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§ 22 PERSONAL: REKRYTERING AV BARNOMSORGSLEDARE 6 

§ 23 PERSONAL: INRÄTTANDE AV SKOLFÖRESTÅNDARE KÄLLBO 8 

§ 24 AVTAL: GRUNDAVTAL NÅHD/NÅUD 10 

§ 25 UTLÅTANDE: LÄROPLAN FÖR BARNOMSORGEN 11 
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Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag, Sven-Anders Danielsson, kommunstyrelsens ordförande. 

Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 5 februari 2021. 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 11 februari 2021. 

Intygar Erik Brunström, kommundirektör 
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§ 17 SAMMANTARÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KS § 17 / onsdag den 10 februari 2021 
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 § och förvaltningsstadga 10 
kap.  

Beslut: 

Enligt förslag. 

§ 18 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KS § 18 / onsdag den 10 februari 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 
Lene-Maj Johansson.  
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 

§ 19 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KS § 19 / onsdag den 10 februari 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: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan utan tillägg. 
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§ 20 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KS § 20 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:  

 

• Egna nämnder och beslutsorgan, tjänstemannabeslut mm 

- Samhällsnämnden 26.1.2021 

- Invånarnämnden 9.2.2021 

• Övrigt 

- Norråländskt presidiemöte, protokoll 20.1 

- Arbetsgruppen för organisationsförändringar, förhandlingsframställan 22.1 

- Oasen boende- och vårdcenter kf, kallelse till förbundsfullmäktige 19.2 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 

 

Beslut:  

Enligt förslag. 
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§ 21 PERSONAL: ANSÖKAN OM UPPSÄGNING, POS-CHEF 

KS § 21 

Personal- och servicechef Carolina Frisk har 5 februari lämnat in ansökan om 
uppsägning. Uppsägningstiden är två (2) månader från dagen för ansökan, vilket 
innebär att anställningen upphör per 5 april 2021. 

 

Frisk framför önskemål om att befrias från tjänsteutövningen från och med 1 mars 
till 5 april 2021 med lön samt att införtjänad semester och andra förmåner 
utbetalas i april i samband med slutlön, enligt bilaga. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beviljar enligt inkommen ansökan jämte framfört önskemål 
Carolina Frisk uppsägning från tjänsten som personal- och servicechef per 5 april 
2021, med full lön under uppsägningstiden emedan tjänsteplikten upphör per 28 
februari 2021.  

Tjänsten utlyses ej i väntan på resultatet från pågående samarbetsförhandlingar 
inom arbetsgruppen för organisationsförändringar. 

 

Diskussion: 

Ledamot Per Lycke anmäler och beviljas jäv och deltar ej i ärendets behandling. 
Personlig ersättare Juho-Pekka Savolainen träder in i hans ställe. 

 

Beslut: 

Enligt förslag.  
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§ 22 PERSONAL: REKRYTERING AV 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 vid 

vakans se över behovet 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 tillsättande av densamma. 

Beslut: Enligt förslag. 

InvN § 7/ 9.2.2021 

•Bilaga 3: Inrättande av tjänst, KS 20.1.2021 

•Bilaga 4: Nu gällande tjänstebeskrivning 

Kommunstyrelsen har beslutat 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 4. 
Invånarnämnden i egenskap av anställande organ anmodas att avvakta med att 
upprätta förnyad tjänstebeskrivning och anställningsavtal, med villkor, uppgifter 
och lönesättning med mera enligt bilagan, inför tillsättande av densamma. 
Nu gällande tjänstebeskrivning bilaga 4. 
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Enligt kommunens förvaltningsstadga § 102 anställer nämnderna verksamhets-
chefer. Vid anställning bör maximal prövotid tillämpas. 
 

Personal- och servicechef:  

Invånarnämnden tillsätter en särskild rekryteringsgrupp för anställande av en 
barnomsorgsledare, annonsering och nyrekrytering sker när kommunstyrelsen gett 
sitt godkännande. 

