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Erik Brunström,
öm, kommundirektör, enligt uppdrag av Roger Höglund,
Höglund kommunstyrelsens
styrelsens ordförande.
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 13 oktober 2017.
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 19 oktober 2017.

Intygar Erik Brunström, kommundirektör

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 11/ 18.10.2017

§ 135 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
KST § 135
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.
------------§ 136 PROTOKOLLETS JUSTERING
KST § 136
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 §
och förvaltningsstadgan 73 §.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Christofer Eriksson och
Inger Rosenberg-Mattsson. Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande.
------------§ 137 FÖREDRAGNINGSLISTAN
KST § 137
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 19 oktober 2017
3 (21)

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 11/ 18.10.2017

§ 138 DELGIVNINGAR KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM
KST § 138/18.10.2017
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:
Beslut
Beslut
Inbjudan
Initiativ
Kallelse
Protokoll
Protokoll
Protokoll
Protokoll
Protokoll
Rapport
Uppföljning

K.dir 12/17, Utlåtande över ansökan om jordförvärv (tre st)
K.dir 13/17, Ansökan om ledighet, ekon.chef (3 dgr i okt)
Finlands 100-årsfirande 5.12, inbjudan avser två barn födda år 2007
Buba Sjölund, "Ställplats i Finström"
Finlands kommunförbund, Kretsstämma Åland + seminarium 12.10
Räddningsområde Ålands landskommuner, protokoll nr 4
Lantbruksnämnden för Norra Åland, protokoll nr 2
Geta KFGE § 33, Mattvätt i Geta kommun (samarbetsförfrågan)
Samhällsnämnden, protokoll nr 9
Invånarnämnden, protokoll nr 8
Konsultrapport avseende uppföljning av nämndreform 2016, CS
Ålands Idrottscenters ekonomiska uppföljning jan-sep

3.okt
10.okt
29.sep
9.aug
21.sep
13.sep
19.sep
20.sep
26.sep
26-27.sep
6.okt
13.okt

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 19 oktober 2017
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PROTOKOLL NR 11/ 18.10.2017

§ 139 KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE
KST § 139/18.10.2017
Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Åland ska kommunstyrelsen granska
lagligheten i de beslut som fattas av kommunfullmäktige.
Fullmäktige sammanträdde 15.6.2017 (§§ 20-28) och 28.9.2017 (§§ 29-39.
Protokoll: www.finstrom.ax.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen bedömer att kommunfullmäktiges beslut §§ 20-39/2017
tillkommit i laga ordning och antecknar i övrigt fullmäktiges protokoll nr 3+4/2017
till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
------------§ 140 BUDGETUPPFÖLJNING JAN-SEP
KST § 140/18.10.2017
Ekonomiförvaltningen har sammanställt en budgetuppföljning för perioden januari
till och med september 2017.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar budgetuppföljningen till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 19 oktober 2017
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 11/ 18.10.2017

§ 141 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 19 oktober 2017
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KOMMUNSTYRELSEN

InvN § 72/23.5.2017
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8

PROTOKOLL NR 11/ 18.10.2017

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 19 oktober 2017
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 11/ 18.10.2017

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 19 oktober 2017
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 11/ 18.10.2017

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.

KST § 127/13.9.2017
Kommunstyrelsen håller sittande möte på Rosengårds serviceboende och har för den
fortsatta budgetbehandlingen bjudit in budgetansvariga för äldreomsorg samt kultur och
fritid 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.
Beslut:
Enligt förslag.
KST § 141/18.10.2017
Nämnderna har inkommit med sina slutliga budgetförslag och preliminära kalkyler har
även inkommit avseende landskapsandelar och skatteintäkter för år 2018.
Förvaltningen har upprättat en sammanställning över budgetförutsättningarna, enligt
bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom inför budgetens fortsatta
behandling.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 19 oktober 2017
9 (21)

