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Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag av Roger Höglund, kommunstyrelsens ordförande.
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 22 februari 2019.
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 28 februari 2019.
Intygar Erik Brunström, kommundirektör

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 3/27.2.2019

§ 25 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
KS § 25
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet med
hänsyn till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 §, förvaltningsstadga
60-64 §§ och kommunstyrelsens beslut (KST § 32/2.3.2016).
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.

§ 26 PROTOKOLLETS JUSTERING
KS § 26
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 §
och förvaltningsstadgan 73 §.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Christofer Eriksson och
Miina Fagerlund.
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande.

§ 27 FÖREDRAGNINGSLISTAN
KS § 27
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 64 §.
Beslut:
Föredragningslistan godkänns i föreliggande form.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 28 februari 2019
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§ 28 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM
KS § 28/27.2.2019
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:
LR: Förlängd remisstid betänkande om offentlighetslag
LR: Begäran om yttrande över Lagförslag om fördelning av kompensation till kommunerna 2019
respektive Lagförslag om stöd till kommunernas IT-samordning
LR: Utlåtande över anhållan om understöd ur brandskyddsfonden
LR: Ansökan om rätt att äga och besitta fast egendom, ÅLR 2018/9167 (beviljas)
LR: Jordförvärv i Finström, ÅLR 2018/9412 (beviljas)
LR: Begäran om utlåtande över betänkande om offentlighetslagstiftning, ÅLR 2018/1436
LR: Beslut kring anhållan om hyreshöjning, ÅLR 2019/503 (beviljas)
LR: Utlåtande om målsättningar för detaljplan för Sandbolområdet i Godby, ÅLR 2019/973
LR: Beslut om antagande av socialvårdsplan 2019-2023, ÅLR 2019/99
Tjänstemannabeslut K.dir § 1/8.2.2019, Semester lantbr.sekr
Tjänstemannabeslut K.dir § 2/13.2.2019, Tjänsteförordnande vik ekon.chef (tom 31.3.2020)
Tjänstemannabeslut K.dir § 3/13.2.2019, Utlåtande över ansökan om jordförvärv (ÅLR 2018/10579)
Tjänstemannabeslut K.dir § 4/13.2.2019, Utlåtande över ansökan om jordförvärv (ÅLR 2019/276)
Hammarlands kommun, Förlängning av anbudstid […] andelar i Oasen kf
Referensgrupp för utveckling av budgetarbetet, prot 12.2.2019
Arbetsgrupp för uppföljning av nämnd- och förvaltningsreformen, prot 12.2.2019
InvN protokoll nr 2, 26.2.2019
SamN protokoll nr 2, 26.2.2019

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom.
Beslut:

§ 29 BUDGET: BUDGETUPPFÖLJNING JAN-DEC 2018
KS § 167/28.11.2018
Ekonomiförvaltningen har sammanställt en uppföljning över perioden januari till och med
december 2018, med ett preliminärt årsresultat, enligt bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar uppföljning 1-12 av budget 2018 jämte allmän förvaltning 1 2019 till
kännedom och för uppföljning 1-12 2018 till kommunfullmäktige för kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 28 februari 2019
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§ 30 PROJEKT NYTT EKONOMISYSTEM FÖR KOMMUNERNA
KS § 30/27.2.2019
Oy Abilita Ab meddelade under hösten 2018 att de inte kommer att förverkliga den nya ekonomiska rapporteringen för kommuner och samkommuner/kommunalförbund (XBRL) i Abilita
Ekonomiförvaltning. Detta medför att många kommuner och kommunalförbund på Åland som
har Abilita Ekonomiförvaltning inom 2019-2020 måste byta ekonomisystem. Representanter för
Jomala kommun, Åda Ab och Ålands kommunförbund har därför, efter att ha efterhört om
intresse från kommunrepresentanter, inlett ett projekt gällande upphandling av ett ekonomisystem för kommunerna på Åland. Som en del att detta arbete och för att få finansiering av
projektet har Ålands landskapsregering kontaktats.
Representanter för Ålands landskapsregering har vid ett möte 10.1.2019 meddelat att det finns
en möjlighet att genom avsatta medel i landskapsandelssystemet för IT-samarbetsprojekt få en
finansiering av projektet upp till 80 % av kostnaderna. För att få tillgång till dessa medel måste
projektet verkställas med hjälp av Åda Ab och en projektansökan, ett projektdirektiv och en
projektbudget måste inlämnas till landskapsregeringen. För att inleda projektet krävs även att en
kommun åtar sig att vara huvudman för projektet och att åtminstone en kommun eller ett
kommunalförbund formellt bindande meddelar att de är med i projektet. Projektet måste också
genomföras genom projektmodellen PPS (praktisk projektstyrning), där bland annat en styrgrupp
och åtminstone en projektgrupp måste tillsättas.
För att tillmötesgå dessa krav och för att få en finansiering av projektet har representanter för
Jomala kommun, Åda Ab och Ålands kommunförbund därför upprättat en projektansökan, ett
projektdirektiv och en projektbudget. Enligt upprättad projektbudget som innefattar att ta fram
upphandlingsunderlag, resurser för kravställning och investeringskostnader mm skulle kostnaden för projektet uppgå till ca 300.000 euro. I projektkostnaden ingår inte licenskostnaderna och
enskilda kostnader för kommuner och kommunalförbund då detta är kostnader kommunerna
och kommunalförbunden själva ska stå för. Med denna projektbudget och landskapsregeringens
preliminära besked om finansiering skulle kostnaden för kommunerna och kommunalförbunden
bli totalt ca 60.000 euro. För att fördela dessa kostnader behövs en modell. I och med att även
kommunalförbund kan vara med i projektet kan inte invånarantal eller skattekraft användas som
fördelningsnyckel. Efter noggrant övervägande har i stället omsättning valts som fördelningsnyckel. Detta bör även, då det rör ett ekonomisystem, vara den mest relevanta fördelningsnyckeln. Utkast till projektansökan, projektdirektiv och projektbudget enligt bilaga.
Tanken är att Åda Ab ska ha huvudlicensen och centralt administrera ekonomisystemet. På detta
sätt samlas kunskapen för de centrala delarna av ekonomisystemet hos en och samma part och
