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Ärenden:
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3
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Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag, Sven-Anders Danielsson, kommunstyrelsens ordförande.

Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla den 19 november 2021.
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 25 november 2021.

Intygar Erik Brunström, kommundirektör

KOMMUNSTYRELSEN

MÖTE NR 13/ onsdag den 24 november 2021

§ 158 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
KS § 158 / onsdag den 24 november 2021
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn
till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 § och förvaltningsstadga 10
kap.
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.
§ 159 PROTOKOLLETS JUSTERING
KS § 159 / onsdag den 24 november 2021
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 §
och förvaltningsstadgan 79 §.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Cecilia Berndtsson och
Carola Wikström-Nordberg.
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande.

§ 160 FÖREDRAGNINGSLISTAN
KS § 160 / onsdag den 24 november 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 §.
Beslut:
Föredragningslistan fastställs som oförändrad.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 25 november 2021
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KOMMUNSTYRELSEN

MÖTE NR 13/ onsdag den 24 november 2021

§ 161 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM
KS § 161/24.11.2021
Budgetuppföljning 31.10.2021
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 25 november 2021
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KOMMUNSTYRELSEN

MÖTE NR 13/ onsdag den 24 november 2021

§ 162 KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRORDNANDE
KS § 113/30.9.2021
Kommundirektörens förordnande löper ut per den sista februari 2022 (KF §
47/13.9.2018).
Kommunen har att ta ställning till att antingen permanenta anställningen, förlänga
förordnandet eller utlysa tjänsten, och hur rekryteringen i så fall ska skötas.
Konstateras:
Kommundirektören anmäler jäv och deltar ej i ärendets behandling. Ordförande
tilldelas beredande, förslagsställande samt sekreterarfunktionen.
Kommunstyrelsens ordförandes förslag:
Kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp bestående av fullmäktige- och styrelsepresidiet samt ytterligare en representant från fullmäktige. Arbetsgruppens uppgift är
att avge förslag om hur tillsättande av kommundirektör genomförs. Arbetet skall
vara klart senast 6 oktober 2021.
Beslut: Enligt förslag. Som ytterligare representant för fullmäktige utses Leif
Karlsson.
KS § 124/6.10.2021
Konstateras:
Kommundirektören anmäler och beviljas jäv och deltar ej i ärendets behandling.
Ordförande åläggs sekreterarfunktionen.
Kommunstyrelsens ordförandes förslag:
Kommunstyrelsen beviljar arbetsgruppen förlängd tid med två veckor, till 20.10.
Beslut: Enligt förslag.
KS § 145/3.11.2021
Konstateras:
Kommundirektören anmäler och beviljas jäv och deltar ej i ärendets behandling. Ida
Eklund utses till sekreterare.
Kommunstyrelsen konstaterar att arbetsgruppen har två förslag:
-

Utannonsera tjänsten som tillsvidare tjänst
Förlänga nuvarande kommundirektörs tjänst med tre år

Arbetsgruppen har inte nått enighet men en majoritet ansåg att tjänsten ska utannonseras som tillsvidare tjänst. Arbetsgruppens protokoll som bilaga.
Beslut:
Kommunstyrelsen ger förslagen från arbetsgruppen till fullmäktige för avgörande.
KF § 63/11.11.2021
Diskussion:
Kommundirektören anmäler jäv och deltar ej i ärendets behandling.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 25 november 2021
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KOMMUNSTYRELSEN

MÖTE NR 13/ onsdag den 24 november 2021

Ekonomichef Ida Eklund utses till sekreterare för ärendet.
Ledamot Christian Rögård föreslår att förordnandet förlängs tre år.
Förslaget understöds av Solveig Gestberg.
Ledamot Leif Karlsson föreslår att tjänsten utannonseras som
ordinarie tills vidare.
Förslaget understöds av Andreas Kanborg.
Ordförande ajournerar mötet i 15 min.
Kommunfullmäktige går till omröstning där Karlssons förslag (JA) ställs
mot Rögårds förslag (NEJ), med utfall enligt följande:
JA:
NEJ:

LA, AK, LK, HL, BR, OS, BB, ML, EJ
SG, MF, FF, KG, ÅM, CR, JS

Beslut:
Kommunfullmäktige beslutar med rösterna nio (9) mot sju (7) enligt Karlssons
förslag, att tjänsten som kommundirektör utannonseras som ordinarie tills vidare
gällande, och att en rekryteringsgrupp utses av kommunstyrelsen.
KS § 156/17.11.2021
Kommundirektören anmäler och beviljas jäv och deltar ej i ärendets behandling.
Kommunstyrelsens ordförande föredrar och åläggs sekreterarskapet i ärendet.
Diskussion:
Kommunstyrelsens ordförande Sven-Anders Danielsson föreslår att den för dagen
samlade kommunstyrelsen utgör rekryteringsgrupp och att gruppens förslag är att
kommunfullmäktige beslutar förlänga kommundirektörens förordnande fram till 30
april 2024, då kommunstyrelsen liksom ledningsgruppen har förtroende för
nuvarande direktören, ser behov av stabilitet i förvaltningen i tider för pågående
projekt och anser att mer tid behövs för rekrytering.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att ta på sig uppgiften som rekryteringsgrupp och
föreslår inför kommunfullmäktige att kommundirektörens förordnande förlängs
fram till 30 april 2024.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 25 november 2021
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KOMMUNSTYRELSEN

MÖTE NR 13/ onsdag den 24 november 2021

KS § 162/24.11.2021
Kommundirektören har meddelat att han inte står till förfogande för en förlängning
av förordnandet.
Kommunstyrelsens ordförandes förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att lediganslå kommundirektörstjänsten som en
tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Vidare utser kommunstyrelsen en ny rekryteringsgrupp.
Beslut:
Enligt förslag. Till rekryteringsgruppen utses Sven-Anders Danielsson, Per Lycke,
Cecilia Berndtsson, Björn Blomqvist och Sandra Lignell. Till suppleanter utses Leif
Andersson och Solveig Gestberg.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 25 november 2021
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KOMMUNSTYRELSEN

MÖTE NR 13/ onsdag den 24 november 2021

§ 163 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
KS § 163 /onsdag den 24 november 2021
Beslut:
Sammanträdet förklaras avslutat kl 17:56. Besvärshänvisning bifogas protokollet.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 25 november 2021
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KOMMUNSTYRELSEN

MÖTE NR 13/ onsdag den 24 november 2021

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: § § 161, 163
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen
kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: § § 158-160, 162
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: §§ 158-160, 162
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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MÖTE NR 13/ onsdag den 24 november 2021

Besvärsmyndighet är:
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 besvärsskriften 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 besvärsskriften 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 justitie förvaltningsmyndigheters 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
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