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 11/ 18.10.2017

§ 142 UTÖKNING AV RAM FÖR SOCIALVÅRDEN
INV § 118
I budget 2017 fanns ingenting budgeterat för institutionsvård inom barnskyddet
(konto 4314) under kostnadsställe anstalts- och familjevård (21210). 5 000 euro
finns budgeterat för köp av tjänster på Tallbacken, Mariehamns stad. Dessa är i
dagsläget inte nyttjade, men kan komma att nyttjas inom en snar framtid.
Oförutsedda utgifter har tillkommit i barnskyddet och de beräknas uppgå till 40 000
euro för resterande del av år 2017. Invånarnämnden begärde om utökning av ram
om 40 000 euro och utökningen behandlades av kommunstyrelsen den 23.8.2017
116 §. Kommunfullmäktige har ännu inte behandlat ärendet.
Ytterligare oförutsedda utgifter har tillkommit i barnskyddet och de beräknas uppgå
till 25 000 euro. Socialchefen kommer att teckna avtal med en serviceproducent.
Socialchefens förslag: Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att
socialvårdens ram utökas med 25 000 euro för att täcka kostnader för
institutionsvård inom barnskyddet (kostnadsställe 21210, konto 4314).
Beslut: Enligt förslag.
KST § 142/18.10.2017
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 (kostnadsställe 21210, konto
4314).
Beslut:
Enligt förslag.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 19 oktober 2017
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 11/ 18.10.2017

§ 143 TILLFÄLLIGT TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE SOM FRITIDSANSVARIG
• Bilaga 22:

Dagens fördelning av fastighetsskötsel Finströms kommun-Ålands
Idrottscenter samt framtida förslag

• Bilaga 23:

Förslag på tjänstebeskrivning för tillfällig fritidsansvarig i
tjänsteförhållande

• Bilaga 24:

Förslag på arbetsbeskrivning för tillfällig fritidsledare i
arbetsavtalsförhållande

INV § 119
Finströms kommun köper tjänster från Ålands Idrottscenter för skötsel av
kommunens anläggningar. Vissa förändringar sker nu inom ÅIC vilket möjliggör en
strukturförändring. Olika möten och träffar med ÅIC och inom kommunen har
hållits för att planlägga en framtida strukturförändring inför år 2018.
Idag sköter två sektorer fastighetsskötseln, se bilaga 22. Anläggningskostnader är
inom samhällsnämndens förvaltning, personalresurser samt verksamhetskostnader
är inom invånarnämndens förvaltning.
Inom fritidssektorn och tekniska sektorn finns intresse att göra strukturförändring
på prov under ett år. Målet är att samtliga sektorer ska få en helhetsöverblick över
sin verksamhet, skapa ordning och reda samt att servicen förbättras. För
kommunens del handlar det om att förbättra tekniska sektorn och
fritidsverksamhetens sektor, samt anpassning inför framtida behov som t ex
kommunsammanslagningar o.dyl.
Idag har invånarnämnden en fritidsledare anställd på heltid, fritidsverksamheten
ingår i kultur och fritid. Närmaste förman är biblioteks- och kulturchefen. Under det
senaste året har diskussioner förts om att bryta ut fritidsverksamheten till en egen
verksamhet (Fritidsförvaltning). Det finns idéer om att samverka mer med
föreningar och andra kommuners verksamheter.
Vi har idag en fritidsledare som är intresserad att anta utmaningen som
fritidsansvarig i tjänsteförhållande, under ett år (01 01 -31 12 2018). Detta innebär
nya uppgifter och att renodlade fritidsledaruppgifter behöver skötas av någon
annan, att en tidsbunden fritidsledare anställs för motsvarande period. Berörd
personal inom invånarnämndens förvaltning har tillsammans utarbetat förslag till
tjänstebeskrivning för en tillfällig fritidsansvarig i tjänsteförhållande och en
arbetsbeskrivning för en tidsbunden fritidsledare i arbetsavtalsförhållande. Se
bilagor 23-24.
Enligt kommunallagen inrättas tjänster för uppgifter där offentlig makt utövas.
Även om personens uppgifter endast till liten del handlar om att utöva offentlig
makt ska personen står i tjänsteförhållande till kommunen.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 19 oktober 2017
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 11/ 18.10.2017

