FINSTRÖMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN

Nr
8/17

Tid

tisdag den 6 juni 2017 kl 16:00-19:05

Plats
Närvarande

Kommungården i Godby, Skolvägen 2
Ledamöter:
Höglund Roger, ordf.
Björkman Torbjörn, I viceordf
Danielsson Sven-Anders, II viceordf
Fagerlund Miina
Johansson Lene-Maj
Pussinen Linda
Rosenberg-Mattsson Inger

Personliga ersättare:
Mattsson Thomas
Gripenberg Jeanette
Johns Elof
Franzas Mathias
Isaksson Ann-Janette
Rosenström Nora
Andersson Fredrik

Övriga närvarande
Eriksson Viveka, kommunfullmäktiges ordförande
Karlsson Rolf, kommunfullmäktiges viceordförande
Brunström Erik, kommundirektör (ej § 102)
Eklund Ida, ekonomichef (- § 97)
Frisk Carolina, personal- och servicechef
Lundström Aron, planerings- och utvecklingschef (-§ 101)
J-E.P, personlig assistent för enskild ledamot
Ärenden

§§ 88-103

Underskrifter

Godby den 6 juni 2017

Roger Höglund, ordf (sekr § 102)

Erik Brunström, sekr (ej § 102)

Miina Fagerlund
Protokolljusterare
Godby den den 2 juni 2017

Lene-Maj Johansson
Protokolljusterare

Protokolljustering

Sammanträdet är kungjort
Protokollet framlagt till
påseende

Godby den den 7 juni 2017

Intygar

Ann-Katrine Nyqvist, kanslist

Utdragets riktighet bestyrkes

Godby den

Underskrift

Ann-Katrine Nyqvist, kanslist

FINSTRÖMS KOMMUN

FÖREDRAGNINGSLISTA

KOMMUNSTYRELSEN

Nr
8/17

Tid

tisdag den 6 juni 2017 kl 16:00

Plats

Kommungården i Godby, Skolvägen 2

Ärenden:
§ 88 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

3

§ 89 PROTOKOLLETS JUSTERING

3

§ 90 FÖREDRAGNINGSLISTAN

3

§ 91 DELGIVNINGAR KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM

4

§ 92 BUDGETUPPFÖLJNING JAN-MAR

5

§ 93 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE

6

§ 94 BUDGET 2018

9

§ 95 ANSTÄLLANDE AV BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE

12

§ 96 UTÖKNING AV RAM FÖR SOCIALVÅRDEN

13

§ 97 SAMARBETE FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN FÖR NORRA ÅLAND

14

§ 98 TILLSÄTTANDE AV ARBETSGRUPP, FÖRFRÅGAN FRÅN ÅOF

15

§ 99 ÖVERFÖRING AV SPECIALFRITIDSHEMSVERKSAMHETEN, ÅOF

15

§ 100 UTLÅTANDE: FÖRSLAG TILL NY KOMMUNSTRUKTUR

16

§ 101 UTREDNING AV SOCIALKANSLIETS LOKALER

18

§ 102 LEDNINGSGRUPPENS LÖNESÄTTNING

21

§ 103 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING

21

Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag av Roger Höglund, kommunstyrelsens ordförande.
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 2 juni 2017.
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 7 juni 2017.

Intygar Erik Brunström, kommundirektör

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 8/ 6.6.2017

§ 88 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
KST § 88
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.
------------§ 89 PROTOKOLLETS JUSTERING
KST § 89
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 §
och förvaltningsstadgan 73 §.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Miina Fagerlund och LeneMaj Johansson.
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande.
------------§ 90 FÖREDRAGNINGSLISTAN
KST § 90
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 med följande tillägg av ärenden av brådskande natur.
§ 101 UTREDNING AV SOCIALKANSLIETS LOKALER
§ 102 LEDNINGSGRUPPENS LÖNESÄTTNING
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 7 juni 2017
3 (23)

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 8/ 6.6.2017

§ 91 DELGIVNINGAR KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM
KST § 91/6.6.2017
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Bokslut
Bokslut
Initiativ
Protokoll
Protokoll
Protokoll
Protokoll
Utdrag
Utdrag
Utlåtande

K.dir 4/17, Ledighetsansökan PoS sommarsemester
K.dir 5/17, Ledighetsansökan PoU sommarsemester
K.dir 6/17, Kommungårdens öppethållning sommaren 2017
K.dir 7/17, Utlåtande över ansökan om jordförvärv (ÅLR 2017/2845)
IFFK, balansbok 2016, även budg.uppf 2017
ÅIC Ab, verksamhetsberättelse och balansbok 2016
Ålands omsorgsförbund, fullm § 11, Överför spec.fritid t bildning
Oasen kf, förbundsfullmäktige, inkl bokslut mm
Brand- och räddningsnämnden RÅL, prot nr 2
Invånarnämnden, prot nr 5
Samhällsnämnden, prot nr 5
Saltviks KFGE § 32/2017, förordnande av socialarbetare
Geta KST § 91/2017, intresseförfrågan bibliotekssamarbete
Lantbruksnämnden NÅ, huvudmannaskap lantbrukssekreterare

