
 

 
FINSTRÖMS KOMMUN 
 
INVÅNARNÄMNDEN  

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
28.11.2017 
 

 
Nr 
 
10 
 

Tid Tisdagen den 28 november 2017 kl 18.30 

Plats Kommungården, Godby 

Närvarande Ledamöter: 
 Mattsson Åke, ordf. 
 Lundberg Håkan, viceordf. 
 Forsman Freddie 
 Granberg Jonna 
 Granesäter Erica 
 Berndtsson Cecilia 
 Pastoor Frederik 

 

Ersättare: 
 Laaksonen Robert 

 Lignell Maj-Gunn 
 Naely Arezoo 
 Kvist-Mattsson Fredrika 
 Virtanen Christoffer 
 Gestberg Solveig 
 Johansson Joakim 

Övriga närvarande 
 
 
 
 
 
 

Danielsson Sven-Anders, kommunstyrelsens representant 
Frisk Carolina, personal- och servicechef 

 

Andersson Inger-Louise, biblioteks- och kulturchef 
Andersson Jana, föreståndare 
Ekholm Sofi, skolföreståndare,§§ 138-140, 146-147 

Eklund Paulina, socialchef 
Johansson Cecilia, skoldirektör, §§ 138-140, 146-147 
Pihlakoski Tiia-Maria, bespisningschef 
Sjöstrand Ingela, barnomsorgsledare 

 

Brunström Erik, kommundirektör 

Höglund Roger, kommunstyrelsens ordförande 
Eklund Ida, ekonomichef 

Ärenden §§ 138 -149 

Underskrifter Godby den 28.11.2017  

   

 Åke Mattsson  
Ordförande    

Carolina Frisk 
Sekreterare  

Protokolljustering   

 Håkan Lundberg 
Protokolljusterare 

Freddie Forsman 
Protokolljusterare 

Sammanträdet är kungjort  Godby den 22.11.2017  

Protokollet framlagt till påseende  Godby den 29.11.2017 
 

 

Intygar Carolina Frisk 
Personal- och servicechef 

 

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den  
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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
INVÅNARNÄMNDEN  

 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
28.11.2017 

 
Nr 
 
10 
 

Tid  Tisdagen den 28 november 2017 kl 18.30  

Plats Kommungården, Godby 

 

ÄRENDEN: 

 
§ 138 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 

§ 139 PROTOKOLLJUSTERARE 3 

§ 140 FÖREDRAGNINGSLISTAN 3 

§ 141 TILLSÄTTANDE AV MEDLARE ENLIGT LAGEN OM VERKSTÄLLIGHET AV BESLUT  BETRÄFFANDE  
   VÅRDNAD AV BARN OCH UMGÄNGESRÄTT 4 

§ 142 FÖRLÄNGNING AV AVTAL OM BARNSKYDDSJOUR 5 

§ 143 KVARTALSRAPPORT 3 ÅR 2017 INVÅNARNÄMNDEN 6 

§ 144 DELGIVNINGAR 7 

§ 145 DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT 8 

§ 146 ANHÅLLAN OM SKOLGÅNG I ANNAN KOMMUN – KONFIDENTIELLT ÄRENDE 10 

§ 147 ANHÅLLAN OM SKOLGÅNG I ANNAN KOMMUN – KONFIDENTIELLT ÄRENDE 11 

§ 148 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION 12 

§ 149MÖTETS AVSLUTANDE 13 

 

Carolina Frisk, personal- och servicechef, enligt uppdrag á Åke Mattson invånarnämndens ordförande. 
 
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 22.11.2017. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 29.11.2017. 
 

Intygar Carolina Frisk, personal- och servicechef 
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§ 138 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

INV § 138  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  
 
Beslut: 
Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 

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

§ 139 PROTOKOLLJUSTERARE 

INV § 139 
Utses protokolljusterare.  
 
Beslut:  
Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Håkan Lundberg och 
Freddie Forsman  och justering sker efter mötet. 
 
------------- 

§ 140 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

INV § 140  
Godkänns föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
 
Beslut: Invånarnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan. 
 