de enskilda kommunerna och kommunalförbunden behöver inte hantera licensfrågor och
centrala systemfrågor. I och med upplägget skapas även förutsättning för en gemensam rapportering och statistik samt gemensamma kontoplaner för kommunerna och kommunalförbunden.
Det måste dock framföras redan i detta skede att alla kommuner och kommunalförbund med
det planerade upplägget för projektet även framöver måste kunna hantera ekonomisystemet
och själva administrera kundspecifika frågor. Kommunerna och kommunalförbunden måste
också aktivt delta under projektets gång och personella resurser kommer att krävas under hela
Protokolljusterarnas signaturer
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projektet speciellt vid behovsanalysen, kravställningen och implementeringen av ekonomisystemet. För att genomföra projektet krävs därför att kommunerna och kommunalförbunden
tillsammans med Åda Ab tillsätter en styrgrupp och åtminstone en projektgrupp samt att
behövlig personal ställer upp under projektets gång.
Projektet är enligt nuvarande upplägg indelat i fyra faser och beräknas pågå från februari 2019
till december 2020:
1. Förstudie under februari 2019 till maj 2019
2. Upphandling under juni 2019 till december 2019
3. Implementering under december 2019 till augusti/september 2020
4. Övergång i förvaltning och slutrapportering under augusti 2020 till december 2020.
Tanken är således att alla kommuner och kommunalförbund som är med i projektet ”Ekonomisystem för kommunerna” ska kunna hantera budgetprocessen för budget 2021 och ekonomiplan
2022-2023 i det nya ekonomisystemet samt att när den nya ekonomiska rapporteringen för
kommuner och kommunalförbund (XBRL) förverkligas så ska det ske i det nya ekonomisystemet.
Alla kommuner och kommunalförbund som vill vara med i projektet måste ingå ett separat avtal
med Åda Ab. Då tidsplanen är relativt pressad för att få igång projektet och för att få tillgång till
stödmedel från landskapsregeringen bör ärendet behandlas så snabbt som möjligt.
Kommunstyrelsen i Jomala har beslutat att Jomala kommun åtar sig rollen som huvudman för
projektet ”Ekonomisystem för kommunerna” och befullmäktigar Åda Ab att mot redovisning för
Jomala kommuns räkning ta emot och administrera stödmedel som erhålls för projektet att
fakturera de kommuner och kommunalförbund som är med i projektet.
Kommunstyrelsen i Jomala beslöt inhämta bindande svar från samtliga kommuner och kommunalförbund på Åland ifall man ska vara med i projektet. De bindande svaren ska vara inlämnade
per e-post till info@jomala.ax senast 28.2.2019, med ”Ekonomisystem för kommunerna” i
meddelanderaden. Alla kommuner och kommunalförbund som vill vara med i projektet måste
sedan ingå ett separat avtal med Åda Ab.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att avge svar till Jomala kommun att man vill medverka i projektet för
nytt ekonomisystem för kommunerna och befullmäktigar kommundirektören att ingå behövliga
avtal för ändamålet. Som medlem i styrgrupp/projektgrupp utses Monica Koskinen.
Behövliga medel för projektet kommer att anhållas om i ett senare skede när kostnaden är känd.
Beslut:
Enligt förslag, med tillägget att kommunstyrelsen noterar att det i dagsläget används ett antal
olika ekonomisystem inom den offentliga sektorn och förutsätter därför att projektansvariga tar
fram alternativ för minst tre olika ekonomisystem samt kontinuerligt informerar kommunledningen om arbetet.