11.maj
16.maj
16.maj
26.maj
26.maj
26.maj
10.maj
15.maj
17.maj
23.maj
30.maj
15.maj
17.maj
22.maj

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom.
Konstateras:
Kommundirektören önskar delge ytterligare tillkännagivanden enligt nedan:
- Lagförslag nr 28/2016-2017, Ett nytt landskapsandelssystem, 31.5
- FKF skatteprognos för år 2018, 5.6
- Åda ägarinfo + result.uppföljn, 5.6
- Ålands Natur o miljö, bokslut o verks.h.berätt. 2.6
- Protokoll NÅHD förbundsstyrelsen 5.6
Beslut:
Enligt förslag, med tillägg enligt ovan.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 7 juni 2017
4 (23)

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 8/ 6.6.2017

§ 92 BUDGETUPPFÖLJNING JAN-MAR
INV § 71
Bilaga 5:

Kvartalsrapport år 2017 Invånarnämnden, per den 31 03 2017

Budgetuppföljning för enheterna samt allmänna synpunkter.
●Invånarnämndens förvaltning
●Socialvård
●Äldreomsorg
●Barnomsorg
●Skola och fritidshem
●NÅHD
●Kultur och fritid
●Centralkök
Personal- och servicechefens förslag: Att invånarnämnden antecknar
kvartalsrapporten per den 31 03 2017 för kännedom.
Beslut: Enligt förslag.
SamN § 81/ 6.6.2017
Bilaga kvartalsrapport
Bilaga investeringsdel
Bilaga projektöverblick
Bifogat finns anteckningar och bilagor för budgetuppföljning t.o.m. 31.3.2017.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.
Beslut: Beslut enligt förslag.
KST § 92/6.6.2017
Ekonomiförvaltningen har sammanställt en uppföljning över det första kvartalet
budgetåret 2017 enligt bilaga. Även nämndernas kvartalsuppföljningar bifogas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar kvartalsuppföljning av budget till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
------------Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 7 juni 2017
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 8/ 6.6.2017

§ 93 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE
InvN §§ 28-35
§ 28 Intern kontroll, §§ 29-35 Bokslut och verksamhetsberättelse avseende
invånarnämnden (29), äldreomsorg (30), barnomsorg (31), socialvård (32),
centralkök (33), skola och fritidshem (34) samt kultur och fritid (35).
SamN §§ 40-44
§ 40 Intern kontroll, §§ 41-44 Verksamhetsberättelse och ekonomirapport avseende
byggnadsinspektionen (41), teknisk sektor (42), hyreshus (43) samt investeringar
(44).
KST § 55
Ekonomiförvaltningen har påbörjat sammanställningen av det preliminära bokslutet
för år 2016, enligt bilaga. Det ser ut att ge ett mycket gott årsresultat och stärkta
nyckeltal.
Invånarnämnden och samhällsnämnden har behandlat sina redogörelser för intern
kontroll samt preliminära bokslut/ekonomirapporter jämte verksamhetsberättelser
för år 2016 och för dessa handlingar till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Enligt verksamhetsberättelserna har de i budget förekommande verksamhetsplanerna följts tämligen väl och flertalet av de centrala målsättningarna uppnåtts. I de
preliminära räkenskaperna framkommer dock en del avvikelser från budget med
sannolika såväl under- som överskridningar.
Båda nämnderna klarar sig var för sig totalt sett inom givna budgetramar men det
förekom-mer överskridningar inom och mellan de olika resultatområdena.
Framförallt är det personalkostnader till följd av ny modell för periodisering av
semesterlöner samt kostnader för en del externt köpta tjänster från kommunalförbund etc som orsakat överskridningarna.
Nämndernas beredningar och beslut återfinns i ovan nämnda paragrafer och en
samman-ställning över det preliminära utfallet per resultatenhet bifogas som bilaga.
Verksamhetsberättelserna finns till påseende vid kommunstyrelsens möte och
sammanställs inom förvaltningen till ett sammanhängande dokument för behandling vid nästkommande styrelse-möte.
Enligt gällande styrdokument jämte budget behöver överskridningar av personalkostnader inom varje resultatområde godkännas av kommunstyrelsen och
överskridningar av total nettoram per resultatområde godkännas av fullmäktige.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar till kännedom preliminära bokslutsuppgifter enligt bilaga A
jämte invånarnämndens och samhällsnämndens redogörelser för intern kontroll för
år 2016 enligt bilaga B och beslutar att förekommande överskridningar av
personalkostnader godkänns enligt bilaga C. Sammanställningen över de
preliminära bokslutsuppgifterna (bil A) tillsänds även kommunfullmäktiges
ledamöter för kännedom.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 7 juni 2017
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Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 8/ 6.6.2017