Beslut:   

Enligt förslag och rekryteringsgruppen består av Mathilda Blixt, Fia Hellsten, Cecilia 
Johansson samt en daghemsföreståndare. Invånarnämnden önskar att kommun-
styrelsen ser över behovet och omfattningen av barnomsorgsledartjänsten. 

 

KS § 22 

Arbetsgruppen för organisationsförändringar håller pågående samarbetsförhand-
lingar fram till 15 februari och kommer därefter att ge ett förslag rörande bland 
annat omfördelning av uppgifter inom förvaltningen, varvid uppgifter torde kunna 
påföras barnomsorgsledartjänsten så att den blir på heltid (80 + 20 %).  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att tjänsten som barnomsorgsledare 80 % annonseras ut 
omgående, med en uttrycklig avsikt att tjänstebeskrivningen kommer att ses över 
och att tjänsten inför tillträde kompletteras med andra ännu ospecificerade 
förvaltningssysslor upp till totalt 100 % av heltid, vilket torde klarna före utgången 
av februari månad.  

 

Diskussion: 

Ledamot Lene-Maj Johansson föreslår återremiss och att arbetsgruppen för 
organisationsförändringar ser över organisationsstrukturen medan förvaltningen tar 
in en tillfällig vikarie för barnomsorgsledningen. 

Förslaget understödes av Rolf Karlsson. 

 

Omröstning:  Kommundirektörens förslag (JA): S-A.D, M.B, P.L 

 Lene-Maj Johanssons förslag (NEJ):  L-M.J, F.A  

 Avstår:    C.B, R.K 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar efter omröstning (3/2/2) enligt kommundirektörens 
förslag. 
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§ 23 PERSONAL: INRÄTTANDE AV SKOLFÖRESTÅNDARE KÄLLBO  

InvN § 8/ 9.2.2021 

 
•Bilaga 5: Tjänstebeskrivning skolledare (fastställd, InvN 14.6.2016 § 67) 
•Bilaga 6: Mall för inrättande av tjänst som skolföreståndare till KS 
Landskapslag för barnomsorg och grundskola på Åland trädde i kraft 1.1.2021 
(2020:32). Enligt lagen Del V 2 § Ledning av enheter för utbildningsverksamheten skall 
en grundskola ledas av en föreståndare eller en rektor och en grundskolas 
lärarkollegium består av skolföreståndare eller skolans rektor, biträdande rektor, 
lärare och timlärare… (Del VI 2 kap 6 Kollegium). 
I detaljmotiveringen till lagförslag nr 28/2018-2019 står vidare Del V 2 §…Nytt är att 
tidsbegränsningen vid utnämningen av skolföreståndare eller rektor slopas. 
Behörig som rektor/föreståndare bestäms i Landskapsförordningen § 24 (2020:99). 
Behörig som rektor, biträdande rektor och skolföreståndare är den som 
1. Är behörig som lärare i någon av de årskurser som ifrågavarande skola omfattar, 
2. Har avlagt studier i ledarskap och/eller förvaltning som omfattar minst 25 akademiska 
poäng eller en examen i undervisningsförvaltning som omfattar 15 sp samt 
3. Har avlagt ett godkänt prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 
och som 
4. Har tillräcklig erfarenhet av läraruppgifter. 
Källbo skola leds idag av en skolföreståndare. Skolföreståndaren innehar en 
klasslärartjänst och är förordnad till föreståndare för viss tid. Från 1.1.2021 upphörde 
den lagliga grunden till visstidsförordnande varpå Finströms kommun behöver inrätta 
en tjänst som skolföreståndare eller rektor då skolans storlek tillåter det från 
1.8.2021. 
Lönen och behörigheten är den samma för skolföreståndare/rektor. 
Efter att kommunstyrelsen inrättat tjänsten finns det två vägar att gå: 
1. Inrätta tjänsten, lediganslå den och förordna den mest lämpade. Om någon annan 
är nuvarande skolledare förordnas till tjänsten behövs samarbetsförhandlingar med 
samtliga klasslärare i Finström, 14 stycken, för att dra in den övertaliga klasslärartjänsten. 
2. Förflyttning av nuvarande skolföreståndare till tjänsten. 
En tjänsteinnehavare kan förflyttas till ett annat tjänsteförhållande vars behörighetsvillkor 
han eller hon uppfyller och som kan anses vara lämpligt för honom eller henne, om 
tjänsteinnehavarens ställning som anställd tills vidare eller för viss tid inte ändras och det 
för förflyttningen finns grundad anledning i anknytning till en omorganisering av 
verksamheten eller uppgifterna och tjänsteinnehavarens ordinarie lön inte sjunker, eller 
tjänsteinnehavaren har gett sitt samtycke till förflyttningen eller det finns något annat 
godtagbart skäl till förflyttningen och tjänsteinnehavaren har gett sitt samtycke till den 
(KomTjL § 24). 