Av grundad anledning kan en person anställas i tjänsteförhållande också utan att en
tjänst inrättas om offentligt makt utövas i uppgiften. En grundad anledning kan vara
att det är fråga om endast en kort visstidsanställning och att det administrativt sett
inte är motiverat att inrätta en tjänst för ändamålet.
Enligt kommunens personalprogram som är antaget av fullmäktige 17 12 2015 4.3:
Anställningar: ”Tjänst kan besättas utan lediganslående, utöver de grunder som
nämns i 4 § 3 mom lagen om kommunala tjänsteinnehavare, då det är fråga om
- att anställa en person i tjänsteförhållande om denne skött motsvarande
uppgifter i kommunen i arbetsavtalsförhållande eller i ett tidsbundet
tjänsteförhållande under en tid av minst sex månader.”
Målsättningen med en tillfällig fritidsansvarig i tjänsteförhållande är att det ges
förutsättningar att utarbeta en mer hållbar organisationsstruktur för alla sektorer.
Målet är ordning och reda samt förbättrad planering, insatser och service sektorvis
och i samverkan.
Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden föreslår till kommunstyrelsen att nuvarande fritidsledaren anställs i ett tillfälligt tjänsteförhållande som
fritidsansvarig för tiden 01 01-31 12 2018 underställd personal- och servicechefen.
Samt att Invånarnämnden antar arbetsbeskrivningen för tillfällig fritidsledare för år
2018 under förutsättning att fullmäktige godkänner inrättande av en tillfällig
fritidsansvarig i tjänsteförhållande under perioden 01 01 -31 12 2018.
Beslut: Enligt förslag.
KST § 143/18.10.2017
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar enligt invånarnämndens förslag, att inför kommunfullmäktige föreslå inrättande av en tillfällig fritidsansvarig i tjänsteförhållande under
perioden 01 01 -31 12 2018, varpå befintlige fritidsledaren övergår i densamma
tjänsten, med en av kommunstyrelsen fastställd uppgiftsbaserad grundlön om 2.780
euro per månad för heltid.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer
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KOMMUNSTYRELSEN
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§ 144 GEMENSAM BARNOMSORGSLEDARE UNDER NÅHD
KST § 144/18.10.2017
Med anledning av den nya grundskolelagen samt behovet av en samordning och samsyn inom
barnomsorgen behandlade NÅHD:s förbundsstyrelse (FST § 56/27.9.2017) frågan om en
gemensam barnomsorgsledare för norra Åland underställd distriktet, enligt bilaga.
Kommundirektören önskar i sammanhanget lyfta det faktum att Finström i dag har en egen
barnomsorgsledare på heltid och att man med smärre omorganiseringar torde kunna erbjuda
andra kommuner att köpa in sig i densamma tjänsten med Finström som värdkommun.
Vartefter barnomsorgen alltmer såväl juridiskt som organisatoriskt förs över från den sociala
sektorn mot utbildningssektorn och får karaktär och status som en mer pedagogiskt inriktad
förskoleverksamhet än en social omsorg, behöver såväl huvudmannaskapet som den fysiska
placeringen av ledningen ses över.
I anslutning till pågående kommunindelningsutredning för tre av norra Ålands fem kommuner
bör man också överväga vilka funktioner som med fördel ligger på primärkommunerna, med
eller utan samarbete och samordning, respektive gemensamma organ såsom kommunalförbund.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till tanken på en för norra Åland gemensam barnomsorgsledning för norra Åland och begär invånarnämndens utlåtande i frågan, men vill som alternativ
till att funktionen underställs skoldistriktet hålla öppet för alternativet att den kan tillhandahållas
som köptjänst med Finström som värdkommun, med start tidigast 2019 beroende på utgången i
andra pågående utredningar om kommunstruktur med mera.
Kommunstyrelsen ber också andra norråländska kommuner att i sina ställningstaganden med
anledning av NÅHD:s initiativ även överväga värdkommunsalternativet.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 11/ 18.10.2017

