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§ 66 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KFGE § 66  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn till 
antalet närvarande.  
Formalia rörande sammanträdets sammankallande regleras i förvaltningsstadgan 12-15 §§, 
namnupprop 18 §, och beslutförhet enligt kommunallagen 23 §. 

  
Konstateras: 
Sammanträdet kungjordes på anslagstavla och hemsida och kallelse skickades ut per 
papperspost 10.11, och bevistas av 15 beslutande ledamöter. 
Ledamoten Jan Sundin har på förhand anmält förhinder. 

 
Förslag: 
Kommunfullmäktige konstaterar sammanträdet såsom lagligen sammankallat samt 
beslutfört med hänsyn till antalet närvarande. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 

§ 67 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KFGE § 67  
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
Förutsättningar för behandling av ärenden i fullmäktige regleras i kommunallagen 44 §. 
  
Förslag: 
Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan i föreliggande form. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 

§ 68 PROTOKOLLJUSTERARE 

KFGE § 68  
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll, enligt förvaltningsstadgan 44 §.  
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Leif Andersson och och Ove Söderman.  
------------- 
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§ 69 NORRÅLÄNDSK SAMORDNING AV SOCIALVÅRDEN 

KST § 135/21.9.2016 
På Norra Ålands gemensamma presidiemöten har i många års tid diskuterats och 
funnits enighet kring målsättningen att utöka samarbetena och samordna 
socialvården i regionen.  

 

Landskapslag om samordning av kommunerna socialtjänst (KST) trädde i kraft 1 
januari 2016 och beskriver organiseringen av samarbetet mellan kommunerna vad 
gäller tillhandahållandet av den socialvård som enligt lag ankommer på 
kommunerna förutom barn- och äldreomsorg.  

 

Kommunerna Geta, Finström, Saltvik, Sund och Vårdö tog under våren 2016 fram 
ett ramförslag gällande en norråländsk lösning. Förslaget presenterades på det 
norråländska presidiemötet den 26 april 2016. Mötet var enigt om att arbetet med 
ett KST-samarbete i ett norråländskt socialkansli var viktigt att fortsätta med, för att 
under hösten kunna presentera ett förslag till samarbete och organisation. 

  

Mötet konstaterade vidare att kommundirektörerna gemensamt skulle ta fram ett 
underlag till en utredning där bl a uppdragets syfte, mål, avgränsningar, tidsåtgång, 
tidsperiod och huvudmannaskap beskrivs. Utredningen skulle presenteras på nästa 
presidiemöte i augusti och vara slutförd i september 2016. Saltviks kommun 
agerade huvudman för utredningen och Carolina Sandell via företaget Lina Sandell 
Ab kontrakterades för utredningen. 

 

Rapporten som utredningen lett fram till presenterades på det norråländska 
presidiemötet i Geta den 30 augusti 2016, varvid (utdrag ur protokoll): 

Konstaterades att vårt arbete med att bilda ett norråländskt socialvårdsområde 
kommit mycket längre än resterande Åland. Nästa steg bedömdes vara att skicka en 
skrivelse till landskapsregeringen.   

Beslöts att skicka utredningen, detta protokoll samt en skrivelse till landskapsrege-
ringen med det uttalade målet att få ett konkret svar om de föreliggande planerna 
att bilda ett gemensamt socialvårdsområdet på norra Åland med huvudkontor i 
Godby kommer att godkännas av landskapsregeringen. Specifikt kommer svar att 
sökas på frågan huruvida det norråländska socialvårdsområdet kan godkännas även 
om de andra kommunerna INTE skapar ett eget område. 

Den slutgiltiga versionen av utredningen skickas ut efter detta möte med några 
mindre ändringar och tillägg.  

Beslöts att skicka utredningen till respektive kommuns kommunstyrelse och full-
mäktige. 

Fortsättning  
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Fortsättning KFGE § 69/2016 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar de övergripande målsättningarna med föreslagen modell enligt rapporten 
och föreslår för kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ges mandat att arbeta vidare med frågan om 
ett norråländskt samarbete inom det sociala området.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 

KFGE § 69/17.11.2016 
Kommunstyrelsen har omfattat de övergripande målsättningarna med föreslagen modell enligt rapporten 
(bil) och föreslår för kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ges mandat att arbeta vidare med frågan 
om ett norråländskt samarbete inom det sociala området.  
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen mandat att arbeta vidare med frågan om ett norråländskt 
samarbete inom det sociala området. 
---------------- 
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§ 70 BUDGETUPPFÖLJNING – TREDJE KVARTALET 2016 

KST § 157/2.11.2016  
Ekonomichefen presenterar budgetuppföljning för tredje kvartalet 2016, samt en försiktigt uppskattad 
prognos för återstoden av året. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig den muntliga budgetuppföljningen till kännedom och återremitterar 
ärendet till förvaltningen inför delgivning i kommunfullmäktige.  
 
