommunkanslilokaler samt 
att gå till mötes med särskilt stora tunga kända investeringsbehov  

- diskutera varandras budgetarbete och ekonomiplaner, målsättning att förankra 
och diskutera kring (större) investeringar, nyanställningar och större 
förändringar i driftsbudget inför och efter samgång 

- i större omfattning än tidigare hantera befintliga samarbeten, externa 
köptjänster och andra delvis gemensamma beslutsorgan 

- föra fram ett ställningsstagande kring tidsaspekten för möjlig samgång; en 
realistisk och konkret tidsplan för fortsatt process tas fram 

- framtagande av ställningstagande kring hur man ska ta fram den nya 
kommunens namn och vapen. Ett antal alternativ tas fram att föra fram för 
avgörande 

- behandla och ta fram förslag kring vad nuvarande kommundirektörer och 
ledande tjänstemän ska göra i en ny kommun 

 



                                                                 KOMMUNSTYRELSEN                     PROTOKOLL NR 12/ 8.11.2017 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 9 november 2017  

 25 (37)  

 

Gruppen bör ha allt klart i god tid för avgörande beslut i respektive kommunfullmäktige inom 
mars månad 2018. Till styrgruppen väljs två representanter och en ersättare för att representera 
Finström. Ärendet jämte bilagor tillställs kommunfullmäktige för kännedom och diskussion. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. Till styrgruppen utses kommunstyrelsens respektive kommunfullmäktiges 
ordförande som vid förhinder kallar ersättare. 
------------ 
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§ 164 LÖNESÄTTNING FÖR SOCIALARBETARE 

KST § 164/8.11.2017 
Finströms kommun har en socialarbetare som arbetar i självständigt arbete med barnskydd för 
två kommuner.   
I anslutning till påbörjad arbetsvärdering framkommer orsak att korrigera lönesättningen. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att den aktuella socialarbetaren erhåller uppgiftsrelaterad grundlön 
om 3.100 euro/månad från och med 1.1.2018 tillsvidare.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------ 
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§ 165 LÖNESÄTTNING FÖR FASTIGHETSSKÖTARE 

KST § 165/8.11.2017 
Finströms kommun har tre stycken fastighetsskötare, närmaste förman är kommuningenjören. 
I anslutning till påbörjad arbetsvärdering framkommer orsak att korrigera lönesättningen. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att fastighetsskötarna erhåller uppgiftsrelaterad grundlön om 2.160 
euro/månad från och med 1.1.2018 tillsvidare. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------ 
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§ 166 PERSONLIG ASSISTANS ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN 

KST § 166/8.11.2017 
 

I Finströms kommun får personlig assistans enligt handikappservicelagen sedan år 2015 
uppgiftsrelaterad grundlön enligt AKTA 04SOS06A.  Lönesättning bör vara enligt 04PER010.  

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att lönesättningen för personlig assistans enligt handikappservice-
lagen ändras till 04PER010 från och med 1.1.2018 tillsvidare. 
 
Konstateras: 
Ledamot Miina Fagerlund anmäler och beviljas jäv och avlägsnar sig under ärendets behandling. 
 
Diskussion: 
Ledamot Inger Rosenberg-Mattsson föreslår återremiss. Understöd finns. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet återremitteras för vidare utredning. 
------------ 
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§ 167 OMBILDNING FRÅN TILLFÄLLIGT TILL TILLS VIDARE ARBETSAVTAL, KÖK 

KST § 167/8.11.2017 
I anslutning till påbörjad arbetsvärdering kommer under hösten 2017 nya tjänste- och 
arbetsbeskrivningar att skrivas för personal som arbetar i kommunens olika kök. 
I invånarnämndens förslag till budget för äldreomsorg (InvN § 112/2017) omnämns avsikten att 
ombilda centralkökets köksbiträde/matutkörare från tillfälliga till tills vidare gällande arbetsavtal. 
För en hållbar personalpolitik är det viktigt att personalen anställs i arbetsavtal tillsvidare, särskilt 
när verksamheten är i bestående behov av denna funktion. 
 