Beslut:
Enligt förslag.
KFGE § 14/11.5.2017
Beslut:
KST § 82/17.5.2017
Uppta till behandling kommunens bokslut för år 2016. I enlighet med kommunallagen § 68
är kommunens räkenskapsperiod ett kalenderår. Styrelsen skall göra upp ett bokslut för
varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till fullmäktige före utgången av juni
månad året efter räkenskapsperioden. I bokslutet skall ingå en resultaträkning, en balansräkning och bilagor till dem samt en översikt över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Bokslutet skall undertecknas av styrelseledamöterna och kommundirektören.
I enlighet med kommunallagen § 70 skall styrelsen, när verksamhetsberättelsen
överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att
balansera ekonomin. Efter utförd slutrevision kommer revisorerna att överlämna sin
revisionsberättelse. Därefter kan styrelsen överlämna bokslutet till kommunfullmäktige.
Enligt förslag till bokslut för år 2016 gör kommunen ett årsresultat om 1.893.736,86 euro,
varav nära 900.000 utgörs av en försäljningsvinst av engångskaraktär. Rörelseresultatet
utan denna avyttring av hyreshus landar ändå på en dryg miljon euro, vilket får anses som
ett mycket gott resultat. Även verksamhetsmässigt har uppnåtts en god måluppfyllelse.
Som en följd av det goda resultatet kombinerat med förverkligade investeringar som
underskrider avskrivningarna, och utförda amorteringar om cirka 500.000 euro, utökas
balansomslutningens aktiva i form av kassamedel respektive passiva i form av eget kapital,
med runt två miljoner euro. Likvida kassamedel uppgår till rekordnivåer om drygt 5 ME.
Kommunens soliditet stärks därmed markant och uppgår nu till 54,42 %, vilket fortsättningsvis är mindre än den allmänna rekommendationen (>60 %) men avsevärt högre än de
senaste årens besvärande låga nivåer. Då även befolkningen ökat rekordartat (+72 invånare = 2,9 %, störst relativ tillväxt i hela Finland, varav 42 i Godby) blir effekten på skuldbörda per invånare ännu mer positiv och uppgår nu till 2.917 euro (2.407 exkl hyreshus).
Även detta är dock fortsatt över genomsnittet för Ålands kommuner (1.867 E/inv 2015).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner bokslut för år 2016 enligt bilaga, med ett årsresultat om
1.893.736,86 euro, och undertecknar handlingarna, enligt bilaga A.
Kommunstyrelsen godkänner även bekräftelsebrev till revisorerna, enligt bilaga B, och
överlämnar därmed handlingarna till revisorerna för granskning.
Kommunstyrelsens förslag gentemot kommunfullmäktige är att räkenskapsperiodens
överskott i sin helhet förs till det fria egna kapitalet.
Beslut:
Enligt förslag.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 7 juni 2017
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 8/ 6.6.2017

KST § 93/6.6.2017
Revisorerna överlämnade 2juni 2017 sin revisionsberättelse och -rapport efter slutförd
revision, enligt bilaga.
Revisorerna förordar att bokslutet godkänns och att de redovisningsskyldiga beviljas
ansvarsfrihet för den granskade perioden.
Konstateras därutöver att utfallet från år 2016 innebär rekord i såväl ekonomiskt överskott
som i befolkningstillväxt och också medför stärkt såväl likviditet som soliditet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen överlämnar bokslut med balansbok och verksamhetsberättelse
1.1.2016– 31.12.2016 jämte revisionsberättelse till kommunfullmäktige med förslag att
handlingarna fastställs i uppgjord form och att överskridning av resultatenhet socialvård
om 104.220 euro därmed godkänns samt att fullmäktige därefter prövar frågan om
ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.
Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsperiodens årsresultat om 1.893.736,86 euro förs
till ackumulerat överskott i det fria egna kapitalet.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 7 juni 2017
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 8/ 6.6.2017

§ 94 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 RosenbergMattsson.
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.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 7 juni 2017
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KOMMUNSTYRELSEN

InvN § 72/23.5.2017
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8

PROTOKOLL NR 8/ 6.6.2017

Vart är vi på väg?
Investeringsäskanden, Invånarnämnden
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.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 7 juni 2017
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 8/ 6.6.2017

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 landskapsandelssystem 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.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 7 juni 2017
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 8/ 6.6.2017