Beslut: 
Enligt förlag. 
 

KST § 166/9.11.2016 
En uppdaterad kvartalsuppföljning av budget jämte prognos för återstoden av året 2016 presenteras med 
sammanställning enligt bilaga. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig budgetuppföljning jämte prognos till kännedom och delger densamma 
kommunfullmäktige till kännedom, enligt bilaga.  
 
Beslut: 
Enligt förslag.   

 
KFGE § 70/17.11.2016 

Kommunstyrelsen delger budgetuppföljning jämte prognos till kännedom, enligt bilaga. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige antecknar sig budgetuppföljning jämte prognos till kännedom, enligt bilaga. 
------------- 
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§ 71 BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2018-2019 

KST § 107/17.8.2016 
Inför budgetprocessen för år 2017 hölls under våren ett budget-/visionsseminarium till vilket samtliga 
förtroendevalda var inbjudna. 
 
Slutsatserna från seminariet presenterades inför kommunfullmäktiges samman-träde 16 juni. 
Förvaltningen har sedan beaktat detta i sitt förslag till budgetdirektiv. 
 
Upptas till behandling förslag till budgetdirektiv för år 2017, enligt bilaga. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar budgetdirektiven och beslutar att inbegära nämndernas förslag till drifts- och 
investeringsbudget jämte avgifter för 2017 samt förslag till ekonomiplan för åren 2018-2019, 
kommunkansliet tillhanda senast 30 september 2016. Vidare föreslår kommunstyrelsen att 
ekonomichefen deltar i nämndernas budgetöverläggningar. 
Budgetdirektiven delges kommunfullmäktige till kännedom. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 

KFGE § 58/25.8.2016 
Beslut: 
Kommunfullmäktige tar till kännedom de av kommunstyrelsen fastställda budget-direktiven för år 2017. 
 

KST § 142/12.10.2016 
Nämnderna har behandlat sina förslag till budget 2017 och ekonomiplan 2018-2019 jämte taxor och 
avgifter för år 2017 enligt bilaga. Besluten har tagits enligt InvN §§ 104-107, 111-113,  SamN § 105, 
LantbrN §§ 18-19 och BrandN §§ 28-30. 
 
Styrelserna för kommunalförbunden Ålands omsorgsförbund, Oasen/DGH och Ålands kommunförbund 
har presenterat sina preliminära budgetförslag. Norra Ålands Högstadiedistrikt behandlar sitt förslag 
tisdag 11.10. 
 
Landskapsregeringens förslag att minska landskapsandelarna till kommunerna med 1,5 ME år 2017 skulle 
enligt provberäkningar ge Finström ca 140.000 euro mindre. 
 
Vid tidpunkten för kallelse till kommunstyrelsens sammanträde har inte ännu skatteprognoser erhållits 
från Finlands kommunförbund och osäkerheter råder kring såväl samfundsskatterna som förändrade 
avdrag i beskattningen. 
 
Nämndernas budgetförslag innehåller icke obetydliga överskridningar av innevarande års ramar för 
driftskostnader på nettonivå samt ovanligt stort investerings-tryck såväl för år budgetåret 2017 som för 
ekonomiplaneåren 2018-2019. 
 

Fortsättning  
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Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar budgetförslag enligt bilaga och återremitterar detsamma till invånar- 
respektive samhällsnämnden jämte centralförvaltningen med följande kommentarer: 

 

- Med hänvisning till givna budgetdirektiv är målsättningen att varje resultatenhet håller 
sig inom innevarande års budgetramar och att eventuella avvikelser med hänvisning till 
budgetseminariet ska förklaras och motiveras utförligt. 

