
  
FINSTRÖMS KOMMUN 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
28.9.2017 
 

 
Nr 
 
4 

Tid Torsdagen den 28 september 2017 kl 19:00-19:50 

Plats Kommungården i Godby, Finström 

Närvarande Ledamöter: 
 Eriksson Viveka, ordf 
 Karlsson Rolf , viceordf 
 Andersson Leif 
 Forsman Freddie 
 Gestberg Solveig 
 Granberg Kristian 
 Granesäter Erica 
 Lindblom Regina 
 Lindström Dick 
 Lundberg Helena 
 Lundberg Håkan 
 Mattsson Åke 
 Nordqvist Vidar 
 Pastoor Frederik 
 Rögård Christian 
 Söderman Ove 
 Wikström-Nordberg Carola 

Ersättare (ej personliga): 
 Gottberg Kristoffer 
 Gripenberg Jonas 
 Thyrén Henrik, ers HL  
 Sundin Jan  
 Virtanen Christoffer 
 de Vries Mieke, ers CR 
 Blixt Matilda, ers OS 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga närvarande 
 
 
 
 

 Höglund Roger, kommunstyrelsens ordförande 
 Björkman Torbjörn, kommunstyrelsens I viceordf 
 Danielsson Sven-Anders, kommunstyrelsens II viceordf 
 Brunström Erik, kommundirektör 
 Aron lundström, planerings- och utvecklingschef (- § 33) 
  

Ärenden §§ 29-39 

Underskrifter Godby den 28.9.2017 
 
 

 

 Viveka Eriksson                             Erik Brunström  
Ordförande                                Sekreterare  

Protokolljustering   

 Åke Mattsson 
Protokolljusterare 

Vidar Nordqvist 
Protokolljusterare 

Sammanträdet är kungjort  Godby den 21.9.2017  

Protokollet framlagt till påseende  Godby den 29.9.2017 
 

 

Intygar Erik Brunström, kommundirektör  

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den 
 

 

Underskrift Ann-Katrine Nyqvist, kanslist  
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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  

 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
28.9.2017 

 
Nr 
 
4 
 

Tid Torsdagen den 28 september 2017 kl 19:00  

Plats Kommungården i Godby, Finström 

 
Ärenden: 
 
§ 29 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 

§ 30 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 3 

§ 31 PROTOKOLLJUSTERING 3 

§ 32 BUDGETUPPFÖLJNING JAN-JUN 4 

§ 33 SAMHÄLLSNÄMNDENS PROJEKTUPPFÖLJNING KVARTAL 2 5 

§ 34 UTÖKNING AV RAM FÖR SOCIALVÅRDEN 6 

§ 35 a)-c) BEFRIELSE FRÅN OCH FYLLNADSVAL I INVÅNARNÄMND OCH NÅHD 7 

§ 36 a)-b) BEFRIELSE FRÅN OCH FYLLNADSVAL I KOMMUNSTYRELSEN 9 

§ 37 a)-d) BEFRIELSE FRÅN OCH FYLLNADSVAL I VALNÄMNDER  

§ 38 ARBETSGRUPP FÖR UTREDANDE AV FLYKTINGMOTTAGNING  

§ 39 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

FRÅGESTUND  

  

Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag av Viveka Eriksson, kommunfullmäktiges ordförande 2017. 
 
Möteskallelsen har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby 21.9.2017. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende på kommungården i Godby den 29.9.2017. 
 

Intygar Erik Brunström, kommundirektör  
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§ 29 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KFGE § 29  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  
 

Formalia rörande sammanträdets sammankallande regleras i förvaltningsstadgan 
12-15 §§, namnupprop 18 §, och beslutförhet enligt kommunallagen 23 §. 

  

Konstateras: 
Sammanträdet har kungjorts på anslagstavla och hemsida och kallelse skickats ut 
per papperspost 21.9. 
 

Sammanträdet bevistas av 14 beslutande ledamöter, varav elva ordinarie. 
Ledamöterna FF, HåL, CR och OS har på förhand anmält förhinder. 

 

Förslag: 
Kommunfullmäktige konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och 
beslutfört. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 

§ 30 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 

KFGE § 30 
Godkännande av föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
Förutsättningar för behandling av ärenden i fullmäktige enligt kommunallagen 44 §. 
  