Efter förflyttningen lämnas skolföreståndarens klasslärartjänst obesatt och kan 
dras in. 
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Utbildningschefens förslag:  

Invånarnämnden föreslår för kommunstyrelsen att en tjänst som skolföreståndare inrättas 
vid Källbo skola från 1.8.2021. 
Arbetsuppgifter, behörighetskrav och lönesättning är samma som dagens förordnade 
skolföreståndare. 
Ett hörande av skolföreståndaren inleds direkt efter inrättande för en förflyttning till 
rektorstjänsten från 1.8.2021. 
 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

KS § 23  

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar enligt invånarnämndens förslag, att en tjänst som skolföre-
ståndare inrättas vid Källbo skola från 1.8.2021. 
Arbetsuppgifter, behörighetskrav och lönesättning är samma som dagens förordnade 
skolföreståndare. 
Ett hörande av skolföreståndaren inleds direkt efter inrättande inför en förflyttning från 
1.8.2021. 
 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 24 AVTAL: GRUNDAVTAL NÅHD/NÅUD 

KS § 200 / 9.12.2020 

Bilagor: Följebrev med protokollsutdrag och utkast till Grundavtal för Kommunal-
förbundet Norra Ålands utbildningsdistrikt 

Med anledning av ny lagstiftning inom området grundskola och barnomsorg 
behöver grundavtalet för kommunalförbundet Norra Ålands Högstadiedistrikt 
(NÅHD) uppdateras. 

Förbundsstyrelsen behandlade 18.11.2020 förslag till nytt grundavtal för NÅHD, 
som med förslaget byter namn till Norra Ålands Utbildningsdistrikt (NÅUD). Övriga 
ändringar rör bland annat förbundets utökade uppgifter samt att skoldirektören blir 
utbildningschef. 

Enligt 85 § i kommunallagen för landskapet Åland ÅFS (1997:73) kan ett grundavtal 
ändras om en majoritet av medlemskommunerna understöder ändringsförslaget. 
Kommunens beslut skall fattas av kommunens fullmäktige. 

För att ett nytt grundavtal ska kunna träda i kraft från början av år 2021 behöver 
avtalet godkännas inom december 2020, varför frågan bör föras till kommunfull-
mäktige även ifall kommunstyrelsen inte förordar godkännande av nuvarande 
avtalsförslag.  

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att förslag till grundavtal för 
Kommunalförbundet Norra Ålands utbildningsdistrikt inte kan godkännas med 
mindre än att följande ses över och korrigeras: 

8 §, 4 mom, om beslut om upplösning av förbundet. Formuleringen strider mot 20 § i avtalsförslaget 
gällande förbundets upplösning och bör därför strykas. 

11 §, grundkapital. Det finns inte någon formulering som visar grunden för den kommunvisa 
fördelningen av grundkapitalet. Detta behöver förtydligas. 

11 § förekommer två gånger, varför numreringen efter den först angivna 11 § måste göras om. 

