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KALLELSE 
 
31.8.2016 

 
Nr 
 
10 
 

Tid Onsdagen den 31 augusti 2016 kl 17:00  
 

Plats Restaurang Krogen, Långkallesgränd 1, Godby 

 
Ärenden: 
 
§ 121 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 

§ 122 PROTOKOLLJUSTERARE 3 

§ 123 FÖREDRAGNINGSLISTAN 3 

§ 124 KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 4 

§ 125 UTÖKAT ASSISTENTBEHOV INOM BARNOMSORGEN 5 

§ 126 UTLÅTANDE: FÖRNYAT LANDSKAPSANDELSSYSTEM 6 

§ 127 KOMMUNGÅRDENS ÖPPETTIDER HÖSTEN 2016 8 

§ 128 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 8 

 
 
I ANSLUTNING TILL MÖTET ÄTER VI MIDDAG OCH HAR BESÖK AV ARKITEKT TIINA HOLMBERG 

Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag av Roger Höglund, kommunstyrelsens ordförande. 
 
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 26.8.2016. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 1.9.2016. 
 

Intygar Erik Brunström, kommundirektör  
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§ 121 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KST § 121  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  
 

Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 
------------- 

§ 122 PROTOKOLLJUSTERARE 

KST § 122  
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Mathias Franzas och Linda 
Pussinen.  
------------- 

§ 123 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KST § 123  
Godkänns föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
 

Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan, med tillägget att LR:s 
1 utkast till projektdirektiv för kommunindelningsutredning tas till kännedom., samt 
med tillägg av följande extraärende: 
 
§127 KOMMUNKANSLIETS ÖPPETTIDER HÖSTEN 2016 
------------- 
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§ 124 KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 

KST § 124 
Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Åland ska kommunstyrelsen granska 
lagligheten av de beslut som fattas av kommunfullmäktige.  
 

Kommunfullmäktige har sammanträtt 25.8.2016 (§§ 54-65). 
 

Protokollet finns fr o m fre 26.8 på kommunens hemsida www.finstrom.ax.   
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen bedömer att kommunfullmäktiges beslut §§ 54-65 tillkommit i 
laga ordning och antecknar i övrigt fullmäktiges protokoll nr 6-2016 till kännedom.  
 

Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 

  

http://www.finstrom.ax/
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§ 125 UTÖKAT ASSISTENTBEHOV INOM BARNOMSORGEN 

INV § 84 
Behov av utökning av anställningar av assistenter inom barnomsorgen har uppstått under år 
2016. Invånarnämnden har genom § 53/2016 godkänt utökning av assistentanställningar 
motsvarande 1,28 heltidsanställningar inför verksamhetsår 2016-2017 i jämförelse med 
budgeterat anslag. 
Ytterligare behov av assistent har uppstått, närmare redogörelse ges vid invånarnämndens 
sammanträde. Läkarintyg som styrker behovet av assistent finns. 
Därmed bedöms det totala behovet av assistentanställningar fr.o.m. höstterminen uppgår till 
totalt 6,53 heltidsanställningar vilket innebär en personalöverskridning motsvarande 2,28 
heltidsanställningar. Den totala kostnaden för personalutökningen år 2016 är 47 538 euro. 
Finansiering av medel för ändamålet förväntas vara möjligt inom ramen för barnomsorgens 
budget, dels finns medel att överföra från Familjedagvård för barn då anställningen av 
familjedagvårdaren har upphört per den 31.07.2016 samt från Stöd för hemvård av barn då 
medel inte brukats i samma utsträckning som budgeterat anslag under första halvåret.  
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att invånarnämnden godkänner behovet av assistentanställningar motsvarande 6,53 
heltidsanställningar fr.o.m. höstterminen. Vidare föreslås att invånarnämnden anhåller till 
kommunstyrelsen om rätt att omdisponera medel på grund av behov av utökat löneanslag, 
omdisponeringen görs inom ramen för budgeterade medel inom barnomsorgen. 
 
Beslut: 
Invånarnämnden godkänner behovet av utökad assistentanställning motsvarande 2,28 
heltidsanställningar under höstterminen till en kostnad om 47 538 euro. Invånarnämnden 
anhåller till kommunstyrelsen om rätt att omdisponera medel på grund av behov av utökat 
löneanslag, omdisponeringen görs inom ramen för budgeterade medel inom barnomsorgen. 
 

KST § 125/31.8.2016 
Invånarnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om rätt att omdisponera medel på grund av 
behov av utökat löneanslag, omdisponeringen görs inom ramen för budgeterade medel inom 
barnomsorgen.  
 
Diskussion: 
Mathias Franzas anmäler och beviljas jäv och deltar ej i ärendets behandling. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 
Beslutet justeras omedelbart. 
------------- 
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§ 126 UTLÅTANDE: FÖRNYAT LANDSKAPSANDELSSYSTEM 

KST § 116/17.8.2016 
Landskapsregeringen har beslutat att begära in utlåtande över förslag till (modell för) nytt 
landskapsandelssystem 2018, ÅLR 2015/8943 (enligt bilaga och där angivna www-länkar). 
 

Jämfört mot nuvarande system innebär förslaget mer fokus på inkomst- än på kostnadsut-
jämning, med en steglös modell och ett fåtal parametrar som styr fördelningen. Enligt mål-
sättningarna ska systemet ge förutsättningar att tillhandahålla lagstadgad basservice, vara 
enkelt och förutsebart, gynna hållbar tillväxt samt främja samarbete och samgång. 

