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§ 51 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KST § 51  
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. 
------------- 

§ 52 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KST § 52  
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 73 §.  
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Miina Fagerlund och Inger 
Rosenberg-Mattsson.  
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 
------------- 

§ 53 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KST § 53  
Ärendena behandlas i den ordning som anges på föredragningslistan, såvida orga-
net inte besluter annorlunda. Till behandling kan även beslutas att uppta sådana 
ärenden som inte nämns i sammanträdeskallelsen, enligt förvaltningsstadgan 64 §.  
 
Beslut: 
Föredragningslistan godkänns utan tillägg av ärenden av brådskande natur.  
------------- 
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§ 54 DELGIVNINGAR KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KST § 54/5.4.2017 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:   
 

Fullmakt Representation vid brand- och räddningsförbundets vårmöte 8.4 22.mar 

Gåvobrev Överlåtelse av fastighet (danaarv) i Godby, från LR 17.mar 

Protokoll NÅHD Förbundsstyrelsen, prot nr  6.mar 

Protokoll Invånarnämnden, prot nr 3 21.mar 

Protokoll NÅHD Förbundsfullmäktige, prot nr 1 23.mar 

Protokoll Samhällsnämnden, prot nr 3 28.mar 

Uppföljning Ålands idrottscenter Ab, Uppföljning jan-dec 2016 samt jan 2017 30.mar 

 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag, med tillägg av skrivelse med kommundirektörers reflektioner kring 
norråländskt KST samt förslag till nytt landskapsandelssystem sedan 3.4 är utsänt på 
remiss och att handlingarna finns på LR:s hemsida . 
 
------------- 
 
.. 

 
  



                                                                 KOMMUNSTYRELSEN                     PROTOKOLL NR 5/ 5.4.2017 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 6 april 2017  

 5 (20)  

 

§ 55 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 verksamhetspla-
nerna 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 
förekommer överskridningar inom och mellan de olika resultatområdena. Framför-
allt är det personalkostnader till följd av ny modell för periodisering av semester-
löner samt kostnader för en del externt köpta tjänster från kommunalförbund 
etcetera som orsakat överskridningarna. 
 
Nämndernas beredningar och beslut återfinns i ovan nämnda paragrafer och en 
sammanställning 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 behand-
ling vid nästkommande styrelsemöte. 
 
Enligt gällande styrdokument jämte budget behöver överskridningar av personal-
kostnader inom varje resultatområde godkännas av kommunstyrelsen och 
överskridningar av total nettoram per resultatområde godkännas av fullmäktige.  
 

Fortsättning  
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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 personal-
kostnader godkänns enligt bilaga C. 
Sammanställningen över de preliminära bokslutsuppgifterna (bil A) tillsänds även 
kommunfullmäktiges ledamöter för kännedom. 
 
Beslut: 
Enligt förslag.   
------------- 
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§ 56 BUDGETDIREKTIV 

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

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en referensgrupp för utveckling av 
budgetarbetet, bestående av representanter för ledningsgruppen och de politiska 
presidierna. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. Till gruppen utses kommundirektören och ekonomichefen samt 
kommunstyrelseledamöterna Sven-Anders Danielsson och Inger Rosenberg-
Mattsson. 

 
KST § 56/5.4.2017 

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

INV § 41  
Enligt lag om service och stöd på grund av handikapp (380/1987) 8 § 2 mom. skall kommunen 
ordna skälig färdtjänst jämte följeslagarservice för en gravt handikappad person. I förordning om 
service och stöd på grund av handikapp (759/1987) regleras färdtjänsten ytterligare. Kommunen 
bör bevilja minst 18 enkelresor per månad som hör till det dagliga livet förutom resor som är 
nödvändiga pga. arbete och studier. De med behov av följeslagare beviljas ledsagarservice. Enligt 
§ 6 förordning om klientavgifter inom social-och hälsovård (912/1992) stadgas att för färdtjänst 
som ordnas för gravt handikappade kan uppbäras högst en avgift som motsvarar den avgift som 
uppbärs i offentlig trafik på orten eller därmed jämförbar skälig avgift. 