§ 145 INRÄTTANDE AV TJÄNST SOM SAMHÄLLSPLANERARE
KST § 145/18.10.2017
I samhällsnämndens budgetförslag för år 2018 ingår förslag att en ny tjänst som samhällsplanerare inrättas. Efter att samarbetet kring områdesarkitektkontoret i Jomala upphört
saknas tillgång till en dylik funktion.
Det skulle vara fråga om en sakkunnig områdes-/landskapsarkitekt med inriktning på
samhällsplanering, med en operativ funktion i planerings- och utvecklingsarbete, såsom
framtagande av planförslag, samt i övrigt beredande, rådgivande, samordnande och
övervakande funktion, men ej direkt föredragande.
Den nya tjänsten skulle med fördel göras gemensam med flera andra kommuner. Kostnaderna
skulle kunna fördelas mellan deltagande kommuner med en kombination av fast grundavgift
enligt befolkningsandel för en del av de fasta kostnaderna, och därutöver en timtaxa till
självkostnadspris enligt faktiskt nyttjande. Eventuellt kan också möjlighet finnas till samarbetsstöd från landskapsregeringen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att efterhöra Ålands landskommuners intresse för att ingå i och ta del
av en områdesplanerartjänst enligt ovan, med önskan om icke bindande besked senast 24
november. Vid intresse kan med fördel också delges en uppskattning av kommande behov samt
synpunkter kring principer för kostnadsfördelning och upplägg i övrigt.
Kommunerna Geta och Sund bereds med hänvisning till pågående kommunindelningsutredning
möjlighet att utlåta sig kring det önskvärda i tjänstens inrättande inför eventuell samgång.
Förvaltningen får samtidigt i uppgift att utreda förutsättningarna för samarbetsstöd från
landskapet för ändamålet.
För att tjänsten slutligen ska inrättas förutsätts kommunfullmäktiges avgörande samt att
finansieringsförutsättningarna klargörs i budget för år 2018.
Diskussion:
Styrelseordförande Roger Höglund föreslår att ”Ålands landskommuner” byts mot ”norra Ålands
fem kommuner”, i övrigt enligt kommundirektörens förslag.
Förslaget vinner enhälligt understöd.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt enligt kommundirektörens förslag, med korrigering enligt
Roger Höglunds förslag, att förfrågan begränsas till norra Ålands fem kommuner.
-------------
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 11/ 18.10.2017

§ 146 OMFÖRDELNING BUDGETMEDEL INOM FASTIGHETSSKÖTSELN
SamN § 117/ 26.9.2017
Det finns möjlighet att projektanställa en fastighetsskötare med tidigare erfarenhet
inom kommunen fram tills årsskiftet för att komma ikapp med en del intern
fastighetsskötsel.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Samhällsnämnden begär från kommunstyrelsen att man gör en omdisponering av
beviljade medel för utökade personalkostnader för att kunna anställa tilltänkt
person.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
KST § 146/18.10.2017
Beslut:
Enligt förslag.
------------
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 11/ 18.10.2017

§ 147 BUDGET INVESTERINGAR 2018-2020
SamN § 120/26.9.2017
Bilaga
Planerings- och utvecklingschefen har tagit fram ett förslag till investeringsplan för
2018-2020.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Samhällsnämnden omfattar förslaget till investeringsplan och ger det som sitt
förslag till kommunstyrelsen.
Diskussion:
Breidablicks påtagliga framtida renoveringsbehov och höga driftskostnader
diskuterades.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
KST § 147/18.10.2017
Utöver samhällsnämndens beredning enligt ovan (SamN § 120/26.9.2017)
konstaterade invånarnämnden vid sitt möte 26-27.9 (InvN § 106) att det finns
behov av stora investeringar inom nämndens alla ansvarsområden och nämnden
föreslår därför att kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp för att kartlägga
behov och ta fram en åtgärdsstrategi.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar förslag till investeringsplan till kännedom och diskussion,
omfattar densamma i huvudsak och återremitterar investeringsbudgeten i sin
helhet för vidare beredning inom ledningsgruppen i samråd med styrelse- och
fullmäktigeordförandena.
Beslut:
Enligt förslag.
------------
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 11/ 18.10.2017

§ 148 UTLÅTANDE BUDGETFÖRSLAG ÅKF
KST § 148/18.10.2017
Ålands kommunförbund har för år 2018 markant minskade kostnader, främst för hyror, till följd
av förbundskansliets flytt till Jomala. För Finströms del minskar den sammanlagda kommunandelen för ÅKF och KAD med ca 1.000 euro, från ca 29.500 till ca 28.500 euro, enligt bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen låter meddela Ålands kommunförbund kf förnöjsamhet med budgetförslag
2018.
Beslut:
Enligt förslag.
------------§ 149 UTLÅTANDE BUDGETFÖRSLAG ÅOF
KST § 149/18.10.2017
Budgetförslaget för Ålands omsorgsförbund kf (bil) innebär totalt sett något litet mindre
nettokostnader och kommunandelar för år 2018 än föregående år, men innebär ändå för
Finströms del ökade kostnader om ca 156.000 euro – trots att antalet vårddygn är oförändrat.
Bland annat har vårddygnskostnaden höjts för de olika stödnivåerna.
Ett allmänt intryck är att budgetförslaget är svårt att överblicka i sin helhet i avsaknad av
jämförelsetal över tid samt av motiveringar till förändringar i kostnader för de olika tjänsterna
och stödnivåerna. Det finns även oklarheter i tillkommande tjänsters egentliga ansvarsroller.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar Ålands omsorgsförbunds budgetförslag till kännedom och låter meddela
kommunalförbundet krav på att vårddygnskostnaderna måste hållas nere, att ansvarsfrågan för
olika uppgiftsområden utreds samt att budgetdokumentet förses med mer utförliga
jämförelsetal över tid jämte tydligare motiveringar till förändringar i kostnader för de olika
tjänsterna och stödnivåerna.
Beslut:
Enligt förslag.
------------
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 11/ 18.10.2017

