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§ 1 SAMMANTARÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KS § 1 / onsdag den 20 januari 2021 
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 § och förvaltningsstadga 10 
kap.  

Beslut: 

Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. 

§ 2 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KS § 2 / onsdag den 20 januari 2021 
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 79 §.  

Beslut:  

Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Mathilda Blixt och Rolf 
Karlsson.  
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 

§ 3 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KS § 3 / onsdag den 20 januari 2021 
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 67 §.  

 

Diskussion: 

Kommundirektören önskar få upp följande som tilläggsärende: 

§ 15 FÖRSÄLJNING TJUDÖ RADHUS 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med följande tillägg: 

§ 15 FÖRSÄLJNING TJUDÖ RADHUS 
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§ 4 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KS § 4 /20.1.2021 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:  

 

• Egna nämnder och beslutsorgan, tjänstemannabeslut mm 

- Samhällsnämnden 21.12.2020 

• Övrigt 

- Sammandrag över projekteringsutgifter för Rosengårds tillbyggnad 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 

 

Beslut:  

Enligt förslag. 

 

§ 5 KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL  

KS § 5/20.1.2021  
Enligt 49 § kommunallagen ska kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut 
som fattas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har senast sammanträtt 
17.12.2020 (§§ 78–91)  

Protokoll: https://www.finstrom.ax/protokoll  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen bedömer att kommunfullmäktiges beslut §§ 78–91/2020 
tillkommit i laga ordning och att de kan verkställas, och antecknar fullmäktiges 
protokoll nr 7/2020 till kännedom.  

 

Beslut:  

Enligt förslag. 

  

https://www.finstrom.ax/protokoll
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§ 6 RÄTTELSEYRKANDE: STÖD TILL ENSAMFÖRETAGARE  

KS § 6/20.1.2021  
En företagare som ansökt om stöd för ensamföretagare med anledning av corona-
situationen har yrkat på ändring av tjänstemannabeslut (k.dir § 38/16.10.2020), 
enligt bilaga. 

 

Stödansökningar som gått via och avgjorts av kommunen har däremellan handlagts 
via Ålands kommunförbund. Handläggaren har konstaterat att flera olika bindande 
förutsättningar för beviljande av stöd ej uppfylls och därför förordat avslag på 
ansökan, men med hänvisning till en annan stödform som skulle kunna vara aktuell. 

 

Tf kommundirektören beslöt i enlighet med handläggarens rekommendation att 
neka ansökt stöd. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att hålla fast vid tf kommundirektörens beslut (k.dir § 
38/16.10.2020) då flera av de bindande kriterierna för ansökt stöd ej uppfylls. 

  

Beslut:  

Enligt förslag, med förtydligandet att andra stödformer finns att tillgå. 
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§ 7 UTSTÄLLNING AV VÄGPLAN BJÄRSTRÖMSGATAN 

SamN § 143/ 26.11.2019 

Bilaga SamN § 143/19 

Markägarna kring Bjärströmsgatan har lämnat in en anhållan om att kommunen 
skall ta över vägen då Landskapet den 2.12.2004 tagit ett beslut (nr 39) om att dra 
in Landskapsvägen ca 535m som allmän väg i västra ändan. Vägavsnittet saknar fast 
boende. Östra ändan av vägen, ca 210m är kommunalväg. Kommunens väg saknar i 
dagsläget vändplan. 

För Bjärströmsgatan finns tre alternativ. 

1. Kommunalvägen dras in då den är för kort för att uppfylla riktlinjerna 

2. Kommunalvägen byggs om med vändplan (kommunen står för kostnaderna) 

3. Kommunalvägen förlängs med den del som Landskapet drar in (markägarna 
deltar i kostnaderna enligt riktlinjerna) 

Kommuningenjörens förslag: 

Anhållan avslås då den del av vägen som Landskapet drar in inte tjänar kommunens 
samfärdsel. En vägplan ställs ut för Bjärströmsgatan då en vändplan bör byggas. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

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

SamN § 156 / 21.12.2020 
Bilaga: Vägplan för vändplan 

Bilaga: Avtalsförslag för inlösen av mark 

Ursprunget till anhållan från markägarna i Bjärström är att man på vägförrättning 
2018-578224 den 15.10.2019 på begäran av markägare avbröt sammanträdet, 
eftersom jordägarna önskade att hela vägen skulle bli kommunalväg och att denna 
fråga skulle utrönas först. 

