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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
INVÅNARNÄMNDEN  

 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
16.02.2016 

 
Nr 
 
1 
 

Tid Tisdagen den 16 februari 2016 kl 16.30 

Plats Kommungården i Godby, Skolvägen 2 
 
Ärenden: 
 
§ 1 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET  
§ 2 PROTOKOLLJUSTERARE  
§ 3 FÖREDRAGNINGSLISTAN  
§ 4 DELGIVNINGAR  
§ 5 FÖRSLAG TILL ÄNDRING, DELEGERINGSORDNING FÖR INVÅNARNÄMNDEN I FINSTRÖMS KOMMUN; 11 § 

BESLUTANDERÄTT I ÖVRIGA PERSONALFRÅGOR  
§ 6 INFORMATION OM TYSTNADSPLIKT SAMT FÖRSLAG PÅ SAMMANTRÄDESTIDER FÖR INVÅNARNÄMNDEN  
§ 7 ÖPPENVÅRDSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER  
§ 8 MISSBRUKARVÅRD/ÅRSAVGIFT FÖR PIXNEKLINIKEN 2016  
§ 9 ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG FÖR 2016, ÅLANDS FOUNTAINHOUSE R.F./PELAREN  
§ 10 ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG FÖR FINSTRÖMS FÖRSTAHJÄLPGRUPP  
§ 11 SAMARBETSAVTAL FÖR FAMILJEARBETARE MELLAN KOMMUNERNA SUND, GETA, FINSTRÖM OCH 

SALTVIK  
§ 12 PERSONALSITUATIONEN PÅ DET GEMENSAMMA SOCIALKANSLIET FÖR FINSTRÖM OCH GETA  
§ 13 ANHÅLLAN OM VERKSAMHETSBIDRAG  
§ 14 ANHÅLLAN OM VERKSAMHETSBIDRAG  
§ 15 VERKSAMHETSBIDRAG 2016  
§ 16 DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT  
§ 17 TILLSÄTTANDE AV VAKANT TJÄNST  
§ 18 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  
 

Carolina Frisk, personal- och servicechef, enligt uppdrag á Regina Lindblom invånarnämndens ordförande. 
 
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 11.2.2016. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 22.2.2016. 
 

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

INV § 1  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  
 
Beslut: 
Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 
------------- 

§ 2 PROTOKOLLJUSTERARE 

INV § 2 
Utses protokolljusterare.  
 
Beslut:  
Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Freddie Forsman och Jonna 
Granberg. Protokolljustering sker torsdag 18 februari 2016 kl 15.00. 
------------- 

§ 3 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

INV § 3  
Godkänns föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
 
Beslut: 
Invånarnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan med tillägget 
”tillsättande av vakant tjänst” § 17, tidigare § 17 flyttas fram till § 18. 
-------------- 
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§ 4 DELGIVNINGAR 

INV § 4  
Förvaltningen delger invånarnämndens tillkännagivanden. 
Kommunfullmäktige 
17.11.2015 § 104 Kriterier för närståendevård 
17.11.2015 § 103 Arvodesstadga 
Ålands landskapsregering 
Beslut 127S1, 9.12.2015: Stöd till barn i barnomsorgen med annat modersmål än svenska 
2016  
Brev 128S1, 9.12.2015: Information om indexjusteringarna av arvoden och ersättningar 
för familjevårdare 
Brev 130 S1, 21.12.2015: Information om familjevårdares skydd vid olycksfall i arbetet och 
yrkessjukdomar fr.o.m. 01.01.2016. 
Beslut 1S2, 7.1.2016: socialvårdsplan 2016-2020, 
http://www.regeringen.ax/styrdokument-rapporter-publikationer/socialvardsplan-aland 
Beslut 7S2, 20.1.16: indexjustering av utkomststödets grunddel 
Information 13S2, 3.2.2016 Information angående förestående lagstiftningsreform 
Social- och hälsovårdsministeriet 
Kommuninfo 15/2015 Underhållsbidrag och underhållsstöd sjunker fr.o.m. 1.1.2016 