 

Kommunens verksamhetsföreskrifter för handikappservice innehåller riktlinjer kring färdtjänst. 
 

Färdtjänstmottagare beviljas rätt till färdtjänst jämte ledsagarservice för minst 18 enkelresor per 
månad förutom resor pga. arbete eller studier. Åland har lagstiftnings-behörighet gällande 
trafikfrågor, därmed bestäms linjetrafikens taxor av Ålands landskapsregering.  
 
Färdtjänstmottagare betalar för varje enkelresa en avgift (självrisk) i enlighet med linjetrafik-
taxan för personfordran med buss i yrkesmässig trafik i enlighet med Ålands författningssamling 
nr 24/2011. Finström har tillämpat samma taxa (4,00 €/enkelresa) på alla resor.  
 
Färdtjänstmottagaren betalar självrisken i taxin. Då avgiften (självrisken) för färdtjänstmotta-
garna enligt handikappservicelagen utgår från linjetrafik-taxan och denna taxa utgår från antalet 
körda kilometer skall färdtjänstmottagaren inte betala 4,00 € om denne åkt mindre än 36 km. Nu 
gällande fastställd taxa är följande (ÅFS 24/2011 § 1):  

 
Km Euro Km Euro 
6 2 22 3,10 
8 2,10 24 3,20 
10 2,20 26 3,40 
12 2,30 28 3,80 
14 2,50 30 4,00 
16 2,60 32 4,30 
18 2,80 34 4,40 
20 2,90 36+ 4,50 
 

Färdtjänst enligt socialvårdsförordningen har skilda fastställda kriterier, dessa bibehålls. 

 
Socialchefens förslag:  
Att invånarnämnden föreslår för kommunstyrelsen att kommunen från och med den 01.06.2017 
tar en självrisk för förtjänst enligt Landskapsregeringens beslut om trafiktaxa beroende av 
antalet kilometer färdtjänst mottagaren åker. Självrisken för färdtjänst justeras i enlighet med 
landskapsregeringens beslut fortlöpande. Kommunens riktlinjer och kriterier för bedömning av 
färdtjänst pga funktionsnedsättning justeras enligt beslutet.  
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Beslut:  
Enligt förslag. 

 
KST § 57/5.4.2017 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar enligt invånarnämndens förslag att kommunen från och med den 
01.06.2017 tar en självrisk för förtjänst enligt Landskapsregeringens beslut om trafiktaxa 
beroende av antalet kilometer färdtjänst mottagaren åker. Självrisken för färdtjänst justeras i 
enlighet med landskapsregeringens beslut fortlöpande. Kommunens riktlinjer och kriterier för 
bedömning av färdtjänst på grund av funktionsnedsättning justeras enligt beslutet.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 58 ÄNDRINGAR I SAMARBETSAVTAL FINSTRÖM OCH GETA SOCIALVÅRD 

INV § 43  
Bilaga 15: Samarbetsavtal mellan Finström och Geta gällande socialvården  
Bilaga 16: Förslag till nytt samarbetsavtal: Samarbetsavtal mellan Finström och Geta gällande 

socialvården  
 

Socialchefen har tagit fram ett förslag till samarbetsavtal mellan Finström och Geta 
gällande socialvården, se bilaga. Förslaget har presenterats för en grupp bestående av 
kommunstyrelsens ordförande, socialnämndens/invånarnämndens ordförande och 
kommundirektörerna för avtalskommunerna. Gruppen sammanträdde den 9.3.2017. 
Gruppen gav socialchefen mandat att fortsätta arbetet. Geta socialnämnd behandlar 
frågan den 15.3.2017 vid sitt sammanträde. 
 

Man är tvungen att göra ändringar i samarbetsavtalet då socialkansliet (enligt nu liggande 
förslag) minskar på andelen personal samt ombildar tjänster. Förslaget är av utgångs-
punkten att man skall behöva ändra så lite som möjligt.   
 