§ 95 ANSTÄLLANDE AV BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE
InvN § 65
I AKTA stadgas att schemalagd arbetstid ska finnas för daghemsföreståndarna bl.a. för skötsel av
förmans- och övriga administrativa uppgifter. Vid Pålsböle daghem sköts detta genom att
befintlig personal vid daghemmet täcker upp så att daghemsföreståndarens frigörs från arbete i
barngruppen. Genom detta upplägg har man inte nått en tillfredsställande arbetssituation för
daghemsföreståndaren samt finns behov av befintlig personal i barngrupperna varför en annan
lösning är tvungen att hittas.
Genom uppföljning och diskussioner främst mellan daghemsföreståndaren och
barnomsorgsledaren har ett förslag utarbetats om anställande av en ersättande
barnträdgårdslärare för de tider daghemsföreståndaren har arbetsuppgifter utanför
barngruppen. Barnträdgårdsläraren skulle fungera som daghemsföreståndarens ersättare i
arbetet i barngrupp och ta över samtliga därtill hörande uppgifter. Anställningen föreslås
omfatta 50 % av heltid och utgå från daghemsföreståndarens behov av schemalagd arbetstid
utanför barngruppen. Anställningen föreslås inför verksamhetsår 2017-2018 varefter en
utvärdering av upplägget genomförs.
Kostnaden för en anställning av barnträdgårdslärare 50 % av heltid för perioden augustidecember 2017 uppgår till ca 9.000 €. Fr.o.m. augusti minskar en anställning som assistent vid
daghemmet i omfattning från heltid till 93,6 % av heltid vilket innebär en inbesparing om ca
1.000 € under perioden augusti-december. Ytterligare medel att omdisponera för anställningen
finns under anslaget familjedagvård för barnomsorg på obekväm arbetstid där anslaget ej har
nyttjats i enlighet med budgetering samt inga nya ansökningar om behov av verksamheten har
inkommit.
Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att invånarnämnden godkänner tillsättande av en barnträdgårdslärare omfattande 50 %
av heltid för frigörande av arbetstid i barngruppen för Pålsböle daghems föreståndare inför
verksamhetsår 2017-2018. Vidare föreslås att invånarnämnden anhåller till kommunstyrelsen
om rätt att omdisponera medel för anställningen inom befintliga anslag inom barnomsorgen.
Beslut: Enligt beslut.
KST § 95/6.6.2017
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beviljar invånarnämnden rätt att omdisponera medel för tillfälligt anställande
av en barnträdgårdslärare omfattande 50 % av heltid inom befintliga anslag för barnomsorgen.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------
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§ 96 UTÖKNING AV RAM FÖR SOCIALVÅRDEN
InvN § 70
I budget 2017 finns 40 000 euro budgeterat för byggtjänster (konto 4393) under kostnadsställe
handikappservice (24040). I dagsläget är kostnaderna för kommande ändringsarbeten i
bostad/anskaffning av redskap och anordningar i bostaden större än budgeterade medel för
ändamålet. Detta beror bl.a. på att kostnaderna för ändringsarbeten i bostad som härrör sig till
2016 kommer att belasta 2017 års budget. Kostnaden uppgår till max 24 323,85 euro. Utöver
detta har i år beviljats bostadsanpassningar för max 4 700 euro. På kommande är en
bostadsanpassning som beräknas uppgå till ca 50 000 euro, vilken i budgetskedet uppskattades
till en lägre summa.
Syftet med ändringsarbeten i bostaden samt ersättning för anskaffning av redskap och
anordningar i bostaden enligt 9 § 2 mom. i handikappservicelagen är att göra det möjligt för
personer med funktionsnedsättning att bo i sitt hem. Behovsenliga, verkliga och skäliga
kostnader ersätts. Lagen kräver ingen förmögenhetsprövning eller övre gränser i eurobelopp för
ersättningarna. Vad gäller ändringsarbetena samt anskaffningen av redskap och anordningar i
bostaden har kommunen ett bindande ansvar för ordnandet oberoende av anslagen.
Detta medför ett behov av utökning av ram om 40 000 euro för kostnadsställe handikappservice
24040. Efter halvårsuppföljningen kan det eventuellt finnas möjligheter till omdisponering av
medel inom socialvården, preliminärt 10 000 euro.
Socialchefens förslag:
Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att socialvårdens ram utökas med 40 000 euro
för att täcka kostnader för ändringsarbeten i bostad/anskaffningar av redskap och anordningar i
bostaden enligt handikappservicelagen.
Beslut: Enligt förslag.
KST § 96/6.6.2017
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige enligt invånarnämndens förslag, att
socialvårdens ram i budget för år 2017 utökas med 40 000 euro för att täcka kostnader för
ändringsarbeten i bostad/anskaffningar av redskap och anordningar i bostaden enligt
handikappservicelagen.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------
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§ 97 SAMARBETE FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN FÖR NORRA ÅLAND
INV § 76
Socialchefen blev den 18.5.2017 kontaktad av socialsekreteraren i Sund/Vårdö gällande behov av
utvidgat samarbete för Norra Ålands individ- och familjeomsorg. Landskapsregeringen har i
dagsläget gett tilläggstid för att verkställa ett KST- kommunernas socialtjänst till år 2020. Detta
torde innebära ytterligare år av ”vakuum” för den åländska socialvården. Fortsättningsvis är
många frågor kring KST olösta/oklara, t.ex. finansieringen.
Kommunernas möjligheter att utveckla socialvården vad det gäller individ- och familjeomsorgen
har varit så gott som obefintliga under många år. Utvecklingsarbete har skett med befintlig
arbetskraft och befintliga medel. Ett flertal utredningar om olika samarbeten har gjorts och
många möten har hållits utan att leda vidare. En utredning till var tilltänkt nu på våren 2017,
med kommunerna på norra Åland och Eckerö samt Hammarland, för att sedan avbrytas på grund
av landskapsregeringens kommunplaner. I Sund-Geta-Finström pågår en kommunutredning som
bäst.
Ett ”kst” för norra Åland är litet men större än de nuvarande förvaltningarna och minskar till en
del sårbarheten. Familjearbetarna arbetar i dagsläget i fem olika kommuner för tre olika
socialkanslier. Kraven ökar från alla håll och rekrytering av behöriga socialarbetare har blivit
svårare i hela landskapet. Förutsättningarna för att göra ett bra arbete med rimlig arbetsbörda
bör bli bättre och det bör hända nu. Det finns inte personella resurser att fortsätta arbeta med
att utreda hur den lagstadgade servicen skall ske, fokus måste flytta till att ge den servicen.
Ärendet diskuterade under ”hållbarhetsseminariet” den 18.5.2017.
Socialchefens förslag:
Att invånarnämnden framför till kommunstyrelserna i Finström och Geta att ett utvidgat
samarbete för Norra Ålands individ- och familjeomsorg utreds omedelbart för att kunna