2016 
Institutet för välfärd och hälsa, THL 
14.12.2015 Information om nya faderskapslagen och rättsgenetiskt 
faderskapsundersökning from 01.01.2016. 
Övriga delgivningar 
Familjearbetaren arbetar 60 % för Finströms kommun fr.o.m. 18.1.2016 (i väntan på nytt 
avtal om familjearbete, då tillkommer ytterligare 10 % för Geta) 
Saltviks kommun, kmst 397 §/17.12.2015 förfrågan från Finströms kommun gällande 
samarbetsavtal inom individ- och familjeomsorg 
Oasen boende- och vårdcenter (fd. DGH), 17.12.2015: Debitering av kommunernas 
andelar för januari 2016 
Socialchefen deltagit i utbildning om den nya faderskapslagen den 3.2.2016 
Barnomsorgsledaren deltar tillsammans med daghemsföreståndarna i ”Förskolechef – 
pedagogiskt ledarskap baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet” 9-10.2.2016 
Stockholm. 

 
Personal- och servicechefens förslag: 
Invånarnämnden antecknar informationen till kännedom. 
 
Beslut: 
Invånarnämnden antecknar informationen till kännedom. 
----------- 
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§ 5 FÖRSLAG TILL ÄNDRING, DELEGERINGSORDNING FÖR INVÅNARNÄMNDEN I 
FINSTRÖMS KOMMUN; 11 § BESLUTANDERÄTT I ÖVRIGA PERSONALFRÅGOR 

INV § 5   
Bilaga 1: Förslag på ändring 
 
Delegeringsordningen för Invånarnämnden fastställdes av fullmäktige 26 11 2015 § 
88. För att underlätta tjänstemannabeslut när det gäller personalfrågor föreslås 
följande ändringar: 
● första stycket; skoldirektör och bespisningschef skrivs in 
● andra stycket; skolföreståndare skrivs in och bespisningschef stryks ut 
● punkt 3; max 14 dagar ändras till 3 månader. 
 
Personal- och servicechefens förslag:  
Att ovanstående förslag på ändringar görs. 
 
Beslut: 
Invånarnämnden fastställer ovan nämnda föreslagna ändringar samt tillägger att punkt 9 i 
§ 11 lyder; Interimistisk avstängning av en tjänsteinnehavare från tjänsteutövning. 
----------- 
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§ 6 INFORMATION OM TYSTNADSPLIKT SAMT FÖRSLAG PÅ SAMMANTRÄDESTIDER FÖR 
INVÅNARNÄMNDEN 

INV § 6  
Bilaga 2: Tystnadsplikt för invånarnämnden och dess personal, 39 § Grundskollagen, 13 § 
Barnomsorgslagen och 15 § Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 
 
Förslag på mötestider: 
Tisdag 8.3, tisdag 5.4, tisdag 10.5 och tisdag 14.6. Tidpunkt diskuteras vid mötet. 
 
Personal- och servicechefens förslag:  
Att ledamöterna skriver under tystnadsplikten samt fastställer mötestider. 

 
Beslut: 
Invånarnämndens mötestider fastställs enligt följande; 
Tisdag 8.3.2016 kl 18.30 
Tisdag 5.4.2016 kl 18.30 
Tisdag 10.5.2016 kl 18.30 
Tisdag 14.6.2016 kl 18.30 
 
Ledamöterna undertecknar tystnadsplikten och ett informationsblad angående ”allmänt om 
offentlighet, sekretess och tystnadsplikt i kommunal verksamhet” delas ut. 