Förslag: 
Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan i föreliggande form. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 

§ 31 PROTOKOLLJUSTERING 

KFGE § 31  
Protokollet justeras genast efter sammanträdets avslutande, på Kommungården. 
 

Utses två protokolljusterare att justera protokoll, enligt förvaltningsstadgan 44 §.  
 

Beslut:  
Till protokolljusterare utses Åke Mattsson och Vidar Nordqvist. 
------------- 
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§ 32 BUDGETUPPFÖLJNING JAN-JUN  

InvN § 95/22.8.2017  
Bilaga 5: Kvartalsrapport II år 2017 Invånarnämnden, per den 30 06 2017 
 ●Invånarnämndens förvaltning 
 ●Socialvård 
 ●Äldreomsorg 
 ●Barnomsorg 
 ●Skola och fritidshem 
 ●NÅHD 
 ●Kultur och fritid 
 ●Centralkök 
Personal- och servicechefens förslag: Att invånarnämnden antecknar 
kvartalsrapporten per den 30 06 2017 för kännedom. 
Beslut: Enligt förslag. 
 

SamN § 104/ 13.9.2017 
Bilaga: Budgetuppföljning för enheterna samt allmänna synpunkter. 

 Teknisk sektor 

 Byggnadsinspektion 

 Hyreshus 
 
Planerings- och utvecklingschefens förslag:  

Samhällsnämnden antecknar sig ärendet till kännedom. 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag. 

 

 
KST § 126/13.9.2017 

Ekonomiförvaltningen har sammanställt en halvårsuppföljning för perioden jan-jun 
2017 enligt bilaga.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar halvårsuppföljning av budget för år 2017 till kännedom och 
för densamma även till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag 

 

KFGE § 32/28.9.2017 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 33 SAMHÄLLSNÄMNDENS PROJEKTUPPFÖLJNING KVARTAL 2 

SamN § 95/ 27.6.2017 
Bilaga projektuppföljning per den 21.6.2017 
Bilaga flyttning av investeringsmedel 2017 
Bifogat finns projektvis uppföljning per den 21.6.2017. Ur bilagorna kan man utläsa 
en merkostnad för vandrarhemmets renovering, samt till och med den 21.6.2017 
beviljade tilläggsarbeten för Hallon- och Lingonvägen. 
 
Planerings- och utvecklingschefens förslag: 
Nämnden godkänner de utfärdade tilläggsarbeten för Vandrarhemmet samt Hallon- 
och Lingonvägen, samt delger bilagan om flytt av investeringsmedel till 
kommunstyrelsen för vidare behandling. 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag. 
 

KST § 109/23.8.2017 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar samhällsnämndens projektuppföljning till kännedom och för 
den vidare till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Beslut: 
Enligt förslag.  

 
KFGE § 33/28.9.2017 

Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 34 UTÖKNING AV RAM FÖR SOCIALVÅRDEN  

InvN § 96/22.8.2017 
I budget 2017 finns ingenting budgeterat för institutionsvård inom barnskyddet 
(konto 4314) under kostnadsställe anstalts- och familjevård (21210). 5000 euro 
finns budgeterat för köp av tjänster på Tallbacken, Mariehamns stad. Dessa är i 
dagsläget inte nyttjade. 
 
Oförutsedda utgifter har tillkommit i barnskyddet och de beräknas uppgå till 40 000 
euro för resterande del av år 2017. Utöver detta tillkommer utgifter för skolgång. 
Dessa erläggs inte från socialvårdens budget. 
 
Socialchefen har ingått avtal med vårdgivare för en månads tid i enlighet 
invånarnämndens delegeringsordning. Beviljande av anslag innebär att socialchefen 
kommer att ingå avtal tills vidare. Avtalet har två veckors uppsägningstid. 
 
Ovanstående medför ett behov av utökning av ram om 40 000 euro för 
kostnadsställe anstalts- och familjevård (21210). Möjlighet till omdisponeringar 
kommer inte att finnas. 
 
Socialchefens förslag: 
Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att socialvårdens ram utökas med 
40 000 euro för att täcka kostnader för institutionsvård inom barnskyddet 
(kostnadsställe 21210, konto 4314). 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 

KST § 116/23.8.2017 
Beslut: 
Enligt förslag, för avgörande i kommunfullmäktige. 