verkställas etappvis med start 1.1.2018.
Beslut: Enligt förslag.
KST § 97/6.6.2017
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till invånarnämndens initiativ men låter meddela att man
håller fast vid den norråländska överenskommelsen att låta frågan om en regional samordning
av socialvården lämnas vilande i väntan på utgången av kommunstrukturreformen och nu även
omsorgsförbundets initiativ till utredande av en för hela Åland samordnad socialvård under ÅOF.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------
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§ 98 TILLSÄTTANDE AV ARBETSGRUPP, FÖRFRÅGAN FRÅN ÅOF
KST § 98/6.6.2017
Ålands omsorgsförbund kf (ÅOF) har riktat en förfrågan till samtliga kommuner på Åland med
hänvisning till förbundsfullmäktiges beslut § 12/27.4.2017. Förfrågan gäller kommunens intresse
för att ÅOF tillsätter en arbetsgrupp för att undersöka förutsättningarna för ett förverkligande av
en kommunalt samordnad socialtjänst (KST, ÅFS 2016) så att Åland utgör ett socialvårdsområde
och att ÅOF ombildas för att handha dessa uppgifter.
På uppdrag av ett enhälligt beslut i förbundsfullmäktige 27.4.2017 efterhör förbundsstyrelsen för
ÅOF medlemskommunernas intresse för att förbundet tillsätter en arbetsgrupp för att
undersöka förutsättningarna för att enligt LL om en kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS
2016:2) förverkliga samarbetet, sålunda att hela Åland utgör ett socialvårdsområde och att ÅOF
ombildas för att handha de i KST-lagen angivna uppgifterna. ÅOF önskar svar på sin förfrågan
senast den 16 juni 2017. Förfrågan samt protokollsutdrag bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen meddelar Ålands omsorgsförbund kf att kommunen är intresserad av
upplägget och utser en representant till arbetsgruppen.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet bordläggs till efter sommaren.
------------§ 99 ÖVERFÖRING AV SPECIALFRITIDSHEMSVERKSAMHETEN, ÅOF
KST § 99/6.6.2017
Förbundsstyrelsen för Ålands omsorgsförbund kf (ÅOF) meddelar i enlighet med förbundsfullmäktige ÅOF § 11/27.4.2017, att förbundet initierar en överföring av specialfritidhemsverksamheten från omsorgsförbundets huvudmannaskap till bildningssektorn, representerade av Södra
Ålands Högstadiedistrikt, inför läsåret 2018-2019, d v s från och med den 1 augusti 2018.
Eftersom utfallet av kommunens beslut i ärendet påverkar omsorgsförbundets budget och
ekonomiplan för åren 2018-2020 önskar ÅOF få ta del av kommunens beslut senast den 31
augusti 2017. Initiativ och protokollsutdrag bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till invånarnämnden.
Beslut:
Enligt förslag.
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§ 100 UTLÅTANDE: FÖRSLAG TILL NY KOMMUNSTRUKTUR
KST § 74/4.5.2017
Med utgångspunkt i regeringsprogrammet arbetar landskapsregeringen (LR) för en förändrad
kommunstruktur. I ett meddelande till lagtinget (nr 4/2016-2017) redogör LR översiktligt för vad
som hittills skett för att förändra kommunstrukturen och hur en reform är tänkt att genomföras
under mandatperioden.
LR ger (ÅLR 2017/2812) kommunerna möjlighet till yttrande om förslaget till ny kommunstruktur och den planerade processen för förverkligande av densamma, enligt bilaga.
Meddelandet till lagtinget och andra handlingar finns på LR:s hemsidor:
http://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/kommunutredningen.
Som del av motiveringarna till förslaget anges att LR ”vill se starka och bärkraftiga kommuner
med förmåga att på lång sikt utvecklas och erbjuda sina invånare den service de har rätt till.
Samtidigt vill LR se till att alla delar av Åland även i framtiden är livskraftiga och att människor
även i de perifera regionerna av landskapet har kommuner som kan trygga tillräcklig service”.
Denna möjlighet antas förbättras genom att stärka Mariehamn som centralort samt Godby i
Finström och Prästgården i Jomala som regionala centra.
LR:s förslag innebär att Ålands 16 kommuner blir först fem och på sikt tre. För Finströms del
skulle man bilda gemensam kommun med de norråländska kommunerna Geta, Saltvik, Sund och
Vårdö samt de västliga Eckerö och Hammarland (tot sju kommuner).
Enligt Finströms förvaltningsstadga 52 § hör det till kommunstyrelsens beslutanderätt att avge
kommunens utlåtanden, förutom utlåtanden över betydande lagframställningar.
Fastän LR:s meddelande inte utgör ett färdigt lagförslag torde det vara att betrakta som en
sådan betydande framställning att det inte självklart ryms inom kommunstyrelsens befogenhet
att yttra sig kring utan att först höra kommunfullmäktige i frågan. Förslaget innebär att den
nuvarande kommunen upphör som självständig kommun även mot sin eventuella vilja och inte
själv får välja med vem man går samman. Det är även oklart hur förslaget förhåller sig gentemot
frivilligt påbörjad samgångsutredning som initierats på norra Åland och där Finström utgör part.
Möjligheten till yttrande kring förslag till ny kommunstruktur meddelades 25 april och varar till
den 8 juni 2017. Kommunfullmäktiges möte i juni ska enligt preliminär mötesplan hållas 15 juni.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att styrelsen, efter riktgivande diskussion i
fullmäktige, ges fullmakt att avge kommunens yttrande i fråga om förslag till ny kommunstruktur
samt att ett eventuellt därpå följande färdigt lagförslag slutligt förs till fullmäktige för utlåtande.
Konstateras:
Inför mötet har LR meddelat förhandsbesked att remisstiden förlängs till 23 juni 2017.
Beslut:
Kommunstyrelsen ger ärendet till kommunfullmäktige för kännedom och ger förvaltningen i
uppdrag att ordna ett seminarium på temat inför fullmäktiges slutliga utlåtande.
KFGE § 17/11.5.2017
Beslut:
Ärendet återremitteras enligt förslag. Seminarium hålls preliminärt 1 juni.
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KST § 100/6.6.2017
Landskapsregeringen besökte Finström 31 maj på sin kommunrunda med dialogmöten rörande
förslaget till ny kommunstruktur. Vid mötet på GHS deltog från LR lantråd Katrin Sjögren,
infrastrukturminister Mika Nordberg och biträdande finanschef Runa Tufvesson. Därutöver
närvarade såväl lokalt förtroendevalda som tjänstemän och intresserad allmänhet, ca 50 pers.
Underlag för diskussionerna vid LR:s kommunrunda finns på följande webblänk:
http://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/fem-kommuner-vad-tycker-du.
Nästföljande dag 1 juni hölls i egen regi ett seminarium för kommunens förtroendevalda, där
såväl förslaget som alternativen diskuterades. PM från diskussionerna bifogas enligt bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att följande ges som yttrande om kommunstruktur:
-