- All föreslagen utökning av personalresurser måste motiveras utförligt. 
- Där det med hänvisning till ökade behov till följd av t ex förändrade förutsättningar 

eller höjd nyttjandegrad äskas om medel utöver givna ramar för särskild uppgift eller 
åtgärd, ska behoven redogöras för och i första hand övervägas möjligheten till 
nettobesparing på annat håll inom samma resultatenhet och i andra hand inom 
nämndens övriga områden.  

- Såväl kostnader som intäkter ses över med målsättning att nettoanslaget per 
resultatenhet och uppgiftsområde hålls inom innevarande års givna ramar. 

- Föreslagna investeringar bör övervägas nödvändigheten av samt upprättas 
övergripande projektplaner för. 

- Centralförvaltningen ges i uppdrag att nogsamt följa utvecklingen och uppskatta och 
beräkna såväl landskapsandelar som skatteintäkter som kan förväntas, även beaktat 
eventuella korrigeringar i avdragsrätter samt av de egna skattesatserna. 

- Samhällsnämnden ges i uppdrag att se över förutsättningarna för indragning av 
kommunala insamlingsstationer för producentansvarspliktigt förpackningsavfall samt 
därav följande möjlighet till sänkning av renhållningsavgifter. 

 

Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KST § 158/2.11.2016 

Invånarnämnden har 25.10 behandlat sitt bearbetade budgetförslag och samhällsnämnden väntas ånyo 
behandla sitt budgetförslag 8.11. 

 

Flertalet kommunalförbund har bearbetat sina budgetförslag och landskapsregeringen har dragit tillbaka 
sitt förslag om minskade landskapsandelar 2017 för att istället tills vidare låta bli att kompensera för 
effekterna av konkurrenskraftsavtalet. 

 

Vid mötet redogör förvaltningen för förändrade förutsättningar och Ålands kom-munförbunds direktör 
närvarar vid diskussion kring desamma. 

 

Som bilagor bifogas landskapsandelskalkyl jämte skatteprognos i sammandrag. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar situationen till kännedom för diskussion och återremitterar därefter 
budgetförslaget till förvaltningen för vidare beredning. 
Kommunstyrelsen framför gentemot landskapsregeringen att effekterna av statens konkurrenskrafts-
paket måste kompenseras kommunerna på Åland på motsvarande sätt som i Finland och önskar att 
Ålands kommunförbund engagerar sig i frågan. 

 

Beslut: 
Enligt förslag. 

Fortsättning  
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KST § 167/9.11.2016 
Förvaltningen presenterar en uppdaterad sammanställning över nämndernas preliminära budgetförslag 
och därutöver kända respektive uppskattade förutsättningar i fråga om skatter och landskapsandelar 
samt investeringar och övrig finansiering, enligt bilaga, för diskussion i kommunstyrelsen och som 
underlag inför fastställande av skattesatser för år 2017. 
 

Utgående från nämndernas förslag, prognosticerade skatteintäkter med oförändrade skattesatser samt 
landskapsandelar enligt preliminära kalkyler, ser Finströms kommun ut att åter kunna göra ett gott 
överskott år 2017.  
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar budgetförutsättningar enligt bilaga till kännedom och för desamma 
kommunfullmäktige till kännedom och för diskussion inför fastställande av skattesatser för år 2017. 
Budgetförslaget bearbetas vidare inom förvaltningen. 
 

Kostateras: 
Inför mötet har ytterligare ny information tillkommit i fråga om samfundsskatternas prognostisering, 
vilket ser ut att ge en resultatpåverkan om -116.000 euro år 2017 och -108.000 respektive -119.000 euro 
åren 2018 och 2019. 
Vid samhällsnämndens sammanträde dagen före kommunstyrelsens sittande möte beslöts föreslå att 
investeringsanslaget för fastighetsproduktion inte tas upp i budgetförslaget utan istället tas upp som 
tilläggsanslag när förutsättningarna klarnat för tillbyggnad av kommungården i syfte att förverkliga norra 
Ålands KST. 
 

Kommundirektörens reviderade förslag: 
Kommunstyrelsen tar budgetförutsättningar enligt bilaga till kännedom och för desamma 
kommunfullmäktige till kännedom och för diskussion inför fastställande av skattesatser för år 2017, efter 
korrigering av väntade skatteintäkter till följd av ny prognos rörande samfundsskatterna. 
I den version som förs till kommunfullmäktige ska skatteintäkterna anpassas enligt de av kommunsty-
relsen §§ 168-170/2016 föreslagna skattenivåerna. 
 