De största ändringar har gjorts i följande paragrafer: 
§ 1 Att utrymmen i Geta skall hållas bemannade vid skiljt överenskommen tidpunkt varje 
vecka har strukits. Motivering: Andelen ”drop in” kunder har varit mycket låg. Getas 
kommuninvånare kan boka tid för sina socialvårdsärenden, personalen träffar dem sedan 
antingen på Geta kommunkansli, hembesök eller på annan plats (t.ex. möten hos 
samarbetspartners). 
§ 5 Det som tidigare var bilaga 1 och 2 har nu skrivits in i paragrafen. Getas andel av 
personalkostnaderna föreslås vara 70 andelar (idag 95), Finströms andel totalt 300 (idag 
400). Ytterligare en kostnadspost har lagts till som öppnar för Finströms kommun att 
fakturera Geta för utgifter till följd av köp av externa tjänster/förordnande av extra 
personalresurs som härrör sig till Getas ärenden (t.ex. vid arbetstoppar, vårdnads-
utredningar etc.) Detta måste godkännas av Geta på förhand.  
§ 9 Tillägg, avtalet upphör då sammanslagning till följd av Landskapslag om kommunalt 
samordnad socialtjänst träder i kraft. 
 

Nytt samarbetsavtal behöver träda i kraft så snart som möjligt.  
 

Socialchefens förslag: Invånarnämnden omfattar förslaget till nytt samarbetsavtal och 
sänder det till Kommunstyrelsen för godkännande.  
 

Beslut: Enligt förslag. 
 

KST § 58/5.4.2017 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner invånarnämndens förslag till nytt samarbetsavtal för 
socialvården för kommunerna Finström och Geta enligt bilaga B. 

 

 Beslut: 
 Enligt förslag. 
 ------------- 
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§ 59 OMBILDANDE AV TJÄNST TILL SOCIALHANDLEDARE 

INV § 44  
Tjänsten som socialarbetare med ansvar för äldreomsorgen är vakant och föreslås 
ombildas till socialhandledare. Detta med anledning av att det inte varit möjligt att 
rekrytera behörig socialarbetare för heltidsanställning. Att ombilda tjänsten till 
socialhandledare är ett steg i omorganiseringen av socialvården i kommunen där barn- 
och äldreomsorgen frigörs från socialvården. Omorganiseringen påverkar delvis övriga 
tjänstemäns arbetsuppgifter (socialarbetare, socialchef). Således är också dessa 
tjänstebeskrivningar i behov av revidering. Socialhandledarens arbetsuppgifter består av 
arbetsuppgifter som tidigare utfördes av socialarbetare och byråsekreterare.  
 
Genom att ombilda tjänsten till socialhandledare förstärks kompetensen på socialkansliet 
av socionom YH. Detta medför ökade möjligheter för teamarbete/pararbete inom 
vuxensocialarbetet. 
 
Ett förslag till tjänstebeskrivningen har tagits fram av socialchefen. Förslag till 
tjänstebeskrivning som bilaga. Att ombilda tjänsten till socialhandledare innebär inte 
några ökade kostnader. 
 
Arbetsuppgifter som man ännu inte funnit en lösning för: 

 Fastställande och administration av barnomsorgsavgifter samt uppgörande av 
månatliga barnomsorgsavgifter i Abilita 

 Administration och beslut om hemvårdsstöd 

 Sammanställning av invånarnämndens kallelse (i byråsekreterares tjänste-
beskrivning; sammanställning av socialnämndens kallelse) 

En lösning måste nås innan den 31.5.2017. Socialchefen arbetar vidare tillsammans med 
övriga berörda tjänstemän för att finna en lösning. 
 
Socialchefens förslag:  
Invånarnämnden ombildar tjänsten som socialarbetare med ansvar för äldreomsorgen till 
socialhandledare och godkänner förslag till tjänstebeskrivning för socialhandledare. 