-

-

-

-

-

Finströms kommun ser behovet av färre, större och starkare kommuner på Åland för att
fortsättningsvis klara av nuvarande uppgiftsbörda jämte framtidens demografiska och
ekonomiska utmaningar. Kommunen håller därför öppet för samgång med andra kommuner.
Utgångspunkten i en ny kommunstruktur bör vara baserad på uppgiftshelheten och vilka
konkreta mål som ska uppnås, snarare än hur många kommunerna ska vara och var de
fysiska gränserna ska dras. Målsättningar finns reglerade i LR:s uppdragsbeskrivning, bland
annat i fråga om att jämna ut förutsättningar och styrkeförhållanden. Som ett alternativ till
att lagstadga om antal kommuner kan man utgå från fastställda krav, mål och kriterier såsom
till exempel minimum i fråga om finansiella nyckeltal och/eller befolkning. Tillräcklig hänsyn
måste tas till målsättningen att skapa jämstarka enheter.
De av enskilda kommuner frivilligt initierade kommunindelningsutredningar som redan
påbörjats eller tas beslut om innan ett konkret förslag förs till lagtinget bör beaktas och ges
förutsättningar för genomförande som alternativ eller komplement till en av lagstiftaren
uppgjord kommunstruktur där gränserna detaljregleras i lag. Frivilliga initiativ bör premieras.
Kommunen förutsätter väl tilltagna nivåer på lagstadgat samgångsstöd. Det behövs även
extra stöd för investeringar kopplade till behov som uppstår vid samgång, såsom anläggande
och anpassning av förvaltningsutrymmen samt stärkande av infrastruktur för att bättre knyta
samman de sammanslagna kommunernas olika delar. Behovet av riktade stöd i anslutning till
samgång är extra stort i konstellationer innefattande finansiellt svagare enheter.
Tidtabellen för verkställighet är snäv. Förvaltningar och driftsenheter måste ges tid och
utrymme att anpassa sig organisatoriskt och utrymmesmässigt för de omfattande
förändringar som följer i samband med samgång. Kommunen hyser även tveksamhet kring
den tvåstegsmodell som aviseras i landskapsregeringens meddelande.
Sammanfattningsvis; innan en av landskapet uppritad ny kommunstruktur antas, där såväl
antal kommuner som gränsdragningar detaljregleras i lag, bör kommunerna ges möjlighet,
uppmuntran och stöd att själva hitta samgångspartners. Utrymme måste ges för flexibilitet,
incitamentshöjande stöd och tillräckligt med tid, samt att frivillighet bör premieras.

