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Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag av Roger Höglund, kommunstyrelsens ordförande.
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 8 mars 2019.
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Intygar Erik Brunström, kommundirektör

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 4/ onsdag den 13 mars 2019

§ 38 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
KS § 38
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet 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.

§ 39 PROTOKOLLETS JUSTERING
KS § 39
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 §
och förvaltningsstadgan 73 §.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Lene-Maj Johansson och
Fredrik Andersson.
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande.

§ 40 FÖREDRAGNINGSLISTAN
KS § 40
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 i föreliggande form.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 14 mars 2019
3 (23)

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 4/ onsdag den 13 mars 2019

§ 41 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM
KS § 41/13.3.2019
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:
LR: Beslut, Ansökan om rätt att äga och besitta fast egendom, ÅLR 2018/10579 (beviljas)
LR: Beslut, Ansökan om samarbetsstöd för gemensamt ekonomisystem för kommunal sektor (beviljas)
LR: Brev, Diskussion om kommunreformen (ÅLR 2019/1975)
Pensionstagarnas Centralförbund, Skrivelse riktad till kommunstyrelserna, om stöd för verksamhet
Tjänstemannabeslut K.dir § 5/28.2.2019, Semester PoS-chef
Tjänstemannabeslut K.dir § 6/28.2.2019, Semester och komp, PoU-chef
Ålands brand- och räddningsförbund, Medlemsinfo 1-2019
Intresseanmälan för seniorboende, från tre olika aktörer

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

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 14 mars 2019
4 (23)

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 4/ onsdag den 13 mars 2019

§ 42 ÄNDRING I INSTRUKTION FÖR SAMHÄLLSNÄMNDEN
SamN § 79
Bilaga Instruktion
Tjänstemännen inom samhällsnämnden har med anledning av uppföljningen av
nämndereformen sett över instruktionen för samhällsnämnden.
Fokus har legat på att hitta logiska arbetssätt och logisk arbetsfördelning mellan tjänstemännen.
Man har även tittat på hur man får bästa möjliga beslutsprocesser, speciellt inom
planeringsområdet.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Samhällsnämnden omfattar innehållet i instruktionen och för den till kommunstyrelsen för
vidare behandling.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
KS § 42/13.3.2019
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att godkänna och fastställa ändring av
instruktion för samhällsnämnden enligt bilaga.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet återremitteras.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 14 mars 2019
5 (23)

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 4/ onsdag den 13 mars 2019

§ 43 ÄNDRING AV INSTRUKTION FÖR INVÅNARNÄMNDEN
•

Bilaga 1: Instruktion för invånarnämnden, utkast version 4

•

Bilaga 2: Renskrivet utkast version 4

InvN § 54
Invånarnämnden har behandlat frågan om behovet att dela upp nuvarande
socialkansli i tre egna verksamhetsenheter: individ- och familjeomsorg, barnomsorg
samt äldreomsorg ( § 19/14.2.2017). Nämnden beslutade att ”att man så snabbt
som möjligt inleder planeringen med att separera äldreomsorgen och barnomsorgen från socialvården.”
I samband med utvärderingen av nämndsystemet som genomfördes hösten 2017
kunde också konstateras att justering av verksamhetsenheterna inom
invånarnämndens ansvarsområden bör prioriteras. Ändringarna motiveras av att
arbetsfördelningen inom invånarnämnden sedan reformen genomfördes börjar falla
på plats och behöver bekräftas genom att genomföra formella ändringar av
styrdokumenten.
Enligt 74 § förvaltningsstadgan har kommunstyrelsen möjlighet att besluta om
ändringar i indelningen av förvaltningarnas verksamhetsområden.
Kommunstyrelsen beslutar också vem som fungerarar som verksamhetschef. I och
med att den föreslagna ändringen av indelningen i verksamhetsenheterna även
leder till ändringsbehov av andra paragrafer i instruktionen, föreslås att
kommunfullmäktige fattar beslut om ändring av invånarnämndens instruktion i sin
helhet.
Nu gällande indelning i verksamhetsenheter:
Verksamhetsenheter