Protokolljusterarnas signaturer
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§ 31 FÖRSLAG TILL NY BYGGNADSORDNING FÖR FINSTRÖMS KOMMUN
SamN § 68/ 28.8.2018
Bilaga: Förslag till reviderad byggnadsordning.
Dagens gällande byggnadsförordning i Finström är från 1985. 2011 gjorde Ålands Landskapsregering ett modellförslag för kommunernas byggnadsordningar enligt nuvarande Plan- och
bygglag (2008:102).
Enligt PBL (2008/102) 8 § står följande om kommunernas byggnadsordning:
”8 §. Byggnadsordning
Kommunen kan göra upp en byggnadsordning. I byggnadsordningen kan bestämmelser tas in som förutsätts av de
lokala förhållandena och som är nödvändiga för ett planmässigt och lämpligt byggande, att skydda natur- och
kulturvärden, att markanvändningen ska medföra minsta möjliga negativa miljöpåverkan samt för att en god
livsmiljö ska kunna skapas och bevaras. Bestämmelserna i byggnadsordningen kan gälla tomters beskaffenhet,
byggnaders utformning och placering, anpassning av byggnader till miljö och omgivning, byggnadssättet,
planteringar, inhägnader och andra konstruktioner, vården av den bebyggda miljön, ordnandet av vatten och
avlopp, minsta storlek på tomt, byggnadsrätt, avstånd till strand, antalet byggnader som får placeras på tomten
samt definiering av ett område i behov av planläggning. Om man i byggnadsordningen tar in villkor för minsta
storlek på tomt, byggnadsrätt, minsta avstånd till strand eller antalet byggnader som får placeras på tomten ska
detta motiveras i byggnadsordningen. Byggnadsordningens bestämmelser kan variera för olika områden i
kommunen. Bestämmelserna i byggnadsordningen tillämpas inte om något annat bestäms om saken i en
generalplan eller i en detaljplan. Bestämmelserna i byggnadsordningen får inte vara oskäliga för markägare och
andra rättsinnehavare. Landskapsregeringen ska göra upp en modell för kommunernas byggnadsordningar.”

