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§ 153 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KST § 153  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 
------------- 

§ 154 PROTOKOLLJUSTERING 

KST § 154  
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Linda Pussinen och Sven-
Anders Danielsson. Protokollet justeras omedelbart efter sammanträdet. 
------------- 

§ 155 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KST § 155  
Godkänns föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan. 
------------- 
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§ 156 DELGIVNINGAR KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KST § 156/26.10.2016 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:   
 

Beslut LR, "Jordförvärv i Finström" (ÅLR 2016/4591, avslås) 18.okt 

Beslut K.dir § 24, ”Utlåtande ö ansökan om jordförvärv” (ÅLR 2016/7612)  19.okt 

Direktiv Projektdirektiv kommunindelning Norra Åland 17.okt 

Fullmakt Ålands brand- och räddn.förbund höstmöte, befullm S-A Danielsson 13.okt 

Fullmakt LR:s busstidtabellsmöte, befullm Elof Johns 13.okt 

Information Åda, ”Ägarinformation” 20.okt 

Kallelse LR, "Kallelse till busstidtabellsmöte 2017", 1.11 7.okt 

Kallelse Ålands omsorgsförbund kf, Förbundsfullmäktige, möte nr 2, 15.11 31.okt 

Protokoll Brand- och räddningsnämnden, prot nr 6 5.okt 

Protokoll Ålands kommunförbund, förbundsstyrelsen, prot nr 6 10.okt 

Protokoll NÅHD, förbundsstyrelsen, prot nr 8 11.okt 

Protokoll Vårdö kommunfullmäktige § 41, KST-område Norra Åland 13.okt 

Protokoll Geta kommunstyrelse § 184, Kommunindelningsutredning 17.okt 

Protokoll Kf De Gamlas Hem/Oasen, förbundsstyrelsen, prot nr 12, inkl budget 25.okt 

Protokoll Invånarnämnden, prot nr 8 25.okt 

Protokoll Sunds kommunfullmäktige § 79, Samarbetsavtal IFO 25.okt 

Protokoll Sunds kommunfullmäktige § 80, Norråländsk samordning av KST 25.okt 

Protokoll Geta kommunfullmäktige § 58, Norråländsk samordning av KST 26.okt 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom. 
 

Beslut:  
Enligt förslag. 
------------- 

§ 157 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. 
------------- 
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§ 158 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 tis 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 inneva-
rande 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 samhälls-
nämnden väntas ånyo behandla sitt budgetförslag 8.11. 
 

Flertalet kommunalförbund har bearbetat sina budgetförslag och landskapsrege-
ringen 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 
konkurrenskraftspaket måste kompenseras kommunerna på Åland på motsvarande 
sätt som i Finland och önskar att Ålands kommunförbund engagerar sig i frågan. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 159 UTLÅTANDE RÖRANDE FINLÄNDSKA SOTE-REFORMEN 

KST § 159/2.11.2016 
Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet begär från finländska kom-
muner och ger möjlighet även för åländska kommuner att lämna utlåtanden om 
utkastet till regeringens proposition till landskapsreform och reform av ordnandet 
av social- och hälsovården samt till lagar som har samband med dem. 
 

Genom den regeringsproposition som denna begäran om utlåtande gäller är 
avsikten att bl.a. inrätta de nya landskapen och föreskriva om landskapens 
förvaltning och ekonomi, överföra ansvaret för ordnandet av social- och 
hälsotjänsterna från kommunerna till landskapen samt föreskriva om den 
finansiering som landskapen ska få, beskattningsgrunderna för att få in medel för 
finansieringen, genomförandet av reformen, personalens ställning samt 
egendomsarrangemangen. Avsikten är också att i fråga om den basservice som blir 
kvar på kommunernas ansvar föreskriva om ett nytt statsandelssystem för den 
kommunala basservicen. En separat regeringsproposition bereds om överföringen 
till landskapen och finansieringen av övriga uppgifter än social- och hälsovården. 
 

Det synnerligen omfattande material som hör till begäran om utlåtande finns på 
adressen https://www.webropolsurveys.com/S/DFA6B8188D9AFD35.par  
 

Utlåtanden ges genom en elektronisk enkät: 

http://alueuudistus.fi/sv/utkast-till-regeringsproposition-31-8-2016  
 

Reformförslaget har från finländska kommuner kritiserats på ett flertal punkter, 
bland annat utgående från kommunal självstyrelse, i demokratihänseende, för sitt 
finansieringsupplägg och ur ett språkligt perspektiv. Finlands kommunförbund ger 
ett eget utlåtande. 
http://www.kommunerna.net/sv/kommunforbundet/media/pressmeddelanden/20
16/Sidor/vard-och-landskapsreformlag-kommunforbundets-utkast.aspx  
 

Reformen rör i begränsad utsträckning åländska kommuner på ett direkt sätt, men 
vissa delar av reformpaketet kan antas påverka oss desto mer på ett indirekt sätt. 
 

Även Ålands kommunförbunds styrelse har beslutat att avge utlåtande över SOTE-
reformen, som behandlas i förbundsstyrelsen 4.11. Förbundsdirektör Magnus 
Sandberg närvarar vid kommunstyrelsens möte och redogör för utgångspunkterna. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att låta Ålands kommunförbund utlåta sig å Finströms 
kommuns vägnar rörande förslag till landskapsreform och reform av ordnandet av 
social- och hälsovården i Finland samt till lagar som har samband med dem. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 

https://www.webropolsurveys.com/S/DFA6B8188D9AFD35.par
http://alueuudistus.fi/sv/utkast-till-regeringsproposition-31-8-2016
http://www.kommunerna.net/sv/kommunforbundet/media/pressmeddelanden/2016/Sidor/vard-och-landskapsreformlag-kommunforbundets-utkast.aspx
http://www.kommunerna.net/sv/kommunforbundet/media/pressmeddelanden/2016/Sidor/vard-och-landskapsreformlag-kommunforbundets-utkast.aspx
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§ 160 UTLÅTANDE NÅHD BUDGET 

KST § 160/2.11.2016 
Styrelsen för Norra Ålands Högstadiedistrikt delger förslag till budget 2017 och ekonomi-
plan 2018-2019 enligt bilaga. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar till kännedom Norra Ålands högstadiedistrikts budgetförslag och 
framför gentemot förbundsstyrelsen förnöjsamhet med detsamma. 

 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
 

 

§ 161 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Sammanträdet förklarades avslutat kl 17:59. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 
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A N V I S N I N G   F Ö R   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:  153-157, 161 
 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 

Paragrafer i protokollet:  158-160  
 

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. 
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas 
av den som framställer det. 

 
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. Beslutet är anslaget 
 
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. 
 
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. Handlin-
garna 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 för ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
 
Protokollsutdrag och bilagor som gäller besluten kan begäras från kommungården i Godby. 