15 §, om andelar och fakturering, är otydlig och bör inledas med definitioner av centrala begrepp 
såsom finansiering, nettokostnad och nyttjandegrad. Vidare bör det även tas in en formulering som 
klargör avskrivningarnas relation till amorteringarna.  

I övrigt anses liggande förslag till grundavtal för NÅUD tillfredsställande och 
godkännbart och målsättningen bör vara att ett enligt ovan reviderat avtalsförslag 
kan tas till ny behandling inom januari 2021.   

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

KF § 88/17.12.2020 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 
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KS § 24 

Samarbetskommunernas direktörer inom NÅHD har förhandlat fram förslag till ändringar i 
tidigare förslag till grundavtal för kommunalförbundet Norra Ålands utbildningsdistrikt  

 

Nedanstående korrigeringar har gjorts i förhållande till tidigare behandlat avtalsförslag: 

 

3 §, Kommunalförbundets uppgifter. Förtydligande gällande punkt 8 och 9. 

11 §, Förbundets kansli. Tillägg att ”Utbildningschefen fungerar tillika som förbundsdirektör för förbundet”. 

Rättelse av paragrafnummer i det tidigare utkastet, så att numrering 11 § Grundkapital ändras till 12 § 
Grundkapital, osv löpande genom utkastet. 

12 § Grundkapital. Förtydligande av fördelningen av grundkapitalet, enligt beslut taget av förbundsfull-
mäktige FFMG 2015 § 15. 

15 §, Investeringar och kapitalfinansiering. Paragrafen är ny och syftar till att NÅUD ej i framtiden skall kunna 
bygga kassa för att finansiera sina kommande investeringar med driftsmedel. 

17 §, (jmf § 15 tidigare utkast) Medlemskommunernas betalningsandelar och fakturering. Den inledande 
stycket har förtydligats. Nettokostnader för driften ändras till nettodriftskostnader. Under NÅUDs förvaltning 
har i ”beräknas enligt nyttjandegrad” tagits bort i andra stycket, tredje stycket har ändrats till ”Förvaltningens 
nettodriftskostnad för verksamhet enligt punkt 7 och 9 enligt ingångna avtal” och fjärde stycket har ändrats 
till ”Förvaltningens arbetstid fastställs utifrån egna anteckningar, protokollförda möten och fattade tjänste-
mannabeslut”. Arbetstiden redovisas i budget och bokslut. Förvaltningens nettodriftskostnad fördelas enligt 
förvaltningens personalkostnader.”  

21 §, Ställningen för kommuner som utträder i kommunalförbundet och för kommuner som fortsätter 
verksamheten. Som en konsekvens av 12 §, så ändrar innehållet så att ett eventuellt utträde regleras utifrån 
respektive medlemskommuns andel av grundkapitalet. Syftet är att göra förfarandet tydligt reglerat. 

22 §, Upplösning och likvidation av kommunalförbundet. Här läggs till att förbundet skall likvideras om fyra 
medlemskommuners fullmäktigen så beslutar. Fördelningen mellan medlemskommunerna ändras till att 
motsvara respektive medlemskommuns andel av grundkapitalet. 

 

Uppdaterat förslag till grundavtal för Norra Ålands utbildningsdistrikt kf enligt bilaga. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige ett godkännande av nytt grundavtal 
för kommunalförbundet Norra Ålands utbildningsdistrikt enligt bilaga. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 25 UTLÅTANDE: LÄROPLAN FÖR BARNOMSORGEN 

InvN § 9/ 9.2.2021 

•Bilaga 7: ÅLR beslut 136 S2 
•Bilaga 8: Sammanfattning 161220 
•Bilaga 9: Förslag till läroplan för barnomsorgen 161220 
•Bilaga 10: Yttrande 
 

Ålands landskapsregering begär in Finströms kommuns yttrande över förslag till 
läroplan för den åländska barnomsorgen. 

 
Landskapsregeringen har haft en kommitté tillsatt för att arbeta fram ett förslag till 
revidering av de åländska grunderna för förundervisningen och i tillämpliga delar 
läroplanen för hela den åländska barnomsorgen. 
 