Samhällsnämnden beslutade att avslå ansökan och att en vägplan skulle upprättas 
för att ställas ut. 

Bestämmelser om detta hanteras under LL (1964:16) om kommunalvägar: 

4 §. En kommun som har för avsikt att bygga kommunalväg kan anhålla hos 
landskapsregeringen om uppgörande av vägplan och kostnadsförslag för vägen. Till 
anhållan skall fogas kommunfullmäktiges förberedande beslut om byggande av 
vägen, karta på vilken den planerade vägsträckningen inritats samt förteckning över 
dem som vägen är avsedd att betjäna. En kommun kan även besluta att själv göra 
upp vägplan och kostnadsförslag. Efter att vägplanen och kostnadsförslaget 
uppgjorts och tillställts kommunen, i det fall att landskapsregeringen uppgjort 
vägplanen, kan kommunen anhålla hos landskapsregeringen om förhandsbesked 
rörande byggnadsbidrag för vägen. (1997/80)  

… 
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Innan vägplan antas skall den ha varit framlagd till allmänt påseende under 14 
dagars tid. Beslut om att anta vägplanen och bygga vägen skall underställas 
landskapsregeringen för fastställelse. I anslutning till fastställelsebeslutet beviljas 
kommunen vägrätt. (1987/24) Då frivillig överenskommelse med berörda 
fastighetsägare angående upplåtande av nödigt vägområde, ersättning för mark, 
skada och men eller för vägmaterial icke kunnat träffas, bör kommunen hos 
[länsstyrelsen] anhålla om förordnande för vägförrättning. 

Ålands Landskapsregering har tagit fram ett förslag till vägplan för en vändplan. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Samhällsnämnden ställer ut vägplanen under 14+7 dagar mellan den 23:e december 
till och med den 13:e januari 2020. Samhällsnämnden delger initiativtagaren till 
anhållan om ombildande av delar av Bjärströmsgatan till kommunalväg, samt 
rågrannar till berört område, vägplanen till kännedom. 

Samhällsnämnden tillställer avtalsförslaget för inlösen av mark till kommunstyrelsen 
för godkännande. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

 

KS§ 7 /20.1.2021 
Bilaga: Avtalsförslag och kartbilaga. 

Ett avtalsförslag för inlösen av mark har tagits fram av tekniska chefen (tidigare 
benämnd planerings- och utvecklingschef). Förslaget tar i beaktande den för mark-
ägaren ofördelaktiga delningen av skiftet som markägaren drabbas av. Alternativt 
kan lantmäteriet fastställa markersättningen enligt uppskattat marknadspris. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen omfattar avtalsförslag för inlösen av mark enligt bilaga och 
befullmäktigar tekniska chefen att ingå avtalet å kommunens vägnar.  

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 8 MOTION: FINSTRÖMS VÄGNÄT 

KF § 75/12.11.2020  
Ledamot Leif Karlsson lämnar in en motion under rubriken Finströms vägnät enligt 
bilaga.  

Beslut:  

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt att motionen förs till kommunstyrelsen 
för beredning. 

KS § 8 /20.1.2021 
Motionärerna föreslår att Finströms kommun tillställer landskapsregeringens 
infrastrukturavdelning en skrivelse med förslag på förbättringar i fråga om 
byggande av cykelväg jämte nedsatta hastigheter på angivna sträckor, enligt bilaga. 