 
Beslut:  
Tjänstebeskrivningen godkänns under förutsättning att kommunstyrelsen ombildar 
tjänsten som socialarbetare med ansvar för äldreomsorg till en tjänst som 
socialhandledare samt att kommunstyrelsen beslutar den uppgiftsrelaterade lönen. 

 
KST § 59/5.4.2017 

Enligt budget 2017 gäller att anställningar får endast ske inom ramen för det för 
ändamålet i budget fastställda medlen och antalet anställda. Nämnderna skall göra en 
behovsprövning inför varje anställning. Nämnderna har även rätt att fastställa lön enligt 
gällande avtal. Omdisponeringar som ökar eller minskar löneanslaget (lönekostnader och 
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lönebikostnader) jämfört med den ursprungliga budgeten men som inte påverkar 
resultatområdets nettoanslag skall tillställas kommunstyrelsen för godkännande. 
 

 Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beviljar enligt invånarnämndens förslag att tjänsten som socialarbetare 
med ansvar för äldreomsorg ombildas till en tjänst som socialhandledare samt att 
personal- och servicechefen befullmäktigas att fastställa den uppgiftsrelaterade lönen. 

  
 Beslut: 
 Enligt förslag. 
 ------------- 
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§ 60 SAMORDNING AV KOMMUNERNAS SOCIALVÅRD  

KST § 17/25.1.2017 
Efter att Finströms kommunstyrelse (§ 182/2016) gjorde bedömningen att förutsättningar sak-
nas för att arbeta vidare med en för norra Åland regional samordning av kommunernas social-
vård, och samtidigt betonade att man finner detta beklagligt då det är någonting kommunerna i 
regionen gärna sett förverkligat, har en del ny information och nya ställningstaganden tillkommit 
 

Situationen är fortsättningsvis oklar i fråga om huruvida och i så fall hur de åländska kommu-
nernas socialvård kommer att kunna samordnas inom ramen för den så kallade KST-lagen. 
 

Kommunerna Eckerö och Hammarland har i mitten av december efterhört möjlighet att ansluta 
sig till en eventuell norråländsk KST-samordning.  
 

Vid de norråländska kommunernas gemensamma presidiemöte i Sund 14 december fanns enig-
het kring upplevelsen att NÅHD-spåret i princip inte längre är att betrakta som en framkomlig 
väg, men att samtliga företrädare för regionen Norra Åland är villiga att arbeta vidare med en 
KST-lösning (med service i Godby), till vilken även flera andra kommuner kan bjudas in, men där 
ÅOF inte bör behöva styckas upp. 
 

En idé var att Ålands kommunförbund ÅKF kunde bli att stå värd inte bara för diskussioner och 
utredningar utan också som värd för organiserandet av den sociala samordningen. Tankar fanns 
på att ordna ett ”rådslag” inom ÅKF samt att tillsätta en arbetsgrupp. 
 

Ett flertal kommuner har nu börjat utse representanter till en eventuellt kommande gemensam 
arbetsgrupp för KST-samordning. Ifall en sådan grupp blir tillsatt kan det vara bra för Finström 
att ha ett färdigt namn för representation i densamma. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att som representant i en eventuell arbetsgrupp för KST-samordning 
utse NN. 
 

 Beslut: 
Enligt förslag. Till en eventuell arbetsgrupp utses kommunstyrelsens ordförande Roger Höglund 
med styrelseledamot Lene-Maj Johansson som ersättare. 

 

KST § 60/5.4.2017 
Efter önskemål från den politiska referensgruppen för regional KST-samordning har kommu-
nerna i regionen beviljat medel om två euro per invånare till gruppens förfogande för fortsatt 
utredningsarbete på området. 

 

 Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att till förfogande för den politiska referensgruppen för regional KST-
samordning bevilja upp till två euro per invånare per 31.12.2016 (2.587) till ett belopp om 5.174 
euro, att betala ut mot redovisade kostnader.  

 

 Beslut: 
 Enligt förslag. 