Verksamhetschef

Personalpolitik och service

Personal- och
servicechefen

Socialvård, inklusive
äldreomsorg och
barnomsorg

Socialchef

Verksamhetsställen

Förman

Socialkansliet
Äldreomsorg

Socialarbetare med ansvar för
bl.a. äldreomsorg och
handikappfrågor
Föreståndare
Föreståndare

Rosengården
Linneagården

Barnomsorgsledare
Barnomsorg
Emkarby daghem
Godby daghem
Pålsböle daghem
Gruppfamiljedaghem
Lågstadieskola

Protokolljusterarnas signaturer

Skolföreståndare

Källbo skola
Fritidshem

Protokollet framlagt till påseende
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den 14 mars 2019
6 (23)

Föreståndare
Föreståndare
Föreståndare
Ansvarig familjevårdare

Föreståndare

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 4/ onsdag den 13 mars 2019

Verksamhetsenheter

Verksamhetschef

Verksamhetsställen

Högstadieskola (NÅHD)

Skoldirektör

Godby högstadieskola

Kultur och fritid

Kultur- och
fritidschef

Biblioteket

Centralkök

Bespisningschef

Centralköket i Godby
daghem

Förman

Förslag till ny indelning i verksamhetsenheter:
Verksamhetsenheter

Verksamhetschef

Verksamhetsställen

Individ och familjeomsorg

Socialchef

Socialkansliet

Barnomsorg

Barnomsorgschef

Äldreomsorg

Föreståndare

Godby daghem
Pålsböle Daghem
Emkarby daghem
Gruppfamiljedaghem
Rosengård,
hemservice

Skoldirektör

Källbo skola
Fritidshemsverksamhet
Godby högstadieskola*

Bibliotek och kultur

Biblioteks- och kulturchef

Bibliotek

Ungdom och idrott

Ansvarig fritidsledare

Ungdomsgård

Bespisningchef

Föreståndare
Föreståndare
Föreståndare
Ansvarig
familjedagvårdare
Föreståndare
Ansvarig närvårdare

Grundskola och fritidshem

Centralkök

Förman

Källbo skola
Centralköket
Rosengård kök

Skolledare
Fritidshemsföreståndare
Rektor*

Ansvarig kock

* Ingår inte formellt i kommunens organisation utan är en del av Norra Ålands
högstadiedistrikt k.f. förvaltning.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 14 mars 2019
7 (23)

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 4/ onsdag den 13 mars 2019

Den förslagna ändringen innebär
●Socialvården delas upp i: individ- och familjeomsorg, barnomsorg, äldreomsorg.
●Socialchefen fungerar som verksamhetschef för individ- och familjeomsorg.
●Barnomsorgschefen fungerar som verksamhetschef för barnomsorg.
●Föreståndaren för Rosengård fungerar som verksamhetschef för äldreomsorg.
●Kultur och fritid delas upp; bibliotek och kultur, ungdom och idrott.
●Biblioteks- och kulturchefen fungerar som verksamhetschef för bibliotek och
kultur.
●Ansvarig fritidsledare fungerar som verksamhetschef för ungdom och idrott.
●Centralköket, Källbo skolas kök och Rosengårds kök bildar en verksamhetsenhet
som leds av bespisningschefen.
Parallellt med indelningen av invånarnämndens verksamhetsområden i nya enheter
uppstår behov av att se över flera befintliga tjänster samt inrätta nya. Den
bedömning som gjort är att det i enlighet med 4.1 punkten Personalprogrammet är
kommunfullmäktige som inrättar, drar in och ändrar tjänstebeteckning.
Nedan en sammanställning av ändringarna, skilda beslut föreslås dock för samtliga
ändringar av tjänster.
Socialarbetare med ansvar för äldreomsorg, →tjänsten dras in
specialomsorg och handikappfrågor:
Socialhandledare
→tjänsten inrättas
Socialarbetare med ansvar för utkomststöd, missbrukarvård, barnskydd,
sysselsättning
→tjänstetiteln ändras till socialarbetare
Barnomsorgsledare
→tjänstetiteln ändras till barnomsorgschef
Byråsekreterare
→tjänsten inrättas
Skolföreståndare
→tjänstetiteln ändras till skolledare
Biblioteks- och fritidschef
→tjänstetiteln ändras till biblioteks- och kulturchef
Fritidsledare
→tjänstetiteln ändras till ansvarig fritidsledare
Socialchef
→ändring av tjänstebeskrivning
Föreståndare, Rosengård
→ändring av tjänstebeskrivning
Bespisningschef
→ändring av tjänstebeskrivning
Ändringar i instruktion och ändring av tjänster påkallar även behovet av ändring av
delegeringsordning.
Delegeringsordning antas och ändras av invånarnämnden, efter att instruktion
godkänts av fullmäktige.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 14 mars 2019
8 (23)

