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§ 1 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KST § 1  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 §, förvaltningsstadga 60-64 
§§ och kommunstyrelsens beslut (KST § 32/2.3.2016).  
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 
------------- 

§ 2 PROTOKOLLJUSTERING 

KST § 2  
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 73 §.  
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Sven-Anders Danielsson 
och Lene-Maj Johansson. Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets 
avslutande. 
------------- 

§ 3 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KST § 3  
Ärendena behandlas i den ordning som anges på föredragningslistan, såvida orga-
net inte besluter annorlunda. Till behandling kan även beslutas att uppta sådana 
ärenden som inte nämns i sammanträdeskallelsen, enligt förvaltningsstadgan 64 §.  
 
Beslut: 
Föredragningslistan godkänns utan tillägg av ärenden av brådskande natur.  
------------- 
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§ 4 KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 

KST § 4/25.1.2017 
Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Åland ska kommunstyrelsen granska 
lagligheten i de beslut som fattas av kommunfullmäktige.  
 
Fullmäktige sammanträdde 15.12.2016 (§§ 77-85). Protokoll: www.finstrom.ax.   
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen bedömer att kommunfullmäktiges beslut §§ 77-85/2016 
tillkommit i laga ordning och antecknar i övrigt fullmäktiges protokoll nr 8/2016 till 
kännedom.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 

  

http://www.finstrom.ax/
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§ 5 DELGIVNINGAR KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KST § 5/25.1.2017 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:   
 

Anhållan Eckerö kommunstyrelse, Möjlighet att ingå i norråländsk KST 13.dec 

Anhållan Hammarland kommunstyrelse, Möjlighet att ingå i norråländsk KST 20.dec 

Beslut LR, Basbel f landsk.andel bibl-, kultur-, idrotts- o ungd.v:het, Medis 24.okt 

Beslut LR, Justering av särskild landskapsandel för grundskolornas drift 29.nov 

Beslut LR, Trafiktillstånd för personbil, återkallas 3.jan 

Beslut LR, Jordförvärv i Finström (ÅLR 2016/8240+8055) 4.jan 

Beslut LR, Kompens f uteblivn inkomster fr beskattning kapitalinkomst 5.jan 

Beslut LR, Fastställande av bosättningsstrukturgruppering 2017 5.jan 

Beslut LR, Beviljande av allmän landskapsandel för år 2017 5.jan 

Beslut LR, Beviljande av komplettering av skatteinkomsterna 5.jan 

Beslut LR, Landskapsandel för bibl, idrott, kultur, ungd.v:het o medis 5.jan 

Beslut LR, Jordförvärv i Finström (ÅLR 2016/7989, avslås) 13.jan 

Beslut Sund kommunstyrelse (§ 304/2016), Norråländsk samordning av KST 19.dec 

Brev Finströms k.dir, svar till Hammarland och Eckerö om anslutn t KST 13.jan 

Brev Ålands skogsindustrier Ab 23.dec 

Brev + prot LR, Danaarv efter arvlåtare från Finström (ÅLR 2015/2190) 13.jan 

Förteckning Tjänstemannabeslut K.dir §§ 1-30/16 jan 

Förteckning Tjänstemannabeslut PoS-chef §§ 13-33/16 jan 

Information KAD: "De kommunala avtalen för perioden 1.3.2017 - 28.2.2018" 17.jan 

Protokoll Kommundirektörsträff i Vårdö 26.okt 

Protokoll Räddningsområde Ålands landskommuner, prot nr 7 3.nov 

Protokoll Kommundirektörsträff i Geta 9.dec 

Protokoll LR, Språkrådet 12.dec 

Protokoll K.dir 29/16, Utlåtande över ansökan om jordförvärv (ÅLR 2016/8481) 14.dec 

Protokoll Räddningsområde Ålands landskommuner, prot nr 8 14.dec 

Protokoll K.dir 30/16, Kommungårdens öppethållning januari 2017 22.dec 

Protokoll  K.dir 1/17, Utlåtande över ansökan om jordförvärv (ÅLR 2016/9795) 10.jan 

Skrivelse Geta kommunstyrelse (§ 234/2016), Situationen vid socialkansliet 14.dec 

Uppföljning IFFK rf, resultat- och balansräkning  10.jan 

Uppföljning Ålands idrottscenter Ab, budgetuppföljning jan-nov 17.jan 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 6 KOMMUNSTYRELSENS OCH -FULLMÄKTIGES MÖTESDATUM 2017 

KST § 6/25.1.2017 
År 2016 har kommunstyrelsen hållit 15 protokollförda sammanträden och kommun-
fullmäktige åtta sammanträden. Styrelsens möten har i regel hållits på onsdagar 
med start kl 16:00 och utöver vid Kommungården även på andra platser i samband 
med studiebesök. Fullmäktiges möten har hållits på torsdagar med start kl 19:00 på 
Kommungården i Godby. 
 