------------- 
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§ 61 FÖRSLAG OM SAMARBETE KRING MATTVÄTT I GODBY 

Kst § 273/17.10.2012 
Kommunstyrelsen i Saltvik efterhör om möjligheten att mot ersättning låta Saltviks 
kommuninvånare använda mattvätten i Godby, bilaga G § 273/12 kst. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att utreda frågan. 

Beslut: 

Kommunstyrelsen godkände förslaget. 

TN § 82/27.11.2012 
Kommunstyrelsen har gett tekniska nämnden i uppdrag att utreda frågan om 
Saltviks kommuninvånare kan använda mattvätten i Godby. 

Förslag: 

Tekniska nämnden förordar att Saltviks kommun kan ta del av mattvätten på 
följande villkor: 

Kostnaderna för mattvätten, som bl.a. består av vatten, avlopp, underhåll, 
borttransport av avfall och avskrivningar, fördelas årligen mellan kommunerna 
enligt befolkningsmängd i respektive kommun den 1 januari. Avtalet kan träda i 
kraft 1.1.2013. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag 

Kst § 329/4.12.2012 
Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen besluter att ingå ett avtal med Saltviks kommun angående 
Mattvätten i Godby, med de villkor som tekniska nämnden ställer. 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt att ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda en 
utbyggnad av anläggningen för att klara av det ökade nyttjandet. 

TN § 18/18.3.2014 
Kommunstyrelsen har den 4.12.2012 gett tekniska nämnden i uppdrag att utreda en 
utbyggnad av mattvätten för att klara det ökade nyttjandet. 

Förslag: 

I avtalet med Saltvik skall omnämnas att vid behov av utbyggnad delas 
investeringen enligt befolkningsmängd med Saltvik. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

Kst § 71/2.4.2014 
Kommundirektörens förslag: 
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Kommunstyrelsen besluter att ingå ett avtal med Saltviks kommun angående 
mattvätten i Godby i enlighet med avtal, bilaga B § 71/14 kst. 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet. 

SamN § 13/31.1.2017 

Ett nytt förslag till avtal för nyttjande av mattvätten i Godby har tagits fram av 
Saltviks kommun. 

Avtalet fördelar befintliga kostnader, avskrivningar och investeringar mellan 
kommunerna baserat på befolkningsmängd. 

Tidigare har en oro funnits kring den överbelastning som kan bli under högsäsong, 
men det är svårt att göra en bedömning utav situationen utan att först göra ett 
försök på verksamheten. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Nämnden föreslår att man går in för ett 1-årigt samarbete på försök och ger 
planerings- och utvecklingschefen i uppdrag att diskutera detaljerna kring 
genomförandet med Saltviks kommun med Saltviks förslag till avtal som grund. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

 
KST § 61/5.4.2017 

Enligt nu gällande styrdokument torde samhällsnämnden ha befogenhet att ta beslut om avtal 
rörande nyttjandet av de anläggningar de förfogar över, men då kommunstyrelsen tidigare inlett 
behandling av det (2014)  återremitterat ärendet bör beslutet om att ingå avtal tas i styrelsen. 

 

Vidare har tekniska förvaltningen identifierat behov att utöka kapaciteten med en eller två rader 
stockar ytterligare, samt lite plattläggning runt desamma, vilket i sådant fall belastar årets 
driftsbudget och fördelas på samarbetskommunerna enligt avtalsförslaget. 

 
 

 Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att gå in för ett ettårigt samarbete på försök och ger planerings- och 
utvecklingschefen i uppdrag att ingå avtal med Saltviks kommun utgående från förslag till avtal 
enligt bilaga, samt att inför sommaren få genomfört de åtgärder som behöver vidtas vid 
anläggningen.  

 

 Diskussion: 
 Ordf Roger Höglund föreslår att avtal tecknas med tillträde efter nödvändig tillbyggnad. 

Förslaget vinner inte understöd.  
 

 Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommundirektörens förslag. Ordförande Roger Höglund 
reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt bilaga. 
------------- 
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§ 62 UTLÅTANDE FÖRSLAG TILL NY AVFALLSLAG 

SamN § 45/ 5.4.2017 
Bilaga A,B 

Ett lagförslag om ny avfallsslag har skickats ut på remiss. Remisstiden går ut den 21 
april 2017. 

Lagförslaget innebär att rikets avfallsslag antas som blankettlag, men vissa anpass-
ningar har gjorts mot befintlig åländsk lagstiftning. 

Vid antagandet av lagen i riket sattes mål upp för att i största möjliga mån undvika 
deponering och främja återanvändning. Det anges även krav för hur det ska följas 
upp och mätas. 

Man ställer även i den kommande lagen nya krav på aktörerna inom avfallsbrans-
chen gällande kunskap på området och ekonomisk stabilitet. 

Vidare medger den nya lagen att de flesta rutiner kring avfallshanteringen inom 
kommunen fortsättningsvis kommer att kunna tillämpas med bl a dessa variationer: 

 Tillhandahålla insamlingspunkter för utsorterat avfall enligt fraktioner som 
anges i förordning till lagen. 

 Utse transportör av slam som avfallsinnehavare kan nyttja. 

 Även visst företagsavfall faller under definitionen kommunalt avfall. 

 Återvinningsstationerna kan vara kvar men avfallet som faller under 
producentansvaret skall transporteras till av producentansvars-
organisationen utsedd mottagare till självkostnadspris. 

 Fordon kommer i och med den nya lagstiftningen att kunna flyttas på från 
både vägområden och privat område. Landskapet skall enligt 63c § ha 
tillgång till ett upplag för förvaring av fordon som flyttats. Fordonets ägare 
eller innehavare ska stå för kostnaderna. 

Kommuningenjörens förslag: 

Kommuningenjören föreslår inför kommunstyrelsen att man ställer sig positiv till att 
man antar rikets lagstiftning som blankettlag för att skapa förutsättningar för 
samarbeten inom producentansvaret, men att man också konstaterar utökade 
ansvarsområden och arbetsuppgifter inom förvaltningen. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

 
KST § 62/5.4.2017 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om renhållning ersätts av en 
avfallslag utformad som en så kallad blankettlag enligt vilken rikets avfallslag (FFS 
646/2011) görs tillämplig med vissa avvikelser. 
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Lagstiftningen är ägnad att gagna en behövligt större samverkan mellan landskapet 
och riket i producentansvarsfrågorna. Landskapsregeringen föreslår samtidigt att 
vägtrafiklagen ändras så att i riket gällande bestämmelser om flyttning av fordon 
görs tillämpliga.  
 

Kommundirektören har ingått i landskapsregeringens så kallade konsekvensgrupp i 
arbetet med ny avfallslag, och önskar utöver samhällsnämndens beredning 
framföra följande. 
 

Den nuvarande åländska renhållningslagen upplevs som föråldrad och har med 
tiden byggts på och korrigerats och därför blivit svåröverskådlig. I den åländska 
lagstiftningen utgör producentansvaret en egen lag som visat sig svår att få att 
fungera i praktiken, vilket lett till att ansvaret istället övertagits av kommunerna. 
 

En central tanke med antagandet av den finländska avfallslagen, som även 
inkluderar producentansvaret, som blankettlag, är att få en modernare och med 
riket samstämmig lagstiftning och därigenom förutsättningar för de finländska 
producentansvarsorganisationerna att fungera även på Åland. Det i sig förutsätter 
en lagstiftning med få och små avvikelser från den finländska motsvarigheten.  
 

I den aktuella finländska avfallslagen förtydligas och särskiljs olika offentliga 
aktörers ansvarsområden, uppgifter och funktioner. Kommunerna åläggs därvid en 
del utökat ansvar för bland annat slamhantering samt avfall från företag med mera. 
I frågan om ansvar för avfall från företag finns dock förslag under fortsatt beredning 
i riket om att lyfta bort detsamma från kommunerna i lagstiftningen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ställer sig i enlighet med samhällsnämndens förslag positiv till att 
man antar rikets lagstiftning som blankettlag för att skapa förutsättningar för 
samarbeten inom producentansvaret, men att man också konstaterar utökade 
ansvarsområden och arbetsuppgifter inom förvaltningen. 