 
KFGE § 34/28.9.2017 

Kommunstyrelsen föreslår att socialvårdens ram utökas med 40.000 euro för att 
täcka kostnader för institutionsvård inom barnskyddet (kostnadsställe 21210, konto 
4314). 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 35 A)-C) BEFRIELSE FRÅN OCH FYLLNADSVAL I INVÅNARNÄMND OCH NÅHD 

KST § 118/23.8.2017  
Jonas Gripenberg begär befrielse från sitt uppdrag som personlig ersättare för 
Cecilia Berndtsson i invånarnämnden, med hänvisning till förestående flytt från 
kommunen och därav förlorad valbarhet enligt kommunallagen 54 §.  

 
Gripenberg är även förste ersättare för lib i kommunfullmäktige och en av 
kommunens två ordinarie ledamöter i NÅHD:s förbundsfullmäktige, med Miina 
Fagerlund som ersättare. Den andre ordinarie ledamoten i NÅHD är Roger Höglund, 
med Erica Granesäter som ersättare. Då den nya hemkommunen är utanför Åland 
(Åbo) förfaller valbarheten även för kommunalförbundens beslutsorgan. 

 
 Invånarnämndens sammansättning 2016-2017 är som följer: 

 
Ordinarie ledamot Personlig ersättare 
Mattsson Åke Laaksonen Robert 
Lundberg Håkan Lignell Maj-Gun 
Forsman Freddie Arzoo Naely 

Granberg Jonna 
Kvist-Mattsson 
Fredrika 

Granesäter Erica Virtanen Christoffer 
Berndtsson Cecilia Gripenberg Jonas 
Pastoor Frederik Johansson Joakim 
 

Valbarhet i kommunfullmäktige regleras i kommunallagen 36 §, till kommunala 
nämnder i 54 § och kommunalförbund 87 §. Förlust av valbarhet regleras i 16 § och 
ersättares övertagande av uppdrag i kommunfullmäktige regleras i 39 §. 
 
Vid tillsättande av offentliga beslutsorgan skall allmänna jämställdhetsprinciper 
tillämpas, för ordinarie ledamöter respektive personliga ersättare var för sig. 
 
Kommunfullmäktiges nästa ersättare på aktuell lista (lib) är Mieke de Vries, som vid 
förlorad valbarhet och befrielse av Jonas Gripenberg övertar platsen som förste och 
ende återstående ersättare för Lib. Lib:s valförbund med M gör att förste ersättare 
för M, Jan Sundin, blir att fungera även som andre ersättare för Lib och vice versa. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige konstaterar Jonas Gripenbergs 
förlorade valbarhet i invånarnämnden, kommunfullmäktige och NÅHD-fullmäktige, 
till följd av flytt, och att kommunfullmäktige därför utser ny personlig ersättare för 
Cecilia Berndtsson i invånarnämnden samt ny ledamot i NÅHD förbundsfullmäktige. 
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Diskussion: 
Understöd finns för beviljande av ansvarsfrihet.  
Torbjörn Björkman föreslår att Solveig Gestberg utses att ersätta Gripenberg i 
invånarnämnd och NÅHD-fullmäktige. Förslaget vinner understöd. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige föreslå att 
a) Jonas Gripenberg beviljas befrielse från sitt uppdrag i invånarnämnd och NÅHD. 
b) Solveig Gestberg utses till ny personlig ersättare för Cecilia Berndtsson i 

invånarnämnden. 
c) Solveig Gestberg utses till ny ledamot av NÅHD förbundsfullmäktige. 
 
Vid behandling i kommunfullmäktige delas ärendet upp i separata paragrafer enligt 
ovan. 

 
KFGE § 35 a)/28.9.2017 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Jonas Gripenberg beviljas 
befrielse från sitt uppdrag i invånarnämnd och NÅHD. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 

KFGE § 35 b)/28.9.2017 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Solveig Gestberg utses till 
ny personlig ersättare för Cecilia Berndtsson i invånarnämnden. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 

KFGE § 35 c)/28.9.2017 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Solveig Gestberg utses till 
ny ledamot av NÅHD förbundsfullmäktige. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 36 A)-B) BEFRIELSE FRÅN OCH FYLLNADSVAL I KOMMUNSTYRELSEN 

KST § 129/13.9.2017 
Linda Pussinen begär befrielse från sitt uppdrag som styrelseledamot, med 
hänvisning till förestående flytt från kommunen och därav förlorad valbarhet enligt 
kommunallagen 54 §.  