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 4/ onsdag den 13 mars 2019

Personal- och servicechefens förslag:
Invånarnämnden beslutar föreslå inför kommunstyrelsen att ändringar i instruktion
för invånarnämnden antas enligt bilaga 2 och att ärendet förs för slutlig behandling
till fullmäktige.
Beslut:
Enligt förslag.
KS § 43/13.3.2019
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att godkänna och fastställa ändring av
instruktion för invånarnämnden enligt bilaga.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet återremitteras.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 14 mars 2019
9 (23)

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 4/ onsdag den 13 mars 2019

§ 44 INDRAGNING AV TJÄNST – SOCIALARBETARE ÄLDRE-, SPECIALOMSORG
OCH HANDIKAPPFRÅGOR
InvN § 55
Med hänvisning till ändring av indelningen av verksamhetsenheter under
invånarnämnden föreslås att tjänsten som socialarbetare med ansvar för äldreomsorg,
specialomsorg och handikappfrågor dras in.
Tjänsten är obesatt sedan en längre tid och arbetsfördelningen mellan individ- och
familjeomsorg samt äldreomsorg har strukturerats om.
Målsättningen är att arbetet inom individ- och familjeomsorgen fördelas mellan
socialchef, socialarbetare samt socialhandledare, medan ärenden inom
äldreomsorgen överförs till föreståndren för Rosengård. Denna omfördelning bör
även se som en anpassning till verkställandet av en kommunalt samordnad
socialtjänst.
Personal- och servicechefens förslag:
Invånarnämnden beslutar föreslå inför kommunstyrelsen att tjänsten som
socialarbetare med ansvar för äldreomsorg, specialomsorg och handikappfrågor
dras in från och med 01.08.2018 och att ärendet förs för slutlig behandling till
fullmäktige.
Beslut:
Enligt förslag.
KS § 44/13.3.2019
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänsten som socialarbetare med ansvar
för äldreomsorg, specialomsorg och handikappfrågor, dras in från och med 01.04.2019.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet återremitteras.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 14 mars 2019
10 (23)

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 4/ onsdag den 13 mars 2019

§ 45 INRÄTTANDE AV TJÄNST - SOCIALHANDLEDARE
•

Bilaga 3: Förslag till tjänstebeskrivning socialhandledare

InvN § 56
Med hänvisning till ändring av indelningen av verksamhetsenheter under
invånarnämnden föreslås att en ny tjänst som socialhandledare inrättas. Detta
innebär inte någon utökning av antalet tjänster i och med att tjänsten som
socialarbetare med ansvar för äldreomsorg, specialomsorg och handikappfrågor är
obesatt sedan en längre tid och föreslås dras in.
Personal- och servicechefens förslag:
Invånarnämnden beslutar föreslå inför kommunstyrelsen att en tjänst som
socialhandledare inrättas från och med 01.08.2018 att tjänstebeskrivning för
tjänsten antas enligt bilaga 3 och att ärendet förs för slutlig behandling till
fullmäktige.
Beslut:
Enligt förslag.
KS § 45/13.3.2019
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att en tjänst som socialhandledare inrättas
från och med 01.04.2019 och att tjänstebeskrivning för tjänsten antas enligt bilaga, att gälla från
nämnda datum.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet återremitteras.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 14 mars 2019
11 (23)

