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Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag av Viveka Eriksson, kommunfullmäktiges ordförande.
Möteskallelsen har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby 7.6.2018.
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende på kommungården i Godby den 15.6.2018.

Intygar Erik Brunström, kommundirektör

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 15 juni 2018

Sid 2
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§ 32 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
KF § 32
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 har kungjorts på anslagstavla och hemsida och kallelse skickats ut per
papperspost 7.6.
Sammanträdet bevistas av 13 beslutande ledamöter, varav 13 ordinarie. Fullmäktiges
ordförande VE och ledamöterna DL och LA har på förhand anmält förhinder.
Förslag:
Kommunfullmäktige konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.
Beslut:

-------------

§ 33 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE
KF § 33
Godkännande av föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur.
Förutsättningar för behandling av ärenden i fullmäktige enligt kommunallagen 44 §.
Förslag:
Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan i föreliggande form.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------

§ 34 PROTOKOLLJUSTERING
KF § 34
Utses två protokolljusterare att justera protokoll, enligt förvaltningsstadgan 44 §.
Protokollet justeras genast efter sammanträdets avslutande, på Kommungården.
Beslut:
Till protokolljusterare utses Helena Lundberg och Håkan Lundberg.
------------Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 15 juni 2018

Sid 3
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§ 35 BUDGETUPPFÖLJNING JAN-MAR
KST § 86
Ekonomiförvaltningen har sammanställt en uppföljning över det första kvartalet
budgetåret 2018 enligt bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar kvartalsuppföljning 1 av budget 2018 till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
KF § 35
Beslut:
Kommunfullmäktige tar budgetuppföljningen till kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 15 juni 2018

Sid 4
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§ 36 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE
KS § 65/18.4.2018
Ekonomiförvaltningen har sammanställt det preliminära bokslutet för år 2017, enligt bilaga. Det
ser ut att ge ett mycket gott årsresultat och stärkta nyckeltal. Det goda resultatet hänför sig till
mindre driftskostnader än budgeterat samt högre skatteintäkter än förväntat. Samtliga nämnder
har behandlat sina verksamhetsberättelser jämte bokslut/ekonomirapporter samt redogörelser
över den interna kontrollen.
Enligt verksamhetsberättelserna har de i budget förekommande verksamhetsplanerna följts
tämligen väl och flertalet av de centrala målsättningarna uppnåtts. I de preliminära
räkenskaperna framkommer dock en del avvikelser från budget med sannolika såväl under- som
överskridningar.
Båda nämnderna klarar sig var för sig totalt sett inom givna budgetramar men det förekommer
överskridningar inom och mellan de olika resultatområdena.
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. En sammanställning av nämndernas utfall jämte
motiveringar till eventuella budgetöverskridningar återfinns i bilaga.
Bokslutet i sin helhet behandlas vid nästkommande styrelsemöte.
Ekonomichefens förslag:
Kommunstyrelsen tar till kännedom preliminära bokslutsuppgifter enligt bilaga A och beslutar att
förekommande överskridningar av personalkostnader godkänns enligt bilaga B. Vidare föreslår
kommunstyrelsen att kommunfullmäktige godkänner de överskridningar som finns enligt bilaga
C. Sammanställningen över de preliminära bokslutsuppgifterna (bil A) tillsänds även
kommunfullmäktiges ledamöter för kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
KF § 23
Beslut:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag.
KS § 71

Uppta till behandling kommunens bokslut för år 2017. I enlighet med kommunallagen § 68 är
kommunens räkenskapsperiod ett kalenderår. Styrelsen skall göra upp ett bokslut för varje
räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till fullmäktige före utgången av juni månad året
efter räkenskapsperioden. I bokslutet skall ingå en resultaträkning, en balansräkning och bilagor
till dem samt en översikt över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Bokslutet skall
undertecknas av styrelseledamöterna och kommundirektören.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 15 juni 2018

Sid 5
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I enlighet med kommunallagen § 70 skall styrelsen, när verksamhetsberättelsen överlämnas,
föreslå åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin.
Efter utförd slutrevision kommer revisorerna att överlämna sin revisionsberättelse. Därefter kan
styrelsen överlämna bokslutet till kommunfullmäktige.
Enligt förslag till bokslut för år 2017 gör kommunen ett årsresultat om drygt 811 000 euro.
Rörelseresultatet får anses tillfredsställande. Även verksamhetsmässigt har uppnåtts en god
måluppfyllelse.
Som en följd av det goda resultatet ökar likvida kassamedel till rekordnivåer om drygt 5,2 ME.
Kommunens soliditet stärks markant och uppgår till 58,33 %, vilket nu är nära den allmänna
rekommendationen (>60 %) och avsevärt högre än de senaste årens besvärande låga nivåer.
Skuldbördan per invånare uppgår nu till 2.742 euro vilket dock är fortsatt över genomsnittet för
Ålands kommuner (1.706 E/inv 2016).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse med bokslut och balansbok för år 2017
enligt bilaga, med ett årsresultat om 811.282,31 euro, och undertecknar handlingarna, enligt
bilaga A.
Kommunstyrelsen godkänner även bekräftelsebrev till revisorerna, enligt bilaga B, och
överlämnar därmed handlingarna till revisorerna för granskning.
Kommunstyrelsens förslag gentemot kommunfullmäktige är att räkenskapsperiodens överskott i
sin helhet förs till det fria egna kapitalet.
Beslut:
Enligt förslag.
KS § 87
Revisorerna överlämnade 30 maj 2018 sin revisionsberättelse och -rapport efter slutförd
revision, enligt bilaga.
Revisorerna förordar att bokslutet godkänns och att de redovisningsskyldiga beviljas
ansvarsfrihet för den granskade perioden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen överlämnar bokslut med balansbok och verksamhetsberättelse 1.1.2017–
31.12.2017 jämte revisionsberättelse till kommunfullmäktige med förslag att fullmäktige
därefter prövar frågan om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.
Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsperiodens årsresultat om 811.282,31 euro förs till
ackumulerat överskott i det fria egna kapitalet.
Beslut:
Enligt förslag.
KF § 36
Beslut:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag samt att de
redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för redovisningsperioden.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 15 juni 2018

Sid 6
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§ 37 BUDGET 2019
KS § 88
Till följd av oklara förutsättningar i anslutning till bland annat frågan om eventuell samgång med
grannkommunerna Geta och Sund redan år 2019 har framtagandet av budgetdirektiv fördröjts.
Förslag till budgetdirektiv för Finströms kommuns budget år 2019 ges nu enligt bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner budgetdirektiv enligt bilaga och delger desamma till nämnderna
för åtgärder enligt direktiv samt till kommunfullmäktige för kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
KF § 37
Beslut:
Kommunfullmäktige tar budgetdirektiven till kännedom.

§ 38 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet förklarades avslutat kl 19:55.
Besvärsanvisning bifogas protokollet.

FRÅGESTUND
Under frågestunden diskuterades följande, i enlighet med förvaltningsstadgan 11 §:

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 15 juni 2018
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BESVÄRSANVISNING
Kommunens myndighet

Datum för sammanträde

Paragraf

Kommunfullmäktige i Finström

14.6.2018

§§ 32-38

Kommunalbesvär
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer;
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.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 15 juni 2018
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