Beslut: 
Enligt förslag, med tillägg av följande punkter: 

- Allmän administration, mål; Förberedande av möjlighet att ta emot kvotflyktingar.  
- Allmän administration, mål; Uppmärksammande av 100-årsjubileum, 5.000 E. 
- Näringslivsfrågor, mål, ökad dialog med och mellan kommun och företagare.  
- Fastigheter och anläggningar, mål; Arbete med tillgänglighet och handikappanpassning. 
- Källbo skola; Behov av resurslärare och timlärare i svenska, ca 23.000 E. 
- Investeringar, ekonomiplan 2018; Projektering av boende för seniorer och personer med 

funktionsnedsättning, utan nu känt behov av tilläggsanslag. 
 

KFGE § 71/17.11.2016 
Kommunstyrelsen delger budgetförutsättningar till kännedom och för diskussion inför fastställande av 
skattesatser för år 2017, enligt bilaga samt beaktat ovanstående tilläggspunkter. 

 
 Beslut: 

Kommunfullmäktige tar budgetförslag till kännedom och återremitterar detsamma till kommunstyrelsen 
för vidare beredning beaktat den diskussion som förts. 
------------- 
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§ 72 INKOMSTSKATTESATSEN FÖR ÅR 2017  

KST § 168/9.11.2016 
Upptas till behandling Finströms kommuns inkomstskattesats för år 2017.  

 

  2000 2008 2016 

Finström 16,50 18,50 19,50 

Landskommunerna 16,79 17,44 17,73 

Åland, viktat snitt 16,42 16,78 17,74 

 
Fram till millennieskiftet, åren 1999-2000, hade Finström en skattesats om 16,50 %, vilket motsvarade det 
dåvarande åländska genomsnittet. Åren 2002-2009 höjdes skatten successivt i anslutning till de stora 
investeringar som då genomfördes (daghem, skola och simhall mm). Fram till år 2016 har även Ålands 
genomsnittliga kommunala inkomstskattenivåer höjts, till följd av ökad omfattning av och ökade 
kostnader för lagstadgade uppgifter kombinerat med minskande landskapsandelar för drift jämte slopade 
stöd för investeringar. Finströms skatt har dock höjts mer än genomsnittet (16,50 -> 19,50 resp 16,42 -> 
17,74 %). Högsta förekommande år 2016 är Kökar med 19,75 %. Två andra kommuner; Lumparland och 
Sund, har samma nivåer som Finström, 19,50 %. Övriga Norra Åland varierar mellan 16,75-19,00 %. 
 

För Finströms del har i den politiska diskussionen förts vid handen att den höjda skatten skulle vara att 
betrakta som tillfällig, för möjlighet att ånyo bygga upp visst överskott och kassa och för att finansiera 
kommande investeringar. Så har nu gjorts. Finström har som en av få kommuner på Åland gjort 
tillfredsställande årsresultat och har nu ett betryggande ackumulerat överskott - även efter att medel 
förts över till stärkande av grundkapital, vilket i sig ger bättre förutsättningar även för framtida soliditet. 
Kommunens kassamedel uppgår till rekordnivåer och täcker tillsammans med årsbidraget föreslagna 
investeringar, avskrivningar och amorteringar. 
 

I Finland gäller enligt kommunallag 118 § att ett så kallat utvärderingsförfarande kan inledas ifall de 
ekonomiska nyckeltal som beskriver tillräckligheten eller soliditeten i kommunens finansiering två år i 
följd har uppfyllt följande gränsvärden (4 st) 
[...] 
2) kommunens inkomstskattesats är minst 1,0 procentenheter högre än den vägda genomsnittliga 
inkomstskattesatsen för alla kommuner. 
[...] 
 

De övriga kriterierna rör negativt årsbidrag, lånebelopp per invånare samt relativ skuldsättning. Finströms 
kommun skulle i dag uppfylla tre av de fyra kriterierna (skatt, lån/inv och relativ skuldsättning), ifall dessa 
skulle tillämpas även på Åland. 
 

Den åländska kommunallagen saknar i nuläget motsvarande kriskommunskriterier. Finströms kommun 
har dock alltsedan år 2009 uppburit en inkomstskatt om 19,50 %, vilket nu är 1,75 procentenheter högre 
än den vägda genomsnittliga inkomstskattesatsen för Ålands alla kommuner (snitt år 2009 17,05 och år 
2016 17,74 %).  