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 4/ onsdag den 13 mars 2019

§ 46 ÄNDRING AV TJÄNST – SOCIALARBETARE UTKOMSTSTÖD, MISSBRUK,
BARNSKYDD, SYSSELSÄTTNING
•

Bilaga 4: Förslag till ändrad tjänstebeskrivning socialarbetare

InvN § 57
Med hänvisning till ändring av indelningen av verksamhetsenheter under
invånarnämnden föreslås att titeln för socialarbetare med ansvar för utkomststöd,
missbrukarvård, barnskydd, sysselsättningsverksamhet ändras till socialarbetare.
Eftersom arbetsfördelningen mellan socialchef, socialhandledare och socialarbetare
setts över bör även tjänstebeskrivningen för socialarbetare ändras.
Personal- och servicechefens förslag:
Invånarnämnden beslutar föreslå inför kommunstyrelsen att tjänstetiteln för
tjänsten socialarbetare med ansvar för utkomststöd, missbrukarvård, barnskydd,
sysselsättningsverksamhet ändras till socialarbetare från och med 01.08.2018, att
tjänstebeskrivningen för tjänsten antas enligt bilaga 4, att gälla från nämnda datum,
samt att ärendet förs för slutlig behandling till fullmäktige.
Beslut:
Enligt förslag.
KS § 46/13.3.2019
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänstetiteln för tjänsten socialarbetare
med ansvar för utkomststöd, missbrukarvård, barnskydd, sysselsättningsverksamhet ändras till
socialarbetare från och med 01.04.2019 och att tjänstebeskrivning för tjänsten antas enligt
bilaga, att gälla från nämnda datum.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet återremitteras.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 14 mars 2019
12 (23)

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 4/ onsdag den 13 mars 2019

§ 47 ÄNDRING AV TJÄNSTETITEL - BARNOMSORGSLEDARE
•

Bilaga 5: Förslag till ändrad tjänstebeskrivning barnomsorgschef

InvN § 58
Med hänvisning till ändring av indelningen av verksamhetsenheter under
invånarnämnden föreslås att titeln för barnomsorgsledare ändras till barnomsorgschef.
Tjänstebeskrivningen behöver ändras då verksamhetsförutsättningar har ändrats.
Personal- och servicechefens förslag:
Invånarnämnden beslutar föreslå inför kommunstyrelsen att tjänstetiteln för
tjänsten barnomsorgsledare ändras till barnomsorgschef från och med 01.08.2018,
att tjänstebeskrivning för tjänsten antas enligt bilaga 5, att gälla från nämnda
datum, samt att ärendet förs för slutlig behandling till fullmäktige.
Beslut:
Enligt förslag.
KS § 47/13.3.2019
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänstetiteln för tjänsten
barnomsorgsledare ändras till barnomsorgschef från och med 01.04.2019 och att
tjänstebeskrivning för tjänsten antas enligt bilaga, att gälla från nämnda datum.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet återremitteras.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 14 mars 2019
13 (23)