Kommittén har slutfört sitt arbete och förslaget är nu utskickat på remiss. 
I och med att landskapslag om barnomsorg och grundskola (2020:32) trädde i kraft 
1.1.2021 kommer barnomsorgen att ligga under utbildningsväsendet. 
 

Utbildningschefen har i samråd med Finströms barnomsorgsledare begärt in 
synpunkter från daghemmen och fritidshemsverksamheten för att slutligen 
sammanställa kommentaren i ett gemensamt dokument för Norra Ålands 
utbildningsdistrikt. 
 

Utbildningschefens förslag:  

Invånarnämnden omfattar yttrandet enligt bilaga 10 och för det vidare till kommun-
styrelsen för vidare behandling. 
 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

KS § 25 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen omfattar invånarnämndens förslag till yttrande och avger det som 
kommunens utlåtande gentemot landskapsregeringen rörande förslag till läroplan för den 
åländska barnomsorgen, enligt bilaga. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 26 UTLÅTANDE: RUTTAXA FÖR SKOLSKJUTSAR 

KS § 26 
Landskapsregeringen ger möjlighet till yttrande kring ett eventuellt återinförande av ruttaxa för 
skolskjutsar.  
 
Utbildningschefen har formulerat förslag till yttrande för Finströms räkning, enligt bilaga. 

 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen omfattar utbildningsdirektörens förslag till yttrande och avger det som 
kommunens utlåtande gentemot landskapsregeringen rörande eventuellt återinförande av 
ruttaxa för skolskjutsar, enligt bilaga. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 27 UTLÅTANDE: HAVSPLAN FÖR ÅLAND 

KS § 46/25.3.2020 
Landskapsregeringen har begärt in synpunkter över ett första förslag till havsplan 

för Åland. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen överlåter åt samhällsnämnden att avge utlåtande rörande första 

förslag till havsplan. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

SamN § 39/ 31.3.2020 
Bilaga: Begäran om utlåtande 

Ålands landskapsregering begär in kommunens synpunkter över ett första förslag på 
Havsplan för Åland. Synpunkter på förslaget önskas senast 31 mars 2020. En ny 
remissrunda är planerad till hösten 2020. 

Landskapsregeringen ansvarar för att det senast till den 31 mars 2021 tas fram och 
fastställs en havsplan. Havsplanen ska uppdateras minst vart sjätte år. 

Vid sidan om havsplanen utarbetas en ny vattenlag, en förvaltningsplan och 
åtgärdsprogram för grundvatten, sjöar och kustvatten samt ett 
övervakningsprogram och ett åtgärdsprogram för havsområden. 

Den slutliga havsplanen ska vara riktgivande för olika myndigheter vid planläggning 
och prövning av användning av kust- och havsområden. 

Havsplanen beskrivs i VL 5:e kap 24a § att ska innefatta marina- och kustvatten. 

Kustvatten definieras i VL 1:a kap 3§ 21:a punkten som: 

kustvatten är ytvatten, havsbotten och underliggande jordlager innanför en linje en 
sjömil utanför den baslinje som används för att beräkna territorialvattnets 
utsträckning 

Kustvatten i förordning 2000/60/EG artikel 2.7 definieras som: 

kustvatten: ytvatten som finns innanför den linje på vilken varje punkt befinner sig 
på ett avstånd av en sjömil från närmaste punkt på den baslinje från vilken bredden 
av territorialvattnet mäts och som, när det är lämpligt, sträcker sig till den yttre 
gränsen för vatten i övergångszon. 

Övergångszon är inte definierat i VL men definieras i förordning 2000/60/EG artikel 
2.6 som: 

vatten i övergångszon: förekomst av ytvatten i närheten av flodutlopp som delvis är 
av salthaltig karaktär till följd av närheten till kustvatten men som på ett väsentligt 
sätt påverkas av sötvattenströmmar.  

