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Kommungården i Godby
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§ 109 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

3

§ 110 PROTOKOLLETS JUSTERING

3

§ 111 FÖREDRAGNINGSLISTAN

3

§ 112 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM

4

§ 113 BUDGET: BUDGETUPPFÖLJNING JAN-JUN

4

§ 114 BUDGET: ANHÅLLAN OM TILLÄGGSMEDEL - Källbo skola

5

§ 115 BUDGET: ANHÅLLAN OM TILLÄGGSMEDEL - SOCIALVÅRD

6

§ 116 BUDGET: ANHÅLLAN OM TILLÄGGSMEDEL - ÄLDREOMSORG OASEN

7

§ 117 BUDGET: OASENS BUDGETFÖRSLAG

8

§ 118 PERSONAL: KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRORDNANDE

9

§ 119 UTLÅTANDE: ÄNDRING I GRUNDAVTAL FÖR NÅHD

10

§ 120 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING

10

Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag av Roger Höglund, kommunstyrelsens ordförande.
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 31 augusti 2018.
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 6 september
2018.

Intygar Erik Brunström, kommundirektör

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 10/ 5.9.2018

§ 109 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
KS § 109
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.
------------§ 110 PROTOKOLLETS JUSTERING
KS § 110
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 §
och förvaltningsstadgan 73 §.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Fredrik Andersson och
Sven-Anders Danielsson.
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande.
------------§ 111 FÖREDRAGNINGSLISTAN
KS § 111
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 med tillägg av följande extra ärende:
§ 119 UTLÅTANDE: ÄNDRING I GRUNDAVTAL FÖR NÅHD
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 6 september 2018
3 (12)

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 10/ 5.9.2018

§ 112 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM
KS § 112/5.9.2018
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:
Oasen Kf, budgetförslag 2019
Skattebyråns Fastighetsinfo åt kommunerna
Ålands kommunförbund, info om skatteprognoser
Landskapsregeringens beslut, Utveckling av kommunernas äldreomsorg
Landskapsregeringens begäran om jordförvärvsutlåtanden * 3
Fimea, beslut om tillstånd för Godby Apotek
Åda Kundinfo 24.8
Tjänstermannabeslut K.dir § 30, Lantbrukssekr semester
Inbjudan till finlandssvenska landsbygdsriksdagen 5-7.10
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom, med tillägg av
följande:
Kommunala avtalsdelegationen, Cirkulär nr 8/2018, AKTA 2018-2019
Rapport över kommunarkivet (åtgärder och förslag, Sampo Myllyvirta 25.6.2018)
Beslut:
Enligt förslag.
------------§ 113 BUDGET: BUDGETUPPFÖLJNING JAN-JUN
KS § 113/5.9.2018
Ekonomiförvaltningen har sammanställt en uppföljning över årets första hälft,
januari till och med juni 2018, enligt bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar uppföljning 1-6 av budget 2018 till kännedom och för
densamma till kommunfullmäktige för kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 6 september 2018
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 10/ 5.9.2018

§ 114 BUDGET: ANHÅLLAN OM TILLÄGGSMEDEL - KÄLLBO SKOLA
InvN § 83
Personalkostnaderna vid Källbo skola kommer att överskrida de budgeterade
medlen för år 2018.
Överskridningarna beror på extraordinärt stöd till elever. Det ökade behovet beror
på faktorer som inte var kända då budgeten uppgjordes.
Budgetramens kostnadsöverskridning beräknas till 30 000€ efter eventuella
omdisponeringar från driftsbudgeten.
Skoldirektörens förslag: Invånarnämnden anhåller om utökad kostnadsram om
30 000€ för Källbo skolas personalkostnader. Ärendet överförs till kommunstyrelsen
för behandling.
Beslut: Enligt förslag.
KS § 114/5.9.2018
Enligt budget är bindande nivå för nämnderna externa netto räknat per verksamhetsområde. Respektive nämnd har rätt att göra omdisponeringar inom ett
resultatområde, under förutsättning att de målsättningar för resultatområdet som
godkänts av fullmäktige inte äventyras. Förflyttningar mellan budgetramar, drift och
investering samt eventuella tilläggsbudgeter skall alltid godkännas av fullmäktige.
Invånarnämndens förslag:
Invånarnämnden anhåller om utökad kostnadsram om 30 000 € för Källbo skolas
personalkostnader.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar invånarnämndens överskridning av personalkostnader inom
Källbo skola till kännedom utan vidare åtgärd så länge externt netto för verksamhetsområdet som helhet hålls inom fastställd ram.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 6 september 2018
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 10/ 5.9.2018

§ 115 BUDGET: ANHÅLLAN OM TILLÄGGSMEDEL - SOCIALVÅRD
InvN § 84
Socialchefens beredning: I budget 2018 fanns totalt 424 vårddygn budgeterade för
institutionsvård inom barnskyddet (konto 4314) under kostnadsställe institution
barnskydd (21711), totalt 110 240 euro. Behovet är svårt att uppskatta på förhand.
Per 31.7.2018 har 94 731,21 euro förbrukats, dvs. 86 %.
För resterande del av år 2018 behövs medel för totalt 153 vårddygn till en kostnad
om 39 780 euro. Ramen behöver således utökas med 25 000 euro för institutionsvård inom barnskyddet.
Interna omdisponeringar är inte möjliga.
Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att socialvårdens ram utökas med 25 000 euro för att täcka kostnader för
institutionsvård inom barnskyddet (kostnadsställe 21711, konto 4314).
Beslut: Enligt förslag.
KS § 115/5.9.2018
Enligt budget är bindande nivå för nämnderna externa netto räknat per verksamhetsområde. Respektive nämnd har rätt att göra omdisponeringar inom ett
resultatområde, under förutsättning att de målsättningar för resultatområdet som
godkänts av fullmäktige inte äventyras. Förflyttningar mellan budgetramar, drift och
investering samt eventuella tilläggsbudgeter skall alltid godkännas av fullmäktige.
Invånarnämndens förslag:
Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att socialvårdens ram utökas med
25 000 euro för att täcka kostnader för institutionsvård inom barnskyddet
(kostnadsställe 21711, konto 4314).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar enligt invånarnämndens förslag att inför kommunfullmäktige föreslå att socialvårdens ram utökas med 25 000 euro för att täcka
kostnader för institutionsvård inom barnskyddet.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 6 september 2018
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 10/ 5.9.2018