 
Pussinen är även ledamot i Ålands Vattens styrelse och representant vid Ålands 
Vattens och Norra Ålands Avloppsvattens stämmor samt kommunstyrelsens 
representant vid gemensamma räddningsnämndens möten.  

 
Uppdrag i nämnda bolag påverkas inte av den förlorade valbarheten och Pussinen 
har uttryckt en vilja att kvarstå i desamma mandatperioden ut, till nästa stämmor. 

 
Kommunstyrelsens representant i gemensamma räddningsnämnden utses av 
styrelsen. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige konstaterar kommunstyrelsens 
ledamot Linda Pussinens förlorade valbarhet till följd av flytt från kommunen och 
föreslår att ny ledamot i kommunstyrelsen utses för återstoden av mandatperioden 
2016-2017. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KFGE § 36 a)/28.9.2017 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige konstaterar kommunstyrelsens 
ledamot Linda Pussinens förlorade valbarhet till följd av flytt från kommunen. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KFGE § 36 b)/28.9.2017 

Kommunstyrelsen föreslår att ny ledamot i kommunstyrelsen i Linda Pussinens 
ställe utses för återstoden av mandatperioden 2016-2017. 
 

Diskussion: 
Solveig Gestberg föreslår Kristofer Eriksson. Åke Mattsson understöder förslaget. 
 

Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt Solveig Gestbergs förslag att Kristofer 
Eriksson väljs in som ny ledamot i kommunstyrelsen i Linda Pussinens ställe för 
återstoden av mandatperioden 2016-2017. 
------------- 
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§ 37 A)-D) BEFRIELSE FRÅN OCH FYLLNADSVAL I VALNÄMNDER  

KST § 119/23.8.2017  
Inför presidentvalet 28.1.2018 behöver kommunfullmäktige i enlighet med 5-6 §§ LL om lagtings- 
och kommunalval ha tillsatt en kommunal centralnämnd samt en valnämnd för varje röstnings-
område, bestående av fem ledamöter, av vilka en utses till ordförande och en till vicedito, samt 
en valbestyrelse. Även själva röstningsområdena behöver fastställas av fullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige utser till varje valnämnd även minst tre ersättare som uppställs i den 
ordning de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna.  

 
Finström består av fyra röstningsområden; Emkarby, Godby, Markusböle och Tjudö, för vilka en 
varsin valnämnd utsetts, och kommunen har haft som praxis att utse lika många ersättare som 
ordinarie medlemmar i de olika valnämnderna och i valbestyrelsen.  

 
Kommunala centralnämnden är utsedd enligt KFGE § 8/5.2.2015 och korrigerad enligt KFGE § 
34/12.5.2016, under ledning av ordförande Marine Holm-Johansson, Svartsmara. 

 
Kommunala valnämndernas och valbestyrelsens nuvarande sammansättning fastställdes i KFGE § 
8/5.2.2015, enligt bilaga. Deras och centralnämndens mandat varar till dess att beslut tas om ny 
sammansättning, vilket förväntas att ske inför nästa kommunal- och lagtingsval år 2019.  

 
Följande personer har sedan dess anhållit om befrielse från sina uppdrag i valnämnderna; Carita 
Blomsterlund (1 suppl Tjudö), Bror Karlsson (1 suppl Godby), Egon Lönnqvist (led Emkarby),  

  
 Förutsatt att befrielse från uppdrag i valnämnd beviljas gäller följande för respektive nämnd: 

I Emkarby valnämnd behöver en man väljas som ledamot. 
I Godby valnämnd behöver en man väljas som suppleant.  
I Tjudö valnämnd kan en man eller kvinna väljas som suppleant. 
I samtliga fall behöver klargöras i vilken ordning suppleanterna avses träda in.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Carita Blomsterlund, Bror Karlsson och 
Egon Lönnqvist beviljas anhållen befrielse från sina uppdrag i kommunens valnämnder och ger 
förslag gentemot fullmäktige på fyllnadsval för de respektive posterna enligt följande: 
 
Emkarby valnämnd: NN  (ledamot) 
Godby valnämnd: NN  (suppl nr X) 
Tjudö valnämnd: NN  (suppl nr X) 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att frågan bordläggs till nästa möte. 
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KST § 130/13.9.2017 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Carita Blomsterlund, Bror Karlsson och 
Egon Lönnqvist beviljas anhållen befrielse från sina uppdrag i kommunens valnämnder och ger 
förslag gentemot fullmäktige på fyllnadsval för de respektive posterna enligt följande: 
 

