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Plats 
Närvarande 

Övriga närvarande 
 
 
 
 
 
 

Ärenden 

Underskrifter 

 

 

Protokolljustering 

 

Sammanträdet är kungjort  

Protokollet framlagt till påseende  

Intygar 

Utdragets riktighet bestyrkes 

 

Underskrift 

KOMMUN 

INVÅNARNÄMNDEN  

 
SAMMANTRÄDEPROTOKOLL
 
25.04.2017 
 

Tisdagen den 25 april 2017 kl 18.30 -20.00 
 
 Godby daghem 
Ledamöter: 

 Mattsson Åke, ordf.(ej § 55) 

 Lundberg Håkan, viceordf. 
 Forsman Freddie  
 Granberg Jonna 
 Granesäter Erica 
 Berndtsson Cecilia 
 Pastoor Frederik (ordf. för § 55) 

 

Ersättare:
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Andersson Inger-Louise, biblioteks- och kulturchef
Andersson Jana, föreståndare 
Ekholm Sofi, skolföreståndare 
Eklund Paulina, socialchef 
Johansson Cecilia, skoldirektör §§ 50-55 
Pihlakoski Tiia-Maria, bespisningschef 
Sjöstrand Ingela, barnomsorgsledare §§ 50

 

Brunström Erik, kommundirektör 

Höglund Roger, kommunstyrelsens ordförande

§§ 50 -61 

Godby den 26.04.2017  

  

Åke Mattsson Frederik Pastoor 
Ordförande Ordförande § 55 

 
 

Godby den 26.04.2017  

Maj-Gunn Lignell 
Protokolljusterare 

Freddie Forsman
Protokolljusterare

Godby den 19.04.2017  

Godby den 27.04.2017 
 

 

Carolina Frisk 
Personal- och servicechef 

 

Godby den  

  

Carolina Frisk, PoS-chef  

PROTOKOLL 
 
Nr 
 
4 
 

Ersättare: 
 Laaksonen Robert 

 Lignell Maj-Gunn 
 Naely Arezoo 
 Kvist-Mattsson Fredrika 
 Virtanen Christoffer 
 Gripenberg Jonas 
 Johansson Joakim 

, kommunstyrelsens representant 
 

och kulturchef §§ 50-54 

 

§§ 50-61 

Höglund Roger, kommunstyrelsens ordförande 

Carolina Frisk 
Sekreterare  

Freddie Forsman 
Protokolljusterare 



 

 

 

 
FINSTRÖMS KOMMUN
 
INVÅNARNÄMNDEN

Tid  

Plats 
 

ÄRENDEN: 

 
§ 50 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTF
§ 51 PROTOKOLLJUSTERARE 
§ 52 FÖREDRAGNINGSLISTAN 
§ 53 UNGDOMENS HUS 
§ 54 KULTURBIDRAG 
§ 55 VAL AV KLASSLÄRARE 
§ 56 UTÖKNING AV RESURSER INOM BARNOMSOR
§ 57 ANMÄLNINGSPLIKTIG SOCIAL SERVICE
§ 58 DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT
§ 59 DELGIVNINGAR 
§ 60 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION
§ 61 MÖTETS AVSLUTANDE 
 

Carolina Frisk, personal- och servicechef
 
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits 
 
Protokollet kungörs och framläggs till 
 

Intygar Carolina Frisk, personal- och servicechef

KOMMUN 

INVÅNARNÄMNDEN  

 
FÖREDRAGNINGSLISTA
 
25.04.2017 

Tisdagen den 25 april 2017 kl 18.30 

Godby daghem 

AGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

URSER INOM BARNOMSORGEN 
IG SOCIAL SERVICE 

JÄNSTEMANNABESLUT 

CH DISKUSSION 

och servicechef, enligt uppdrag á Åke Mattson invånarnämndens ordförande

anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den

till allmänt påseende vid kommungården i Godby 

och servicechef 

2 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
Nr 
 
4 
 

invånarnämndens ordförande. 

den 19.04.2017. 

kommungården i Godby den 27.04.2017. 



                                                                 
 

Protokolljusterarnas signaturer 

   

   

   

§ 50 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

INV § 50  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande. 
 
Beslut: 
Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen 

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

§ 51 PROTOKOLLJUSTERARE 

INV § 51 
Utses protokolljusterare. 
 
Beslut:  
Invånarnämnden beslutar att till pr
Freddie Forsman, justering sker 26
 
------------- 

§ 52 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

INV § 52  
Godkänns föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur.
 
Beslut: Invånarnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan.
 
 
-------------- 
 
 

  

                                                     INVÅNARNÄMNDEN                PROTOKOLL 

Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby  

27.04.2017  

  
Sid 3 

HET OCH BESLUTFÖRHET 

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

Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.

Utses protokolljusterare.  

Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Maj-Gunn Lignell och 
Freddie Forsman, justering sker 26.04.2017 kl. 14.45, Kommungård

Godkänns föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur.

Invånarnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan.

PROTOKOLL NR 4 /25.04.2017 

Utdragets riktighet bestyrkes 

Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 

sammankallat och beslutfört. 

