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Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag av Roger Höglund, kommunstyrelsens ordförande.
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 18 augusti 2017.
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 24 augusti 2017.

Intygar Erik Brunström, kommundirektör

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 9/ 23.8.2017

§ 104 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
KST § 104
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.
------------§ 105 PROTOKOLLETS JUSTERING
KST § 105
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.
------------§ 106 FÖREDRAGNINGSLISTAN
KST § 106
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 utan tillägg av ärenden av brådskande natur.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 24 augusti 2017
3 (25)

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 9/ 23.8.2017

§ 107 DELGIVNINGAR KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM
KST § 107/23.8.2017
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:
Begäran
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Beslut
Brev
Kallelse
Protokoll
Protokoll
Protokoll
Protokoll
Protokoll
Protokoll
Uppföljning
Utlåtande

Skatteförvaltningen, Förslag till medlemmar i skatterättelsenämnd
LR: Jordförvärv i Finström (beviljas) ÅLR 2017/2845
K.dir 8/17, Ledighetsansökan IE
K.dir 9/17, Utlåtande över ansökan om jördförvärv (ÅLR 2017/4651)
LR: Jordförvärv i Finström (beviljas) ÅLR 2017/4651
LR: Juster allm landsk.andel f grundskol driftskostn ÅLR 2017/5006
K.dir 10/17, Utlåtande över ansökan om jordförvärv (ÅLR 2017/5682)
K.dir 11/17, Utlåtande över ansökan om jordförvärv (ÅLR 2017/5776)
LR: Jordförvärv i Finström (beviljas) ÅLR 2017/5682
LR: Jordförvärv i Finström (beviljas) ÅLR 2017/5776
Inrikesministeriet, Presidentvalet 2018. OM 9/51/2017
LR: Försyn av landsväg 40 Bjerström-Emkarby, 22.8
Norra Ålands avloppsvatten, bolagsstämma
LR: Skrivelse ang utveckl av socialvården och projekt. ÅLR 2017/3652
LR: Reform av kommunstrukturen, förlängd remisstid ÅLR 2017/2812
Räddningsområde Ålands landskommuner, prot nr 3
Invånarnämnden, protokoll nr 6
Samhällsnämnden, protokoll nr 7
Ålands Idrottscenters ekonomiska uppföljning jan-jun
ÅD: Utlåtande över landskapslag om räddningsmyndighet. Nr 32/17

2.jun
7.jun
13.jun
15.jun
26.jun
29.jun
3.aug
3.aug
10.aug
10.aug
22.jun
7.jul
24.maj
5.jun
6.jun
20.jun
27.jun
27.jul
juli
20.jul

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom.
Beslut:
Enligt förlag, med tillägg av Åda infobrev och Godby fiskesamfällighets årsmöte.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 24 augusti 2017
4 (25)

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 9/ 23.8.2017

§ 108 BUDGETUPPFÖLJNING JAN-JUL
KST § 108/23.8.2017
Ekonomiförvaltningen har sammanställt en budgetuppföljning för perioden jan-jul
2017 enligt bilaga.
Även en ny typ av skatteprognostisering per kalendermånad och år delges vid
mötet, liksom uppgifter om befolkningsförändringar under årets första hälft.
Till nästkommande möte delges en mer utförlig halvårsrapport inklusive
nämndernas redogörelser för status i fråga om verksamhetsplaner och -mål.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar budgetuppföljning och skatteprognos till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 24 augusti 2017
5 (25)

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 9/ 23.8.2017

§ 109 SAMHÄLLSNÄMNDENS PROJEKTUPPFÖLJNING KVARTAL 2
SamN § 95/ 27.6.2017
Bilaga projektuppföljning per den 21.6.2017
Bilaga flyttning av investeringsmedel 2017
Bifogat finns projektvis uppföljning per den 21.6.2017. Ur bilagorna kan man utläsa
en merkostnad för vandrarhemmets renovering, samt till och med den 21.6.2017
beviljade tilläggsarbeten för Hallon- och Lingonvägen.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Nämnden godkänner de utfärdade tilläggsarbeten för Vandrarhemmet samt Hallonoch Lingonvägen, samt delger bilagan om flytt av investeringsmedel till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
KST § 109/23.8.2017
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar samhällsnämndens projektuppföljning till kännedom och för
den vidare till kommunfullmäktige för kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 24 augusti 2017
6 (25)

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 9/ 23.8.2017

§ 110 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 24 augusti 2017
7 (25)