 
-------------- 
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§ 141 TILLSÄTTANDE AV MEDLARE ENLIGT LAGEN OM VERKSTÄLLIGHET AV BESLUT  

BETRÄFFANDE VÅRDNAD AV BARN OCH UMGÄNGESRÄTT 

INV § 141 
Socialchefens beredning: Ålands tingsrätt har i ett skriftligt brev daterat den 
18.10.2017 uppmärksammat de åländska kommunerna på att alla kommuner inte 
tillsatt medlare enligt lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om 
barn och umgängesrätt. Tingsrätten uppmanar nu kommunerna att tillsätta 
medlare. Socialchefen har den 7.11.2017 kontrollerat upp ärendet med Tingsrätten 
och Finströms kommun har ingen medlare utsedd i dagsläget. 

Socialvårdsmyndigheten skall enligt 9 § i lagen om verkställighet av beslut 
beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt tillsätta ett tillräckligt antal 
personer för att i kommunen sköta de medlingsuppgifter som framkommer i 6-8 § i 
samma lag. Till medlare kan utses endast personer som är inkomna i psykologiskt, 
psykiatriskt eller socialt arbete med barn och familjer i barnskyddsarbete.  

Tingsrätten skall underrättas om vem som utses.  

Det är motiverat att kommunen har minst två utsedda medlare t.ex. med tanke på 
jävsituationer. Socialchefen har varit i kontakt med två personer som kan åta sig uppdraget: 

- Helena Wachowiak, arbetar som familjeterapeut och har en mångårig arbetserfarenhet av 
att arbeta som ledande socialarbetare inom barnskyddet. Har en svensk socionomexamen 
och är behörig socialarbetare, är familjeterapeut på specialnivå. 

-Lotta Nordberg arbetar som yrkeslärare i sociala ämnen vid Ålands 
yrkesgymnasium, har under året 2016-2017 erfarenhet av arbete som 
socialarbetare inom barnskyddet (tjänstledig ett år från arbetet som lärare).Har en 
svensk socionomexamen och är behörig socialarbetare, är utbildad lärare. 

  

Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden anser att Helena Wachowiak och 
Lotta Nordberg uppfyller de krav lagen ställer på medlare enligt lagen om verkställighet 
av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt och utser dem till Finströms 
kommuns medlare. Ålands tingsrätt underrättas om beslutet. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 142 FÖRLÄNGNING AV AVTAL OM BARNSKYDDSJOUR 

INV § 142 

 Bilaga 1:  Nu gällande avtal 

 

Som en direkt följd av ändringen till Lag om kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 
2016:1) som skedde genom ÅFS 74/2017 bör avtalet om barnskyddsjour som gällt 
sedan 2010 förlängas. Avtalet förlängdes senast inför år 2016, enligt den 
information om kommunernas socialtjänst som då fanns tillgänglig förlängdes 
avtalet att gälla till och med 31.12.2017. (Kommunstyrelsen 23 09 2015 § 204). 

Enligt den tidtabell för ikraftträdandet av kommunernas socialtjänst som är 
resultatet av ÅFS 74/2017 bör avtalet förlängas att gälla till och med 31.12.2019. 

I nuläget är det inte ändamålsenligt att revidera avtalstexten. 

 

Personal- och servicechefens förslag: Att invånarnämnden godkänner  tyst 
förlängning av befintligt avtal om barnskyddsjour till och med 31.12.2019 enligt 
Ålands kommunförbundets förslag. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 143 KVARTALSRAPPORT 3 ÅR 2017 INVÅNARNÄMNDEN 

INV § 143 

 Bilaga 2:  Kvartalsrapport III år 2017 Invånarnämnden, per den 30.09.2017 

 

Budgetuppföljning för enheterna samt allmänna synpunkter. 

●Invånarnämndens förvaltning 

●Socialvård 

●Äldreomsorg 

●Barnomsorg  

●Skola och fritidshem 

●NÅHD 

●Kultur och fritid 

●Centralkök 

 

  

Personal- och servicechefens förslag: Att invånarnämnden antecknar 
kvartalsrapporten per den 30.09.2017 för kännedom. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 144 DELGIVNINGAR 

INV § 144 

 LR: Förfrågan 161 U2, 01.09.2017 Forum för kollegialt arbete - FoKA 

 LR: Inbjudan 162 U2, 01.09.2017 Tutorlärarutbildning Åland 

 LR: beslut 167 U2, 14.09.2017 Projekt MultiPrimus, arbetsgrupp 

 LR: beslut 175 U2, 10.10.17 Basbelopp för landskapsandelen för driften av 
grundskolorna för åren 2017 och 2018. 