Byggnadsinspektörens förslag:
Nämnden diskuterar igenom det reviderade förslaget för vidare behandling i Samhällsnämnden
under hösten. Sedan skickas förslaget vidare till Kommunstyrelsen som nästa led i
antagningsprocessen av den reviderade byggnadsordningen.
Beslut: Beslut enligt förslag
SamN § 18/26.2.2019
Bilaga: Förslag till ny byggnadsordning.
Byggnadsinspektören har arbetat vidare med ett förslag till ny byggnadsordning.
Bilagan har omarbetats efter Nämndens kommentarer samt anpassats till Finström.
Byggnadsinspektörens förslag:
Samhällsnämnden godkänner förslaget till en ny byggnadsordning. Förslaget sänds vidare till
Kommunstyrelsen som tar ställning till Samrådsmöte enligt PBL §9.
Beslut: Beslut enligt förslag.
KS § 31/27.2.2019
Plan- och bygglagen reglerar antagande av byggnadsordning och samrådsmötesförfarande:
”9 §. Antagande av byggnadsordningen
Byggnadsordningen antas av kommunfullmäktige. När byggnadsordningen bereds ska i
tillämpliga delar bestämmelserna i 30 § om hörande i beredningsskedet och i 31 § om
utställande av planförslag iakttas varvid även landskapsregeringen skall höras.”
Protokolljusterarnas signaturer
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”30 §. Hörande i beredningsskedet
När en plan utarbetas ska andra kommuner, myndigheter, juridiska personer och enskilda som
berörs av förslaget ges tillfälle till samråd och att yttra sig antingen skriftligen eller muntligen när
det är ändamålsenligt med tanke på planens syfte och betydelse. Syftet med hörandet är att
förbättra beslutsunderlaget och ge möjligheter till insyn och påverkan. Resultatet av hörandet
och förslag med anledning av de synpunkter som har framförts ska redovisas då planförslaget
ställs ut. ”
”31 §. Utställande av planförslag
Innan en plan antas ska kommunen ställa ut förslaget under minst 30 dagar. Kommunmedlemmar och de som anges i 30 § 1 mom. har rätt att under utställningstiden skriftligen framföra
synpunkter på planförslaget. Ett förslag till ändring av en detaljplan som har ringa verkningar
behöver dock inte vara utställd under mer än 14 dagar. Meddelande om att planförslaget ska
ställas ut ska senast sju dagar före utställningen sändas per brev till kommuner som berörs av
förslaget samt till markägare och andra av kommunen kända innehavare av mark inom
planområdet. Ett meddelande behöver dock inte sändas om personen ifråga har godkänt
planförslaget.”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar förslag till ny byggnadsordning och ger samhällsnämndens
förvaltning i uppdrag att kalla till samrådsmöte måndag 18 mars kl 18:00 på Kommungården i
Godby. Angränsande kommuner samt landskapsregeringen och andra berörda instanser och
personer enligt PbL 30 § bjuds in och delges förslaget inför mötet.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer
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§ 32 ÅTGÄRDER FÖR INOMHUSMILJÖ PÅLSBÖLE DAGHEM
SamN § 19/ 27.2.2019
Bilaga A: Protokollsutdrag inomhusluftsgruppmöten (via e-post)
Bilaga B: Inspektionsrapport konstruktioner (via e-post)
Bilaga C: Tidigare underhåll (via e-post)
Bilaga D: Åtgärdsförslag och ritningar
Bilaga E: Kostnadsuppskattning
Från hälsoundersökningar har det framkommit att personal i Pålsböle daghem upplever besvär
med inomhusluften.
Kommunen har utfört flera underhållsåtgärder för att förbättra inomhusmiljön, men personalen
har upplevt att detta inte hjälpt.
September 2018 initierades en inomhusluftarbetsgrupp som började utreda problemen
noggrannare tillsammans med arbetarskyddet och ÅMHM.
November 2018 stängde man en del av daghemmet för att öppna konstruktionerna och närmare
undersöka det som framkom i inspektionsrapporten av konstruktionerna.
Gruppen har haft 6 protokollförda möten där man diskuterat möjliga lösningar kring
verksamheten i daghemmet och vilka åtgärdsförslag man tror är rimliga.
Gruppen och sakkunniga bedömer att bästa lösningen är att renovera daghemmet genom att
sanera och byta ut dåliga material och att verksamheten under tiden kan fortgå i enklare
baracker i direkt anslutning till befintlig avdelning. Rivningsarbeten initierades direkt på sådant
vis att dessa påverkar den dagliga verksamheten så lite som möjligt.
Gruppen har också diskuterat möjligheter att samordna verksamheten på andra håll i
kommunen, men personal, utevistelse, logistik med mat resulterar i att man gör bedömningen
att detta inte är försvarbart varken ur verksamhets- eller ekonomiskt perspektiv.
Renoveringen belastar driftsbudgeten märkbart och kan innebära att utökning av teknisk sektors
ram eller prioriteringar bland årets projekt kommer vara nödvändiga under året.
Planerings- och utvecklingschefens förslag:
Samhällsnämnden antecknar ärendet till kännedom och delger det kommunstyrelsen till
kännedom.
Beslut: Beslut enligt förslag.