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

InvN § 72/23.5.2017
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8

PROTOKOLL NR 9/ 23.8.2017

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 24 augusti 2017
8 (25)

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 9/ 23.8.2017

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.
KFGE § 25/15.6.2017
Beslut:
Kommunfullmäktige tar efter diskussion uppdaterade budgetdirektiv till kännedom.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 24 augusti 2017
9 (25)

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 9/ 23.8.2017

KST § 110/23.8.2017
Kommunstyrelsen håller sittande möte på Källbo skola och har för den fortsatta
budgetbehandlingen bjudit in budgetansvariga för grundskola samt barnomsorg för
muntlig redogörelse av nämnda verksamheters upplevda behov på investeringssidan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen noterar den muntliga föredragningen och därpå följande diskussion till
kännedom inför den fortsatta budgetbehandlingen.
Till nästa styrelsemöte bjuds in budgetansvariga för äldreomsorg samt kultur och fritid för
redogörelse av upplevda behov på investeringssidan.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 24 augusti 2017
10 (25)

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 9/ 23.8.2017

§ 111 ÄNDRING AV DETALJPLAN STÅLSBY
SamN § 15/31.1.2017
En ansökan enligt bilaga har inkommit av Roger Fellman om ändring av detaljplan för fastigheten
60-417-2-27. Utlåtande enligt bilaga.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Samhällsnämnden ger planerings- och utvecklingschefens utlåtande om målsättningar som sitt
utlåtande till kommunstyrelsen där man föreslår att man kompletterar målsättningarna med en
skrivelse om att marken till tomten införskaffas innan detaljplanen fastställs.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
KST § 25/8.2.2017
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att målsättningarna för föreslagen
detaljplaneändring avseende fastigheten 60-417-2-27 i Stålsby fastställs enligt bilaga, i enlighet
med samhällsnämndens utlåtande (SamN § 15/2017), med villkor att den aktuella marken
förvärvas innan detaljplanen kan fastställas.
Initiativtagaren åläggs kostnaderna för upprättandet av planen samt för kommunens
handläggningskostnader och uppmanas att ge förslag på planläggare för godkännande.
Konstateras:
Initiativtagaren har inkommit med anhållan om godkännande av planerare Ursula Koponen (bil)
samt intyg på markens förvärvande. Koponen bör enligt PoU-chefen kunna godkännas för
ändamålet, villkorat att kommunen sedan ges rättigheterna till plankartorna.
Diskussion:
Planerings- och utvecklingschefen framför det som önskvärt att avstånd till strand förtydligas i
målsättningarna på så sätt att det eftersträvade avståndet bör vara 30 meter, i enlighet med
byggnadsordningen men i avvikelse från nu gällande detaljplan, ifall inte terrängen motiverar
annat.
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att målsättningarna för föreslagen
detaljplaneändring avseende fastigheten 60-417-2-27 i Stålsby fastställs enligt bilaga, i enlighet
med samhällsnämndens utlåtande (SamN § 15/2017), med målsättning att det eftersträvade
avståndet från strand bör vara 30 meter, ifall inte terrängen motiverar annat.
Kommunstyrelsen beslutar också att godkänna Ursula Koponen som planläggare samt att
initiativtagaren tillika markägaren åläggs kostnaderna för upprättandet av planen jämte
kommunens handläggningskostnader.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 24 augusti 2017
11 (25)

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 9/ 23.8.2017

KFGE § 7/16.2.2017
Beslut:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag.
SamN § 96/ 27.6.2017
Bilaga plan
Bilaga planbeskrivning
Bilaga tjänstemannautlåtande
Ett förslag till ändring av detaljplan har lämnats in av Roger Fellman. Bifogat finns planerings- och
utvecklingschefens tjänstemannautlåtande.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Samhällsnämnden ger planerings- och utvecklingschefens utlåtande som sitt till Finströms
kommunstyrelse för vidare behandling av ärendet.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
KST § 111/23.8.2017
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar förslag till ändring av detaljplan för fastigheten 60-417-2-27 i
Stålsby enligt bilaga och återremitterar detsamma till samhällsnämnden för mer konkreta
ställningstaganden i fråga om avstånd från strandlinje samt om reglering respektive begränsning
i bestämmelsernas punkt 1 och 4 enligt samhällsnämndens utlåtande.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 24 augusti 2017
12 (25)

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 9/ 23.8.2017

§ 112 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.
Fortsättning 
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 24 augusti 2017
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Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 9/ 23.8.2017

