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§ 64 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KS § 64 / onsdag den 13 maj 2020 
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. 

§ 65 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KS § 65 / onsdag den 13 maj 2020 
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 79 §.  

Beslut:  

Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Fredrik Andersson och 
Mathilda Blixt.  

Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 

§ 66 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KS § 66 / onsdag den 13 maj 2020 
Ärendena behandlas i den ordning som anges på föredragningslistan, såvida orga-
net inte besluter annorlunda. Till behandling kan även beslutas att uppta sådana 
ärenden som inte nämns i sammanträdeskallelsen, enligt förvaltningsstadgan 67 §.  

Beslut: 

Föredragningslistan godkänns i föreliggande form, med tillägg av extra ärende:  

 

§ 74 REPRESENTANTER KOMMUNALFÖRBUNDS FULLMÄKTIGEN/STÄMMOR 
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§ 67 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KS § 67 / onsdag den 13 maj 2020 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:  

 

- Invånarnämnden, protokoll nr 1-2, 26.3 och 21.4 

- Samhällsnämnden, protokoll nr 1-3, 25.2, 31.3, 28.4 

- Tjänstemannabeslut k.dir §§ 14-20 

- Ålands kommunförbunds vårstämma i Finström ÅIC 28.5 

- Beslut om statsunderstöd för ensamföretagare 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 

Beslut:  

Enligt förslag. 

 

§ 68 BUDGET: UPPFÖLJNING KVARTALSRAPPORT 

KS § 68/13.5.2020 

Ekonomiförvaltningen har upprättat en budgetuppföljning över innevarande års 
första kvartal, enligt bilaga. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tar budgetuppföljning till kännedom enligt bilaga och för 
densamma till kommunfullmäktige till kännedom.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 69 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

LbrN § 9 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2019  
Lbrn § 9 verksamhetsberättelsen för gemensamma lantbruksnämnden för år 2019.  
./. Bilaga 1.  
Ersättning från Livsmedelsverket på totalt 24.003 euro för handläggning av  
lantbruksstödärenden under året 2018 innebar utökade inkomster för  
samarbetskommunerna och därmed även att ekonomiska utfallet blev  
positivt.  
Förslag: Nämnden godkänner verksamhetsberättelsen och sänder den till respektive  
samarbetskommuns ekonomikontor.  
Beslut: Förslaget godkändes. 

InvN § 10 REDOGÖRELSE ÖVER DEN INTERNA KONTROLLEN ÅR 2019  
InvN §10/ 26.3.2020  
•Bilaga 8: Rapport om intern kontroll år 2019  
Varje nämnd ansvarar för hur den interna kontrollen ordnas inom sitt verksam-  
hetsområde medan kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret. Med anledning av detta ska 
nämnderna i samband med bokslutet redogöra för hur det ordnat den interna kontrollen under året.  
Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden godkänner rapporten över hur den interna 
kontrollen ordnats för år 2019 för invånarnämndens och överlämnar rapporten till 
kommunstyrelsen.  
Beslut: Enligt förslag. 

InvN §11 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019/INVÅNARFÖRVALTNING  
InvN § 11/ 26.3.2020  
•Bilaga 9a: Bokslut och verksamhetsberättelse 2019/Invånarförvaltning  
•Bilaga 9b: Invånarnämndens investeringar år 2019  
Invånarnämnden har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2019.  
Motivering till avvikelse:  
Semesterperiodiseringen är fördelad på 50% på invånarnämndens förvaltning, tidigare 100 % på 
allmän förvaltning.  
Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden godkänner invånar-nämndens investeringar 
år 2019 samt invånarförvaltningens verksamhets-berättelse och bokslut för år 2019 och sänder dem 
vidare till kommunstyrelsen för behandling.  
Beslut: Enligt förslag. 

InvN § 12 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019/SOCIALVÅRD  
InvN § 12/ 26.3.2020  

•Bilaga 10: Bokslut och verksamhetsberättelse 2019/Socialvård  
Den totala kostnaden för Invånarnämndens verksamhetsområde socialvården var 2 248 687 euro. 
Budgeterade medel för året 2 098 243 euro (inklusive utökning av ram). Den totala kostnaden för 
året motsvarar i dagsläget 107,6% av budgetanslaget.  
Ålands omsorgsförbund kf (nuvarande Kommunernas socialtjänst kf) har inte ännu ett fastställt 
bokslut för 2019. För köp av tjänster från Ålands omsorgsförbund har 1 009 860 euro budgeterats 
2019.  
För kostnaden för köp av familjearbete (från Sunds kommun) har en preliminär kostnad om 30 
791,79 euro upptagits i bokslutet.  
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Socialchefens förslag: Invånarnämnden godkänner överskridningen av kostnader med 150 444 euro 
för socialvården och godkänner förslaget till bokslut och verksamhetsberättelse för socialvården 
2019. Ärendet överförs till kommun-styrelsen för vidare behandling.  
Beslut: Enligt förslag. 