 

Ålands kommunförbund har representerat landskommunerna i olika grupper och forum i 
anslutning till förslagets utformning och framtagande. Kommunförbundet har också 17 juni 
avgett sitt utlåtande kring det liggande förslaget (länkat i kallelse till kommunstyrelsen). 
 

Kommunförbundet välkomnar i stort förslaget och omfattar huvuddragen i detsamma, 
men med ett antal anmärkningar på centrala delar i detsamma. Bland annat anser förbun-
det att upplägget för de uppgiftsbaserade andelarna för socialvården inte kan godkännas i 
sin nuvarande form. 
  

Kommundirektörens utgångspunkt är att utlåtandet från Ålands kommunförbund torde 
kunna omfattas i sin helhet, men med möjlighet till egna kommunspecifika tillägg eller 
kompletteringar till detsamma. Nedan redogörs för några av direktörens resonemang: 

 

Systemets ”laddning”; storleken på de sammanlagda landskapsandelarna till kommunerna 
kan inte tillåtas att minska med mindre än att det parallellt med framtagande av lagförslag 
för andelssystem också finns en konkret plan för minskande av kommunernas kostnader 
för lagstadgade uppgifter i motsvarande i grad. Det bör också skrivas in i lag om landskaps-
andelar krav på att beslut som påverkar andelarnas storlek ska stå proportion till det 
sammanlagda kostnadstrycket på kommunerna samt att åtgärdens effekter för enskilda 
kommuner alltid ska utredas, beaktas och söka balanseras. 

 

Då en av de uttalade målsättningarna med systemet är att gynna samarbeten och samgång 
kunde också önskas en översyn av den delen av lagstiftningen och systemet parallellt med 
lagförslaget kring landskapsandelssystemet i stort. 

 

Överlag bör arbetet med revidering av landskapsandelssystemet i större utsträckning 
koordineras med andra pågående reformer, utredningar och processer. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar förslaget till förnyat landskapsandelssystem för det till kom-
munfullmäktige för kännedom och diskussion inför förvaltningens beredning av förslag till 
utlåtande. 

 
Beslut: 
Enligt förslag. 

Fortsättning  
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Fortsättning KST § 126/31.8.2016 
 
KFGE § 62/25.8.2016 

Beslut: 
Kommunfullmäktige tar efter diskussion förslaget till kännedom inför kommunstyrelsens 
avgörande. 
 

KST § 126/31.8.2016 
 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att i fråga om föreslagen modell för nytt landskapsandels-
system (ÅLR 2015/8943) omfatta utlåtandet från Ålands kommunförbund (ÅKF § 
35/17.6.2016) i sin helhet, men med följande tillägg och kompletteringar: 

 

Systemets ”laddning”; storleken på de sammanlagda landskapsandelarna till kommunerna 
kan inte tillåtas att minska med mindre än att det parallellt med framtagande av lagförslag 
för andelssystem också finns en konkret plan för minskande av kommunernas kostnader 
för lagstadgade uppgifter i motsvarande i grad. Det bör också skrivas in i lag om landskaps-
andelar krav på att beslut som påverkar andelarnas storlek ska stå proportion till det 
sammanlagda kostnadstrycket på kommunerna samt att åtgärdens effekter för enskilda 
kommuner alltid ska utredas, beaktas och söka balanseras. 

 

Då en av de uttalade målsättningarna med systemet är att gynna samarbeten och samgång 
kunde också önskas en översyn av den delen av lagstiftningen och systemet parallellt med 
lagförslaget kring landskapsandelssystemet i stort. 

 

Överlag bör arbetet med revidering av landskapsandelssystemet i större utsträckning 
koordineras med andra pågående reformer, utredningar och processer. 

  
 Beslut: 
 Enligt förslag. 

------------- 

  



                    KOMMUNSTYRELSEN         FÖREDRAGNINGSLISTA             PROTOKOLL NR 10 / 31.8.2016 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 1 september 2016  

     

 

§ 127 KOMMUNGÅRDENS ÖPPETTIDER HÖSTEN 2016 

KST § 127 
Ledningsgruppen har diskuterat kommunkansliets öppethållning och enats om det 
önskvärda i att ha en veckodag, förslagsvis torsdag, öppet lite längre in mot kvällen och att 
istället stänga tidigare på fredag eftermiddag. Inte alla medarbetare ska behöva vara på 
plats, men dörren hållas öppen och åtminstone någon ur ledningsgruppen finnas plats och 
andra tjänsteinnehavare finnas tillgängliga för förhandsbokade besök. Tjänsteinnehavare 
och arbetstagare skulle de aktuella dagarna kunna anpassa sina arbetstider inom ramen för 
viss flex- och komptid.  
 
Åtgärden motiveras med ökad tillgänglighet för kommunmedlemmarna och föreslås att 
införas på försök under återstoden av året, perioden sep-dec 2016. 
 
Kommundirektörens beslutanderätt i frågan, enligt kommunstyrelsens delegeringsordning, 
begränsas till semestertider och längre helger. 

 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att befullmäktiga kommundirektören att fatta beslut om 
kommungårdens öppethållning hösten 2016 enligt ovanstående resonemang. 
 
Beslut: 
Enligt förslag.  
------------- 
 

§ 128 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Sammanträdet förklarades avslutat kl 18:18. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 
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A N V I S N I N G   F Ö R   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:  121-124, 126, 128 
 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 

Paragrafer i protokollet:  125, 127 
 

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. 
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas 
av den som framställer det. 

 
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. Beslutet är anslaget 
 
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. 
 
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. Handlin-
garna 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 för ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
 
Protokollsutdrag och bilagor som gäller besluten kan begäras från kommungården i Godby. 