Emkarby valnämnd: NN  (ledamot) 
Godby valnämnd: NN  (suppl nr X) 
Tjudö valnämnd: NN  (suppl nr X) 
 

Beslut: 
Enligt förslag, enligt följande: 
Emkarby valnämnd: Johan Norrgård (ledamot) 
Godby valnämnd: Sven Sjöberg  (suppl nr 5) 
Tjudö valnämnd: Maria Boman (suppl nr 5) 

 
KFGE § 37 a)/28.9.2017 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Carita Blomsterlund, Bror Karlsson och 
Egon Lönnqvist beviljas anhållen befrielse från sina uppdrag i kommunens valnämnder. 

  

 Beslut: 
 Enligt förslag. 
  
KFGE § 37 b)/28.9.2017 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Johan Norrgård väljs som ny ledamot i 
Emkarby valnämnd. 
 

Beslut: 
 Enligt förslag. 

 
KFGE § 37 c)/28.9.2017 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Sven Sjöberg väljs som ny suppleant (nr 
5) i Godby valnämnd, varvid övriga suppleanter flyttas upp ett steg i turordning att träda in. 
 

Beslut: 
 Enligt förslag. 

 
KFGE § 37 d)/28.9.2017 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Maria Boman väljs som ny suppleant (nr 
5) i Tjudö valnämnd, varvid övriga suppleanter flyttas upp ett steg i turordning att träda in. 
 

Beslut: 
 Enligt förslag. 

------------- 
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§ 38 ARBETSGRUPP FÖR UTREDANDE AV FLYKTINGMOTTAGNING 

KST § 13/25.1.2017 
Enligt budget 2017 har allmänna förvaltningen som en av många målsättningar att under året 
utreda förutsättningar för att ta emot kvotflyktingar till kommunen. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp med uppdrag att under år 2017 utreda förutsättningar 
för att ta emot kvotflyktingar till kommunen. 

 

Beslut: 
Enligt förslag. Till arbetsgruppen utses kommundirektören och socialchefen samt Håkan 
Lundberg och Solveig Gestberg med Linda Pussinen som reserv. 

 
KST § 117/23.8.2017 

Arbetsgruppen avger genom kommundirektören muntlig lägesrapport från arbetsgruppen.  
 

 Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar till kännedom lägesrapport från arbetsgruppen för utredande av flykting-
mottagning och emotser slutrapport med beslutsförslag inom september månads första hälft. 
 

 Beslut: 
 Enligt förslag. 
 
KST § 128/13.9.2017 

Arbetsgruppen för utredande av flyktingmottagande har sammanträtt fem gånger under 
perioden januari till augusti 2017. Man tog inledningsvis del av material och erfarenheter från 
andra åländska kommuner som genomfört motsvarande utredningar samt från landskapets 
tjänstemän på området. Man bekantade sig även med annat relevant material på temat, bl a 
Finströms respektive landskapets integrationsprogram samt landskapets manual för flyktingmot-
tagande mm. 
 

Arbetsgruppen har inte gjort några konkreta försök till kostnadskalkylering för flyktingmot-
tagande. Gruppen bedömer att dylika kalkyler lätt blir missvisande. Principen är att kommuner 
som tar emot kvotflyktingar får huvuddelen av de kalkylerade samt direkta och redovisbara 
kostnaderna förknippade med detta ersatta genom NTM för de första åren. Indirekta 
merkostnader kommer också att uppstå och beredskap bör finnas för att flyktingfamiljer 
generellt under en tid har större behov av social och annan offentlig service än vad ett 
genomsnittligt hushåll i kommunen har i övrigt. Vissa dylika kostnader omfattas inte av statliga 
ersättningar. De långsiktiga ekonomiska effekterna av ett aktivt beslut om mottagande av 
kvotflyktingar är omöjliga att förutspå och i stor utsträckning beroende av individuella behov och 
förutsättningar hos de hushåll som blir anvisade till kommunen samt hur väl kommunen och 
samhället i övrigt lyckas med integrationen av desamma. Den ekonomiska aspekten ska också 
vägas mot den humanitära nyttan i och sociala effekten av flyktingmottagande. 
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Inför kommunens planerade utbyggnad av nya bostadsområden behöver platstillgången till 
kommunal service inom de närmaste åren ses över och utökas alldeles oavsett eventuellt aktivt 
mottagande av kvotflyktingar eller ej. 
 