Den GC-bana och de vägar som motionen nämner ingår i landskapets infrastruktur. 
Landskapet har enligt avgående byråchef Björn Ekblom per telefon 14.1.2021 för 
avsikt att anlägga GC-banor längs alla huvudvägar och har en tidsplan för 
utbyggnaden och ordningen. Först ut är planerad GC-bana längsmed Getavägens 
korsning med Industrivägen via Grelsby fram till första avfarten mot Pålsböle, med 
trolig byggstart redan nu till sommaren. Den fortsatta utbyggnaden från Pålsböle-
avfarten mot Geta kommer dock sannolikt inte igång förrän tidigast år 2023, efter 
att GC-bana längs väg 1 respektive 3 är klar, och relativt högre prioritet läggs 
därefter på väg 2 på axeln Mariehamn-Godby och på platser var huvudvägarna skär 
genom bykärnor, före fortsatt utbyggnad på väg 4 Godby-Geta.  

I fråga om hastighetsbegränsningar har landskapet kriterier baserade på bland 
annat trafikmängd, anslutande infrastruktur, kringvarande bebyggelse och verksam-
heter samt olycksfrekvens med mera. Huvudprincipen är att det bör vara 90 km/h 
som gäller på landskapets huvudvägar, där det inte finns tungt vägande skäl för 
lägre hastighet. Den av motionärerna nämnda sträckan på väg 4 i norra Finström är 
dock av sådan karaktär att landskapet redan överväger en eventuell sänkning till 70. 

Det kan på olika håll inom den egna kommunen finnas olika intressen och viljor för 
prioriteringar kring olika sträckors utbyggnad jämte hastighetsbegränsningar med 
mera. Innan kommunen framför samlade önskemål gentemot landskapet kring vilka 
sträckor som bör prioriteras kunde med fördel samhällsnämnden höras för en 
helhetssyn på frågan sett till hela kommunens samlade intressen. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen begär samhällsnämndens yttrande rörande önskad prioritets-
ordning på utbyggnader av gång- och cykelbanor jämte hastighetsbegränsningar på 
landskapets vägar inom kommunen som helhet. 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 9 MOTION: KARTLÄGGNING AV OMRÅDEN FÖR NYBYGGNATION 

KF § 76/12.11.2020  
Ledamot Leif Karlsson lämnar in en motion under rubriken Kartläggning av områden för 
nybyggnation enligt bilaga.  
Beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt att motionen förs till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 

KS § 9 /20.1.2021 
Motionärerna föreslår att en arbetsgrupp tillsätts för att kartlägga potentiella områden som kan 
utvecklas till tomtmark, enligt bilaga. 
Kommunstyrelsen har tidigare tillsatt en arbetsgrupp för framtagande av ny delgeneralplan för 
Godby. Gruppens uppdrag skulle eventuellt kunna utökas till att innefatta översyn av andra 
geografiska platser och områden inom kommunen lämpade för planering och bebyggelse av 
olika slag.  
Utöver detaljplaner och delgeneralplaner inom befintlig och tänkt tillkommande tätare 
bebyggelse behöver kommunen framöver även ta fram en heltäckande kommunöversikt i vilken 
olika områdens lämplighet för jämte kommunens avsikter för desamma anges. Framtagande av 
en kommunöversikt är dock en stor och tidskrävande uppgift. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen begär samhällsnämndens yttrande kring de förslag som framförs i motionen, 
inför eventuell utökning av befintlig arbetsgrupps uppdrag eller igångsättande av framtagande 
av heltäckande kommunöversikt.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
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§ 10 MOTION: INVENTERING AV KOMMUNENS VERKSAMHET  

KF § 90/17.12.2020 
Ledamot Andreas Kanborg redogör för inlämnad motion enligt bilaga.  
Beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att motion enligt bilaga förs till kommunstyrelsen för 
beredning. 

 

KS § X 10/20.1.2021 

Motionären föreslår att ge förvaltningen i uppdrag att inventera kommunens verksamhets-
områden och kartlägga vilka områden som är lagstadgade samt en konsekvensbedömning av 
inbesparingar på icke lagstadgade områden inför budgetarbetet för år 2022, enligt bilaga. 
 