InvN § 13 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019/ÄLDREOMSORG  
InvN § 13/ 26.3.2020  
•Bilaga 11: Bokslut och verksamhetsberättelse 2019 Äldreomsorg  
Äldreomsorgsledaren har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2019.  
Äldreomsorgsledarens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetöverskridningen på 11 838 euro 
som beror på att köpa av vårdplatser vid Oasen och Folkhälsan har överskridit budgeten och 
godkänner äldreomsorgens verksamhetsberättelse och bokslut för år 2019 och sänder dem vidare till 
kommunstyrelsen för behandling.  
Beslut: Enligt förslag. 

InvN § 14 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019/BARNOMSORG 
InvN § 14/ 26.3.2020  
•Bilaga 12: Bokslut och verksamhetsberättelse 2019 Barnomsorg  
Barnomsorgschefen har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2019.  
I jämförelse med budget 2019 har det inte varit stora förändringar under året förutom att 
hemvårdsstödet ej har nyttjats i enlighet med budgeterat anslag.  
Barnomsorgschefen har berett ärendet och närvarar inte vid mötet.  
Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden godkänner barnomsorgens 
verksamhetsberättelse och bokslut för år 2019 och sänder dem vidare till kommunstyrelsens för 
behandling.  
Beslut: Enligt förslag. 

InvN § 15 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019/ SKOLA OCH FRITIDSHEM  
InvN § 15/ 26.3.2020  
•Bilaga 13: Bokslut och verksamhetsberättelse, skola och fritidshem  
De ansvariga för verksamhetsområdena Källbo skola, fritidsverksamheterna och NÅHD har uppgjort 
verksamhetsberättelse för 2019.  
Källbo skola  
-Intäkterna högre då ersättningen för stödundervisningen i svenska blev större än budgeterat.  
-Köp av tjänster överskreds då skolskjutsarna blev dyrare än beräknat främst på grund av elevantalet 
ökat.  
Källbo fritidshemsverksamhet  
-Vid flytt till nya lokaler erhölls en klumpsumma på 30 0000 för inventarier. Inventarier från tidigare 
lokal återanvändes i stor utsträckning och nya inköp gjordes under återhållsamhet.  
NÅHD  
-Förvaltningen billigare då bl.a. budgeterade medlen för distriktsfortbildningen inte behövdes 
eftersom ÅLR bekostade fortbildningen.  
-Skolverksamheten billigare än budgeterat för Finströms del på grund av revidering av grundavtalet 
med ny kostnadsfördelning  
-Elevvården billigare än budgeterat på grund av avsaknad av en skolpsykolog.  
Skoldirektörens förslag: Invånarnämnden godkänner bokslut och verksam-hetsberättelse för skol- 
och fritidshemsverksamheterna.  
Beslut: Enligt förslag. 
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InvN § 16 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019/ KULTUR OCH FRITID  
InvN § 16/ 26.3.2020  
•Bilaga 14: Bokslut och verksamhetsberättelse, kultur och fritid  
•Bilaga 15: Kultur& fritid 2019, sammanställning  
Kultur- och fritid har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2019. Bokslutet visar att kultur- och 
fritidsverksamheten hålls inom ram.  
Biblioteks- och kulturchefens förslag: Invånarnämnden godkänner kultur- och fritids 
verksamhetsberättelse och bokslut för år 2019 och sänder dem vidare till kommunstyrelsen för 
behandling.  
Beslut: Enligt förslag. 

InvN § 17 BOKSLUT OCH VERKAMHETSBERÄTTELSE 2019/CENTRALKÖK  
InvN § 17/ 26.3.2020  
•Bilaga 16: Bokslut och verksamhetsberättelse 2019, Centralkök  
Vik. bespisningschefen har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2019. Bokslutet visar att 
centralkökets budget är något över ram.  
Vik. bespisningschefens förslag: Invånarnämnden godkänner överskridningen om 4 786 euro som 
beror på ökade personal- och livsmedelskostnader samt att Invånarnämnden godkänner 
centralkökets verksamhetsberättelse och bokslut för år 2019 och sänder dem vidare till 
kommunstyrelsen för behandling.  
Beslut: Enligt förslag. 