KST § 112/23.8.2017
Geta kommunstyrelse (Geta KST § 107/14.6.2017) har beslutat att omfatta förslaget att
omedelbart utreda möjligheten om utvidgat samarbete för Norra Ålands individ- och
familjeomsorg från och med 1.1.2018 förutsatt att Finströms kommun är huvudman för
utredningen och ansvarar för dess förverkligande.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger socialchefen i uppdrag att ta fram ett konkret förlag till samarbetsmodell,
tillsammans med socialförvaltningarna i de norråländska kommuner som har intresse i utökat
samarbete inom individ- och familjeomsorgen, för avgörande i kommunstyrelsen inom
budgetåret 2017.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------
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§ 113 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.
KST § 113/23.8.2017
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att utse Miina Fagerlund till kommunens representant i
arbetsgruppen.
-------------
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§ 114 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.
INV § 83
Skoldirektörens beredning:
En flytt av specialfritidshemsverksamheten under samma organisation och i anslutning till
träningsundervisningen är positivt för eleverna och personalen.
Frågor rörande lokaler, eventuella skjuts- och verksamhetens kostnader finns inte presenterade i
initiativet.
Personal- och servicechefens förslag:
Invånarnämnden ställer sig positiv och föreslår till kommunstyrelsen en överföring av
specialfritidshemsverksamheten till SÅHD under förutsättning att verksamhetens kvalitet
bibehålls, lokalerna är ändamålsenliga för verksamheten samt att servicekostnaden inte
överstiger dagens kostnadsnivå.
Beslut:
Enligt förslag.
KST § 114/23.8.2017
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar enligt invånarnämndens förslag att omfatta överföring av
specialfritidshemsverksamheten till SÅHD under förutsättning att verksamhetens kvalitet
bibehålls, lokalerna är ändamålsenliga för verksamheten samt att servicekostnaden inte
överstiger dagens kostnadsnivå, och ger invånarnämnden i uppdrag att arbeta utgående från att
så görs i förslag till budget och verksamhetsplan för år 2018, för avgörande i kommunfullmäktige
i samband med budgetens fastställande.
Beslut:
Enligt förslag.
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§ 115 GETA BIBLIOTEK
Bilaga 1: Geta kommunstyrelse Kst §91/17.5.2017 Utredning om samarbete med Finströms
kommun gällande samarbete biblioteksverksamhet.
Bilaga 2: Finströms kommun erbjuder köptjänst för biblioteksverksamheten i Geta,
arbetsgruppens förslag.
Bilaga 3: Biblioteksverksamheten i Geta. Kostnadsberäkning.
INV § 81
Geta kommundirektör Gustav Blomberg har på uppdrag av Geta kommunstyrelse diskuterat
olika alternativ med Finströms kommun för samarbete kring Geta biblioteksverksamhet. Han har
träffat biblioteks- och kulturchefen tillsammans med personal- och servicechefen vid två tillfällen
under våren. Vi har därefter tillsammans med löneräknaren gjort en ekonomisk kalkyl på två
olika alternativ som efterfrågats. I praktiken skulle det innebära att en personal skulle sköta
biblioteket i Geta en dag i veckan antingen bara skolbiblioteket en förmiddag eller skolbibliotek +
allmän öppethållning en heldag. Motsvarande timmar skulle skötas av timanställd personal vid
Finströms bibliotek. Vissa arbetsuppgifter så som bokinköp och iordningsställande av böcker kan
samordnas och skötas centralt från Finströms bibliotek. Så antalet timmar för verksamheten i
Geta överskrider antalet öppethållningstimmar men där ingår planering och administration av
verksamheten också.
Biblioteks- och kulturchefens förslag:
Invånarnämnden ställer sig positivt till initiativet från Geta kommun och föreslår för
kommunstyrelsen att kommunen vidtar föreslagna åtgärder enligt uppgjort förslag samt att
kalkylerade administrativa merkostnader räknas in.
Beslut:
Enligt förslag.
KST § 115/23.8.2017
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar arbetet för utvecklande av bibliotekssamarbete med Geta kommun
och ger invånarnämnden i uppdrag att att arbeta utgående från att så görs i förslag till budget
och verksamhetsplan för år 2018, för avgörande i kommunfullmäktige i samband med budgetens
fastställande.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------
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§ 116 UTÖKNING AV RAM FÖR SOCIALVÅRDEN
InvN § 96/22.8.2017
I budget 2017 finns ingenting budgeterat för institutionsvård inom barnskyddet (konto 4314)
under kostnadsställe anstalts- och familjevård (21210). 5000 euro finns budgeterat för köp av
tjänster på Tallbacken, Mariehamns stad. Dessa är i dagsläget inte nyttjade.
Oförutsedda utgifter har tillkommit i barnskyddet och de beräknas uppgå till 40 000 euro för
resterande del av år 2017. Utöver detta tillkommer utgifter för skolgång. Dessa erläggs inte från
socialvårdens budget.
Socialchefen har ingått avtal med vårdgivare för en månads tid i enlighet invånarnämndens
delegeringsordning. Beviljande av anslag innebär att socialchefen kommer att ingå avtal tills
vidare. Avtalet har två veckors uppsägningstid.
Ovanstående medför ett behov av utökning av ram om 40 000 euro för kostnadsställe anstaltsoch familjevård (21210). Möjlighet till omdisponeringar kommer inte att finnas.
Socialchefens förslag:
Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att socialvårdens ram utökas med 40 000 euro
för att täcka kostnader för institutionsvård inom barnskyddet (kostnadsställe 21210, konto
4314).
Beslut:
Enligt förslag.
KST § 116/23.8.2017
Beslut:
Enligt förslag, för avgörande i kommunfullmäktige.
-------------
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§ 117 ARBETSGRUPP FÖR UTREDANDE AV FLYKTINGMOTTAGNING
KST § 13/25.1.2017
Enligt budget 2017 har allmänna förvaltningen som en av många målsättningar att
under året utreda förutsättningar för att ta emot kvotflyktingar till kommunen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp med uppdrag att under år 2017 utreda
förutsättningar för att ta emot kvotflyktingar till kommunen.
Beslut:
Enligt förslag. Till arbetsgruppen utses kommundirektören och socialchefen samt
Håkan Lundberg och Solveig Gestberg med Linda Pussinen som reserv.
KST § 117/23.8.2017
Arbetsgruppen avger genom kommundirektören muntlig lägesrapport från arbetsgruppen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar till kännedom lägesrapport från arbetsgruppen för utredande av
flyktingmottagning och emotser slutrapport med beslutsförslag inom september månads första
hälft.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------
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§ 118 BEFRIELSE FRÅN OCH FYLLNADSVAL I INVÅNARNÄMND OCH NÅHD
KST § 118/23.8.2017
Jonas Gripenberg begär befrielse från sitt uppdrag som personlig ersättare för
Cecilia Berndtsson i invånarnämnden, med hänvisning till förestående flytt från
kommunen och därav förlorad valbarhet enligt kommunallagen 54 §.
Gripenberg är även förste ersättare för lib i kommunfullmäktige och en av kommunens två ordinarie ledamöter i NÅHD:s förbundsfullmäktige, med Miina Fagerlund
som ersättare. Den andre ordinarie ledamoten i NÅHD är Roger Höglund, med Erica
Granesäter som ersättare. Då den nya hemkommunen är utanför Åland (Åbo) förfaller valbarheten även för kommunalförbundens beslutsorgan.
Invånarnämndens sammansättning 2016-2017 är som följer:
Ordinarie ledamot