 

Enligt Finlands kommunförbunds skatteprognos för Finströms kommun skulle, med bibehållna skatte-
satser, den sammanlagda skatteintäkten för samtliga skatteslag år 2017 bli ca 355.000 euro större än vad 
som är budgeterat för år 2016, totalt >9ME. Varje procentenhet på inkomstskatten motsvarar ca 384.000 
euro (0,25=96.000).  

Fortsättning  
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En sänkning av inkomstskatten med 0,75 procentenheter skulle enligt prognos innebära ett skattebortfall 
om 288.000 euro. Det skulle innebära att de prognosticerade skatteintäkterna 2017 ändå skulle bli ca 
67.000 euro större än budgeterat för innevarande år. I prognosen är utfallet av konkurrenskraftspaketet 
beaktat.  
 
En eventuell sänkning av inkomstskatten skulle innebära ett slags harmonisering av skattetrycket och att 
man åter närmade sig det åländska genomsnittet, och därmed att Finström slipper bort från ett av fyra 
finländska kriskommunskriterier. Enligt preliminär budget skulle kommunen ändå kunna göra ett svagt 
men positivt årsresultat för år 2017 och med likvida kassamedel och väntat årsbidrag kunna bekosta 
kommande investeringar, avskrivningar och amorteringar. Övriga kriskriterier, som (negativt) årsbidrag 
och skuldsättning, påverkas därmed inte av åtgärden. 
 
För det skattepliktiga hushållet innebär en sänkning om 0,75 procentenheter från 19,50 till 18,75 en 
sänkning av inkomstskatten med 3,85 procent. 
 
För kommunen som skattetagare innebär en minskning med 0,75 procentenheter ändå en liten ökning av 
totala skatteintäkter jämfört mot budget för innevarande år. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för år 2017 sänks med 0,75 
procentenheter från 19,50 till 18,75 procent, med långsiktig målsättning att kommunens skattetryck åter 
ska närma sig det vägda genomsnittet för Ålands kommuner (17,74 % år 2016).    
 
Konstateras: 
Nytillkommen information rörande samfundsskatternas prognostisering innebär en resultatpåverkan om 
drygt -100.000 euro per år, vilket föranleder kommundirektören att korrigera sitt förslag till en sänkning 
om 0,5 %-enheter, i övrigt enligt ovan.  
 
Diskussion: 
Ledamot Torbjörn Björkman m fl understöder kommundirektörens förslag. Inga andra förslag.  
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt enligt kommundirektörens förslag att inför kommunfullmäktige 
föreslå att inkomstskattesatsen för år 2017 sänks med 0,50 procentenheter från 19,50 till 19,00 procent, 
med långsiktig målsättning att kommunens skattetryck åter ska närma sig det vägda genomsnittet för 
Ålands kommuner (17,74 % år 2016) och med tillägg att till året därpå utreda möjligheter för en ytterli-
gare sänkning tillsammans med en skatteväxling.    

 
KFGE § 72/17.11.2016 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för år 2017 sänks med 0,50 
procentenheter från 19,50 till 19,00 procent, med långsiktig målsättning att kommunens skattetryck åter 
ska närma sig det vägda genomsnittet för Ålands kommuner (17,74 % år 2016) och med tillägg att till året 
därpå utreda möjligheter för en ytterligare sänkning tillsammans med en skatteväxling.    

  
 Diskussion: 
 Ledamot Håkan Lundberg föreslår att Finströms kommun behåller nuvarande skattesats om 19,50 %. 

Förslaget understöds av Regina Lindblom. 
Fortsättning  
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Ledamot Kristian Granberg understöder kommunstyrelsens förslag. 

 
 Omröstning: 
 Kommunstyrelsens förslag (JA) ställs mot Håkan Lundbergs förslag (NEJ), med utgång enligt följande: 
 JA: Viveka Eriksson, Rolf Karlsson, Leif Andersson, Freddie Forsman, Kristian Granberg, Erica  

Granesäter, Dick Lindström, Helena Lundberg, Frederik Pastoor, Christian Rögård, Jens 
Söderström. 

NEJ: Solveig Gestberg, Regina Lindblom, Håkan Lundberg, Vidar Nordqvist, Ove Söderman. 
 