Det tänkta uppdraget tangerar långt det pågående arbetet inom arbetsgruppen med uppdrag att 
kartlägga behoven av och ge förslag till eventuella organisationsförändringar samt inbesparings-
åtgärder och eventuella omstruktureringar vilka kan omfatta förändringar i eller indragning av 
tjänster och arbetsavtalsförhållanden samt permitteringar. 
 
Arbetsgruppen har konstaterat att Finström har en allmänt slimmad förvaltningsstruktur och att 
särskilt kommunens allmänna förvaltning är effektivt ordnad (mätt i antal anställda respektive 
kostnad i euro per invånare) vid jämförelse mot andra kommuner, vilket även framgår i statistik från 
Åsub. Inom verksamheterna i övrigt finns inte mycket marginaler sett till lagkrav och allmänna 
rekommendationer i fråga om service och bemanning, men inom bland annat biblioteks- och 
kulturverksamhet samt fritidsverksamhet tillhandahålls service utöver vad lagen kräver.  
 
Visst utrymme för inbesparingar finns, främst inom de områden vars verksamheters omfattning inte 
är exakt reglerad i lag, ifall man strikt begränsar servicen till vad lagen förutsätter. Sänkta anslag 
och/eller minskad personalresurs riskerar dock i de flesta fall att i någon mån att leda till minskad 
service gentemot invånarna som via skatten bekostar de tjänster politikerna beslutar att tillhanda-
hålla. Det tydligaste och mest kostsamma exemplet utgörs av upprätthållande av en simhall (ca 
250.000 E/år, motsvarande 100 euro per invånare och år och nära 0,75 %-enheter på skatten). 

 
Arbetsgruppen resonerar sedan tidigare enligt motionens anda och kommer inom kort att 
gentemot kommunstyrelsen ge konkreta förslag till och resonemang kring inbesparingsåtgärder. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen meddelar kommunfullmäktige att det redan finns pågående arbete som förs i 
motionens anda och syfte och att förvaltningen sedan tidigare arbetar i angiven riktning i 
budgetprocesserna. 
Motionen föreslås därmed att lämnas utan vidare åtgärder. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 11 SAMARBETSFÖRHANDLINGAR 

KS § 30/4.3.2020  
Kommunen står inför stora förändringar år 2021 då KST förverkligas och socialvården flyttar från 
kommunen. Utöver den förändring det innebär att socialvårdspersonalen flyttar så kommer 
förändringen även innebära att andra arbetsuppgifter försvinner från kommunen såsom t ex 
utbetalning av stöd, arbetet med budgeteringen av socialvården, färre besök och samtal till 
kommungården, etc.  
 
Kommunen står även eventuellt inför förändringar i och med den nya lagen för barnomsorg och 
grundskola som träder i kraft år 2021. Det behöver kartläggas vad lagen innebär för kommunen och 
kommunen inväntar även NÅHDs förslag till gemensam barnomsorgsledning för norra Åland som 
kommunen kommer att ha att ta ställning till. Även inom äldreomsorgen och dess ledning finns 
behov av översyn till följd av ny lagstiftning.  

 
Förändringarna är av sådan betydande karaktär att kommunen behöver kartlägga och klargöra 
eventuella behov av organisationsförändringar.  
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp som får i uppdrag att kartlägga behoven av 
och ge förslag till eventuella organisationsförändringar i och med kommande KST och den nya 
barnomsorgs- och grundskolelagen jämte äldrelagen.  
Arbetsgruppen ska höra berörd personal såsom personal.  
Beslut:  
Enligt förslag. Till arbetsgruppen utses kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier. 