Under år 2017 har bemanningen fördelats på tre personer som delar på totalt 1,75 årsverken. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att ge invånarnämnden i uppdrag att verkställa ombildandet av 
tillfälliga köksbefattningar enligt ovan till tills vidare gällande befattningar inom ramen för i 
budget anslagna medel och avsikter samt totalt antal årsverken motsvarande de nuvarande. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------ 
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§ 168 SOCIALKANSLIETS SKRIVELSE RÖRANDE ARBETSMILJÖ 

KST § 168/8.11.2017 
Socialkansliets personal har riktat en skrivelse till arbetsarskyddet i kommunen. Där påtalas fel 
och brister i arbetsmiljön i de baracker där kansliet huserar. Kommunens arbetsmiljögrupp har 
bemött skrivelsen och sänt den till kommunstyrelsen för vidare åtgärder samt till invånar- 
respektive samhällsnämnden jämte arbetarskyddsfullmäktige för kännedom. 
 
Kommunledningen är väl medveten om problematiken och arbetar för att få en lösning till stånd. 
Orsakerna är många till att den tillfälliga lösningen med baracker blivit så långvarig. Bland annat 
har osäkerheter rått och varierande bud givits från olika håll rörande såväl socialvårdens 
samordning, regional eller för hela Åland genom KST etc, som rörande eventuella 
kommunsammanslagningar samt lösningar för kommunens förvaltningsutrymmen i övrigt. 
 
I budget för innevarande år fanns upptaget medel för om- och tillbyggnad av Kommungården för 
att möjliggöra för socialkansliets personal att rymmas in i samma hus som centralförvaltningen. 
Dessa planer har dock lagts åt sidan i avvaktan på utgången i andra parallella processer.  
 
Avsikten är nu att genom interna rockader och smärre ombyggnader av Kommungården så 
snabbt som möjligt ge utrymme för socialkansliets personal. Arbetena har inletts och målet är 
att socialpersonalen ska kunna flytta in i huset kort efter årsskiftet. Projektet genomförs i dialog 
med berörd personal. 
 
Bilagor: Socialkansliets skrivelse 21.9 samt arbetsmiljögruppens bemötande 5.10 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen tar socialkansliets skrivelse till kännedom och hänvisar till pågående arbete 
för att möjliggöra socialkansliets flytt till Kommungården så snart som möjligt. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------ 
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§ 169 GEMENSAM BARNOMSORGSLEDARE UNDER NÅHD 

KST § 144/18.10.2017 
Med anledning av den nya grundskolelagen samt behovet av en samordning och samsyn inom 
barnomsorgen behandlade NÅHD:s förbundsstyrelse (FST § 56/27.9.2017) frågan om en 
gemensam barnomsorgsledare för norra Åland underställd distriktet, enligt bilaga.  
 

Kommundirektören önskar i sammanhanget lyfta det faktum att Finström i dag har en egen 
barnomsorgsledare på heltid och att man med smärre omorganiseringar torde kunna erbjuda 
andra kommuner att köpa in sig i densamma tjänsten med Finström som värdkommun. 
 

Vartefter barnomsorgen alltmer såväl juridiskt som organisatoriskt förs över från den sociala 
sektorn mot utbildningssektorn och får karaktär och status som en mer pedagogiskt inriktad 
förskoleverksamhet än en social omsorg, behöver såväl huvudmannaskapet som den fysiska 
placeringen av ledningen ses över. 
 

I anslutning till pågående kommunindelningsutredning för tre av norra Ålands fem kommuner 
bör man också överväga vilka funktioner som med fördel ligger på primärkommunerna, med 
eller utan samarbete och samordning, respektive gemensamma organ såsom kommunalförbund. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till tanken på en för norra Åland gemensam barnomsorgs-
ledning för norra Åland och begär invånarnämndens utlåtande i frågan, men vill som alternativ 
till att funktionen underställs skoldistriktet hålla öppet för alternativet att den kan tillhandahållas 
som köptjänst med Finström som värdkommun, med start tidigast 2019 beroende på utgången i 
andra pågående utredningar om kommunstruktur med mera. 
Kommunstyrelsen ber också andra norråländska kommuner att i sina ställningstaganden med 
anledning av NÅHD:s initiativ även överväga värdkommunsalternativet. 

 

 Beslut: 
 Enligt förslag. 

 
INV § 133 

 Bilaga 5: Skrivelse från NÅHD samt tjänstebeskrivning  

 Bilaga 6: Olika scenarier och konsekvenser. 
 