Konstateras: 
Kommunstyrelsens förslag (JA) vinner med resultatet elva (11) röster mot fem (5). 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, att inkomstskattesatsen för år 2017 sänks 
med 0,50 procentenheter från 19,50 till 19,00 procent, med långsiktig målsättning att kommunens 
skattetryck åter ska närma sig det vägda genomsnittet för Ålands kommuner (17,74 % år 2016) och med 
tillägg att till året därpå utreda möjligheter för en ytterligare sänkning tillsammans med en skatteväxling.    
-------------  
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§ 73 FASTIGHETSSKATTER FÖR ÅR 2017 

KST § 169/9.11.2016 
Upptas till behandling fastighetsskatternas procentsatser för år 2017. 
 
   Finström Snitt Åland +/- 0,25 %-enh 
Allmän fastighetsskatt:   0,75 %  0,38 ca 59.000 E 
Stadigvarande bostadsbyggnad: 0,00 % 0,14 ca 128.000 E 
Övriga bostadsbyggnader:   0,90 %  0,90   
 
Finström uppbär år 2016 bland av de högsta förekommande skattenivåerna i fråga om såväl inkomst- som 
fastighetsskatter. Den allmänna fastighetsskatten är nära dubbelt högre än genomsnittet (0,75 mot 0,38 
%). Endast en kommun har högre (Kökar, 0,80 %) och bara en annan uppbär samma skatteprocent (Sund, 
0,75 %). 
 

För stadigvarande bostadsbyggnad är det år 2016 bara två kommuner på Åland som uppbär fastighets-
skatt (Sottunga 0,50 och Mariehamn 0,30 %). Beträffande fastighetsskatt för ”övriga bostadsbyggnader” 
(fritidshus mm) uppbär sedan långt tillbaka samtliga kommuner på Åland maximalt vad lagen (ÅFS 
1993:15) tillåter, 0,90 %. 
 

För kraftverk, obebyggd byggplats och allmännyttiga samfund har inte tidigare fastställts skattesatser. 
Dessa och deras nivåer regleras i FFS 1992/652 11-14 §§ med undantag enligt ÅFS 1993:15 1-3 §§.  
 

Några kraftverk av avsett slag finns inte inom kommunen. Att uppbära en fastställd och högre än allmän 
fastighetsskatt för obebyggd byggplats kan betraktas som ett incitament för att få till stånd avsedd 
bebyggelse. För allmännyttiga samfund kan skattebefrielse nyttjas istället för eller parallellt med andra 
verksamhetsstöd.  
 

Av kommunens prognosticerade sammanlagda skatteintäkter om cirka nio miljoner euro år 2017 står de 
olika fastighetsskatterna alla tillsammans för blott 228.000 euro (2,5 % av totala skatteintäkterna). 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer fastighetsskatternas procentsatser såsom 
oförändrade för år 2017 enligt ovan, samt att skattesatsen för obebyggda byggplatser inom detaljplanerat 
område fastställs till 3,00 procent emedan skattesatsen för allmännyttiga samfund fastställs till 0,00 
procent.  
 

Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KFGE § 73/17.11.2016 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer fastighetsskatternas procentsatser såsom 
oförändrade för år 2017 enligt ovan, samt att skattesatsen för obebyggda byggplatser inom detaljplanerat 
område fastställs till 3,00 procent emedan skattesatsen för allmännyttiga samfund fastställs till 0,00 
procent.  

 
 Beslut: 
 Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 

------------- 
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§ 74 HUNDSKATT MANDATPERIODEN 2016-2019 

KST § 170/9.11.2016 
Enligt 1 § LL om hundskatt (1981:77) ska för hund årligen betalas hundskatt till den kommun där hund-
ägaren bodde vid utgången av det föregående kalenderåret. Kommunfullmäktige kan dock, enligt 1 § 2 
mom, besluta att hundskatt inte ska uppbäras.  
 
Finströms kommun och andra åländska kommuner har inte på många år uppburit någon hundskatt. Att 
uppbära en dylik skatt är förknippat med viss administration och övervakning. Kommunen tillhandahåller 
heller inte i egen regi någon egentlig service för hundägare.  
 
Föregående mandatperiods fullmäktige valde att inför den nya mandatperioden inte införa någon hund-
skatt, men det för året nytillträdda kommunfullmäktige har inte ännu prövat frågan för återstoden av sin 
mandatperiod. 
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hundskatt inte uppbärs under kommunfullmäk-
tiges innevarande mandatperiod 2016-2019. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KFGE § 74/17.11.2016 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hundskatt inte uppbärs under kommunfullmäk-
tiges innevarande mandatperiod 2016-2019. 