Gunn Lignell och 
2017 kl. 14.45, Kommungården. 

Godkänns föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 

Invånarnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan. 



                                                                 
 

Protokolljusterarnas signaturer 

   

   

   

§ 53 UNGDOMENS HUS 

 Bilaga 1:  Skrivelse 
 
SamN § 32/28.2.2017 

Kommunens kultur
uppmärksamma behovet av en heltäckande lösning för ortens ungdomar.

Idag är ungdomsgården inhyst i Godby center där de delar lokal 
Lokalen har vart utbjuden till försäljning på ortens mäklarsidor i omgångar och är till 
sin utformning och sina egenskaper långt ifrån ändamålsenlig varför lösningen 
uppfattas som högst provisorisk.

Kultur och fritid har tittat på alternativa lo
lämpliga. Man har då tittat på läge var man vill befinna sig och ser tomten som 
kommungården och idrottscenter står på som det lämpligaste läget och som ett 
alternativ då platsen där södra längan står idag.

Andra omständigheter som påskyndar det faktum att man vill komma till en 
permanent lösning är att Folkhälsan riktat en öppen förfrågan till kommunen om att 
etablera verksamhet liknande Mek Tec, och det finns även lokalbehov från andra 
ungdomsfrämjande verksamheter.

Södra längan inrymmer idag fastighetsskötseln som behöver få nya utrymmen innan 
något annat kan förverkligas i de lokalerna.

Kommunen har även en arbetsgrupp som tittar på lokaler för kommunens 
socialarbetare, samt att kommungården har ett behov av fler arbet
kunna ta emot tillfällig arbetskraft som sommarjobbare m.m. 

Innebörden kring ett förverkligande av den här skrivelsen berör nuvarande 
arbetsgrupps uppdrag. Man har flera behov som behöver kartläggas och se till 
behoven kring. 
 

Planerings- och utvecklingschefens f

Nämnden delger skrivelsen till kommunstyrelsen för ställningstagande kring 
befintlig arbetsgrupps fortsatta uppdragsdefinition.
 

Beslut: 

Beslut enligt förslag

 

KST § 45/15.3.2017 
Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslu
socialkansliets lokaler till att omfatta översyn av behov och tillgång till fastigheter 

                                                     INVÅNARNÄMNDEN                PROTOKOLL 

Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby  

27.04.2017  

  
Sid 4 

Skrivelse från kultur och fritid 

Kommunens kultur- och fritidsansvariga har skrivit till samhällsnämnden för att 
uppmärksamma behovet av en heltäckande lösning för ortens ungdomar.

Idag är ungdomsgården inhyst i Godby center där de delar lokal 
Lokalen har vart utbjuden till försäljning på ortens mäklarsidor i omgångar och är till 
sin utformning och sina egenskaper långt ifrån ändamålsenlig varför lösningen 
uppfattas som högst provisorisk. 

Kultur och fritid har tittat på alternativa lokaler i Godby men inte hittat några 
lämpliga. Man har då tittat på läge var man vill befinna sig och ser tomten som 
kommungården och idrottscenter står på som det lämpligaste läget och som ett 
alternativ då platsen där södra längan står idag. 

igheter som påskyndar det faktum att man vill komma till en 
permanent lösning är att Folkhälsan riktat en öppen förfrågan till kommunen om att 
etablera verksamhet liknande Mek Tec, och det finns även lokalbehov från andra 
ungdomsfrämjande verksamheter. 

ra längan inrymmer idag fastighetsskötseln som behöver få nya utrymmen innan 
något annat kan förverkligas i de lokalerna. 

Kommunen har även en arbetsgrupp som tittar på lokaler för kommunens 
socialarbetare, samt att kommungården har ett behov av fler arbet
kunna ta emot tillfällig arbetskraft som sommarjobbare m.m.  

Innebörden kring ett förverkligande av den här skrivelsen berör nuvarande 
arbetsgrupps uppdrag. Man har flera behov som behöver kartläggas och se till 

utvecklingschefens förslag: 

Nämnden delger skrivelsen till kommunstyrelsen för ställningstagande kring 
befintlig arbetsgrupps fortsatta uppdragsdefinition. 

Beslut enligt förslag 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att utöka uppdraget för arbetsgruppen för utredning av 
socialkansliets lokaler till att omfatta översyn av behov och tillgång till fastigheter 

PROTOKOLL NR 4 /25.04.2017 

Utdragets riktighet bestyrkes 

och fritidsansvariga har skrivit till samhällsnämnden för att 
uppmärksamma behovet av en heltäckande lösning för ortens ungdomar. 