Bildningsväsendet ser väldigt olika ut i de Åländska kommunerna. Följande verksamheter 
underlyder bildningsväsendet på Norra Åland. (Finlands kommunförbund, Bildningsför-
valtning i svenskfinland, 2012). 
 

Sund och Vårdö 
●dagvård, förskola, grundskoleutbildning, kulturverksamhet, biblioteksverksamhet, morgon- och 
eftermiddagsverksamhet. 
Geta 
●barnomsorg och grundskoleutbildning. 
Saltvik 
●dagvård, förskola, grundskoleutbildning, fri bildning, kultur-, idrotts-, ungdoms- och biblioteksverksamhet. 
Finström 
●grundskoleutbildning, morgon och eftermiddagsverksamhet. 
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I Finströms kommun finns en invånarnämnden sedan 01 01 2016 som innefattar både 
skol- och socialnämnd (barnomsorg). Samt verksamhetsområden som bibliotek, kultur, 
fritid, äldreomsorg och centralkök. 
Barnomsorgsledaren bereder och föredrar ärenden vid invånarnämnden. 
Skoldirektören bereder och föredrar ärenden vid invånarnämnden. 
Invånarnämnden består av 7 ledamöter. 
 

Finströms kommun har en heltidsanställd barnomsorgsledare med personalansvar för tre 
daghem, ett gruppfamiljedaghem. Antal barnomsorgsplatser är 145 och antalet personal 
är ca 40. 
Barnomsorgen är underställd socialkansliet och närmaste förman är socialchefen. 
 

Från och med årsskiftet saknar barnsomsorgen personal som kan sköta om administrativa 
uppgifter. Det behövs resurser för att handlägga barnomsorgstaxor och avgifter, samt för 
hemvårdsstöd.  
 

Barnomsorgspersonalen ser stora fördelar om barnomsorgens alla verksamhetsområden 
bildas till en större helhet genom till exempel kommunsammanslagning. Detta bildar en 
god grund för att utveckla barnomsorgsservicen på olika nivåer. 
Barnomsorgsenheter behöver finnas utspridda i hela regionen. Barnomsorgsservice 
behöver finnas året runt, dag som natt. 
 

Det är av stor vikt med enhetlig och likvärdig service, t.ex. när det gäller att fastställa 
avgifter och taxor, beviljande av hemvårdsstöd, att kunna erbjuda varierat utbud av 
barnomsorg, innefattande hel- och deltid, samt andra nödvändiga arrangemang som 
möter upp dagens arbetande vårdnadshavare. 
 

Inom barnomsorgen finns en stor personalgrupp som behöver gott stöd och ledarskap för 
att trivas och utvecklas. Utifrån dagens situation kan inte barnomsorgsföreståndarna 
överta arbete och uppgifter från barnomsorgsledaren. 
Barnomsorgsledaren har personalansvar samt nära kontakt med vårdnadshavare som är i 
behov av service och barnomsorg. Inom ansvarsområdet ingår även planerings-, 
utvecklingsuppgifter, samt ekonomiska- och administrativa uppgifter. 
 

Det finns en viss osäkerhet hur all service skall skötas och på vilket sätt inom den 
kommunala sektorn. Olika utredningar och processer löper på parallellt, samma ovisshet 
gäller lagstiftningen. 
 
I dagsläget finns ett genuint intresse för att Finströms kommun erbjuder sig att vara en 
värdkommun t.ex. för barnomsorgen i ett första skede förslagvis från år 2019, eller om 
intresse innan dess finns för kommunsammanslagning. 
 

Vi har en heltidsanställd barnomsorgsledare med personalansvar, som bereder och 
föredrar ärenden till en nämnd. Med dagens resurs som barnomsorgsledare på heltid 
klarar vi av Finströms kommuns behov, om flera kommuner vill köpa barnomsorgs-
ledartjänster behöver denna utökas och detsamma gäller för byråsekreterarfunktionen. 
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Att endast ha en personal gör att systemet är sårbart, det är av stort vikt att arbeta upp 
en god barnomsorgsstab för att säkerställa att barnomsorgsservicen bedrivs säkert, tryggt 
med likvärdig service. 
En stor fördel är om barnsomsorgsledaren arbetar mot en nämnd och inte flera nämnder 
så att likvärdig service kan erbjudas till alla, såsom avgifter och taxor samt annan service 
som bedrivs inom barnomsorgen. 
 