Personlig ersättare

Mattsson Åke

Laaksonen Robert

Lundberg Håkan

Lignell Maj-Gun

Forsman Freddie

Arzoo Naely

Granberg Jonna

Kvist-Mattsson Fredrika

Granesäter Erica

Virtanen Christoffer

Berndtsson Cecilia

Gripenberg Jonas

Pastoor Frederik

Johansson Joakim

Valbarhet i kommunfullmäktige regleras i kommunallagen 36 §, till kommunala
nämnder i 54 § och kommunalförbund 87 §. Förlust av valbarhet regleras i 16 § och
ersättares övertagande av uppdrag i kommunfullmäktige regleras i 39 §.
Vid tillsättande av offentliga beslutsorgan skall allmänna jämställdhetsprinciper
tillämpas, för ordinarie ledamöter respektive personliga ersättare var för sig.
Kommunfullmäktiges nästa ersättare på aktuell lista (lib) är Mieke de Vries, som vid
förlorad valbarhet och befrielse av Jonas Gripenberg övertar platsen som förste och
ende återstående ersättare för Lib. Lib:s valförbund med M gör att förste ersättare
för M, Jan Sundin, blir att fungera även som andre ersättare för Lib och vice versa.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige konstaterar Jonas Gripenbergs
förlorade valbarhet i invånarnämnden, kommunfullmäktige och NÅHD-fullmäktige,
till följd av flytt, och att kommunfullmäktige därför utser ny personlig ersättare för
Cecilia Berndtsson i invånarnämnden samt ny ledamot i NÅHD förbundsfullmäktige.
Diskussion:
Understöd finns för beviljande av ansvarsfrihet.
Torbjörn Björkman föreslår att Solveig Gestberg utses att ersätta Gripenberg i
invånarnämnd och NÅHD-fullmäktige. Förslaget vinner understöd.
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Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige föreslå att
a) Jonas Gripenberg beviljas befrielse från sitt uppdrag i invånarndämnd och NÅHD
b) Solveig Gestberg utses till ny personlig ersättare för Cecilia Berndtsson i
invånanämnden
c) Solveig Gestberg utses till ny ledamot av NÅHD förbundsfullmäktige
Vid behandling i kommunfullmäktige delas ärendet upp i separata paragrafer enligt
ovan.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 24 augusti 2017
21 (25)

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 9/ 23.8.2017

§ 119 BEFRIELSE FRÅN OCH FYLLNADSVAL I VALNÄMNDER
KST § 119/23.8.2017
Inför presidentvalet 28.1.2018 behöver kommunfullmäktige i enlighet med 5-6 §§ LL om lagtingsoch kommunalval ha tillsatt en kommunal centralnämnd samt en valnämnd för varje röstningsområde, bestående av fem ledamöter, av vilka en utses till ordförande och en till vicedito, samt
en valbestyrelse. Även själva röstningsområdena behöver fastställas av fullmäktige.
Kommunfullmäktige utser till varje valnämnd även minst tre ersättare som uppställs i den
ordning de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna.
Finström består av fyra röstningsområden; Emkarby, Godby, Markusböle och Tjudö, för vilka en
varsin valnämnd utsetts, och kommunen har haft som praxis att utse lika många ersättare som
ordinarie medlemmar i de olika valnämnderna och i valbestyrelsen.
Kommunala centralnämnden är utsedd enligt KFGE § 8/5.2.2015 och korrigerad enligt KFGE §
34/12.5.2016, under ledning av ordförande Marine Holm-Johansson, Svartsmara.
Kommunala valnämndernas och valbestyrelsens nuvarande sammansättning fastställdes i KFGE §
8/5.2.2015, enligt bilaga. Deras och centralnämndens mandat varar till dess att beslut tas om ny
sammansättning, vilket förväntas att ske inför nästa kommunal- och lagtingsval år 2019.
Följande personer har sedan dess anhållit om befrielse från sina uppdrag i valnämnderna; Carita
Blomsterlund (1 suppl Tjudö), Bror Karlsson (1 suppl Godby), Egon Lönnqvist (led Emkarby),
Förutsatt att befrielse från uppdrag i valnämnd beviljas gäller följande för respektive nämnd:
I Emkarby valnämnd behöver en man väljas som ledamot.
I Godby valnämnd behöver en man väljas som suppleant.
I Tjudö valnämnd kan en man eller kvinna väljas som suppleant.
I samtliga fall behöver klargöras i vilken ordning suppleanterna avses träda in.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Carita Blomsterlund, Bror Karlsson och
Egon Lönnqvist beviljas anhållen befrielse från sina uppdrag i kommunens valnämnder och ger
förslag gentemot fullmäktige på fyllnadsval för de respektive posterna enligt följande:
Emkarby valnämnd:
Godby valnämnd:
Tjudö valnämnd:

NN
NN
NN

(ledamot)
(suppl nr X)
(suppl nr X)

Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att frågan bordläggs till nästa sammanträde.
------------Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 24 augusti 2017
22 (25)

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 9/ 23.8.2017

§ 120 GEMENSAMT STYRELSEMÖTE OM FGS-UTREDNINGEN
KST § 120/23.8.2017
Inbjudan till styrelsernas gemensamma möte måndag 4.9.2017 kl 19.00 på Tallgården finns som
bilaga. Dessutom finns lathunden för sammanslagningsavtal.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar till kännedom inbjudan till gemensamt styrelsemöte för FGS-kommunerna
4.9.2017 jämte det utredaren kallar ”lathund för sammanslagningsavtal”.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------

§ 121 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Beslut:
Sammanträdet förklaras avslutat kl 19:45. Besvärsanvisning bifogas protokollet.
-------------
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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 9/ 23.8.2017

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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