 
KS § 110/26.8.2020  

Kommunstyrelsen beställde år 2019 en utredning som komplement till uppföljningen av nämnd- och 
förvaltningsreformen. Den har nu genomförts av Gaia Leadership och där pekas på ett antal 
möjligheter och behov för optimerad verksamhet. En viktig del i utredningen bestod i djupintervjuer 
med ledande tjänstemän och politiker, och den fullständiga rapporten sekretessbelägges därför på 
grund av förekomst av delvis känsliga personliga uppgifter. En sammanfattning av den så kallade 
Gaia-rapporten bifogas protokollet som bilaga.  
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen tar till kännedom den så kallade Gaia-rapporten (sekretessbelagd, till påseende 
vid mötet) och beaktar där förekommande förslag vid fortsatt översyn av organisation och 
förvaltningsstruktur. Sammanfattningen av Gaia-rapporten (bilaga) delges även kommunens 
verksamhetsledare m fl.  
Beslut:  
Enligt förslag. Rapporten tas upp i arbetsgruppen för översyn av KST-förverkligandet. 

 
KS § 181/18.11.2020 (del i budgetberedningen) 

Beslut: […] den av kommunstyrelsen utsedda arbetsgruppen bestående av presidiet får i uppdrag att 
snarast inkomma med konkreta förslag till inbesparingsåtgärder och eventuella omstruktureringar 
vilka kan omfatta förändringar i eller indragning av tjänster och arbetsavtalsförhållanden samt 
permitteringar. 
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KS § 11 /20.1.2021 

En politisk arbetsgrupp bestående av KS- och KF-presidierna tillsattes av kommunstyrelsen (KS § 
30/4.3.2020) med uppdrag att kartlägga behoven av och ge förslag till eventuella organisations-
förändringar i och med kommande KST och den nya barnomsorgs- och grundskolelagen jämte 

äldrelagen. Gruppen delgavs även (KS § 110/26.8.2020) en utredning som komplement till tidigare 
utförda uppföljningar av nämnd- och förvaltningsreformen, var det pekas på ett antal möjligheter 
och behov för optimerad verksamhet, vilka kommunstyrelsen enligt beslut avser att beakta vid 

fortsatt översyn av organisation och förvaltningsstruktur. Arbetsgruppen fick under budgetbe-
handlingen (KS § 181/18.11.2020) även ett förtydligande tilläggsuppdrag att snarast inkomma 
med konkreta förslag till inbesparingsåtgärder och eventuella omstruktureringar vilka kan omfatta 
förändringar i eller indragning av tjänster och arbetsavtalsförhållanden samt permitteringar. 

 
Finströms kommun har enligt bokslut haft negativa årsresultat tre år i rad och ser enligt budget och 
ekonomiplan ut att även för de tre kommande åren få kraftiga underskott om ca 1,25-1,50 ME och 
negativa årsbidrag och behov att uppta banklån för att finansiera driften, trots höjd skatt som nu 
åter ligger bland de högst förekommande nivåerna (19,50 %) på hela Åland (snitt 17,50 %). 
Underskottet per år motsvarar nära 10 % av driftsbudgetomslutningen. För hållbar balans i 
finanserna skulle behövas ett lika stort överskott. Finansieringsglappet är därmed ca 2,5 ME per år 
(20 % av budget), både för de senast gångna åren och för de närmast kommande åren, och behovet 
av inbesparingar på driften är därför akut och inte att betrakta som tillfälligt. För att uppnå ett 
nollresultat behöver annars kommunens inkomstskatteuttag höjas med ca 2,5 %-enheter och för 
tillfredsställande långsiktigt hållbara resultat behöver skatten höjas med upp till 5,0 %-enheter (till 
nära 25 %, vilket innebär en höjning av skatteuttaget med runt 25 %).  

 
Förvaltningen har enligt uppdrag genomfört en kartläggning av Finströms kommuns personal per 
13.11.2020. Konstateras att Finström har en allmänt slimmad förvaltningsstruktur och att särskilt 
kommunens allmänna förvaltning är effektivt ordnad (mätt i antal anställda respektive kostnad i euro 
per invånare) vid jämförelse mot andra kommuner, vilket även framgår i statistik från Åsub. Inom 
verksamheterna i övrigt finns inte mycket marginaler sett till lagkrav och allmänna rekommenda-
tioner i fråga om service och bemanning, men inom bland annat biblioteks- och kulturverksamhet 
samt fritidsverksamhet tillhandahålls service utöver vad lagen kräver. 