Beslut:
Enligt förslag.
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§ 101 UTREDNING AV SOCIALKANSLIETS LOKALER
INV § 23
Ordförande Rolf Karlsson, arbetsgruppen för utredning av socialkansliets lokaler
informerade om arbetsgruppens arbete. Arbetsgruppen har träffats sju gånger och
sett på olika förslag för att lösa socialkansliets behov av nya utrymmen.
Arbetsgruppen avslutade sitt arbete 26.02.2016 och kommer att ge två förslag till
kommunstyrelsen.
Personal- och servicechefens förslag:
Informationen antecknas till kännedom.
Beslut:
Invånarnämnden antecknar sig informationen till kännedom. Nämnden förordar
förslaget om en nybyggnad i anslutning till kommungården samt föreslår att
styrelsen omgående tillsätter en arbetsgrupp för projektering av nybyggnaden.
KST § 50/16.3.2016
Arbetsgruppen för utredning av socialkansliets lokaler har träffats sju gånger och
sett på olika förslag för att lösa socialkansliets behov av nya utrymmen.
Arbetsgruppen anser sitt arbete slutfört per 26.02.2016 och ger två alternativa
förslag till kommunstyrelsen (prot o skiss enl bil).
Invånarnämnden har tagit sig förslagen till kännedom och förordar förslaget om en
nybyggnad i anslutning till kommungården samt föreslår att styrelsen omgående
tillsätter en arbetsgrupp för projektering av nybyggnaden.
Kommundirektören framhåller att det finns ett stort behov av att få till stånd en
långsiktigt hållbar lösning för socialkansliets lokaler men att det också finns en
osäkerhet kring de framtida behoven av utrymmen med hänsyn till den förestående
KST-reformen.
Trots förekommande osäkerheter i fråga om framtida utrymmesbehov talar nu
mycket för att Finströms kommun för överskådlig tid framåt kommer att behöva ha
plats för en personalstyrka motsvarande den nuvarande och att möjlighet finns för
framtida rockader i kanslierna.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att kommunen går in för
nybyggnation i anslutning till kommungården i Godby motsvarande socialkansliets
nuvarande behov i enlighet med arbetsgruppens förslag, och beslutar därutöver att
tillsätta en ny arbetsgrupp för projektering i enlighet med budget och
verksamhetsplan för år 2016. Arbetsgruppen bör ha beredskap att efter utförd
projektering övergå i en mer formell byggnadskommitté ifall beslutet blir att bygga
nytt.
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Beslut:
Enligt förslag, med tillägget att arbetsgruppen bör ha ett förslag klart senast
utgången av september 2016 och att projektets förverkligande ska kunna inledas
under år 2017. Till arbetsgruppen utses Aron Lundström, Ingela Sjöstrand, Rolf
Karlsson, Regina Lindblom och Christian Rögård.
KST § 71/4.5.2017
Enligt budget för år 2017 gäller beträffande investeringsanslaget för tillbyggnad av
socialkansli att projektering kan inledas efter kommunstyrelsens beslut men att
kommunfullmäktige ska godkänna projektets genomförande innan byggstart. Detta
upplägg motiverades av den upplevda osäkerheten i förutsättningar i fråga om
eventuella kommande kommunsamman-slagningar och samordning av socialvård
med mera.
Den i mars 2016 förnyade arbetsgruppen har hållit sex möten och övervägt många
olika alternativ vartefter förutsättningarna förändrats. En regional eller helåländsk
KST-lösning ser nu åter ut att läggas på framtiden parallellt med att
landskapsregeringen föreslår en ny kommunstruktur i vilken sju av Ålands
nordvästra kommuner väntas gå samman inom de närmaste åren. Samtidigt är
behovet akut av en bättre lösning för det egna befintliga socialkansliets lokalisering,
som fortsättningsvis är i baracker utanför Kommungården.
41. Arbetsgruppens förslag
Arbetsgruppen föreslår att all personal inryms i Kommungården och att barackerna
avvecklas. Vidare föreslår arbetsgruppen en utbyggnad för inrymmande av två
kontorsrum vid Kommungårdens norra gavel oberoende av om lantbrukskansliet i
framtiden flyttar från Kommungården eller inte.
42. Kravlista
Arbetsgruppen anser att följande punkter ska beaktas i samband med
ombyggnation:
Personalen ska ha tillgång till kaffe/lunchrum under hela arbetsdagen.
Det bör finnas minst 18 arbetsrum.
Tillräcklig ventilation måste ombesörjas.
Ett handikappanpassat mötes/mottagningsrum måste finnas på första våningen.
Enligt kommunstyrelsens beslut (KST § 45/15.3.2017) utökades uppdraget för
arbetsgruppen för utredning av socialkansliets lokaler till att omfatta översyn av
behov och tillgång till fastigheter och lokaler inom kommunen i övrigt, med fokus på
invånarsektorns verksam-heter, samt att på nytt se över alternativa lösningar för
socialkansliets lokalisering, i samråd med invånar- respektive samhällsnämnden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige föreslå att den
budgeterade tillbyggnaden av Kommungården i Godby för inhysande av ett
norråländskt KST läggs på is och att del av anslaget istället används för en avsevärt
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mindre om- och tillbyggnad av Kommungården för att inhysa den egna befintliga
socialvårdspersonalen.
Villkorat kommunfullmäktiges klartecken avser kommunstyrelsen att omgående
tillsätta en byggnadskommitté för inledande av projektering, varvid den befintliga
arbetsgruppen för socialkansliets lokalisering upplöses och beviljas befrielse från sitt
uppdrag. Frågan om översyn av behov och tillgång till fastigheter och lokaler inom
kommunen i övrigt åläggs förvaltningen att arbeta vidare med i samråd med
respektive nämnd.
Beslut:
Enligt förslag.
KFGE § 16/11.5.2017
Beslut:
Enligt förslag.
KST § 101/6.6.2017
Arbetsgruppen för utredning av socialkansliets lokaler höll sammanträde nr 7 den
5.6 och behandlade då ett konkret förslag kring hur att gå vidare med iordningställande av ändamålsenliga utrymmen inom befintliga Kommungården. Protokoll
enligt bilaga.
Planerings- och utvecklingschefen presenterade en skissritning över Kommungården för nuvarande behov där socialkansliets personal inryms. Arbetsgruppen
godkände skissritningen.
Arbetsgruppen föreslår att kostnaderna för ombyggnaden av Kommungården
inryms i budgetanslaget ”Grundförbättring fastigheter” där medel finns upptagna
för renovering och förbättring av kommunkansliets lokaler och gårdsmiljö. Om
projektinnehållet ändras till att enbart innefatta förvaltningsutrymmena i
Kommungården förväntas anslaget räcka.
Arbetsgruppen föreslår att PoU-chefen ges i uppdrag att anhålla om byggtillstånd
för den föreslagna ändringen av Kommungården i enlighet med uppvisade
skissritningar. Vidare föreslår arbetsgruppen att projektet bjuds ut som
totalentreprenad.
Arbetsgruppen anser sitt uppdrag vara slutfört och anhåller därmed om befrielse
för medlemmarna.
Kommundirektörens förslag;
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag från arbetsgruppen för socialkansliets
lokaler, enligt ovan och arbetsgruppens protokoll nr 7 per 5.6.2017.
Beslut:
Enligt förslag.
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 8/ 6.6.2017