 ------------ 
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§ 7 ÖPPENVÅRDSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER 

INV § 7 Bilaga 3: Plan för öppenvårdstjänster till frontveteranerna i Finströms kommun 2016 
Bilaga 4: Ansökan om öppenvårdstjänster för frontveteraner  
Bilaga 5: Beslut om öppenvårdstjänster för frontveteraner 
 
Statskontoret betalar årligen ut en ersättning för de kostnader som har uppkommit med 
anledning av öppenvårdstjänster och rehabilitering för frontveteraner och krigsinvalider med 
stöd av Militärskadelagen § 6a. Från år 2015 kan kommunerna på Åland välja om man önskar 
handlägga dessa tjänster. Socialarbetaren har meddelat till Statskontoret att ÅHS fortsättningsvis 
ska handlägga tjänsterna inom rehabilitering, men gällande öppenvårdstjänsterna fanns inte 
längre det alternativet utan Finströms kommun ska handlägga och erbjuda dessa tjänster. 
Ett belopp utbetalas till Finströms kommun utgående från antalet frontveteraner som är 
mantalsskrivna i kommunen och kostnaderna för tjänsterna inom öppenvården ersätts i sin 
helhet. Kostnaderna ska redovisas årligen till Statskontoret och resterande del som inte används 
ska återbetalas till Statskontoret. 
Socialarbetaren har tillsammans med äldreomsorgschefen i Saltvik utarbetat information, 
ansökan och beslutsunderlag för handläggningen av de öppenvårdstjänster som erbjuds till 
frontveteraner och föreslår inför invånarnämnden att handläggningen och besluten tas inom 
hemservicen. 
 
Socialchefens förslag: 
Föreslås att invånarnämnden godkänner ”Plan för öppenvårdstjänster till frontveteranerna i 
Finströms kommun 2016” samt blanketterna för ansökan och beviljande av detsamma. Föreslås 
att invånarnämnden delegerar till socialarbetaren med ansvar över äldreomsorg att handlägga 
öppenvårdstjänsterna till frontveteranerna som ersätts med medel från Statskontoret.  Under 
tiden 01.02-31.12.2016 föreslås att invånarnämnden delegerar till föreståndaren på Rosengård 
att handlägga öppenvårdstjänsterna till frontveteranerna som ersätts med medel från 
Statskontoret. 

 
Beslut: 
Invånarnämnden godkänner ”Plan för öppenvårdstjänster till frontveteranerna i Finströms 
kommun 2016” samt blanketterna för ansökan och beviljande av detsamma. Invånarnämnden 
delegerar till socialarbetaren med ansvar över äldreomsorg att handlägga öppenvårdstjänsterna 
till frontveteranerna som ersätts med medel från Statskontoret.  Under tiden 01.02-31.12.2016 
föreslås att invånarnämnden delegerar till föreståndaren på Rosengård att handlägga 
öppenvårdstjänsterna till frontveteranerna som ersätts med medel från Statskontoret. 
------------- 
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§ 8 MISSBRUKARVÅRD/ÅRSAVGIFT FÖR PIXNEKLINIKEN 2016 

INV § 8 Bilaga 6: Årsavgift 2016 
 

Kårkulla samkommun erbjuder svenskspråkiga missbrukare anstaltsvård vid Pixnekliniken i 
Malax. Vården bekostas genom att kommunerna som deltar i verksamheten betalar en årsavgift 
som uppgår år 2016 till 2,90 euro för varje svenskspråkig kommunmedlem baserat på 
folkbokföringen (samma kostnad som 2015). Kommunen kan därefter anlita kliniken i cirka 65 
dygn kostnadsfritt. Eventuella överstigande dygn faktureras med 109 €/dygn. En genomsnittlig 
vårdtid är 28 dygn. 
 
Går kommunen med i årsavgiftssystemet kan kommuninvånarna söka sig till Pixnekliniken för 
anstaltsvård för missbruk av alkohol och/eller droger utan remiss. Dock behöver de alltid först 
vara i kontakt med alkohol- och drogmottagningen, Mariehamns stad, som kommunen erhåller 
en rekommendation av där det skall framkomma att att vårdperioden motsvarar vårdbehovet. 
Självandelen för klienten är 49,50 euro/dygn (efter 16 dygn 22,10 euro). De kommuner som inte 
är med i årsavgiftssystemet kan välja att utfärda betalningsförbindelse för varje klient och 
betalar då en vårdavgift som år 2016 uppgår till 216 €/dygn.  
 