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 4/ onsdag den 13 mars 2019

§ 48 ÄNDRING AV TJÄNST – BIBLIOTEKS- OCH FRITIDSCHEF

•

Bilaga 7: Förslag till ändrad tjänstebeskrivning biblioteks- och kulturchef

InvN § 61
Med hänvisning till ändring av indelningen av verksamhetsenheter under
invånarnämnden föreslås att titeln för biblioteks- och fritidschef ändras till
biblioteks- och kulturchef. Med anledning av skapandet av två enheter (bibliotek
och kultur och ungdom och idrott), behöver även tjänstebeskrivningen ändras.
Personal- och servicechefens förslag:
Invånarnämnden beslutar föreslå inför kommunstyrelsen att tjänstetiteln för
tjänsten biblioteks- och fritidschef ändras till biblioteks- och kulturchef från och
med 01.08.2018, att ändra tjänstebeskrivningen för tjänsten antas enligt bilaga 7 att
gälla från nämnda datum, samt att ärendet förs för slutlig behandling till
fullmäktige.
Beslut:
Enligt förslag.
KS § 48/13.3.2019
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänstetiteln för tjänsten biblioteks- och
fritidschef ändras till biblioteks- och kulturchef från och med 01.04.2019 och att tjänstebeskrivning för tjänsten antas enligt bilaga, att gälla från nämnda datum.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet återremitteras.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 14 mars 2019
14 (23)

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 4/ onsdag den 13 mars 2019

§ 49 ÄNDRING AV TJÄNSTEBESKRIVNING - SOCIALCHEF
•

Bilaga 9: Förslag till tjänstebeskrivning för socialchef

InvN § 63
Med hänvisning till ändring av indelningen av verksamhetsenheter under
invånarnämnden och för att arbetsfördelningen mellan socialchef, socialhandledare
och socialarbetare setts över bör även tjänstebeskrivningen för socialchefen ändras.
Personal- och servicechefens förslag:
Invånarnämnden beslutar föreslå inför kommunstyrelsen att tjänstebeskrivningen
för socialchefen enligt bilaga 9 antas, att gälla från och med 01.08.2018, samt att
ärendet förs för slutlig behandling till fullmäktige.
Beslut:
Enligt förslag.
KS § 49/13.3.2019
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänstebeskrivning för socialchefen
antas enligt bilaga, att gälla från och med 01.04.2019.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet återremitteras.
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 4/ onsdag den 13 mars 2019

§ 50 ÄNDRING AV TJÄNSTEBESKRIVNING – BESPISNINGSCHEF, CENTRALKÖKET
●

Bilaga 11: Förslag till tjänstebeskrivning för bespisningschef, Centralköket

InvN § 65
Med hänvisning till ändring av indelningen av verksamhetsenheter under
invånarnämnden och för att arbetsfördelningen mellan socialchef, socialhandledare,
socialarbetare och föreståndare vid Rosengård setts över bör även tjänstebeskrivningen
för bespisningschefen vid Centralköket ändras.
Personal- och servicechefens förslag:
Invånarnämnden beslutar föreslå inför kommunstyrelsen att tjänstebeskrivningen
för bespisningschefen vid Centralköket enligt bilaga 11 antas, att gälla från och med
01.08.2018, samt att ärendet förs för slutlig behandling till fullmäktige.
Beslut:
Enligt förslag.
KS § 50/13.3.2019
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänstebeskrivning för bespisningschefen
vid centralköket antas enligt bilaga, att gälla från och med 01.04.2019
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet återremitteras.
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 4/ onsdag den 13 mars 2019

§ 51 ÄNDRING AV TJÄNST FRITIDSLEDARE
InvN § 62/22.05.2018
• Bilaga 8: Förslag till tjänstebeskrivning för ansvarig fritidsledare
Med hänvisning till ändring av indelningen av verksamhetsenheter under
invånarnämnden föreslås att titeln för fritidsledaren ändras till ansvarig
fritidsledare. Med anledningen av skapandet av två enheter (bibliotek och kultur
och ungdom och idrott), behöver även en tjänstebeskrivning skrivas.
Personal- och servicechefens förslag:
Invånarnämnden beslutar föreslå inför kommunstyrelsen att titeln fritidsledare
ändras till tjänstetiteln ansvarig fritidsledare från och med 01.08.2018, att ändrad
tjänstebeskrivning för tjänsten antas enligt bilaga 8, att gälla från nämnda datum,
samt att ärendet förs för slutlig behandling till fullmäktige.
Beslut:
Återremiss för vidare utredning.
InvN § 81

