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Carolina Frisk, personal- och servicechef, enligt uppdrag á Torbjörn Björkman, invånarnämndens 
ordförande. 
 
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 12 juni 2019. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 19 juni 2019. 
 

Intygar Carolina Frisk, Personal- och servicechef 



                                                                 INVÅNARNÄMNDEN                     PROTOKOLL NR 4/ 18.6.2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 19 juni 2019  

 3 (15)  

 

§ 44 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

InvN § 44/ 18.6.2019 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  

Beslut: Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och 
beslutfört. 

 

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

§ 45 PROTOKOLLJUSTERARE 

InvN § 45/ 18.6.2019 
Utses protokolljusterare.  

Beslut: Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Leif Karlsson och 
Håkan Lundberg. 

Justering sker direkt efter mötet, kommungården. 

  

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

§ 46 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

InvN § 46/ 18.6.2019 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 

Beslut: Invånarnämnden beslutar godkänna föredragningslistan. 

 

------------- 
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§ 47 INFORMATION OM VERKSAMHETEN, BJÖRKKÖ 

InvN § 38/ 18.6.2019 
 

Besök till Björkkö AB för verksamhetsinformation. 

 

 

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

Beslut: Enligt förslag. 

 

------------  
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§ 48 FRITIDSVERKSAMHETEN I FINSTRÖMS KOMMUN 

InvN § 48/ 18.6.2019 
 

   
•Bilaga 1: Utredning om Fritidsverksamheten i Finströms kommun 

 

Invånarnämnden har framfört önskemål om extern utredning beträffande den 
tillfälliga fritidsverksamhetslösningen. Carolina Sandell har anlitats för uppgiften. 

 

Personal- och servicechefens förslag:  Invånarnämnden omfattar rapporten och 
överför ärendet till kommunstyrelsen. 

Beslut: Antecknar till kännedom. 
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§ 49 SAMARBETE KRING EN TILLFÄLLIG FLYKTINGSAMORDNARE 

InvN § 49/ 18.6.2019 
 

•Bilaga 2: Protokoll från Jomala kommun 3.6.2019, ankom 6.6.2019 

 

InvN § 35/ 26.3.2018 
Kommunfullmäktige i Finström beslut genom § 38/28.9.2018 att ta emot 
kvotflyktingar till ett antal om en till två familjer om totalt max sex personer under 
år 2018. Kommunen har ingått avtal med NTM-centralen. En bostad är reserverad. 
För tillfället bereder inrikesministeriet om hur årets kvot ska fördelas mellan 
kommunerna, trolig ankomst efter sommaren. 

 

Frågan om samarbete kring en tillfällig gemensam flyktingsamordnare har 
diskuterats på tjänstemannanivå mellan Finström, Lemland och Jomala. 
Regelbundna tjänstemannamöten hålls och diskussion om vilken kommun som kan 
vara huvudman. 

 

Resursbehovet är en person på heltid, under 3+12 månader (planerings- och 
förberedande tid + det direkta integrationsarbetet med familjerna). Jomala 
kommun överväger att, ifall kommunerna inte blir tilldelade kvotflyktingar, ta emot 
flyktingar som beviljats asyl i Finland. Jomala är intresserad att få besked om 
Finströms kommun överväger detta och har intresse av en gemensam 
flyktingsamordnare. Svar önskas om möjligt senast 22.3.2018. 

 

Personal- och servicechefens förslag: Att invånarnämnden ställer sig positiv för en 
tillfällig gemensam flyktingsamordnare tillsammans med kommunerna Lemland och 
Jomala. Att en person anställs på heltid under 3+12 månader, under förutsättning 
att kommunerna tar emot kvotflyktingar under år 2018. Samt förslag om att Jomala 
kommun står som huvudman för den tillfälliga gemensamma flyktingsamordnaren. 
Föreslås att paragrafen justeras omedelbart. 

 

Beslut: Enligt förslag. 

 

InvN § 49/ 18.6.2019 
 

Jomala kommun önskar efterhöra om det finns behov av att förlänga samarbetet 
kring den gemensamma tillfälliga befattningen som integrationssamordnare. Svar  
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önskas senast 9.8.2019. Kommunstyrelsen har även beslutat tillfråga Mariehamns 
stad om de är intresserade av att delta i samarbetet. 

 

För Finströms del finns det fortsatt behov av en tillfällig och gemensam 
integrationssamordnare. Behov finns för 6 månader. Kalkylerade ersättningar för 
kvotflyktingar utbetalas från UF-centret under 4 års tid medan tolktjänst ersätts så 
länge det behövs, d.v.s. utan bortre tidsgräns. 

 

Personal- och servicechefens förslag: Att invånarnämnden ställer sig positiva till en 
fortsatt gemensam och tillfällig befattning som integrationssamordnare för 6 
månader med Jomala kommun som huvudman. 

Beslut: Enligt förslag. 

 
 

 

 

------------  
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§ 50 DELGIVNINGAR  

InvN § 50/ 18.6.2019 
 

•Kommunstyrelsen 15.5.2019 § 97: Kommunstyrelsen föreslår enligt invånar-
nämndens förslag, att socialvårdens ram i budget för år 2019 utökas med 191 865 
euro för att täcka kostnader för institutionsvård inom barnskyddet samt 38 000 
euro för öppna stödåtgärder inom barnskyddet. 

 

 •Budget 2020. Budgetdirektiv fastställs i kommunstyrelsen 5 juni och budget-
seminarium hålls i anslutning till kommunfullmäktige 13 juni, kl. 15-18, på 
Breidablick. Nämndernas budgetförslag lämnas in inom september och 
ledningsgrupp och politiska presidierna, inklusive nämndordföranden, håller ett 
uppföljningsmöte inom oktober inför skattesatsernas fastställande i november och 
budgetens slutbehandling i december. 

Direktiv inför fastställande av budgetramar år 2020: Vart är vi på väg? 

 

•Ålands förvaltningsdomstol 40/2019. 

 

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

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 51 KONFIDENTIELLT ÄRENDE/RÄTTELSEYRKANDE UTKOMSTSTÖD 

InvN § 51/ 18.6.2019 

Bilaga 3:  

Bilaga 4:  

Bilaga 5:  

Bilaga 6:  

Bilaga 7:  
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§ 52 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION 

InvN § 52/ 18.6.2019 

Förslag på mötestider för invånarnämnden: 

Tisdag 27.8.2019 (om behov finns) kl. 18.30. 

Tisdag 24.9.2019, budgetmöte, kl. 16.30, Källbo skola 

Tisdag 5.11.2019 kl. 18.30, Kommungården 

Tisdag 10.12.2019 kl.18.30, Kommungården 

 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 53 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

InvN § 53/ 18.6.2019 

Beslut: 

Sammanträdet förklarades avslutat kl 19:47. 

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: §§ 47-48, 50,52-52 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet: §§ 44-46, 49 
 
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:  
Invånarnämnden i Finström 
Skolvägen 2 
22 410 Godby 
 
Paragrafer i protokollet:  §§ 44-46,49  
 
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. 
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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. 
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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:  § 51 
 
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas 
nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 
 
I besvärsskriften 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 besvärsskriften 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 
 
Paragrafer i protokollet:   
 