För Finströms kommuns del har årsavgiftssystemet varit till fördel tidigare år men 2015 sjönk de 
utnyttjade vårddygnen till 29 på årsbasis. Trots detta föreslås nu att kommunen fortsättningsvis 
2016 skall ingå i årsavgiftssystemet för att sedan utvärdera det inför 2017. Den totala kostnaden 
för år 2016 skulle vara ca 7 300 euro. I budgeten finns 8 000 euro upptaget för detta ändamål.  
 
Socialchefens förslag:  
Invånarnämnden beslutar att delta i Kårkulla samkommuns årsavgiftssystem år 2016, kostnaden 
påförs 24510-4322.  
 
Beslut: 
Invånarnämnden beslutar att delta i Kårkulla samkommuns årsavgiftssystem år 2016, kostnaden 
påförs 24510-4322.  
---------- 
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§ 9 ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG FÖR 2016, ÅLANDS FOUNTAINHOUSE 
R.F./PELAREN 

INV § 9 
Den 27 01 1026 inkom ansökan från Ålands Fountainhouse r.f./Pelaren om 
verksamhetsbidrag för 2016.  Av ansökan framkommer att Finströms kommun hade 223 
besöksdagar under 2015 fördelat på 11 medlemmar. 
Beräknade kostnader 2016: 40 x besöksdagar 2015= 40 x 223= 8.920 euro. 
Finströms kommun beviljade 5.000 euro i verksamhetsbidrag för 2015 (SocN § 5, 03 02 2015). 
 
Personal- och servicechefens förslag: 
Invånarnämnden beviljar Ålands Fountainhouse  r.f./Pelaren 5.000 euro i verksamhetsbidrag för 
år 2016. 
 
Beslut: 
Invånarnämnden beviljar Ålands Fountainhouse  r.f./Pelaren 5.000 euro i verksamhetsbidrag för 
år 2016. 
---------- 
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§ 10 ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG FÖR FINSTRÖMS FÖRSTAHJÄLPGRUPP 

INV § 10 
Kommunstyrelsen remitterade ärendet till Invånarnämnden 09 12 2015. Den 16 10 2015 inkom 
ansökan om verksamhetsbidrag, summa 3.500 euro i kommunalt bidrag för Finströms 
Förstahjälpen-grupp. Gruppen verkar vid olyckor tillsammans med Finströms Frivilliga brandkår. 
Vid efterspaningar bistår gruppen med hjälp till myndigheter såsom polis och gränsbevakning. 
Verksamheten sker genom Frivilliga Räddningstjänsten. Vid större evenemang har gruppen jour- 
verksamhet med första hjälp. 
 
Personal- och servicechefens förslag: 
Invånarnämnden beviljar Finströms Förstahjälpengrupp 2.500 euro i verksamhetsbidrag för år 
2016. 
 
Beslut: 
Invånarnämnden beviljar Finströms Förstahjälpengrupp 2.500 euro i verksamhetsbidrag för år 
2016. 
---------- 
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§ 11 SAMARBETSAVTAL FÖR FAMILJEARBETARE MELLAN KOMMUNERNA SUND, GETA, 
FINSTRÖM OCH SALTVIK 

INV § 11 
 Bilaga 7: Samarbetsavtal. 
 

Socialsekreterarna för Sund-Vårdö och Saltvik och socialchefen i Finström- Geta, 
kommundirektörerna för Finström, Geta, Saltvik och Sund har sammanträtt och diskuterat 
utkastet för avtalet. 
Finström har tidigare köpt 40 % av en heltids familjearbetare, nu är behovet 60 % av en heltid. 
Sund är huvudman för familjearbete. Medel finns upptaget i årets budget. 
 
Personal och servicechefens förslag: 
Att Invånarnämnden godkänner avtalet som börjar gälla 01.03.2016. 
 