Fullmäktige besluter om inrättande och indragningar av tjänster. Tjänster inrättas
för uppgifter där offentlig makt utövas. Föredragning i den kommunala processen är
utövning av offentlig makt. Det är arbetsuppgifterna som avgör om tjänsteförhållande ska tillämpas, inte yrkesbeteckning. En ombildning från tjänsteförhållande till arbetsavtalsförhållande sker i första hand genom avtal och därefter
kan kommunen dra in tjänsten.
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 stå i tjänsteförhållande till kommunen.
Idag är befattningen som fritidsledare i arbetsavtal och tillsvidare (sk. fast
anställning).
Personal- och servicechefens förslag:
Invånarnämnden beslutar föreslå inför kommunstyrelsen att titeln fritidsledare
ändras till tjänstetiteln ansvarig fritidsledare från och med 01.08.2018, att ändrad
tjänstebeskrivning för tjänsten antas enligt bilaga 8, att gälla från nämnda datum,
samt att ärendet förs för slutlig behandling till fullmäktige.
Beslut:
Återremiss.
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 4/ onsdag den 13 mars 2019

InvN § 124
Bilaga 9: Förslag till tjänstebeskrivning för ansvarig fritidsledare.
Arbetet fortsätter med att förändra kommunens styrdokument.
Inför budget 2019 föreslås att den tillfälliga tjänsten fortsätter ett år till.
Personal- och servicechefens förslag:
Invånarnämnden beslutar föreslå inför kommunstyrelsen att titeln fritidsledare
ändras till tjänstetiteln ansvarig fritidsledare från och med 01.01.2019, att ändrad
tjänstebeskrivning för tjänsten antas enligt bilaga 7, att gälla från nämnda datum,
samt att ärendet förs för slutlig behandling till fullmäktige.
Beslut:
Invånarnämnden föreslår för kommunstyrelsen att godkänna tjänstebeskrivningen
för ansvarig fritidsledare för tiden 01.01-31.12.2019.
KS § 150/31.10.2018
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar enligt invånarnämndens förslag, att godkänna
tjänstebeskrivningen för ansvarig fritidsledare för tiden 01.01-31.12.2019, enligt
bilaga.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet återremitteras för vidare beredning
inom förvaltningen.
KS § 51/13.3.2019
Enligt invånarnämndens budgetförslag (InvN § 111/2018) förslogs att ”arrangemanget med en tillfällig fritidsansvarig och tidsbestämd fritidsledare fortsätter
under tiden 01 01 -31 12 2019 under förutsättning att kommunfullmäktige
godkänner medel”.
I den för år 2019 fastställda budgeten finns medel upptagna och formuleringar
omfattade kring att så görs.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner upplägget jämte tjänstebeskrivningen för ansvarig
fritidsledare för återstoden av år 2019.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet återremitteras.
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 4/ onsdag den 13 mars 2019

§ 52 UTLÅTANDE: BETÄNKANDE OFFENTLIGHETSLAGSTIFTNING
KS § 52/13.3.2019
Landskapsregeringen har haft en arbetsgrupp med uppdrag att revidera offentlighetslagstiftningen och begär nu synpunkter kring arbetsgruppens betänkande.
Konstateras:
Landskapsregeringen meddelar 18.2 att remisstiden förlängts till 18.4.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen till nästa möte.
Beslut:
Enligt förslag.