Idag är ungdomsgården inhyst i Godby center där de delar lokal med MEDIS. 
Lokalen har vart utbjuden till försäljning på ortens mäklarsidor i omgångar och är till 
sin utformning och sina egenskaper långt ifrån ändamålsenlig varför lösningen 

kaler i Godby men inte hittat några 
lämpliga. Man har då tittat på läge var man vill befinna sig och ser tomten som 
kommungården och idrottscenter står på som det lämpligaste läget och som ett 

igheter som påskyndar det faktum att man vill komma till en 
permanent lösning är att Folkhälsan riktat en öppen förfrågan till kommunen om att 
etablera verksamhet liknande Mek Tec, och det finns även lokalbehov från andra 

ra längan inrymmer idag fastighetsskötseln som behöver få nya utrymmen innan 

Kommunen har även en arbetsgrupp som tittar på lokaler för kommunens 
socialarbetare, samt att kommungården har ett behov av fler arbetsrum för att 

 

Innebörden kring ett förverkligande av den här skrivelsen berör nuvarande 
arbetsgrupps uppdrag. Man har flera behov som behöver kartläggas och se till 

Nämnden delger skrivelsen till kommunstyrelsen för ställningstagande kring 

tar att utöka uppdraget för arbetsgruppen för utredning av 
socialkansliets lokaler till att omfatta översyn av behov och tillgång till fastigheter 



                                                                 
 

Protokolljusterarnas signaturer 

   

   

   

och lokaler inom kommunen i övrigt, med fokus på invånarsektorns verksamheter, 
samt att på nytt se över alter

 

Beslut: 

Enligt förslag, med tillägg att arbetet ska ske i samråd med invånar
samhällsnämnden samt att skrivelsen tillställs invånarnämnden för utlåtande.

 
INV § 53 
  

Frågan om en långsiktig lösning för Ungdomsgårdens placering i Godby har 
ventilerats under vintern och vi har från tjänstemannahåll inventerat lokaler och 
funderat på olika lösningar. Efter att vi kontaktats av Folkhälsan som gärna vill 
placera sin skruvar
upp frågan ur fastighetssynvinkel med Samhällsnämnden. Frågan har också 
behandlats av styrelsen men behöver också få ett utlåtande från Invånarnämnden 
för att gå vidare.  

 

 

Biblioteks- och kulturchefens förslag:

Invånarnämnden ställer sig positiv till att Folkhälsans skruvarverkstad beredes plats 
i kommunens lokaler, om möjligt i vaktmästargaraget i Södra längan. En ny lokal för 
den kommunala ungdomsverksamheten i kombination med andra akt
som arbetar för samma åldersgrupp bör finnas med i kommunens framtids
planering, förslagsvis en ombyggnad/nybyggnation där Södra längan nu står.

 

Beslut: Enligt förslag.

 

                                                     INVÅNARNÄMNDEN                PROTOKOLL 

Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby  

27.04.2017  

  
Sid 5 

och lokaler inom kommunen i övrigt, med fokus på invånarsektorns verksamheter, 
samt att på nytt se över alternativa lösningar för socialkansliets lokalisering.

Enligt förslag, med tillägg att arbetet ska ske i samråd med invånar
samhällsnämnden samt att skrivelsen tillställs invånarnämnden för utlåtande.

Frågan om en långsiktig lösning för Ungdomsgårdens placering i Godby har 
ventilerats under vintern och vi har från tjänstemannahåll inventerat lokaler och 
funderat på olika lösningar. Efter att vi kontaktats av Folkhälsan som gärna vill 
placera sin skruvarverkstad i Godby när de blir husvilla till sommaren så har vi tagit 
upp frågan ur fastighetssynvinkel med Samhällsnämnden. Frågan har också 
behandlats av styrelsen men behöver också få ett utlåtande från Invånarnämnden 

 

kulturchefens förslag:  

Invånarnämnden ställer sig positiv till att Folkhälsans skruvarverkstad beredes plats 
i kommunens lokaler, om möjligt i vaktmästargaraget i Södra längan. En ny lokal för 
den kommunala ungdomsverksamheten i kombination med andra akt
som arbetar för samma åldersgrupp bör finnas med i kommunens framtids
planering, förslagsvis en ombyggnad/nybyggnation där Södra längan nu står.

Enligt förslag. 

PROTOKOLL NR 4 /25.04.2017 

Utdragets riktighet bestyrkes 

och lokaler inom kommunen i övrigt, med fokus på invånarsektorns verksamheter, 
nativa lösningar för socialkansliets lokalisering. 

Enligt förslag, med tillägg att arbetet ska ske i samråd med invånar- respektive 
samhällsnämnden samt att skrivelsen tillställs invånarnämnden för utlåtande. 

Frågan om en långsiktig lösning för Ungdomsgårdens placering i Godby har 
ventilerats under vintern och vi har från tjänstemannahåll inventerat lokaler och 
funderat på olika lösningar. Efter att vi kontaktats av Folkhälsan som gärna vill 

verkstad i Godby när de blir husvilla till sommaren så har vi tagit 
upp frågan ur fastighetssynvinkel med Samhällsnämnden. Frågan har också 
behandlats av styrelsen men behöver också få ett utlåtande från Invånarnämnden 

Invånarnämnden ställer sig positiv till att Folkhälsans skruvarverkstad beredes plats 
i kommunens lokaler, om möjligt i vaktmästargaraget i Södra längan. En ny lokal för 
den kommunala ungdomsverksamheten i kombination med andra aktiva föreningar 
som arbetar för samma åldersgrupp bör finnas med i kommunens framtids-
planering, förslagsvis en ombyggnad/nybyggnation där Södra längan nu står. 