KS § 32/27.2.2019
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar ärendet till kännedom och uppmanar samhällsnämnden att se över
möjligheterna till alternativa lösningar, eventuella omprioriteringar inom resultatområdets
verksamhetsmål eller behov av anhållan om tilläggsmedel för ändamålet.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 28 februari 2019
9 (17)

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 3/27.2.2019

§ 33 UTLÅTANDE: LAGFÖRSLAG OM ÄLDRELAG FÖR ÅLAND
InvN § 6/26.2.2019
Bilaga 4: Synpunkter över förslag till äldrelag för Åland
Ålands landskapsregering har av den 23 januari 2019 kommit in med en begäran om
utlåtande över ett förslag till äldrelag för Åland.
Svar önskas i elektronisk form till registrator@regeringen.ax senast 1 mars 2019.
Förlängd remisstid till 12.3.2014.
Remisshandlingarna kan hämtas från landskapsregeringens hemsida
www.regeringen.ax under rubriken ”Lagstiftning” och ” Remisser”.
Personal- och servicechefens förslag:
Invånarnämnden godkänner synpunkter över förslag till äldrelag för Åland och
översänder dessa till kommunstyrelsen.
Beslut: Enligt förslag.
KS § 33/27.2.2019
Ålands kommunförbund har 15.2 behandlat ett omfattande utlåtande över lagstiftningspaketet med förslag till socialvårdslag, äldrelag, lag om yrkesutbildade i
socialvården samt lag om klienthandlingar i socialvården.
När det gäller äldrelagen anmärker kommunförbundet bland annat på de
ekonomiska konsekvensbedömningarna och obalansen i fördelningen mellan
institutionsvård och andra omsorgsformer.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar invånarnämndens synpunkter kring förslag till äldrelag
för Åland och avger dessa såsom kommunens utlåtande, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen ger också uttryckligt understöd för grunderna i de synpunkter
som framförs i utlåtande från Ålands kommunförbund.
Beslut:
Enligt förslag.
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§ 34 UTLÅTANDE: LAGFÖRSLAG OM SOCIALVÅRD
InvN § 7/26.2.2019
Bilaga 5: Förslag till utlåtande, Landskapslag om socialvård
Ålands landskapsregering har den 17.1.2019 sänt lagförslag om landskapslag om
socialvård på remiss till bl.a. de åländska kommunerna. Lagförslaget är efterlängtat.
Remisstiden gäller till den 27.2.2019 och är förlängd till 12.3.2014.Eventuella
synpunkter skall inlämnas elektroniskt under adress registrator@regeringen.ax
Remisshandlingarna kan hämtas från landskapsregeringens hemsida
www.regeringen.ax under rubriken ”Lagstiftning” och ” Remisser”.
Kommunstyrelsen har begärt invånarnämndens utlåtande avseende lagförslag om
socialvårdslagen.
Avsikten är att lagen ska träda i kraft 01.01.2020. Den nya socialvårdslagen följer i
huvudsak rikets socialvårdslag. Lagen är mer detaljerad än tidigare och innehåller
bestämmelser om klientprocessen. Avsikten är att stärka basservicen för barn och
unga. Barnfamiljer ska i större utsträckning få hemservice med stöd av lagen.
Bestämmelser om förebyggande barnskydd och öppenvård som i dagsläget finns i
barnskyddslagen flyttas till socialvårdslagen. Avsikten är att sänka tröskeln för att
barnfamiljer och unga att söka hjälp och på så sätt nå dem i ett tidigare skede, vilket
kan minska behovet av mer ingripande korrigerande åtgärder inom barnskyddet.
Lagen innehåller också bestämmelser om multiprofessionellt samarbete där
socialvården vid behov ska samarbeta med andra myndigheter och sektorer så att
servicehelheter som tillgodoser klientens behov uppnås.
Vissa förändringar föreslås också i bl.a. landskapslag om Ålands hälso- och sjukvård
samt i blankettlagstiftningen om barnskydd., familjevård etc.
Ålands kommunförbund har en grundlig genomgång av hela lagförslaget som
kommunen med fördel kunde omfatta.
Socialchefens förslag:
Invånarnämnden omfattar socialchefens förslag till yttrande enligt bilaga.
Beslut: Enligt förslag.
KS § 34/27.2.2019
Ålands kommunförbund har 15.2 behandlat ett omfattande utlåtande över lagstiftningspaketet med förslag till socialvårdslag, äldrelag, lag om yrkesutbildade i
socialvården samt lag om klienthandlingar i socialvården.
När det gäller socialvårdslagen välkomnar kommunförbundet en totalreform av
socialvårdslagstiftningen, men anmärker bland annat på de ekonomiska
konsekvensbedömningarna och tidtabellen för såväl remissförfarandet som för
genomförande av lagpaketet. De nya lagarna innebär ökade krav på kommunerna
och ikraftträdandet bör samordnas med förverkligandet av KST.
Protokolljusterarnas signaturer
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar invånarnämndens synpunkter kring förslag till socialvårdslag för Åland och avger dessa såsom kommunens utlåtande, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen ger också uttryckligt understöd för grunderna i de synpunkter
som framförs i utlåtande från Ålands kommunförbund. De ekonomiska
förutsättningarna jämte tidpunkten för lagens genomförande behöver med
nödvändighet ses över.
Beslut:
Enligt förslag, med tillägg av upplevd oklarhet kring avsedd tillämpning av 2 § vs 36
§ beroende på ålder 65 respektive 75 års ålder.