SamN § 32 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE BYGGNADSINSPEKTION 2019  
SamN § 32/ 31.3.2020  
Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse, Byggnadsinspektion år 2019  
Byggnadsinspektionens förvaltning har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2019. Bokslutet visar 
ett resultat 6 459 euro bättre än budgeterat.  
Personalkostnader har överskridits med 5 686 euro på grund av sjukfrånvaro och vikariekostnader.  
Planerings- och utvecklingschefens förslag: Samhällsnämnden godkänner byggnadsinspektionens 
verksamhetsberättelse och bokslut för år 2019 och sänder dem till kommunstyrelsen för behandling.  
Beslut: Beslut enligt förslag. 

SamN § 33 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE TEKNISKA 2019 
SamN § 33/ 31.3.2020  
Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse, Teknisk sektor år 2019.  
Tekniska sektorns förvaltning har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2019. Bokslutet visar att 
budgeten har överskridits med 90 069 euro.  
Dessa överskridningar kommer främst av:  
• Renovering av Pålsböle daghem prioriterat och därav har vissa arbeten såsom fasadmålningar blivit 
ogjorda  
• Personal ca 52 853 € över budget p.g.a. miss i budgetering av jourersättning  
• Ändring av privat plogtjänst medför ett intäktsbortfall på 23 000 €  
• Mer arbeten med inventarier än vanligt (bl a diskmaskiner, torktumlare, ca 8 500 €)  
• Elbil leasing ej beaktad i budget, 6 300€  
Överskridningen uppmärksammades i Samhällsnämndens beslut SamN §162/2019.  
Planerings- och utvecklingschefens förslag:  
Samhällsnämnden godkänner teknisk förvaltnings verksamhetsberättelse och bokslut för år 2019 och 
sänder dem till kommunstyrelsen för behandling.  
Beslut: Beslut enligt förslag. 
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SamN § 34 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE HYRESHUS 2019  
SamN § 34/ 31.3.2020  
Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse, Hyreshus år 2019  
Disponenten har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2019. Bokslutet visar att resultatet är 18 498 
euro bättre än budgeterat. Personalkostnaderna överskrider budget med 2 222 euro.  
Kommuningenjörens förslag: Samhällsnämnden godkänner hyreshusens verksamhetsberättelse och 
bokslut för år 2019 och sänder dem till kommunstyrelsen för behandling.  
Beslut: Beslut enligt förslag. 

SamN § 35 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE INVESTERINGAR 2019  
SamN § 35/ 31.3.2020  
Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse, Investeringar år 2019  
Samhällsnämndens förvaltning har uppgjort verksamhetsberättelse för investeringar år 2019.  
Sedan tidigare finns beslut KF §81/2019 om specifik projektuppföljning av Påsa.  
Investeringarna gås igenom projektvis.  
Planerings- och utvecklingschefens förslag: Samhällsnämnden godkänner investeringarnas 
verksamhetsberättelse och bokslut för år 2019 och sänder dem till kommunstyrelsen för behandling.  
Beslut: Beslut enligt förslag. 

 

KS § 69/13.5.2020 

I enlighet med kommunallagen § 68 är kommunens räkenskapsperiod ett kalenderår. Styrelsen skall 
göra upp ett bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till fullmäktige före 
utgången av juni månad året efter räkenskapsperioden. I bokslutet skall ingå en resultaträkning, en 
balansräkning och bilagor till dem samt en översikt över budgetutfallet och en verksamhetsberät-
telse. Bokslutet skall undertecknas av styrelseledamöterna och kommundirektören.  
 

Enligt kommunallagen § 70 skall styrelsen, när verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder 
med anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin. Efter utförd 
slutrevision kommer revisorerna att överlämna sin revisionsberättelse. Därefter kan styrelsen 
överlämna bokslutet till kommunfullmäktige. Revisionen inleds måndag 18 maj och väntas 
färdigställas onsdag 27 maj.  
 

Ekonomiförvaltningen har sammanställt det preliminära bokslutet för år 2019, enligt bilaga.  
Enligt förslag till bokslut för år 2019 gör kommunen ett årsresultat om -1,26 miljoner euro.  