                                                                 
 

Protokolljusterarnas signaturer 

   

   

   

§ 54 KULTURBIDRAG 

INV § 54 
 Bilaga 2:  Kriterier för kultur

 
I budgeten för 2017 finns totalt 3.400 euro att fördela som kultur
evenemangsbidrag.

 

Ansökningar om bidrag för midsommarstänger har inkommit från:

Föreningen för Norrfinström

Pålsbölenejdens byalag

Ämnäs byalag  

Bergö fiskelag  

Svartsmara byalag

 

Övriga ansökningar

Örock r.f.  

Fishbait Rockfestival på Stallhagen 16

 

*ansökt i samband med föreningsbidraget

 

Biblioteks- och kulturchefens förslag:

Midsommarstängerna stöds med (samma summa
totalt 750 euro.  

Örock r.f. får rester

 

 Beslut: Enligt förslag.

  

                                                     INVÅNARNÄMNDEN                PROTOKOLL 

Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby  

27.04.2017  

  
Sid 6 

Kriterier för kultur- och evenemangsbidrag 

I budgeten för 2017 finns totalt 3.400 euro att fördela som kultur
evenemangsbidrag. 

Ansökningar om bidrag för midsommarstänger har inkommit från:

Föreningen för Norrfinström  ingen summa* 

Pålsbölenejdens byalag  ingen summa* 

 350.-/200.-* 

 150.- 

Svartsmara byalag  ingen summa 

Övriga ansökningar 

 29.200.- 

Fishbait Rockfestival på Stallhagen 16-17 juni 2017 

*ansökt i samband med föreningsbidraget 

och kulturchefens förslag:  

ommarstängerna stöds med (samma summa som senaste år) 150 euro/st, 

får resterande medel för sin Rockfestival 2.650 euro.

Enligt förslag. 

PROTOKOLL NR 4 /25.04.2017 

Utdragets riktighet bestyrkes 

I budgeten för 2017 finns totalt 3.400 euro att fördela som kultur- och 

Ansökningar om bidrag för midsommarstänger har inkommit från: 

som senaste år) 150 euro/st, 

. 



                                                                 
 

Protokolljusterarnas signaturer 

   

   

   

§ 55 VAL AV KLASSLÄRARE 

INV § 55 
Bilaga 3:  Sammanställning av ansökningar

 

En tjänst som klasslärare tillsvidare från 
Vid ansökningstidens utgång hade 22 personer sökt tjänsten.  

  

Ledningsgruppen har gått igenom ansökningarna och kallat nio av de sökande till 
intervju. Utifrån ledningsg
ledningsgruppen Katarina Halme

 

 

Skoldirektörens förslag:
klasslärare tillsvidare från 01.08.2017. Tjänsten inleds med ett års 
straffregisterutdrag skal
2017. Tackar Katarina Halme Wiklund nej till tjänsten utses Kristina Carlsson till 
klasslärare vid Källbo skola.

  

Beslut: Ordförande Åke Mattsson anmälde jäv oc
Frederik Pastoor utsågs som ordförande för paragraf § 55.
Katarina Halme Wiklund till klasslärare från 01.08.2017. Tjänsten inleds med ett års 
prövotid och straffregisterutdrag skall uppvisas till skoldir
inom maj 2017. Tackar Katarina Halme Wiklund nej till tjänsten utses Kristina 
Carlsson till klasslärare vid Källbo skola.

 

                                                     INVÅNARNÄMNDEN                PROTOKOLL 

Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby  

27.04.2017  

  
Sid 7 

Sammanställning av ansökningar 

tjänst som klasslärare tillsvidare från 01.08.2017 har varit utannonserad att söka. 
Vid ansökningstidens utgång hade 22 personer sökt tjänsten.   

Ledningsgruppen har gått igenom ansökningarna och kallat nio av de sökande till 
intervju. Utifrån ledningsgruppens uppgjorda kriterier och intervjuerna förordar 
ledningsgruppen Katarina Halme-Wiklund till tjänsten.  

Skoldirektörens förslag: Invånarnämnden väljer Katarina Halme Wiklund till 
klasslärare tillsvidare från 01.08.2017. Tjänsten inleds med ett års 
straffregisterutdrag skall uppvisas till skoldirektören/förbundskansliet inom maj 

Tackar Katarina Halme Wiklund nej till tjänsten utses Kristina Carlsson till 
klasslärare vid Källbo skola. 

Ordförande Åke Mattsson anmälde jäv och avlägsnade sig från rummet. 
utsågs som ordförande för paragraf § 55. Invånarnämnden väljer 

Katarina Halme Wiklund till klasslärare från 01.08.2017. Tjänsten inleds med ett års 
prövotid och straffregisterutdrag skall uppvisas till skoldirektören/förbundskansliet 
inom maj 2017. Tackar Katarina Halme Wiklund nej till tjänsten utses Kristina 
Carlsson till klasslärare vid Källbo skola. 