 
Arbetsgruppen har hållit ett tiotal möten och i omgångar hört personal inom olika sektorer. Gruppen 
bedömer att det, sett till de uppföljningar som gjorts av nämnd- och förvaltningsreformen 
kombinerat med frågeställningen kring hanterandet av vad som blir kvar efter förverkligandet av 
KST-reformen jämte allmänna sparkrav, torde vara närmast inom invånarsektorn och allmän 
förvaltning som omstruktureringar och eventuella indragningar av tjänster bör kunna bli aktuella. 
Gruppen har haft fördjupade samtal med PoS-chefen, barnomsorgsledaren, biblioteks- och 
kulturchefen samt ansvarig fritidsledare, för deras syn på konsekvenser av jämte alternativ till 
minskad eller omstrukturerad personalresurs inom deras respektive områden.  

 
Vid eventuell indragning eller minskad omfattning av befintliga arbetsavtal eller tjänsteförhållanden 
kan uppgifter behöva omfördelas bland kvarvarande personal och somliga arbetsavtal kan, även 
detta obeaktat, behöva ombildas till tjänster då de innefattar eller bör kunna innefatta viss myndig-
hetsutövning och självständigt beslutsfattande. Dylika förändringar förutsätter som princip att 
samarbetsförhandlingar förs med berörd personal, vilket bör kunna genomföras så snart möjligt.  
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Ifall arbetsgruppen får mandat att genomföra samarbetsförhandlingar står gruppen i beredskap att 
omgående rikta förhandlingsframställan till upp till tio berörda funktioner och att genomföra dessa 
förhandlingar, med en målsättning att genom permanent indragning och/eller ändringar inklusive i 
förekommande fall tills vidare nedsättning eller deltidspermittering per år, uppnå minskad omfatt-
ning i befintliga tjänsteförhållanden och arbetsavtal omfattande totalt cirka 1-3 årsverken, samt att 
därutöver även ge förslag kring omfördelning av uppgifter mellan förvaltningens kvarvarande 
anställda jämte förslag till möjliga framtida inbesparingar och omstruktureringar i kommunens 
verksamheter.  

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag och mandat åt arbetsgruppen bestående av de politiska 
presidierna, att med anledning av resultat från uppföljning av nämnd- och förvaltningsreformen 
jämte KST:s förverkligande samt allmänna sparkrav, tillsammans med kommundirektören, besluta 
om, inleda och slutföra samarbetsförhandlingar med fokus på funktioner inom invånarsektorn och 
den allmänna förvaltningen, inför framtagande av förslag till omstruktureringar samt eventuella 
permitteringar, indragningar av eller minskad omfattning på befintliga befattningar och/eller 
omfördelning av arbetsuppgifter inom områdena, enligt beredning ovan. 
Kommunstyrelsen beslutar också att den befintliga arbetsgruppens sammansättning består till dess 
att gruppens arbete är färdigställt, även vid eventuellt skifte i presidiernas dito. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 12 TJÄNSTEN SOM BARNOMSORGSLEDARE 

KS § 12 /20.1.2021 
 

Nuvarande barnomsorgsledare har sagt upp sig och väntas avsluta sin anställning 27.1.2021. 
 
Under rådande ekonomiska omständigheter med omfattande underskott i såväl bokslut som 
budget jämte ekonomiplan för de kommande åren finns anledning att vid vakans se över 
behovet av och innehållet i inrättade tjänster innan de utlyses på nytt. 
 