 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse med bokslut och balansbok för år 2019 enligt 
bilaga, med ett årsresultat om -1.257.552,91 euro, och undertecknar handlingarna, enligt bilaga A.  
Kommunstyrelsen godkänner även bekräftelsebrev till revisorerna, enligt bilaga B, och överlämnar 
därmed handlingarna till revisorerna för granskning.  
Kommunstyrelsens förslag gentemot kommunfullmäktige är att handlingarna inklusive 
förekommande överskridningar godkänns enligt bilaga och att räkenskapsårets underskott förs till att 
belasta det fria egna kapitalet. 
 
Beslut: 

 Enligt förslag.  
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§ 70 RENOVERING PÅLSBÖLE DAGHEM  

SamN § 49/ 28.4.2020  
Bilaga: Förslag till rumsprogram inkl. ritningar  
Pålsböle daghem har drabbats av två vattenskador från golvvärmesystemet. Under reparationen av 
dessa har även vissa riskkonstruktioner noterats i delar av huset.  
Dessa kommer att belasta kommunen ekonomiskt då dessa inte kan härledas till 
försäkringsskadorna, dessa medel finns inte beaktade i liggande budget.  
Eftersom vissa arbeten redan är påbörjade är det att rekommendera att färdigställa dessa arbeten i 
väntan på att tilläggsanslag beviljas och att en mer ingående kostnadsberäkning utförs på samtliga 
arbeten listade i rumsprogrammet. Dessa arbeten är markerade med rött i rumsprogrammet.  
Samhällsnämnden har 75 000€ upptaget som investeringsmedel för att åtgärda entrén vid 
Breidablick. Samtliga dessa medel föreslås flyttas till driften. 70 000 av dessa medel föreslås att 
används till renovering av Pålsböle daghem och resterande används till en mindre plattläggning i 
anslutning till entrén och handikapphissen vid Breidan.  
Kommuningenjörens förslag:  
Samhällsnämnden tar ställning till förslaget för rumsprogram och äskar om att få flytta 
Investeringsmedel för Breidablicks entré till renovering av Pålsböle daghem.  
Samhällsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att slutföra påbörjade identifierade arbetsmoment 
(rödmarkerat i bilagan) för att undvika onödiga belastningar på personal och verksamhet.  
Beslut:  
Beslut enligt förslag med tillägg att ett kostnadsförslag skall presenteras för och godkännas av 
nämnden per mail innan vidare arbeten vidtas. 
 

KS § 70/13.5.2020 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige en budgetändring med innebörd att 75.000 
euro stryks från investeringsbudget för Breidablick till förmån för ett driftstillskott om 70.000 för 
byggnadsarbeten på Pålsböle daghem i anslutning till identifierade skador, i enlighet med 
samhällsnämndens resonemang. Åtgärden innebär en nettobesparing om 5.000 euro sett till 
kassapåverkan. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 71 INVESTERINGSPRIORITERING MED ANLEDNING AV CORONA  

SamN § 51/ 28.4.2020  
Bilaga: Projektlista 2020, konsekvensbedömning av enskilda projekt  
Då kommunens ledning ser en risk för ökade underskott kommande år så föreslår tjänstemännen i 
förvaltningen att en prioritering görs bland de mest akuta investeringsbehoven och de mest 
nödvändiga driftsanslagen.  
Förvaltningen har tittat på konsekvenser av att flytta vissa anslag vilket finns bifogat.  
 
Planerings- och utvecklingschefens förslag:  
Samhällsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att förändringar görs i investeringsanslagen enligt 
bilaga.  
 
Beslut:  
Beslut enligt förslag. 

 
KS § 71/13.5.2020 
 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige beslut enligt samhällsnämndens förslag, att 
förändringar görs i investeringsanslagen enligt bilaga.  

. 
Beslut: 

 Enligt förslag. 
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§ 72 ANHÅLLAN OM REDUCERAD HYRA  

InvN § 6/ 26.3.2020  
•Bilaga 3: Ansökan föreningen Dansens vänner r.f.  
Föreningen Dansens vänner r.f. har lämnat in en ansökan. Sedan tidigare finns ett muntligt avtal om 
att föreningen får 100 euro rabatt vid varje danstillfälle vid ungdomslokalen Breidablick. Föreningen 
Dansens vänner ordnar 6-7 danstillfällen per år.  
Taxor och avgifter för kultur och fritid, år 2020, är fastställda av kommunfullmäktige 12.12.2019 § 76.  
-Breidablick (när alla utrymmen bokas) 351 euro/per bokning.  
Ansvarig fritidsledare har berett ärende och närvarar inte vid mötet.  
 