PROTOKOLL NR 4 /25.04.2017 

Utdragets riktighet bestyrkes 

8.2017 har varit utannonserad att söka. 
 

Ledningsgruppen har gått igenom ansökningarna och kallat nio av de sökande till 
ruppens uppgjorda kriterier och intervjuerna förordar 

väljer Katarina Halme Wiklund till 
klasslärare tillsvidare från 01.08.2017. Tjänsten inleds med ett års prövotid och 

förbundskansliet inom maj 
Tackar Katarina Halme Wiklund nej till tjänsten utses Kristina Carlsson till 

h avlägsnade sig från rummet. 
Invånarnämnden väljer 

Katarina Halme Wiklund till klasslärare från 01.08.2017. Tjänsten inleds med ett års 
ektören/förbundskansliet 

inom maj 2017. Tackar Katarina Halme Wiklund nej till tjänsten utses Kristina 



                                                                 
 

Protokolljusterarnas signaturer 

   

   

   

§ 56 UTÖKNING AV RESURSER INOM BARNOMSORGE

INV § 56 
Under veckorna 10
under verksamhetsår 2017
dessa gäller byte av vårdplats och 24 ansökningar gäller nya barn.

Samtliga sökande kommer att kunna beviljas plats inom barnomsorgen och då 
återstår 10 lediga platser. Under innevarande verksamhetsår inkom drygt 20 
ansökningar efter ansökningsperioden gällande behov av barnomsorg under 
innevarande verksamhetsår. Beroende på antalet ansökningar som kommer in 
under verksamhetsår 2017
lediganslagna platsantalet ej motsvarar det verkliga behovet.

Till Emkarby daghem har 8 ansökningar inför höstterminen inkommit gällande 7 
lediga platser. Vidare har daghemmet ett ökat assistentbehov i jämförelse med 
budgeterat anslag. E
assistentbehovet är att inrätta en tillfällig anställning som kombinerad 
barnskötare/assistent omfattande heltid så att 50 % av anställningen är som 
barnskötare och 50 % som assistent. I daghemmets 
outnyttjat löneanslag om 20 % av heltid för avlastning för daghemsföreståndaren 
samt 13,6 % av lokalvårdarlönen. Kostnaden för en kombinerad anställning som 
barnskötare/assistent på heltid för perioden augusti 
15.000 € och den förväntade inbesparingen av löneanslag med hänvisning till 
ovanstående beskrivning uppgår till ca 13.000 
för anställningen finns under anslaget familjedagvård för barnomsorg på obekväm 
arbetstid där anslaget ej har nyttjats i enlighet med budgetering samt inga nya 
ansökningar om behov av verksamheten har inkommit.

 

Barnomsorgsledarens förslag:

Föreslås att invånarnämnden godkänner en tillfällig utökning av personal vid 
Emkarby daghem för period
anställning som barnskötare/assistent på heltid för att möjliggöra att behovet av 
barnomsorg samt av tillräckliga assistentresurser vid daghemmet tillgodoses. Vidare 
föreslås att invånarnämnden anhåller til
medel för anställningen inom befintliga anslag inom barnomsorgen.  

  
 Beslut: Enligt förslag.

  

                                                     INVÅNARNÄMNDEN                PROTOKOLL 

Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby  

27.04.2017  

  
Sid 8 

SER INOM BARNOMSORGEN 

Under veckorna 10-11 har en samlad ansökningsperiod hållits gällande barnomsorg 
under verksamhetsår 2017-2018. Sammanlagt har 30 ansökningar inkommit, 6 av 
dessa gäller byte av vårdplats och 24 ansökningar gäller nya barn.

Samtliga sökande kommer att kunna beviljas plats inom barnomsorgen och då 
ediga platser. Under innevarande verksamhetsår inkom drygt 20 

ansökningar efter ansökningsperioden gällande behov av barnomsorg under 
innevarande verksamhetsår. Beroende på antalet ansökningar som kommer in 
under verksamhetsår 2017-2018 kan det uppkomma en situation där det 
lediganslagna platsantalet ej motsvarar det verkliga behovet. 

Till Emkarby daghem har 8 ansökningar inför höstterminen inkommit gällande 7 
lediga platser. Vidare har daghemmet ett ökat assistentbehov i jämförelse med 
budgeterat anslag. En möjlighet att möta upp behovet av plats samt tillgodose 
assistentbehovet är att inrätta en tillfällig anställning som kombinerad 
barnskötare/assistent omfattande heltid så att 50 % av anställningen är som 
barnskötare och 50 % som assistent. I daghemmets budget förväntas finnas 
outnyttjat löneanslag om 20 % av heltid för avlastning för daghemsföreståndaren 
samt 13,6 % av lokalvårdarlönen. Kostnaden för en kombinerad anställning som 
barnskötare/assistent på heltid för perioden augusti – december 2017 uppgår

€ och den förväntade inbesparingen av löneanslag med hänvisning till 
ovanstående beskrivning uppgår till ca 13.000 €. Ytterligare medel att omdisponera 
för anställningen finns under anslaget familjedagvård för barnomsorg på obekväm 

d där anslaget ej har nyttjats i enlighet med budgetering samt inga nya 
ansökningar om behov av verksamheten har inkommit. 