Beslut: 
Invånarnämnden godkänner avtalet som börjar gälla 01.03.2016. Nämndens ordförande 
undertecknar avtalet. 
---------- 
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§ 12 PERSONALSITUATIONEN PÅ DET GEMENSAMMA SOCIALKANSLIET FÖR FINSTRÖM 
OCH GETA 

INV § 12 

Två av de ordinarie tjänstemännen vid socialkansliet inleder lagstadgade ledigheter under början 
av 2016. Socialchefen är beviljad familjeledighet under perioden 17.2-28.12.2016. Vikarie 
kommer att finnas på plats under tiden 1.3-31.12.2016. Socialarbetaren (barnskydd, 
utkomststöd) är beviljad familjeledighet under perioden 31.3.2016-7.2.2017, tjänsten har varit 
utannonserad men inga behöriga sökande har rekryterats. Tjänsten som socialarbetare 
(äldreomsorg/specialomsorg/handikappservice) har lediganslagits och en ny tjänsteinnehavare 
har utsetts, detaljer kring tillträdandet är dock ännu inte fastslagna. 
 
Med anledning av ovanstående har därmed de viktigaste arbetsuppgifterna fördelats mellan tre 
stycken tf socialarbetare som vardera kan arbeta 1-2 dagar per vecka under våren 2016, ev 
längre. De uppgiftsområden som prioriterats är beslutsfattande i utkomststöd, 
handikappservice/specialomsorg/stöd för närståendevård och familjerätt (för båda kommuner). 
Vik. socialchefen kommer att arbeta med klientarbete i barnskyddet tillsammans med vik. 
familjearbetaren. Föreståndaren vid Rosengård har också fått utökat ansvarsområde om hela 
äldreomsorgen i Finström under hela 2016, varvid andra arbetsuppgifter plockats bort och 
överförts på andra tjänsteinnehavare. 
 
Detta medför att en stor del av tjänsterna vid socialkansliet, med största sannolikhet, inte 
kommer att vara besatta under delar av/hela året 2016 och arbetet kommer att påverkas 
negativt. Det är troligt att utvecklingsarbete inte kommer att kunna genomföras så som planerat 
i budget 2016 samt att väntetiderna kommer att öka.  
 
Ytterligare information ges vid sammanträdet.  
 
Socialchefens förslag: 
Invånarnämnden antecknar informationen till kännedom. 

 
Beslut: 
Invånarnämnden antecknar informationen till kännedom och begär att inför nästa möte få ett  
förslag på nya lokaler för socialkansiet. 
---------- 
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§ 13 ANHÅLLAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 

SocN § 99, 24.11.2015 
 
Bilaga 1: Bidragsansökan/24.11.2015  
 
Ålands neurologiska förening r.f. har idag 211 medlemmar från alla åländska kommuner. 
Föreningens målsättning är att aktivera personer med funktionsnedsättning, att skapa 
gemenskap samt att ge information och stöd. 
Föreningen håller medlemsträffar samt ordnar träningstillfällen och andra tillställningar. De har 
också startat ett projekt gällande assistent-hundar där medlemmar erbjuds möjlighet att ansöka 
om assistenthund som ett handikapphjälpmedel. 
Föreningen anhåller om medel för sin verksamhet. 

 
Socialchefens förslag:  
Ärendet bordläggs med motiveringen att budgeten för 2016 inte ännu är fastslagen, ärendet 
behandlas på nytt då budgeten är fastslagen. 

 
Beslut: 
Socialnämnden beslöt enhälligt enligt förslag. 
--------- 

INV § 13  
Bilaga 8: Bidragsansökan/24.11.2015  
 
Socialchefens förslag: 
Anhållan avslås, budgeterade medel för ändamålet finns ej. 

 
Beslut: 
Invånarnämnden avslår anhållan i enlighet med förslag. 

