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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 26 mars 2021. 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 31 mars 2021. 

Intygar Erik Brunström, kommundirektör 
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§ 38 SAMMANTARÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KS § 38 / tisdag den 30 mars 2021 
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 § och förvaltningsstadga 10 
kap.  

Beslut: 

Sammanträdet konstateras lagligen sammankallat och beslutfört. 

§ 39 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KS § 39 / tisdag den 30 mars 2021 
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 79 §.  

Beslut:  

Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Rolf Karlsson och Lene-
Maj Johansson.  
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 

§ 40 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KS § 40 / tisdag den 30 mars 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 utan korrigeringar eller tillägg. 
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§ 41 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KS § 41/30.3.2021 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:  

 

• Egna och gemensamma nämnder och beslutsorgan 

- Brand- och räddningsnämnden, protokoll 2, 17.3.2021 

- Lantbruksnämnden, protokoll 1, 18.3.2021 

- Invånarnämnden, protokoll 2, 23.3.2021 

- Samhällsnämnden, protokoll 2, 29.3.2021 

 

• Ledningsgruppen, tjänstemannabeslut, skrivelser mm 

- PM från ledningsgruppen 4.3, krisledningsgruppen aktiverad mm 

- Kommundirektörens svar på skrivelser rörande nedskräpning resp fyrverkerier 

- K.dir §§ 2, 5, 6, 7, 8, Beslut om semestrar och sjukledigheter, tagna 15.3-26.3 

- K.dir § 3, Tillfälligt utökat förmanskap för gruppfamiljedaghem Trollebo, 15.3 

- K.dir § 4, (Anhållan om) Tillfälligt köp av barnomsorgsledartjänster, 16.3 

- Kommundirektörens skrivelse med frågor till Proans och LR, 30.3.2021 

 

• Övrigt 

- Kommundirektörsmöte, Lemland 5.3 

- Cityläkarna, Hälsoundersökningar Rosengård utförda våren 2021, 16.3 

- Sunds kommunstyrelse § 37, (Godkännande) Köp av barnomsorgsledartjänster 

- ÅLR 2021/1765, Samråd gällande marina åtgärder, 24.3 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 

 

Beslut:  

Enligt förslag. 
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§ 42 ÖVERSYN AV INBESPARINGAR OCH EFFEKTIVISERINGAR  

KS § 34 i) / 3.3.2021 
Övrigt [med anledning av arbetsgruppens förslag till åtgärder efter samarbetsförhandlingar, §§ 34a-h] 
 
Arbetsgruppen resonerar kring möjliga inbesparingar eller effektiviserande åtgärder i övrigt:  
- Översyn av ÅIC, simhallens bemanning och öppethållning, underhåll mm (hela ÅIC tot ca 250.000 E/år, varav 

simhallen ca 200.000), bör kunna sparas in minst 50.000 E/år. Se även över ÅIC:s tekniska tjänster och 
samordningen med kommunens dito.  

- Tekniska sektorn och fastighetsskötseln, se över effektivisering av arbetet och ev samordning och/eller 
uppgiftsfördelning mellan kommunens fastighetsskötsel/ÅIC, fritidsledarna, idrotts- och andra föreningar m fl 

- Fritidsanläggningar, byggnader och vandringsleder, badstränder, skidspår, fotbollsplaner etc, se över omfattning 
och drift, underhåll osv 

- Ta INTE in sommarjobbare alls, särskilt inte inom fritidssektorn men heller inte tekniska, under åren 2021-2023.  
- Vuxenutbildning; överväg att lämna Medis, som annars i extern regi tillhandahåller tjänster långt utöver vad lagen 

kräver  
- Breidablick. Red ut förutsättningarna. Säljas bort eller överlåtas åt föreningar? 
- Stöd till föreningar. Ge hjälp att söka externa projektmedel mm. 
- Barnomsorgen, vartefter vakanser uppstår; gör om barnträdgårdslärare till barnskötare, så att det blir 1+2 istället 

för för 2+1 per avdelning 
- Äldreomsorgen; separat uppdrag att se över behov av och möjligheter kring platsförsörjning för framtiden; ev 

utbyggnad eller andra lösningar? 
- Skolan; ta en diskussion med norra Ålands kommuner om NÅUD:s finansiering och framtid. Antingen utöka 

förbundet till att ta över kommunernas nämnder och skoladministration mm i sin helhet, ELLER avveckla och ta 
istället över GHS under egna vingar som värdkommun i ett regionalt samarbete som köptjänst? 