§ 102 LEDNINGSGRUPPENS LÖNESÄTTNING
KST § 102/6.6.2017
Enligt anställningsavtalet med kommundirektören ska densammes lönesättning ses över årligen.
I anslutning till pågående uppföljning av nämnd- och förvaltningsreform 2016 och de nya tjänster
som inrättades inför densamma samt den nya ledningsgruppsstruktur som då togs i bruk,
bedöms det finnas behov av att se över ledningsgruppens lönesättningar i sin helhet.
De fyra ledande tjänstemännen i kommunens ledningsgrupp; kommundirektör, ekonomichef,
personal- och servicechef samt planerings- och utvecklingschef, har helhetslöner, vilket innebär
att de inte omfattas av lönejusteringar etc enligt allmänna kollektivavtal.
Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ordförande har fört samtal med berörda
tjänstemän och styrelseordförande har tagit fram ett förslag till korrigerad lönesättning.
Konstateras:
Berörda tjänstemän anmäler jäv och deltar ej i ärendets behandling. Sekreterarskap tilldelas
kommunstyrelsens ordförande.
Kommunstyrelsens ordförandes förslag:
Kommunstyrelsen fastställer ledningsgruppens lönesättning enligt bilaga.
Beslut:
Enligt förslag, att tillämpas från 1.6.
-------------

§ 103 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Beslut:
Sammanträdet förklaras avslutat kl 19:05. Besvärsanvisning bifogas protokollet.
Nästa möte med kommunstyrelsen planeras till onsdag 23 augusti.
-------------
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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.
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Besvärsmyndighet är:

PROTOKOLL NR 8/ 6.6.2017

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.
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