Biblioteks- och kulturchefens förslag:  
Att invånarnämnden föreslår inför styrelsen att ändrar kriterier för uthyrningen av hela lokalen till 
föreningar enligt följande; Var fjärde bokning är gratis om förhandsbokning görs inom kalenderåret.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
 

KS § 71/13.5.2020 
 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige beslut enligt invånarnämndens förslag, att 
ändra kriterier för uthyrningen av hela Breidablick till föreningar enligt följande; Var fjärde bokning är 
gratis om förhandsbokning görs inom kalenderåret.  

 . 
Beslut: 

 Enligt förslag. 
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§ 73 PERSONALDIMENSIONERING GODBY DAGHEM  

InvN § 42/2018  
Vid småbarnsavdelningen Lindebo på Godby daghem består bemanningen av två barnskötare på 
heltid och två barnträdgårdslärare varav den ena på heltid och den andra på 50 % av heltid. Att 
anställa barnträdgårdslärare på 50 % av heltid har varit utmanande då det inte har lockat många 
sökande vid lediganslående under årens lopp. Denna befattning är för närvarande vakant sedan i 
höstas då den ordinarie personalen fick anställning på heltid i samma barngrupp. Orsaken till att 
vakansen ej är tillsatt är lågt barnantal vid avdelningen under innevarande verksamhetsår. Fr.o.m. 
höstterminen finns behov av att tillsätta befattningen då barngruppens storlek ökar.  
Enligt landskapslagen om barnomsorg för landskapet Åland, § 9 personaldimensionering, ska det i 
varje grupp finnas minst en anställd som har avslutat högskoleutbildningen med lämplig pedagogisk 
inriktning (barnträdgårdslärare). Med hänvisning till att det tidigare har funnits väldigt svagt intresse 
för anställning som barnträdgårdslärare omfattande 50 % av heltid vid småbarnsavdelningen har det 
inkommit önskemål från personalen på avdelningen att istället lediganslå barnskötare omfattande 50 
% av heltid för att se om det lockar fler intresserade. Personalens åsikt är även att det vid 
småbarnsavdelningen är tillräckligt med en barnträdgårdslärare för att trygga den pedagogiska 
verksamheten vid avdelningen men att behovet av barnskötare för att sköta de grundläggande 
behoven hos barnen är stort.  
Ett alternativ skulle kunna vara att lediganslå vakansen som barnskötare omfattande 50 % av heltid 
på en prövoperiod om två år för att erfara huruvida det lockar fler sökande än tidigare samt för att 
erfara huruvida det är ändamålsenligt att endast ha en anställd barnträdgårdslärare vid 
småbarnsavdelningen.  
Barnomsorgsledarens förslag: Föreslås att invånarnämnden godkänner lediganslående av 
barnskötaranställning omfattande 50 % av heltid vid småbarnsavdelningen Lindebo på Godby 
daghem för anställning på två år varefter en utvärdering om den mest optimala 
personalsammansättningen genomförs.  
Beslut: Enligt förslag  
InvN § 8/ 26.3.2020  
Under perioden augusti 2018 till och med juli 2020 är arbetet omfattande 50 % av heltid vid Godby 
daghem, Lindebo, tillsatt med en barnskötare.  
En utvärdering tillsammans med personalen på den aktuella avdelningen har nu gjorts.  
Samtliga är överens om att det har varit ett fungerande upplägg att anställningen omfattande 50 % 
av heltid vid avdelningen har varit tillsatt med en barnskötare istället för barnträdgårdslärare. Även 
barnträdgårdsläraren anställd på heltid vid avdelningen är av samma åsikt. 
En barnskötare har mer arbetstid på avdelningen än en barnträdgårdslärare p.g.a. att den 
sistnämnda har planeringstid utanför barngrupp.  
Med hänvisning till att det är en småbarnsavdelning och mycket av arbetet går ut på omsorg är de 
eniga i att det räcker med en barnträdgårdslärare på avdelningen.  
Förutom ovanstående åsikter kan man konstatera att det är lättare att få sökande till vakanser som 
barnskötare än som barnträdgårdslärare.  
Lönekostnaden för barnskötare är lägre än för barnträdgårdslärare vilket innebär att en ombildning 
av barnträdgårdslärare till barnskötare inte innebär en kostnadsökning.  
Barnomsorgschefen har berett ärendet och närvarar inte vid mötet.  
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Personal- och servicechefens förslag:  
Med hänvisning till ovanstående redogörelse föreslås inför kommunstyrelsen att anställningen som 
barnträdgårdslärare omfattande 50 % av heltid vid Godby daghem, Lindebo, ombildas till 
barnskötare omfattande 50 % av heltid permanent fr.o.m. augusti 2020.  
Beslut: Enligt förslag. 
 