Barnomsorgsledarens förslag:  

Föreslås att invånarnämnden godkänner en tillfällig utökning av personal vid 
Emkarby daghem för perioden augusti – december 2017 gällande en kombinerad 
anställning som barnskötare/assistent på heltid för att möjliggöra att behovet av 
barnomsorg samt av tillräckliga assistentresurser vid daghemmet tillgodoses. Vidare 
föreslås att invånarnämnden anhåller till kommunstyrelsen om rätt att omdisponera 
medel för anställningen inom befintliga anslag inom barnomsorgen.  

Enligt förslag. 

PROTOKOLL NR 4 /25.04.2017 
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llits gällande barnomsorg 
2018. Sammanlagt har 30 ansökningar inkommit, 6 av 

dessa gäller byte av vårdplats och 24 ansökningar gäller nya barn. 

Samtliga sökande kommer att kunna beviljas plats inom barnomsorgen och då 
ediga platser. Under innevarande verksamhetsår inkom drygt 20 

ansökningar efter ansökningsperioden gällande behov av barnomsorg under 
innevarande verksamhetsår. Beroende på antalet ansökningar som kommer in 

situation där det 
 

Till Emkarby daghem har 8 ansökningar inför höstterminen inkommit gällande 7 
lediga platser. Vidare har daghemmet ett ökat assistentbehov i jämförelse med 

n möjlighet att möta upp behovet av plats samt tillgodose 
assistentbehovet är att inrätta en tillfällig anställning som kombinerad 
barnskötare/assistent omfattande heltid så att 50 % av anställningen är som 

budget förväntas finnas 
outnyttjat löneanslag om 20 % av heltid för avlastning för daghemsföreståndaren 
samt 13,6 % av lokalvårdarlönen. Kostnaden för en kombinerad anställning som 

december 2017 uppgår till ca 
€ och den förväntade inbesparingen av löneanslag med hänvisning till 

€. Ytterligare medel att omdisponera 
för anställningen finns under anslaget familjedagvård för barnomsorg på obekväm 

d där anslaget ej har nyttjats i enlighet med budgetering samt inga nya 

Föreslås att invånarnämnden godkänner en tillfällig utökning av personal vid 
december 2017 gällande en kombinerad 

anställning som barnskötare/assistent på heltid för att möjliggöra att behovet av 
barnomsorg samt av tillräckliga assistentresurser vid daghemmet tillgodoses. Vidare 

l kommunstyrelsen om rätt att omdisponera 
medel för anställningen inom befintliga anslag inom barnomsorgen.   
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§ 57 ANMÄLNINGSPLIKTIG SOCIAL SERVICE

INV § 57 
 Bilaga 4:  Anmälan om social service, Tanja Rönnberg

 
Ålands miljö- och hälsovårdsmyndighet (ÅMHM) utövar tillsyn över privata 
socialserviceproducenter enligt 2 § i landskapslag (2012: 36) om tillämpning i landskapet 
Åland av lagen om privat socialservice. Enligt 3 § 2 mom. tabell 2, 6 punkten ska ÅMHM 
föra ett register öv
dröjsmål lämna ÅMHM uppgifter om anmälningspliktiga socialserviceproducenter. ÅMHM 
begär in motsvarande information som i blankett för ansökan om tillstånd att 
tillhandahålla privat social serv
bedömningar av huruvida anmälningspliktig verksamhet uppfyller förutsättningarna enligt 
lagen om privat social service.

 

Uppgifterna skulle ha varit ÅMHM tillhanda senast 31.

 

Hösten 2016 inkom en anmälan 
Rönnbergs verksamhet består av rådgivning, stöd och samtalstjänster. Ej vård eller terapi 
och inte dygnet runt. Samtalen kommer att ske på kyrkvägen 15 i Finström eller hemma 
hos kund. Rönnberg är enskild när

 

På uppmaning har sedan 
bilagor som inkom 

 

Socialchefen har berett ärendet

 
Personal- och servicechefen
Att invånarnämnden beslutar att verksamheten uppfyller förutsättningarna enligt 
lagen om privat social service till de delar Rönnberg uppgett, dvs rådgivning, stöd 
och samtalstjänster men inte vård eller terapi och inte dygnet runt verksamhet.
Beslutet delges ÅMHM samt Tanja Rönnberg.

  
Beslut: Enligt förslag.
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Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby  
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Sid 9 

SOCIAL SERVICE 

Anmälan om social service, Tanja Rönnberg 

och hälsovårdsmyndighet (ÅMHM) utövar tillsyn över privata 
socialserviceproducenter enligt 2 § i landskapslag (2012: 36) om tillämpning i landskapet 
Åland av lagen om privat socialservice. Enligt 3 § 2 mom. tabell 2, 6 punkten ska ÅMHM 
föra ett register över tillhandahållare av privat socialservice. Kommunen ska utan 
dröjsmål lämna ÅMHM uppgifter om anmälningspliktiga socialserviceproducenter. ÅMHM 
begär in motsvarande information som i blankett för ansökan om tillstånd att 
tillhandahålla privat social service dygnet runt samt kommunens motiverande 
bedömningar av huruvida anmälningspliktig verksamhet uppfyller förutsättningarna enligt 
lagen om privat social service. 