Kommunen bedöms fortsättningsvis behöva en barnomsorgsledare med övergripande ansvar för 
verksamheten och som samordnare av de olika barnomsorgsenheterna samt förmanskap för 
desammas föreståndare med mera. De uppgifter som kvarstår på kommunen torde dock kunna 
skötas på 80 % av heltid. Ifall den egna och egentliga barnomsorgsledningen sköts på 80 % finns 
också möjlighet att utöka tjänstemannens anställningsgrad till heltid vid eventuell försäljning av 
barnomsorgsledartjänster till andra kommuner och/eller att tjänstemannen påförs andra 
förvaltningsuppgifter i anslutning till förestående omfördelning av uppgifter inom förvaltningen 
med anledning av KST-reformen.  
 
Tjänsten som barnomsorgsledare har tidigare benämnts som dagvårdsledare och under en tid 
även som barnomsorgschef. Även lönesättningspunkten och -nivån har varierat över tid. Detta 
ger orsak till förtydligande inför det att tjänsten besätts på nytt. 

 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa omfattningen av tjänsten som barnomsorgsledare till 80 
% av heltid, lönesättningspunkt (AKTA) 05VKA020, uppgiftsbaserad lön 3.593,23 för heltid och 
övriga villkor enligt bilaga.  
Invånarnämnden i egenskap av anställande organ anmodas att avvakta med att upprätta förnyad 
tjänstebeskrivning och anställningsavtal, med villkor, uppgifter och lönesättning med mera enligt 
bilaga, inför tillsättandet av densamma.  

 
Beslut: 

 Enligt förslag. 
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§ 13 INDRAGNING AV TJÄNSTER 

KS § 13 /20.1.2021 
Enligt kommunstyrelsens förvaltningsstadga antagen i kommunfullmäktige 22.10.2020 § 61 är 
det kommunstyrelsen som beslutar om indragning av tjänster, § 98. 
 
Genom att kommunernas socialtjänst k.f inlett sin verksamhet 1.1.2021 är tre tjänster som 
socialchef, socialarbetare och socialhandledare inte längre vara behövliga från 1.1.2021. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att dra in tjänsterna som socialchef, socialarbetare och socialhand-
ledare från och med 1.1.2021. 
 
Beslut: 

 Enligt förslag. 
 

  



                                               KOMMUNSTYRELSEN      PROTOKOLL NR 1/ onsdag den 20 januari 2021 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 21 januari 2021  

 16 (20)  

 

§ 14 INRÄTTANDE AV TJÄNSTER 

KS § 14 /20.1.2021 
Enligt kommunens förvaltningsstadga antagen i kommunfullmäktige 22.10.2020 § är det 
kommunstyrelsen som beslutar om inrättande av tjänster, § 98 inrättande och indragning av 
tjänster och ändring av tjänstebeteckning. 

 
Inom kommunen finns personal anställda på arbetsavtal som borde vara på tjänsteförhållande 
då de äger ansvar för viss verksamhet och bör ha möjlighet till självständigt beslutsfattande inom 
sina områden. I somliga fall har det för arbetstagare upprättats tillfälliga tjänsteförordnanden 
som förlängts över tid, men dessa bör permanentas som tillsvidareinrättade tjänsteförhållanden.  

  
Som exempel på dylika anställningar föreslås här och nu att tas till behandling ansvarig fritids-
ledare jämte fritidshemsföreståndare, att övergå från arbetsavtal till tjänsteförhållande.   

 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att inrätta tjänster som ansvarig fritidsledare respektive 
fritidshemsföreståndare, samt att nuvarande arbetstagare därmed övergår i desamma med 
oförändrad lön men förnyade villkor i övrigt enligt bilaga.  
Invånarnämnden i egenskap av anställande organ anmodas att upprätta detaljerade 
tjänstebeskrivningar och förnyade anställningsavtal, med villkor, uppgifter och lönesättning med 
mera enligt bilaga. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras. 
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§ 15 FÖRSÄLJNING AV TJUDÖ RADHUS 

KS § 91 /3.6.2020 

Tidigare kommunfullmäktige har haft en avsiktsförklaring om att avyttra en del av 
kommunens hyreshus vartefter de landskapsbundna lånen blir färdigt avbetalade.  