 ---------- 
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§ 14 ANHÅLLAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 

SocN § 94, 12.10.2015 
 

Bilaga 19: Bidragsansökan/12.10.2015  
 

Ålands synskadade r.f. har idag 76 medlemmar, varav 47 är synskadade. Föreningens målsättning 
är att aktivera och skapa gemenskap för de synskadade i landskapet genom olika aktiviteter 
samt att ge information och stöd.  
Ålands synskadade r.f. anhåller om bidrag för verksamheten och taltidningen under år 2016. 
Föreningen ger ut bägge dagstidningarna som taltidningar. 

 
Socialchefens förslag:  
Anhållan avslås med motiveringen att budgeterade medel för ändamålet inte finns. 

 
Beslut:  
Socialnämnden beslöt att återremittera ärendet. 
------- 
 

INV § 14 
Bilaga 9: Bidragsansökan/12.10.2015  
 
Socialchefens förslag: 
Anhållan avslås med motiveringen att budgeterade medel för ändamålet inte finns. 

   
Beslut: 
Invånarnämnden avslår anhållan i enlighet med förslag. 

 ---------- 
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§ 15 VERKSAMHETSBIDRAG 2016 

INV § 15 
Bilaga 10: Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2016  

 
Ansökningshandlingarna finns till påseende på biblioteket. 
Invånarnämnden skall inom februari månad ta beslut om verksamhetsbidrag till föreningar 
i kommunen. Nio ansökningar har kommit in. Två ansökningar inlämnades för sent. 
Sammanställning över ansökningarna samt förslag till fördelning framgår av Bilaga 10. 
Förslaget har gjorts i samråd med fritidsledaren. 

 
 Kultur- och fritidschefens förslag: 
Invånarnämnden fördelar verksamhetsbidragen för 2016 enligt förslaget i Bilaga 10. Enligt 
kommunens kriterier utbetalas 50% av erhållet bidraget efter beslutet och resterade när bokslut 
och revisionsberättelse för senast avslutat verksamhetsår inlämnats. 
 
Personal- och servicechefens förslag: 
Att invånarnämnden beslutar enligt kultur- och fritidschefens förslag. 
 
Beslut: 
Invånarnämnden beslutar fördela föreningsbidrag för år 2016 enligt bilaga 10. 
---------- 
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§ 16 DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT 

INV § 16 
SOCIALFÖRVALTNING, ÄLDREOMSORG OCH BARNOMSORG 
Socialkansli, personalbeslut  §§ 65-72/15 och 1-14/16 
Faderskap   §§ 13-15/15 och  1-3/16 
Vårdnad och umgänge  §§ 43-49/15 och 1-1-8/16 
Underhåll   §§ 26-28/15 och 1-3/16 
Utkomststöd   §§ MB 129-180/15 och 1-36/16, PE 23-24/15 
Förebyggande utkomststöd  §§ 23-27/15 
Barnskydd   §§ MB 3-23/15 och 1-7/16, PE 1-34/15 och 1-2/16 
Missbrukarvård och föreb åtg §§ - 
Sysselsättning   §§ 1-2/16 
Handikappservice o spec.oms. §§ BD 7-11/15, PE 1-3/16 
Omsorg   §§ 33-38/15 och 1-2/16 
Äldreomsorg, personal  §§ 67-75/15 och 1-6/16 
Hemservice, personal  §§ 231-246/15 och 1-20/16 
Hemservice, klienter  §§ 21-22/15 och 1-3/16 
Barnomsorg, personalbeslut  §§ 129-155/15 och 1-15/16 
Barnomsorg, placering  §§ 52-55/15 
Godby daghem, personalbeslut §§ 150-178/15 och 1-7/16 
Emkarby daghem, personalbesl §§ 45-61/15 och 1-4/16 
Pålsböle daghem, personalbeslut §§ 83-102/15 och 1-8/16 
Barnomsorg, avgiftsbeslut  §§ 169-173/15 och 1-23/16 
Hemvårdsstöd   §§ H 2-35/15 (enl ny lag)  och 1-8/16 
Moderskapsunderstöd  §§ 23-24/15 och 1/16 
 
SKOLA 
Personalbeslut/C.J  §§ 8-9/16 
Personalbeslut/S.E  § 45/16 
 
KULTUR- OCH FRITID 
Personalbeslut  §§ 1-3/16 
 

Personal- och servicechefens förslag:  
Tjänstemannabesluten antecknas till kännedom. 
 