Marina vatten definieras i VL 1kap 3§ 20:e punkten som marina vatten är vatten, 
havsbotten och underliggande jordlager som ligger på havssidan av den baslinje 
som används för att beräkna territorialvattnets utsträckning. 
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De åländska benämningarna gör det otydligt om det t.ex. medför att ex. Vandö 
fjärden faller innanför den åländska benämningen som annars inte skulle göra det 
med EU:s benämningar. Det uppfattas även lite oklart var gränsdragningar mot 
sjöar och träsk dras. 

Remissversion, se länk: 

https://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/hallbar-utveckling/marin-
kustomradesplanering-havsplanering  

Bakgrund och stöd i arbetet med havsplanen: 

Lokala perspektiv på havs- och kustplanering 

Ålands blå ekonomier – nulägesanalys och framtidsvisoner 

Se länkar; 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/lokal
_perspektiv-havsplan-mellan-2019-12-09.pdf  

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/blaa_
ekonomiska_profiler.pdf  

Begäran om synpunkter bifogas kallelsen. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Samhällsnämnden ger som utlåtande: 

Havsplanen skall i sin utsträckning enbart inkludera de av EU-kravställda områdena, 
och att man med anledning av detta ser över behovet av att ändra benämningen av 
kustvatten i den åländska lagstiftningen. 

Man berömmer ambitionen att inkludera alla synpunkter i arbetet med havsplanen 
men påpekar att det är av yttersta vikt att samordnaren för havsplanen har en 
uppsökande verksamhet mot vatten- och fiskesamhälligheter för att fånga upp alla 
samhällsintressen. 

Det är också viktigt att planen revideras med jämna mellanrum och att man i tiden 
mellan revisionerna uppmärksammar de konflikter som planen medför och gör nya 
bedömningar om rättvis placering och omfattning av olika vattenverksamheter för 
att uppnå en hållbar utveckling. 

Havsplanen ska i största möjliga mån beakta den enskilda individens rättigheter. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

SamN § 16 
Bilagor:  

https://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/hallbar-utveckling/marin-
kustomradesplanering-havsplanering  

Havsplanen är ute på en ny remissrunda med svar inom 15:e februari 2021. I det 
nya förslaget är alla områden som omfattas av andra planläggningsinstrument 
strukna. Dessa områden är i princip alla områden inom kommungränsen som istället 
ska innefattas i en kommunöversikt. 

https://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/hallbar-utveckling/marin-kustomradesplanering-havsplanering
https://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/hallbar-utveckling/marin-kustomradesplanering-havsplanering
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/lokal_perspektiv-havsplan-mellan-2019-12-09.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/lokal_perspektiv-havsplan-mellan-2019-12-09.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/blaa_ekonomiska_profiler.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/blaa_ekonomiska_profiler.pdf
https://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/hallbar-utveckling/marin-kustomradesplanering-havsplanering
https://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/hallbar-utveckling/marin-kustomradesplanering-havsplanering
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Ursprungligen var dessa områden med då många kommuner inklusive Finströms 
kommun saknat en kommunöversikt. Tidigare arbetet med havsplanen som 
omfattar även dessa områden är gediget och vore synd att förkasta. 

Tekniska chefens förslag: 

Samhällsnämnden ger som förslag inför kommunstyrelsen att landskapsregeringen 
tillställer det tidigare framtagna materialet till kommunerna för fritt nyttjande i en 
kommunöversikt. Kommunen uppskattar om landskapsregeringen kan förvara detta 
material strukturerat i deras GIS-system för att man ska kunna inkludera detta i en 
framtida kommunöversikt. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

 

KS § 27 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen omfattar samhällsnämndens förslag som yttrande rörande 
havsplan för Åland och avger det som kommunens utlåtande i frågan. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

§ 28 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

KS § 28 / onsdag den 10 februari 2021 

Beslut: 

Sammanträdet förklaras avslutat kl 20:25. 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:  § § 17-20, 24-28 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  § § 21-23 
 
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:   §§ 21-23 
 
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:  § 
 
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