Finströms kommun omfattar därmed förslag om att anta blankettlag om avfall och 
skrotfordon jämte föreslagna avvikelser från desamma enligt bilaga (ÅLR 2017/ 
1148), och framför därutöver även stöd för att ansvaret för avfall från företag lyfts 
bort från kommunerna i densamma.  
 
Diskussion: 
Miina Fagerlund föreslår som tillägg att utreda kommunernas förutsättningar, 
ansvar för och bekostande av bortförsel av skrotfordon med den nya lagen. 
 
Förslaget vinner understöd. 
 
Beslut:  
Enligt kommundirektörens förslag med tillägg av Miina Fagerlunds förslag. 
------------- 
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§ 63 POLITISK REFERENSGRUPP FÖR KOMMUNINDELNINGSUTREDNING  

KST § 63/5.4.2017 
Enligt projektdirektiv för kommunindelningsutredning Finström-Geta-Sund (bil) ska utredaren 
föra dialog med en politisk referensgrupp angående utredningens innehåll och resultat. Den 
politiska referensgruppen består av högst tre förtroendevalda från respektive kommun. 
Referensgruppens uppdrag är att 

 ge värdefull information till utredaren 

 stå till förfogande för samråd 

 vara rådgivande (har ingen beslutanderätt) 

 sprida kunskap om utredningen. 
 

Utredaren ska genomföra kommunindelningsutredningen som en så öppen process som möjligt. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen utser tre kandidater ur det politiska presidiet att ingå i den politiska 
referensgruppen för kommunindelningsutredning Finström-Geta-Sund. 
 
Diskussion: 
Inger Rosenberg-Mattsson föreslår att gruppen begränsas till två representanter och att dessa 
utgörs av styrelsens respektive fullmäktiges ordförande Roger Höglund och Viveka Eriksson. 
 
Förslaget vinner understöd. 

 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Roger Höglund och Viveka Eriksson att ingå i den politiska 
referensgruppen för kommunindelningsutredning Finström-Geta-Sund. 
------------- 

 
 

§ 64 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Beslut: 
Sammanträdet förklaras avslutat kl 18:13. Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 
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A N V I S N I N G   F Ö R   Y R K A N D E   P Å   R Ä T T E L S E   O C H   B E S V Ä R  

 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 

 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen 
rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:   
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:   
 
Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda 
beslut: 
 
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud:  
 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt 
påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. 
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas: Kommunstyrelsen i Finström, AX-22410 GODBY 
 
Paragrafer i protokollet:    
 
Yrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar 
efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmed-lem anses ha fått del av beslutet när 
protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i 
besvärstiden. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas nästföljande arbetsdag som sista 
besvärsdag. 
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas av den som 
framställer det. 
 

ANVISNING FÖR KOMMUNALBESVÄR 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av 
rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har 
ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är 
part eller av en kommunmedlem.  

 
Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att: 
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3) beslutet annars strider mot lag. 
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Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer i protokollet:  
 
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen då 
brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har 
lagts fram offentligt. 
 
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag 
då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas 
nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 
 

ANVISNING FÖR FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Beslut fattade med förvaltningslagen som grund överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär. Förvaltningsbesvär 
kan bara lämnas in av den som personligen berörs av beslutet. 
 
Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer i protokollet:   
 
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas 
nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 
 
I besvärsskiften ska uppges 
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som 
författat besvärsskiften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort och postadress anges. 
Till besvärsskriften fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. 
 
Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Handlingarna kan även sändas 
med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid 
att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 
 
Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en 
rättegångsavgift av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
 
Protokollsutdrag och bilagor som gäller besluten kan begäras från kommungården i Godby. 