- Invånarnämnden; överväg att slopa nämnden och lägga uppgifterna under KS. 
- Samhällsnämnden; överväg att renodla den till en byggnadsnämnd medan resten av dess funktioner läggs direkt 

under KS. 
 

OM man väljer att INTE minska bibliotekarie och/eller fritidsledare; ge respektive verksamhet i uppgift 
att på andra sätt spara in vardera minst 10.000 E i budgeten. 
 

Arbetsgruppen ställer sig till fortsatt förfogande för ovanstående utredningsarbeten och att inför 
budgetprocessen för år 2022 ge förslag till kostnadsbesparande åtgärder, men gruppen bör då åter 
utgöras av kommunstyrelsens och -fullmäktiges aktuella presidier såsom de fastställs för återstoden 
av året. 
 

Kommunfullmäktige beslöt (KF § 5/18.2.2021) att förtydliga tilläggsuppdrag om konsekvensbedöm-
ning i arbetsgruppens fortsatta arbete. 
 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att arbetsgruppen för inbesparingar och organisationsförändringar 
återgår till att utgöras av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges aktuella presidier och ger 
arbetsgruppen i uppdrag att arbeta vidare med utredningar kring ytterligare möjliga inbesparingar 
eller effektiviserande åtgärder enligt ovan, jämte även översyn av kommunens avfallshantering, samt 
att konsekvensbedömningar görs av de förslag som sedan blir att ges inför budgetprocessen för år 
2022, samt ger biblioteks- respektive fritidsverksamheten anmodan att söka uppnå inbesparingar om 
vardera 10.000 euro i budget för år 2022.  
 
Beslut: Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet bordläggs  
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KS § 42/30.3.2021 
 Konstateras: 
 Kommundirektören önskar revidera sitt tidigare beslutsförslag enligt följande: 
 
 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att arbetsgruppen för inbesparingar och organisationsförändringar 
återgår till att utgöras av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges aktuella presidier och ger 
kommunens ledningsgrupp i uppdrag att i samråd med arbetsgruppen arbeta vidare med 
utredningar kring ytterligare möjliga inbesparingar eller effektiviserande åtgärder enligt ovan, jämte 
även översyn av kommunens avfallshantering, samt att konsekvensbedömningar görs av de förslag 
som sedan blir att ges inför budgetprocessen för år 2022, samt ger biblioteks- respektive 
fritidsverksamheten anmodan att söka uppnå inbesparingar vilkas nivåer klargörs i de kommande 
budgetdirektiven.  
Frågan om eventuella sommarjobbare anhängiggörs landskapsregeringens kommande besked och 
överlåts åt ledningsgruppen att ta beslut kring.  
Representanter för ovan nämnda interna och externa aktörer som kan bli att beröras ska i ett tidigt 
skede höras i anslutning till utredningarna. 

 
 Beslut: 

Enligt förslag, med tillägg att ärendet förs till kommunfullmäktige för diskussion och med möjlighet 
till korrigeringar i den föreslagna punktlistan med eventuella åtgärder att utreda vidare. 
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§ 43 PERSONAL: JUSTERINGSPOTT 

KS § 43/30.3.2021 
Enligt de allmänna kommunala kollektivavtalen (AKTA och TS) ska en lokal 
justeringspott motsvarande 0,8 % procent av totala lönesumman under en så 
normal månad som möjligt inom respektive avtal fördelas bland de anställda. 
Justeringspottens belopp uppgår till 2.416,58 (AKTA) och 184,06 (TS) euro.  

 

När den lokala justeringspotten fördelas är syftet först och främst att arbeta fram 
eller vidareutveckla de lokala lönesystemen, rätta till lokala missförhållanden i 
lönerna och stödja resultatfrämjande omorganiseringar av verksamheten och 
uppgifterna. Samtidigt bör man se till att lönenivån för personer i lednings- och 
chefsställning och för andra som står utanför den uppgiftsrelaterade lönesättningen 
står i rätt förhållande till de underställdas löner eller till lönerna i jämförbara 
grupper. Arbetsgivaren bör fästa vikt vid att den lokala justeringspotten fördelas så 
jämlikt som möjligt mellan de olika lönebilagorna med beaktande av bilagornas 
lönesummor. 