§ 150 UTLÅTANDE BUDGETFÖRSLAG NÅHD
KST § 150/18.10.2017
Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikts budget bygger på budgetramar enligt
bokslut 2016. Finström står trots det inför en höjning av kommunens betalningsandel med
160.000 euro mellan bokslut 2016 och budget 2018.
Till stor del motiveras detta med att Finström har fler elever i GHS och i specialundervisningen.
I förslag till budget och ekonomiplan finns upptaget investeringar som medför stor belastning på
likvida medel, som enligt plan minskar från 220.000 till 40.000 euro under perioden fram till år
2020. År 2017 planeras för utemiljö vid GHS för 150.000 euro och 2019-2020 för renovering av
klassrum. De senaste åren har gjorts stora satsningar på idrottsplats och utemiljö vid GHS.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar Norra Ålands högstadiedistrikts budgetförslag till kännedom och låter
meddela kommunalförbundet förnöjsamhet med detsamma sett till verksamhet och drift, men
med önskemål om att specialundervisningen under nästa år ses över i samråd mellan kommunen
och förbundet, samt uppmaning till övervägande kring det nödvändiga i ytterligare satsningar på
utemiljö under de närmast förestående åren.
Diskussion:
Ordförande Roger Höglund föreslår att kommunstyrelsen föreslår med hänvisning till kommunalförbundets likvidetet att sammanlagda investeringar 2017 begränsas till 50.000 euro.
Understöd finns och inga andra förslag presenteras.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt enligt kommundirektörens förslag, med tillägg av Roger
Höglunds förslag att sammanlagda investeringar med hänvisning till kommunalförbundets
likvidetet bör begränsas till 50.000 euro år 2018.
------------
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 11/ 18.10.2017

§ 151 UTLÅTANDE BUDGETFÖRSLAG OASEN
KST § 151/18.10.2017
Kommunalförbundet Oasen (fd DGH) budgeterar år 2018 för en högre beläggning (90 %) än år
2017 (85 %). Det medför behov av personalökning (tre närvårdare) och en ökning av material
och förnödenheter (ca 113.000 E) samt övriga verksamhetskostnader (ca 94.000 E).
För kommunerna innebär detta en ökning av den uppskattade genomsnittliga dygnskostnaden
på avdelningarna Mattas och Pellas (191 -> 202 E) men en relativt större minskning på Solsidan
(273 -> 254 E). Samtliga uppgifter inkl grundavgift (2017 32 E, 2018 31 E). Den slutliga kostnaden
per dygn blir dock att korrigeras enligt faktiska kostnader för det aktuella året.
Jämförelse av vårddygnspriser, 20162016-2018
Budget
2016

Utfall 2016

Budget
2017

Budget
2018

Institution

157,00

174,05

159,43

170,88

Institution, demens

219,85

220,28

240,83

222,91

ESB

133,37

175,09

131,60

135,57

32,49

26,27

31,52

31,31

Vårddygnskostnad

Grundavgift

Finströms kommun har tolv platser i form av ägarandelar. År 2017 har nyttjandegraden under
större delen av året legat runt sju platser. För år 2018 väntas nyttjandegraden vara sex (3+3).
Kommundirektören har muntligen framfört det som en brist att budgetförslaget enligt bilaga
saknar jämförelsetal i fråga om uppskattad dygnskostnad, varpå ovanstående tablå tillkommit.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen låter meddela kommunalförbundet Oasen förnöjsamhet med budgetförslag
2018 och emotser för övrigt en aviserad översyn av verksamheterna inom förbundet.
Beslut:
-----------§ 152 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Beslut:
Sammanträdet förklaras avslutat kl 19:45. Besvärsanvisning bifogas protokollet.
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 11/ 18.10.2017

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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KOMMUNSTYRELSEN
Besvärsmyndighet är:

PROTOKOLL NR 11/ 18.10.2017

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.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 19 oktober 2017
21 (21)

Utdragets riktighet bestyrkes