KS § 73/13.5.2020 
 Kommundirektörens förslag: 
 Kommunstyrelsen beslutar enligt invånarnämndens förslag. 
 

Beslut: 
 Enligt förslag. 
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§ 74 REPRESENTANTER KOMMUNALFÖRBUNDS FULLMÄKTIGEN/STÄMMOR 

KS § 25/4.3.2020 
Kommunen har rätt till representation i de högsta högsta beslutsorganen hos de 
kommunalförbund där kommunen ingår, vilket regleras i förbundens grundavtal. 

 
Enligt förvaltningsstadga 49 § tillhör det kommunstyrelsens uppgifter att bevaka 
kommunens intressen, företräda kommunen och föra kommunens talan, om inte 
fullmäktige beslutar annat, samt att utse kommunens representanter i samman-
hang där kommunens rätt bör bevakas.  

 

- Kommunalförbundet Ålands kommunförbund    1 ord + 1 ers 
- Kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst (KST) 1 ord  
- Kommunalförbundet Oasen (DGH)    1 ord + 1 ers 
- Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt 2 ord + 2 ers  

 

Beträffande Oasen har norra Ålands mellankommunala ombudsstämma framfört 
önskemål om norråländskt ordförandeskap i förbundsfullmäktige. 
 
Beträffande NÅHD har norra Ålands mellankommunala ombudsstämma enats kring 
att Saltvik ska ha ordförandeskap i förbundsfullmäktige. 

 
Kommunstyrelsen har därutöver befogenhet att utse representanter till de bolags- 
och andra stämmor som kommunen kallas till och deltar vid, såsom  
 

- Ålands digitala agenda Ab 
- Ålands idrottscenter Ab 
- Finströms kommunaltekniska Ab 
- Ålands Vatten Ab 
- Norra Ålands avloppsvatten Ab 
- Bärvägen BAB 

 

Vid förhinder för de utsedda representanterna, eller i avsaknad av utsedda 
representanter, företräds kommunen av kommunstyrelsens ordförande eller 
kommundirektören eller någon av dem utsedd person. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utser sina representanter enligt följande: 
Ålands kommunförbund, stämman Roger Höglund, ers Åke Mattsson 
Kommunernas socialtjänst, stämman Håkan Lundberg 
Oasen (DGH), fullmäktige  Håkan Lundberg, ers Camilla Bergendahl 
NÅHD, fullmäktige  Roger Höglund, ers Lene-Maj Johansson 

Cecilia Berndtsson, ers Per Lycke 
Vid bolagsstämmor företräds kommunen av kommunstyrelsens ordförande eller 
kommundirektör eller av dem utsedd person.  
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KS § 74/13.5.2020 
Till Ålands kommunförbunds stämma har utsetts en ordinarie (Roger Höglund) och en ersättare 
(Åke Mattsson), men behöver utses totalt två ordinarie representanter med personliga ersättare. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen kompletterar tidigare beslut (KS § 25/4.3.2020) med att utse en ytterligare 
ordinarie representant med personlig ersättare till Ålands kommunförbunds stämma.  
 
Beslut: 
Till Ålands kommunförbunds stämma utses Lene-Maj Johansson och som ersättare Mathilda 
Blixt. 
 

 

§ 75 SAMORDNING AV SMÅFÖRETAGARSTÖDET  

KS § 75/13.5.2020 

Ålands kommunförbund har tagit fram ett förslag till avtal rörande samordning av hanteringen 
av stöd till ensamföretagare, enligt bilaga. 
 

 Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner avtal med Ålands kommunförbund avseende samordnad hantering av 
stöd till ensamföretagare, enligt bilaga. 

  
Beslut: 

 Enligt förslag. 

 

§ 76 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

KS § 76 / onsdag den 13 maj 2020 

 Beslut: 

Sammanträdet förklaras avslutat kl 18:15. 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:  § § 64-72, 76 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  § § 73-75 
 
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:   § 
 
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. 
 
Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN 
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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