I finansieringsanalysen i innevarande års budget nämns att ”Beräkningen utgår från 
att fastigheter säljs för 500 000 euro år 2020. Beslut om vilka fastigheter som säljs 
fattas i separata beslut i kommunstyrelsen under året”. 

Kommunens hyreshus på Bärvägen 17 är nu utbjudet till försäljning. Därutöver är 
även Tjudö radhus färdigt avbetalat. 

Förvaltningen har diskuterat med upphandlad mäklare förutsättningarna för 
försäljning av det tänkta bostadsområdet Sandbol. 

Ytterligare fastighetsinnehav som skulle kunna avyttras men i så fall med fördel 
närmare utredas förutsättningarna för, är Norrhägnan i Godby och strandfastig-
heten Ånäng i Bjärström.  

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att bjuda ut Sandbol och Tjudö 
radhus för försäljning, samt ger förvaltningen i uppdrag att låta utreda förutsätt-
ningarna för avyttring av områdena Norrhägnan i Godby och strandfastigheten Ånäng 
i Bjärström.  

Beslut: 

Enligt förslag. 

KF § 38/11.6.2020 

Diskussion: 

Ledamoten Ove Söderman understöder kommunstyrelsens förslag, med den 
ändringen att Ånäng byts mot Skolberget. 

Förslaget vinner understöd och ingen däremot. 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt Ove Södermans förslag, att i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag bjuda ut Sandbol och Tjudö radhus för försäljning, 
samt ger förvaltningen i uppdrag att låta utreda förutsättningarna för avyttring av 
områdena Norrhägnan i Godby och Skolberget i Godby istället för strandfastigheten 
Ånäng i Bjärström. 

 
KS § 137/30.9.2020 

Tjudö radhus ligger nu ute till försäljning via upphandlad mäklare. I enlighet med 
förvaltningsstadgan § 122 fattar kommunstyrelsen beslut om vilka fastigheter som 
säljs. Utgångspriset uppgår till 170 000 euro för fastigheten. 
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Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att sälja radhuset i Tjudö (60-419-4-18) och ger 
planerings- och utvecklingschefen fullmakt att ingå överlåtelseavtal under 
förutsättning att priset uppgår till eller överskrider utgångspriset. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 
KS § 15 /20.1.2021 

Tjudö radhus har varit utbjudet i två omgångar sedan september 2020 och högst 
inkomna anbud uppgår till 155.000 euro, givet av Maria och Per Häggblom för ett 
under bildning varande bolag. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att sälja radhuset i Tjudö (60-419-4-18) åt Maria och Per 
Häggblom eller ett av dem under bildning varande bolag enligt inkommet anbud om 
155.000 euro och ger tekniska chefen fullmakt att ingå överlåtelseavtal. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

§ 16 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

KS § 16 / onsdag den 20 januari 2021 

Beslut: 

Sammanträdet förklaras avslutat kl 17:38. Besvärshänvisning bifogas protokollet. 
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A N V I S N I N G   F Ö R   Y R K A N D E   P Å   R Ä T T E L S E   O C H   B E S V Ä R  
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING  
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen 
rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  § § 4, 5, 8, 9, 10, 14, 16 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  § § 1-3, 7, 11, 12, 13, 15 
 
Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996) eller 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 (berörd part) samt av kommunmedlemmarna (den som bor eller äger fastighet inom kommunen). 
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas: Kommunstyrelsen i Finström, AX-22410 GODBY 
 
Paragrafer i protokollet:   §§ 1-3, 7, 11, 12, 13, 15 
 
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 kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när 
protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i 
besvärstiden. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas av den som framställer 
det. 
 

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

 
Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att: 
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3) beslutet annars strider mot lag. 
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Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN 
Paragrafer i protokollet:  § 6 
 
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. 
 

Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänster 
 
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen, marknadsdomstolen och försäkringsdomstolen kan via e-tjänst riktas till: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv  

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