§ 116 BUDGET: ANHÅLLAN OM TILLÄGGSMEDEL - ÄLDREOMSORG OASEN
InvN § 85


Bilaga 3: Tilläggsmedel äldreomsorgen Oasen

Kostnaderna vid Oasen kommer att överskrida de budgeterade medlen för år 2018.
Överskridningen beror på att det har varit budgeterat för 8 st personer under år
2018, men i dagsdato är det inskrivet 12 st personer där och det ser inte ut att
minska under den närmsta tiden.
Överskridningen beräknas till 178 000 €.
Personal- och servicechefens förslag:
Invånarnämnden anhåller om tilläggsmedel om178 000 euro för Oasens
överskridning. Ärendet överförs till kommunstyrelsen för behandling.
Beslut: Enligt förslag.
KS § 116/5.9.2018
Enligt budget är bindande nivå för nämnderna externa netto räknat per verksamhetsområde. Respektive nämnd har rätt att göra omdisponeringar inom ett
resultatområde, under förutsättning att de målsättningar för resultatområdet som
godkänts av fullmäktige inte äventyras. Förflyttningar mellan budgetramar, drift och
investering samt eventuella tilläggsbudgeter skall alltid godkännas av fullmäktige.
Invånarnämndens förslag:
Invånarnämnden anhåller om tilläggsmedel om178 000 euro för Oasens
överskridning.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar enligt
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enligt invånarnämndens förslag att inför kommunfullmäktige föreslå att tilläggsmedel om 178 000 euro beviljas för Oasens
överskridning.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 6 september 2018
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 10/ 5.9.2018

§ 117 BUDGET: OASENS BUDGETFÖRSLAG
KS § 117/5.9.2018
Kommunalförbudet Oasen boende- och vårdcenter delger sitt preliminära budgetförslag för år 2019 enligt bilaga.
I enlighet med grundavtalet för Oasen boende- och vårdcenter § 13 ges
medlemskommunerna tillfälle att framlägga förslag till utvecklande och förändring
av kommunalförbundets verksamhet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar Oasens budgetförslag till kännedom och för diskussion kring
eventuella förslag till utvecklande och förändring av kommunalförbundets
verksamhet.
Beslut:
Ärendet bordläggs.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 6 september 2018
8 (12)
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 10/ 5.9.2018

§ 118 PERSONAL: KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRORDNANDE
KS § 100/21.8.2018
Kommundirektörens förordnande sträcker sig från 1.3.2016 tom 1.3.2019. Anställningsavtalet
stadgar att ”senast sex månader före förordnandets utgång [dvs inom aug 2018] ska frågan om
fortsatt förordnande avgöras och beslut tas om eventuell tillsvidareanställning”.
Enligt anställningsavtalet gäller också att ”lönesättningen ska årligen omprövas i sin helhet före
utgången av februari månad”. Kommundirektörens lön korrigerades senast våren 2017.
Konstateras:
Kommundirektören anmäler jäv och deltar ej i ärendets avgörande.
Kommunstyrelseordförandes förslag:
Ärendet diskuteras för vidare beredning.
Beslut:
Enligt förslag.
KS § 118/5.9.2018
Konstateras:
Kommundirektören anmäler och beviljas jäv och deltar ej i ärendets avgörande.
Kommunstyrelseordförandes förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att Erik Brunströms förordnande förlängs för en period om
tre år framåt från och med 01.03.2019. Det anställningsavtal som finns mellan Finströms
kommun och kommundirektör Erik Brunström förlängs för samma tidsperiod.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 6 september 2018
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 10/ 5.9.2018

§ 119 UTLÅTANDE: ÄNDRING I GRUNDAVTAL FÖR NÅHD
KS § 119
Norra Ålands Högstadiedistrikt kf (NÅHD) begär in medlemskommunernas synpunkter gällande
förslag till ändringar i grundavtal, enligt bilaga.
De föreslagna ändringarna har arbetats fram av en arbetsgrupp med representanter för
medlemskommunerna och behandlats i förbundets styrelse.
I korthet innebär förslaget att fördelningsgrunderna för förvaltningen förtydligas i avtalet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar förslag till ändring av grundavtal för Norra Ålands högstadiedistrikt
enligt bilaga.
Beslut:
Enligt förslag.

§ 120 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Beslut:
Sammanträdet förklaras avslutat kl 18:06. Besvärsanvisning bifogas protokollet.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 6 september 2018
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 10/ 5.9.2018

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.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 6 september 2018
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KOMMUNSTYRELSEN
Besvärsmyndighet är:

PROTOKOLL NR 10/ 5.9.2018

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.

Protokolljusterarnas signaturer
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