 

Personalsekreteraren har fört förhandlingar med de fackliga huvudavtalsorganisa-
tionerna och kommit fram till ett förslag till justeringar. Förslagen presenteras på 
sittande möte och berörda lönesättningspunkter redogörs enligt bilaga.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen fastställer lönejusteringar enligt personalsekreterarens förslag, 
enligt bilaga, samt att lantbrukssekreteraren därmed även övergår från uppgifts-
baserad till helhetslön.  
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§ 44 FÖRFRÅGAN OM KÖP AV BARNOMSORGSLEDARTJÄNSTER 

KS § 184/18.11.2020 
Geta kommunstyrelse har inkommit med en förfrågan om att köpa ca 6 % 
barnomsorgsledartjänster från kommunen. De efterfrågade tjänsterna är stöd för 
Geta daghem vad gäller pedagogiskt utveckling, beredning av vissa 
verksamhetsövergripande anvisningar och instruktioner, beredning av taxor och 
avgifter inför budgetbehandlingen samt stöd för utvecklingen av 
barnomsorgsverksamheten (t.ex. nya verktyg för lärande etc.). Föreståndaren i Geta 
daghem skulle inbjudas in till eventuella möten som Finströms barnomsorgsledare 
ordnar med sina föreståndare men förmanskap ingår inte i de efterfrågade 
tjänsterna. 

Tf kommundirektörens förslag:   

Kommunstyrelsen efterhör invånarnämndens utlåtande kring Getas förfrågan om 
att köpa barnomsorgsledartjänster. I utlåtande ska beräkningar för den eventuella 
försäljningen av tjänster ingå. Kommunstyrelsen önskar få utlåtande senast 
2.12.2020. 

 

Beslut:  

Enligt förslag. 

 

InvN § 92/1.12.2020 
  

•Bilaga 11:  Protokollsutdrag Geta kommunstyrelse § 164/11.11.2020 

•Bilaga 12:  Utlåtande och beräkningar för den eventuella försäljningen av tjänster 

Personal- och servicechefens förslag: Att invånarnämnden diskuterar utlåtande 
enligt bilaga 12 och lämnar sina synpunkter till kommunstyrelsen enligt uppdrag. 

Beslut: Invånarnämnden ställer sig positiv till att sälja tjänster men önskar ett 
förtydligande när det gäller uppdraget. 

KS § 202/9.12.2020 
Bilaga: InvN utlåtande och beräkningar. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att sälja barnomsorgsledartjänster och ger 
förvaltningen i uppdrag att föra vidare diskussioner och förtydliga uppdraget, och 
ger förvaltningen i uppdrag att inom första kvartalet år 2021 inkomma med 
antingen ett förslag till avtal eller till annan regional samarbetslösning på området. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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InvN § 27/ 23.3.2021 
Geta kommunstyrelse (Geta KS § 43/3.3.2021) har beslutat att inte starta nytt 
samarbete med annan kommun i detta skede, utan i stället fokusera på att få igång 
ett strukturerat samarbete och samordning för att utveckla av barnomsorgen på 
Norra Åland via Norra Ålands Utbildningsdistrikt.  

Kommundirektörens förslag: 

Invånarnämnden konstaterar att frågan om barnomsorgsledartjänster gemen-
samma med Geta förfallit och delger kommunstyrelsen detsamma. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

KS § 44/30.3.2021 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tar avgörandet till kännedom. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

  

§ 45 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

KS § 45 / tisdag den 30 mars 2021 

Beslut: 

Sammanträdet förklaras avslutat kl 17:22. Besvärshänvisning bifogas protokollet. 

 
 
 
Efter mötets avslutande förs en allmän och bred diskussion mellan kommunstyrelsen och ledningsgruppen. 
 

• Budgetförutsättningar och -process 

• Investeringsprojekt, Rosengård och seniorbostäder mm 

• Uppdatering av styrdokument 
 
Diskussionerna avslutades kl 18:55  
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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:  § § 38, 39, 40, 41, 45 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  § § 42, 43, 44 
 
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:   §§ 42, 43, 44 
 
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