Uppgifterna skulle ha varit ÅMHM tillhanda senast 31.03.2017.

Hösten 2016 inkom en anmälan om social service av Tanja Rönnberg, se bilaga. 
Rönnbergs verksamhet består av rådgivning, stöd och samtalstjänster. Ej vård eller terapi 
och inte dygnet runt. Samtalen kommer att ske på kyrkvägen 15 i Finström eller hemma 
hos kund. Rönnberg är enskild näringsidkare. 

På uppmaning har sedan Tanja Rönnberg fyllt i anmälan om privat socialservice jämte 
bilagor som inkom 01.11.2016. Dessa finns till påseende vid sammanträdet.

Socialchefen har berett ärendet inför invånarnämnden. 

och servicechefens förslag:  
Att invånarnämnden beslutar att verksamheten uppfyller förutsättningarna enligt 
lagen om privat social service till de delar Rönnberg uppgett, dvs rådgivning, stöd 
och samtalstjänster men inte vård eller terapi och inte dygnet runt verksamhet.

slutet delges ÅMHM samt Tanja Rönnberg. 

Enligt förslag. 

PROTOKOLL NR 4 /25.04.2017 
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och hälsovårdsmyndighet (ÅMHM) utövar tillsyn över privata 
socialserviceproducenter enligt 2 § i landskapslag (2012: 36) om tillämpning i landskapet 
Åland av lagen om privat socialservice. Enligt 3 § 2 mom. tabell 2, 6 punkten ska ÅMHM 

er tillhandahållare av privat socialservice. Kommunen ska utan 
dröjsmål lämna ÅMHM uppgifter om anmälningspliktiga socialserviceproducenter. ÅMHM 
begär in motsvarande information som i blankett för ansökan om tillstånd att 

ice dygnet runt samt kommunens motiverande 
bedömningar av huruvida anmälningspliktig verksamhet uppfyller förutsättningarna enligt 

3.2017. 

om social service av Tanja Rönnberg, se bilaga. 
Rönnbergs verksamhet består av rådgivning, stöd och samtalstjänster. Ej vård eller terapi 
och inte dygnet runt. Samtalen kommer att ske på kyrkvägen 15 i Finström eller hemma 

Rönnberg fyllt i anmälan om privat socialservice jämte 
1.11.2016. Dessa finns till påseende vid sammanträdet. 

Att invånarnämnden beslutar att verksamheten uppfyller förutsättningarna enligt 
lagen om privat social service till de delar Rönnberg uppgett, dvs rådgivning, stöd 
och samtalstjänster men inte vård eller terapi och inte dygnet runt verksamhet. 



                                                                 
 

Protokolljusterarnas signaturer 

   

   

   

§ 58 DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT

INV § 58 SOCIALFÖRVALTNING, ÄLDREOMSORG OCH BARNOMSORG
Socialkansli, personalbeslut

Faderskap  

Barnatillsyn  

Utkomststöd  

Förebyggande utkomststöd

Barnskydd  

Missbrukarvård och föreb åtg

Sysselsättning  

Handikappservice o spec.oms.

Hemservice och äo, personal

Hemservice och äo, klienter

Barnomsorg, personalbeslut

Barnomsorg, placering

Barnomsorg, avgiftsbeslut

Godby daghem, personalbeslut

Emkarby daghem, personalbesl

Pålsböle daghem, personalbesl

Hemvårdsstöd  

Moderskapsunderstöd

Hemserviceavgifter

 

SKOLA 

Tjänstemannabeslut/C.J

Tjänstemannabeslut/S.E

 

KULTUR- OCH FRITID

Personalbeslut 

Tjänstemannabeslut

  

                                                     INVÅNARNÄMNDEN                PROTOKOLL 

Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby  

27.04.2017  

  
Sid 10 

EMANNABESLUT 

SOCIALFÖRVALTNING, ÄLDREOMSORG OCH BARNOMSORG 
Socialkansli, personalbeslut  §§ 18-21/17 PE 

 §  

 §§ BT-MH2170009-2170013 

 §§ TUM 2170037-2170071 

Förebyggande utkomststöd  §§ FU-TUM 2170012-2170013

 §§ BS-PE 2170014-2170019  

Missbrukarvård och föreb åtg §  

 §§ SVL-PE 2170003-2170004 

Handikappservice o spec.oms. §§ H-TUM 2170003-2170004

Hemservice och äo, personal  §  

Hemservice och äo, klienter  §  

Barnomsorg, personalbeslut  §§ 43-75/17 IS  

Barnomsorg, placering  §§ BO 2170006-2170008 

Barnomsorg, avgiftsbeslut  §  

personalbeslut §§ 75-120/17 MG 

y daghem, personalbesl § 

Pålsböle daghem, personalbesl §§ 33-59/17 G-MD  

 §§ 12-18/17 AK 

Moderskapsunderstöd  §§ 4-6/17 AK 

Hemserviceavgifter  §  

Tjänstemannabeslut/C.J  §§ 12/17 

Tjänstemannabeslut/S.E  §§ 79-110/17 

OCH FRITID 

 §  

Tjänstemannabeslut  §§ 1-15/17 I-LA 

PROTOKOLL NR 4 /25.04.2017 

Utdragets riktighet bestyrkes 

 