§ 53 UTLÅTANDE: BETÄNKANDE LAGFÖRSLAG E-FAKTURADIREKTIVET
KS § 53/13.3.2019
Landskapsregeringen ger härmed möjlighet att ge synpunkter över bifogat förslag
om landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om elektronisk fakturering hos
upphandlande enheter och näringsidkare.
Lagförslaget har tagits fram för att implementera Europaparlamentet och rådets
direktiv 2014/55/EU om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling.
Landskapsregeringen föreslår att Europaparlamentets och rådets direktiv om
elektronisk fakturering vid offentlig upphandling genomförs och tillämpas på Åland
genom att rikets lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och
näringsidkare antas som blankettlag på Åland.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar till kännedom förslag till landskapslag om tillämpning på
Åland av lagen om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och
näringsidkare, och låter meddela att kommunen inte har desto mer synpunkter
kring detsamma.
Beslut:
Enligt förslag.
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 4/ onsdag den 13 mars 2019

§ 54 UTLÅTANDE: FÖRDELNING AV KOMPENSATION TILL KOMMUNERNA
KS § 54/13.3.2019
Landskapsregeringen ber om yttrande över lagförslag om fördelning av kompensationer till kommunerna 2019.
Landskapsregeringen föreslår att en lag antas om vissa kompensationer till kommunerna finansåret 2019. De kompensationer det är frågan om är dels kompensation
för statens så kallade konkurrenskraftspaket och dels kompensation för skatteåtgärder som vidtagits för skatteåret 2019. Fördelningen av kompensationerna mellan de
enskilda kommunerna är densamma som tilllämpades för motsvarande kompensationer finansåret 2018.
Kompensationerna berörs i Ålands kommunförbunds yttrande över landskapets
budget.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen vidhåller att ingrepp i kommunernas beskattningsrätt skall
kompenseras, oberoende av om dessa ingrepp är resultatet av lagändringar som
beslutats av riksregeringen eller av landskapsregeringen, och bedömer därvid att
den av LR fastställda kompensationen är alltför låg och inte fullt ut kompenserar
kommunerna för de verkliga effekterna, med hänvisning till resonemang som
framförs i Ålands kommunförbunds utlåtande över landskapets budget för år 2019.
Beslut:
Enligt förslag.
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 4/ onsdag den 13 mars 2019

§ 55 UTLÅTANDE: STÖD TILL KOMMUNERNAS IT-SAMORDNING
KS § 55/13.3.2019
Landskapsregeringen ber om yttrande över lagförslag om stöd till kommunernas itsamordning.
I enlighet med vad som anges i landskapets budget för 2019 föreslår landskapsregeringen en utvidgning av möjligheterna för kommunerna att beviljas samarbetsstöd
för samordningsprojekt inom it-området.
Samarbetsstödet ska liksom hittills kunna beviljas för samarbetsprojekt som drivs
tillsammans av flera kommuner, oberoende av om projektet sker inom it-området
eller inte. Utöver det blir det möjligt för en kommun som på egen hand inleder ett
projekt på it-området att beviljas stöd, om åtgärden ökar möjligheten till it-samordning inom den offentliga sektorn. Dessutom blir det möjligt för en kommun som
ansluter sig till ett pågående projekt inom itområdet att beviljas stöd, om anslutningen ökar graden av it-samordning inom den offentliga sektorn.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen välkomnar anslag som är avsedda för IT-samordning, dock så att
anslaget bör redovisas skilt från kommunernas basfinansiering och kompensationer
för ingrepp i beskattningen, med hänvisning till resonemang som framförs i Ålands
kommunförbunds utlåtande över landskapets budget för år 2019.
Beslut:
Enligt förslag, med tillägget att kommunstyrelsen betonar vikten av att projekt inom
IT-området alltid skall konkurrensutsättas för att uppnå det för kommunerna
optimala totalekonomiska samt funktionella utfallet.

§ 56 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Beslut:
Sammanträdet förklaras avslutat kl 18:39. Besvärsanvisning bifogas protokollet.
-------------
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 4/ onsdag den 13 mars 2019

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:

38-56

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.
Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 4/ onsdag den 13 mars 2019

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
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