 LR: beslut 186 U2, 31.10.2017 IT-strategi för undervisningssektorn, 
remissförfarande.  

 Norra Ålands högstadiedistrikt beslut 23.11.2017 § 67. Förfrågan om 
gemensam barnomsorgsledare. 

 Alkohol-narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiskt program 2017-
2020, antaget av Ålands landskapsregering 23 november 2017 

 Slutrapport- utvärdering av nämndreformen i Finströms kommun. 

 

Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden antecknar informationen till 
kännedom. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 145 DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT 

INV § 145  
SOCIALFÖRVALTNING, ÄLDREOMSORG OCH BARNOMSORG 
Socialkansli, personalbeslut §§  
Faderskap   §§  

Barnatillsyn   §§  

Utkomststöd   §§  

Förebyggande utkomststöd  §§  

Barnskydd   §§  

Missbrukarvård och föreb åtg §§  

Närståendestöd  §§  

Sysselsättning   §§  

Handikappservice o spec.oms. §§  

Hemservice och äo, personal  §§  

Hemservice och äo, klienter  §§  

Barnomsorg, personalbeslut  §§ 209-218/17 IS 

Barnomsorg, placering  §§ - 

Barnomsorg, avgiftsbeslut  §§ BY2170046-2170049/IS 

Godby daghem, personalbeslut §§ 211-233/17 G-MD 

Emkarby daghem, personalbesl §§ - 

Pålsböle daghem, personalbesl §§ 121-126/17 G-MD 

Hemvårdsstöd   §§ 53-56/17 IS 

Moderskapsunderstöd  §§ - 

 

SKOLA 

Tjänstemannabeslut/C.J  §§ 43-53/17 

Tjänstemannabeslut/S.E  §§  

 

KULTUR- OCH FRITID 

Personalbeslut  §§ 25-35/17 I-LA 

Tjänstemannabeslut  §§  

  



                                                                 INVÅNARNÄMNDEN                PROTOKOLL NR 10 /28.11.2017 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   29.11.2017  

     
Sid 9 

Forts. § 145 

CENTRALKÖK 

Personalbeslut  §§  

 

PERSONAL- OCH SERVICECHEF 

Personalbeslut  §§  

 

Personal- och servicechefens förslag: Tjänstemannabesluten antecknas till 
kännedom. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 146 ANHÅLLAN OM SKOLGÅNG I ANNAN KOMMUN – KONFIDENTIELLT ÄRENDE 

INV § 146 
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§ 147 ANHÅLLAN OM SKOLGÅNG I ANNAN KOMMUN – KONFIDENTIELLT ÄRENDE 

INV § 147 
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§ 148 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION 

INV § 148 
●Invånarnämnden konstaterar att det uppkommer  nya  köptjänstkostnader inom 
skolbudgeten år 2018, ca 62.000 euro. 

 

Beslut: Informationen ges kommunstyrelsen till kännedom. 
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§ 149 MÖTETS AVSLUTANDE 

INV § 149 
Sammanträdet 28 november 2017 förklarades avslutat kl 19.15 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer: §§  139-145, 148-149 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: §§ -138,146-147 
 
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. 
 
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet: 

 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 
 
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 är 
 
Invånarnämnden i Finström 
Skolvägen 2 
22 410 Godby 
 
Paragrafer: §§ 138, 146-147 
 
Yrkandet skall 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. 

 
Rättelseyrkandets innehåll 
 
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av 
den som framställer det. 
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B E S V Ä R S A N V I S N I N G 
 
KOMMUNALBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ett beslut får överklagas genom 
kommunalbesvär på den grunden att 
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
2) den myndighet som fattas beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3) beslutet annars strider mot lag. 
 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer: §§ 
 
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslut. 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. 

 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer: §§  
 
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 
Besvärsskrift 
I besvärsskriften skall uppges 
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslut 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
 
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den 
som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. 
 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. 
 
Inlämnande av handlingarna 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan 
även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till 
posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 
 
Kommunens förvaltning kan vid behov bistå vid ändringssökande till Ålands förvaltningsdomstol. 
 
Ålands förvaltningsdomstol uppbär avgift i enlighet med L om domstolsavgifter. 