 

2170013 

 

 

 



                                                                 
 

Protokolljusterarnas signaturer 

   

   

   

Forts. § 58 

CENTRALKÖK 

Personalbeslut 

 

PERSONAL- OCH SERVICECHEF

Personalbeslut 

 

Personal- och servicechefens förslag: 
kännedom. 

 

Beslut: Enligt förslag.

  

                                                     INVÅNARNÄMNDEN                PROTOKOLL 

Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby  

27.04.2017  

  
Sid 11 

 §  

OCH SERVICECHEF 

 §§ 12-15/17 CF 

och servicechefens förslag: Tjänstemannabesluten antecknas till

Enligt förslag. 

PROTOKOLL NR 4 /25.04.2017 

Utdragets riktighet bestyrkes 

änstemannabesluten antecknas till 
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§ 59 DELGIVNINGAR 

INV § 59 

 

• LR: beslut 69 U2, 
landskapet från andra länder, stödundervisning i svenska.
 

• LR: Inbjudan 80 U2, 
 

• LR: beslut 82 S2, 04.04.
barnomsorgen. 
 

Personal- och servicechefens förslag:
kännedom. 

 

Beslut: Enligt förslag.
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Sid 12 

, 07.03.2017 Undervisning i svenska för elever som flyttat till 
landskapet från andra länder, stödundervisning i svenska. 

LR: Inbjudan 80 U2, Inbjudan till seminarium om framtidens integrationsutbildning.

04.04.2017 Sociokanters behörighet som barnskötare inom 

och servicechefens förslag: Invånarnämnden antecknar informationen till 

Enligt förslag. 

PROTOKOLL NR 4 /25.04.2017 
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Undervisning i svenska för elever som flyttat till 

integrationsutbildning. 

Sociokanters behörighet som barnskötare inom 

Invånarnämnden antecknar informationen till 



                                                                 
 

Protokolljusterarnas signaturer 

   

   

   

§ 60 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION

INV § 60 
 Bilaga 5:  Direktiv inför budgetramar 2018

 
Vart är vi på väg? Hållbarhetsseminarium, 
20.00 
 

 

Beslut: Informationen antecknas
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Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby  

27.04.2017  

  
Sid 13 

OCH DISKUSSION 

Direktiv inför budgetramar 2018 

Hållbarhetsseminarium, Källbo skola torsdagen den 18 maj kl17.00

Informationen antecknas till kännedom. 

PROTOKOLL NR 4 /25.04.2017 

Utdragets riktighet bestyrkes 

Källbo skola torsdagen den 18 maj kl17.00-



                                                                 
 

Protokolljusterarnas signaturer 

   

   

   

§ 61 MÖTETS AVSLUTANDE 

INV § 61 
Sammanträdet tisdagen den 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.
------------- 
 
 
 
 

  

                                                     INVÅNARNÄMNDEN                PROTOKOLL 

Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby  
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Sid 14 

tisdagen den 25 april 2017 förklarades avslutat k
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 

PROTOKOLL NR 4 /25.04.2017 

Utdragets riktighet bestyrkes 

förklarades avslutat kl. 20.00 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
 
Paragrafer: §§ 50-53, 56- 61 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett 
kommunallagen kan framställas över beslutet.
 
Paragrafer: §§ 54-55 
 
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: §§ 54-55 
 
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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Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby  

27.04.2017  

  
Sid 15 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

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.

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

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 
slutet (part) samt av kommunmedlemmarna. 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är 

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av 
eslutet 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 
eller delgivningsdagen med i besvärstiden. 

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av 

PROTOKOLL NR 4 /25.04.2017 

Utdragets riktighet bestyrkes 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 

skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. 

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 

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av 
eslutet 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 

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av 



                                                                 
 

Protokolljusterarnas signaturer 

   

   

   

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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Sid 16 

B E S V Ä R S A N V I S N I N G 

Besvärsmyndighet och besvärstid 
beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ett beslut får överklagas genom 

kommunalbesvär på den grunden att 
beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
den myndighet som fattas beslutet har överskridit sina befogenheter eller 

trider mot lag. 

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslut. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen då 
nte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

vilka ändringar som yrkas i beslut 
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.

kriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan 
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.

nds förvaltningsdomstol uppbär avgift i enlighet med L om domstolsavgifter. 

PROTOKOLL NR 4 /25.04.2017 

Utdragets riktighet bestyrkes 

beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ett beslut får överklagas genom 

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslut. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen då 
nte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har 

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. 

kriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. 

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan 
eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till 

Kommunens förvaltning kan vid behov bistå vid ändringssökande till Ålands förvaltningsdomstol. 