 
 Beslut: 
 Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

------------- 
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§ 75 UTLÅTANDE: GRUNDAVTAL FÖR DE GAMLAS HEM/OASEN  

KST § 117/17.8.2016 
Förbundsfullmäktige för kf De Gamlas Hem gav 30.12.2015 förbundsstyrelsen i uppdrag att i 
samband med följande ändring av grundavtalet justera grundavtalets § 15, och då specifikt 
moment 2 som anger hur den så kallade grundavgiften ska debiteras av medlemskommunerna. 

 

Förbundsstyrelsen ber om medlemskommunernas utlåtande över bifogat förslag till nytt 
grundavtal (förbundsstyrelsen 21.6.2016/§ 64). 

 

I förslaget ingår följande ändringar: 
 

- Ändring av kommunalförbundets namn från Kf De Gamlas Hem till Oasen boende- och vårdcenter kf 
- Strykning av § 3, dvs kommunalförbundets medlemskommuner ska ej räknas upp i grundavtalet 
- Moment 2 i § 14 (tidigare § 15), förtydligande om grundavgiften 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen låter meddela förbundsstyrelsen för kf De Gamlas Hem att Finströms kommun 
välkomnar och omfattar de föreslagna ändringarna i kommunalförbundets grundavtal. 

 

Beslut: 
Enligt förslag, förutom den andra punkten då kommunalförbundets medlemskommuner enligt 
kommunallagen 84 § skall framgå i grundavtalet. 

 
KST § 171/9.11.2016 

Förbundsstyrelsen för kommunalförbundet De Gamlas Hem/Oasen har efter beaktande av 
medlems-/ägarkommunernas utlåtanden tagit fram ett reviderat förslag till nytt grundavtal för 
kommunalförbundet. De av Finströms kommunstyrelse framförda synpunkterna har beaktats. 
 

Grundavtal i kommunalförbund kan enligt kommunallagen 85 § ändras ifall en majoritet av 
medlemskommunerna genom beslut i kommunfullmäktige understöder ändringsförslaget.  
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att reviderat förslag till nytt grundavtal för 
kommunalförbundet De Gamlas Hem godkänns enligt bilaga. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 

KFGE § 75/17.11.2016 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att reviderat förslag till nytt grundavtal för 
kommunalförbundet De Gamlas Hem godkänns enligt bilaga. 

 

 Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrens förslag, med tillägg av önskemål 
om att förteckning över medlemskommuners andelar i grundkapital bifogas avtalet. 
------------- 
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§ 76 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet förklarades avslutat kl 21:53. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 

FRÅGESTUND 

Ingen frågestund hölls. 
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BESVÄRSANVISNING 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträde  Paragraf 

Kommunfullmäktige i Finström 17.11.2016   §§ 66-76 
 
Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer; 69-75 
 
Besvär skall framställas inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. Kommunmedlem anses ha fått 
del av beslutet när protokollet har framlagts till offentligt påseende. 
 
Besvärsmyndighet  Ålands Förvaltningsdomstol 
   Torggatan 16 
   PB 31 
   22 101 MARIEHAMN 
 

KLAGOTID 
Besvärshandlingarna skall vara inlämnade till besvärsmyndigheten före utgången av besvärstiden. Om 
besvärstidens sista dag är helgdag, självstyrelsedag, självständighetsdag, första maj, jul- eller midsommarafton 
eller helgfri lördag, får besvärshandlingarna inlämnas den första vardagen därefter. 
 

INNEHÅLL 
Besvärsskriften skall innehålla 

- besvärandens namn, yrke, boningskommun och postadress 
- det beslut i vilken ändring söks 
- till vilka delar ändring söks och vilka ändringar som påyrkas 
- motiveringar till ändringsyrkandet 

 

UNDERSKRIFT 
Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av den som anför besvär eller annan person som har uppgjort 
den. Om endast den som har uppgjort besvärsskriften undertecknat den, skall också denna persons yrke, 
boningsort och postadress framgå. 
 
Till besvärsskriften skall bifogas beslutet i vilket ändring söks, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia. 
 
Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) 
uppbärs en rättegångsavgift för ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 

 