Kommunstyrelsen har begärt att invånarnämnden ger utlåtande i frågan och önskar även 
att nämnden tar fram alternativ för hur BO funktionen kan lösas. 
 

Personal-och servicechefen har tillsammans med barnomsorgsledaren utarbetat olika 
scenarier och konskevenser, se bilaga 6, som handlar om BO funktionen nu och i 
framtiden. För tillfället är framtiden oviss när det gäller eventuella kommunsamman-
slagningar därför har vi valt att ta fram flera möjliga lösningar utifrån Finströms kommuns 
perspektiv och målsättningen är en gemensam BO funktion. 
 

Personal- och servicechefens förslag:  

Att invånarnämnden föreslår värdkommunsalternativet tidigast från 2019 beroende på 
utgången i pågående utredningar om kommunstrukturer för norra Åland. 
 

Beslut:  

Med anledning av ovanstående beredning och som svar på kommunsstyrelsens 
förfrågan har invånarnämnden tagit ställning till följande;  

Så snart som möjligt bör en tydligare organisationsstruktur utformas i kommunen 
där barnomsorgen utgör ett eget verksamhetsområde med en barnomsorgsledare 
underställd personal- och servicechefen. I detta skede förordar invånarnämnden 
inte en överföring av barnomsorgsledningen till NÅHD med beaktande av eventuella 
kommunstrukturförändringar och kommande ny lagstiftning. 

Invånarnämnden ställer sig positiv till samarbete och försäljning av tjänster under 
förutsättning att byråsekreterarresurser anställs enligt behov dock saknas resurser 
för detta gällande kommunens eget behov fr.o.m. årsskiftet. Invånarnämnden 
ställer sig tveksam till åtagande av uppgifter som innebär beredning i flera nämnder 
för barnomsorgsledaren. 
 

KST § 169/8.11.2017 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen omfattar invånarnämndens yttrande och konstaterar behovet av 
tydligare organisationsstruktur för barnomsorgen, samt utgående från svar från 
norråländska kommuner även att förutsättningar för den närmaste framtiden 
saknas för att förverkliga en gemensam barnomsorgsledare i egen regi, och förordar 
inte heller en överföring av barnomsorgsledningen till NÅHD. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

------------ 
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§ 170 FÖRFRÅGAN OM MEDLEMSKAP I MISE  

KST § 170/8.11.2017 
Kommunalförbundet Ålands Miljöservice (Mise) har riktat en förfrågan till kommunen om 
intresse att åter bli medlem i förbundet. 
 
Finströms kommun lämnade Mise vid årsskiftet 2012-2013 och har sedan dess ett välfungerande 
samarbete med Saltviks kommun på avfalls- och renhållningsområdet. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att avböja kommunalförbundet Ålands miljöservice förfrågan om 
medlemskap. Ärendet delges samhällsnämnden till kännedom. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------ 

 

§ 171 GEMENSAM RÄDDNINGSMYNDIGHET 

KST § 171/8.11.2017 
Den gemensamma räddningsnämnden har beslutat att inbjuda samtliga kommuner till ett 
diskussionsmöte torsdagen den 23 november 2017 kl 12.30 i Jomala kommunkansli angående 
frågan om en gemensam räddningsmyndighet. 
 
Kommunerna ombeds att utse högst två representanter till mötet. I händelse av förhinder ges 
även möjligheten att senast den 30 november 2017 inkomma med skriftliga synpunkter. 
 
Ledamot Lene-Maj Johansson föreslår Sven-Anders Danielsson. Understöd finns. 
Ledamot Miina Fagerlund föreslår Christofer Eriksson. Understöd finns. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att utse Sven-Anders Danielsson och Christofer Eriksson att 
representera Finström vid diskussionsmöte om gemensam räddningsmyndighet. 
------------- 

 

§ 172 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Beslut: 
Sammanträdet förklaras avslutat kl 20:21. Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 
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A N V I S N I N G   F Ö R   Y R K A N D E   P Å   R Ä T T E L S E   O C H   B E S V Ä R  

 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING  

 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen 
rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:   
 
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. 
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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. 