Beslut: 
Invånarnämnden antecknar tjänstemannabesluten till kännedom. 
---------- 
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§ 17 TILLSÄTTANDE AV VAKANT TJÄNST / EXTRA ÄRENDE 

LEDIGANSLÅENDE AV VAKANTA TJÄNSTER VID SOCIALKANSLIET 
SocN § 116/10.12.2015 

Socialchef Paulina Eklund är beviljad föräldra- och moderskapsledighet för perioden 
17.2-27.12.2016. Tjänsten behöver utannonseras och en vikarie anställas. 
Kommunstyrelsen har den 9.12.2015 § 288 behandlat ärendet och gett 
socialnämnden i uppdrag att ordna vikarie eller tillfälligt förordnande för hela eller 
del av tjänsten under ledighetsperioden. 
 
Tjänsten som socialarbetare heltid med arbetsuppgifter handikappservice, 
specialomsorg och det övergripande ansvaret över äldreomsorgen är vakant fr.o.m. 
04.01.2016. Socialarbetaren arbetar också med närståendestöd. 
 
Båda tjänsterna har kompetenskrav/behörighetskrav enligt FFS 804/92, dvs. 
socialarbetare.  

 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden utser en rekryteringsgrupp som får i uppgift att rekrytera ersättare 
för ett vikariat som socialchef (heltid) under tiden 17.2-27.12.2016 eller enligt 
överenskommelse samt en socialarbetare (heltid) fr.o.m. 4.1.2016 eller enligt 
överenskommelse tom 31.12.2017 med chans till förlängning beroende på 
eventuellt KST. Båda tjänsterna kräver behörighet enligt FFS 804/92. 
 
I rekryteringsgruppen föreslås representant från socialnämnden, vikarierande 
kommundirektör Erik Brunström samt socialchef Paulina Eklund att ingå.  
 
Socialnämnden delegerar beslutanderätt gällande anställning till 
rekryteringsgruppen. 
 
Beslut: 
Socialnämnden beslöt enligt förslag med tillägget att Helena Lundberg utses som 
socialnämndens representant i rekryteringsgruppen. 
------ 

 
INV § 17 

Rekryteringsgruppen har fattat beslut om att anställa Marika Harju till tjänsten som 
socialarbetare (heltid). Harju har fört fram begäran om att tjänsten skulle vara tills 
vidare (utan tillägget ”tom 31.12.2017 med chans till förlängning beroende på 
eventuellt KST.” som beslutades om vid senaste sammanträde). Harju har också ett 
löneanspråk som utreds vidare.  
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Personal- och servicechefens förslag: 
Invånarnämnden beslutar att personal- och servicechefen kan anställa Harju som 
socialarbetare på ett förordnande som är tills vidare. Tjänsten är inrättad som en 
ordinarie tills vidare tjänst.   
 
Övriga villkor enligt beslut av rekryteringsgruppen. Löneanspråket utreds vidare. 
 
Beslut: 
Invånarnämnden beslutar att personal- och servicechefen kan anställa Harju som 
socialarbetare på ett förordnande som är tills vidare. Tjänsten är inrättad som en 
ordinarie tills vidare tjänst.  Övriga villkor enligt beslut av rekryteringsgruppen. 
Löneanspråket utreds vidare. 
---------- 
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§ 18 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

INV § 18 
Sammanträdet förklarades avslutat kl 18.40. 
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: §§ 2-4, 6, 12, 16 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: §§ 1,5,7-11, 13-15, 17-18 
 
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: §§ 1, 5, 7-11, 13-15, 17-18 
 
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. 
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