Arbetsgruppen bedömer att Finströms kommun har tillräckliga förutsättningar att ta emot ett 
litet antal kvotflyktingar under budgetåret 2018 och ger i sin slutrapport förslag till beslut enligt 
bilaga. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige i enlighet med förslag från arbetsgruppen 
för utredande av flyktingmottagning enligt följande: 
 

- Finströms kommun ställer sig till förfogande för mottagande av sådana personer som avses i 2 
§ 3 mom integrationslagen (kvotflyktingar) till ett antal om en till två familjer om totalt max sex 
personer under år 2018, och söker för ändamålet ingå avtal med NTM-centralen. 
 

Villkorat kommunfullmäktiges godkännande av ovanstående gäller därefter följande: 
 

- Personal- och servicechefen ges huvudansvaret för handhavande av flyktingmottagning och 
därför även i uppdrag att ingå avtal med NTM och därefter med ÅHS, enligt samma modell som 
andra åländska kommuner, jämte mandat att anlita eventuell extra förstärkning på socialkansliet 
samt att på projektbasis för viss tid anlita en integrationssamordnare på deltid, enligt liknande 
upplägg som andra åländska landskommuner, för den tid ersättning beviljas. 
- Mottagning bör kunna styras till ankomst sommaren 2018. 
- Tekniska sektorn ges i uppdrag att reservera och iordningställa lämplig bostad med nödvändiga 
inventarier och i samråd med invånarsektorn även husgeråd. 
- Ett seminarium riktat till kommunens samtliga enhetschefer och öppet för övrig personal och 
förtroendevalda, under ledning av flyktingsamordnaren, ordnas våren 2018. 
- Budgetansvariga uppmanas att i förslag till budget särskilt beakta de särskilda behov som kan 
följa i anslutning till mottagande av flyktingar. 
- Arbetsgruppen för utredande av flyktingmottagning befrias från sitt uppdrag. 
- En mottagningskommitté tillsätts före ankomst, för det år mottagandet äger rum. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KFGE § 38/28.9.2017 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige i enlighet med förslag från arbetsgruppen 
för utredande av flyktingmottagning att Finströms kommun ställer sig till förfogande för 
mottagande av sådana personer som avses i 2 § 3 mom integrationslagen (kvotflyktingar) till ett 
antal om en till två familjer om totalt max sex personer under år 2018, och söker för ändamålet 
ingå avtal med NTM-centralen. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 
------------- 
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§ 39 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet förklarades avslutat kl 19:50. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 

FRÅGESTUND 

Under frågestunden diskuterades följande, i enlighet med förvaltningsstadgan 11 §: 
 
- Fotbollsplanen vid GHS 
- Kommunindelningsutredningen Fi/Ge/Su 
- Uppvaktning RK 
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BESVÄRSANVISNING 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträde  Paragraf 

Kommunfullmäktige i Finström 28.9.2017   §§ 29-39 
 
Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer; 34-38 
 
Besvär skall framställas inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. Kommunmedlem anses ha fått 
del av beslutet när protokollet har framlagts till offentligt påseende. 
 
Besvärsmyndighet  Ålands Förvaltningsdomstol 
   Torggatan 16 
   PB 31 
   22 101 MARIEHAMN 
 

KLAGOTID 
Besvärshandlingarna skall vara inlämnade till besvärsmyndigheten före utgången av besvärstiden. Om 
besvärstidens sista dag är helgdag, självstyrelsedag, självständighetsdag, första maj, jul- eller midsommarafton 
eller helgfri lördag, får besvärshandlingarna inlämnas den första vardagen därefter. 
 

INNEHÅLL 
Besvärsskriften skall innehålla 

- besvärandens namn, yrke, boningskommun och postadress 
- det beslut i vilken ändring söks 
- till vilka delar ändring söks och vilka ändringar som påyrkas 
- motiveringar till ändringsyrkandet 

 

UNDERSKRIFT 
Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av den som anför besvär eller annan person som har uppgjort 
den. Om endast den som har uppgjort besvärsskriften undertecknat den, skall också denna persons yrke, 
boningsort och postadress framgå. 
 
Till besvärsskriften skall bifogas beslutet i vilket ändring söks, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia. 
 
Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) 
uppbärs en rättegångsavgift för ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 

 