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§ 35 UTLÅTANDE: LAGFÖRSLAG OM KLIENTHANDLINGAR I SOCIALVÅRDEN
InvN § 8/26.2.2019
Bilaga 6: Förslag till utlåtande, Lag om klienthandlingar inom socialvården
Ålands landskapsregering har den 17.1.2019 sänt lagförslag om klienthandlingar
inom socialvården på remiss till bl.a. de åländska kommunerna. Remisstiden gäller
till den 27.2.2019 och är förlängd till 12.3.2014. Eventuella synpunkter skall
inlämnas elektroniskt under adress registrator@regeringen.ax
Remisshandlingarna kan hämtas från landskapsregeringens hemsida
www.regeringen.ax under rubriken ”Lagstiftning” och ” Remisser”.
Kommunstyrelsen har begärt invånarnämndens utlåtande avseende lagförslag om
klienthandlingar i socialvården.
Lagen ska tillämpas på alla typer av klienthandlingar (dokument, elektroniska
dokument osv) och ska tillämpas av tillhandahållare av såväl offentliga som privata
socialvårdstjänster. Målsättningen är att skapa enhetliga klienthandlingar genom
bestämmelser som föreskriver vilka klientuppgifter som skall antecknas i
socialvårdens klienthandlingar. Avsikten är att lagen ska träda i kraft 01.01.2020.
Socialchefens förslag:
Invånarnämnden omfattar socialchefens förslag till yttrande enligt bilaga.
Beslut: Enligt förslag.
KS § 35/27.2.2019
Ålands kommunförbund har 15.2 behandlat ett omfattande utlåtande över lagstiftningspaketet med förslag till socialvårdslag, äldrelag, lag om yrkesutbildade i
socialvården samt lag om klienthandlingar i socialvården.
När det gäller lag om klienthandlingar framhäver kommunförbundet bland annat de
omfattande utmaningarna i att få i bruk de tekniska lösningar som förutsätts för att
svara mot de högt ställda krav som ställs enligt lagförslaget.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar invånarnämndens synpunkter kring förslag till lag om
klienthandlingar inom socialvården och avger dessa såsom kommunens utlåtande,
enligt bilaga.
Kommunstyrelsen ger också uttryckligt understöd för grunderna i de synpunkter
som framförs i utlåtande från Ålands kommunförbund, särskilt rörande tidsplanen
för genomförande.
Beslut:
Enligt förslag.
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§ 36 UTLÅTANDE: LAGFÖRSLAG OM YRKESUTBILDADE I SOCIALVÅRDEN
InvN § 9/26.2.2019
Bilaga 7: Förslag till utlåtande, Lag om yrkesutbildade personer i socialvården
Ålands landskapsregering har den 17.1.2019 sänt lagförslag om yrkesutbildade
personer i socialvården på remiss till bl.a. de åländska kommunerna. Remisstiden
gäller till den 27.2.2019 och är förlängd till 12.3.2014. Eventuella synpunkter skall
inlämnas elektroniskt under adress registrator@regeringen.ax
Remisshandlingarna kan hämtas från landskapsregeringens hemsida
www.regeringen.ax under rubriken ”Lagstiftning” och ” Remisser”.
Kommunstyrelsen har begärt invånarnämndens utlåtande avseende lagförslag om
yrkesutbildade personer i socialvården.
Lagförslaget innebär behörighetsvillkor för samt bestämmelser om
legitimeringsförfarande för att få verka som socialarbetare och socionom på Åland. I
lagförslaget föreslås även bestämmelser om att få använda skyddad
yrkesbeteckning som närvårdare inom socialvården på Åland. I lagförslaget ingår
även bestämmelser om yrkeskvalifikationer för att verka på Åland som
socialarbetare, socionom och närvårdare för personer som har utländsk utbildning.
Även närmare bestämmelser om tillsyn och påföljder för en yrkesutbildad persons
felaktiga förfarande i arbetet.
Avsikten är att lagen ska träda i kraft 01.01.2020.
Socialchefens förslag:
Invånarnämnden omfattar socialchefens förslag till yttrande enligt bilaga.
Beslut: Enligt förslag.
KS § 36/27.2.2019
Ålands kommunförbund har 15.2 behandlat ett omfattande utlåtande över lagstiftningspaketet med förslag till socialvårdslag, äldrelag, lag om yrkesutbildade i
socialvården samt lag om klienthandlingar i socialvården.
När det gäller lag om yrkesutbildade framhäver kommunförbundet det som positivt
att kompetenskraven uppdateras men att kraven är högt ställda och att kompetensförsörjningen därför blir en allvarlig utmaning framöver, här liksom i riket.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar invånarnämndens synpunkter kring förslag till lag om
yrkesutbildade i socialvården och avger dessa såsom kommunens utlåtande, enligt
bilaga.
Kommunstyrelsen ger också uttryckligt understöd för grunderna i de synpunkter
som framförs i utlåtande från Ålands kommunförbund, jämte där framförda
konkreta förslag till kompetenskartläggning.
Beslut:
Enligt förslag.
Protokolljusterarnas signaturer
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§ 37 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Beslut:
Sammanträdet förklaras avslutat kl 18:39. Besvärsanvisning bifogas protokollet.
-------------
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ANVISNING FÖR YRKANDE PÅ RÄTTELSE OCH BESVÄR
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:

25-29, 37

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

30-36

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. 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
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