Enligt kommunallagen 41-42 §§ beslutar fullmäktige vilka dagar sammanträden skall 
äga rum. Fullmäktige skall även sammanträda då styrelsen eller minst en fjärdedel 
av fullmäktiges ledamöter begär det för ett visst ärende eller då fullmäktiges ordfö-
rande anser att det behövs. 
 

Ledningsgruppen har tagit fram förslag till tidsplan för innevarande års behandling 
av bland annat budget och bokslut, enligt bilaga.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att under år 2017 hålla sina sammanträden på plats och 
tid enligt ordförandes kallelse, men i regel på onsdagar med start kl 16:00 och med 
cirka två till tre veckors mellanrum samt med uppehåll för annat än behandling av 
brådskande ärenden mellan midsommar och mitten av augusti. 
Följande sammanträdestillfällen antas såsom preliminära för vårsäsongen 2017: 
- Ons 8 feb och (ev) 22 feb   
- Ons 1 mar och ons 15 mar  
- Ons 5 apr eller ons 19 apr  
- Ons 3 maj och (ev) 17  maj   
- Ons 7 jun    
Kommunstyrelsen föreslår därutöver att kommunfullmäktige fastställer följande 
sammanträdestillfällen: 
- Tor 20 apr kl 19:00, på plats enligt kallelse  Budgetseminarium 
- Tor 15 jun kl 19:00, Kommungården i Godby Bokslut fastställs 
- Tor 28 sep kl 19:00, på plats enligt kallelse  Budget, remissdebatt 
- Tor 16 nov kl 19:00, Kommungården i Godby Skatter fastställs 
- Tor 14 dec kl 19:00, Kommungården i Godby Budget fastställs 
Därutöver sammanträder fullmäktige då styrelsen eller minst en fjärdedel av full-
mäktiges ledamöter begär det för ett visst ärende eller då fullmäktiges ordförande 
anser att det behövs, på plats och tid enligt kallelse. 
Fullmäktiges sammanträden kan även komma att kombineras med föreläsningar 
och studiebesök och dessa inleds då i regel en timme före aviserad mötesstart. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 7 KOMMUNGÅRDENS ÖPPETHÅLLNING 

KST § 7/25.1.2017 
Kommunstyrelsen beslöt (KST § 127/2016) att befullmäktiga kommundirektören att fatta beslut 
om kommungårdens öppethållning hösten 2016. För en permanent ändring av öppettiderna 
förutsätts dock ett beslut i kommunstyrelsen. 
 

Kommungården i Godby har under hösten 2016 (sep-dec) på försök haft förändrade öppethåll-
ningstider, enligt k.dir § 21/2016, så att man hållit öppet längre på torsdagar (-17:30) och stängt 
tidigare på fredagar (14:30). Motiveringen består i förbättrad tillgänglighet och flexibilitet. 
 

En uppföljning har gjorts (bil). Samtliga anställda med arbetsplats i Kommungården fick en enkät. 
Av åtta svarande anser samtliga att den förändrade öppethållningen är något man bör fortsätta 
med. Även förtroendevalda har via e-post fått möjlighet att tycka till i frågan, och allmänheten 
via infobladet Aktuellt i Finström samt kommunens Facebook-sida. Den respons som inkommit 
har varit enbart positiv. 
 
Arrangemanget innebär inte någon påverkan på den egentliga veckoarbetstidens längd för 
personalen. För personal i arbetsavtalsförhållande är det frivilligt att arbeta kvar längre på 
torsdagseftermiddagar. Tjänstemän förväntas anpassa och reglera arbetstiden på så sätt att man 
är tillgänglig för bokade besök på den förlängda torsdagen. Kommundirektören tillser att minst 
en person ur kommunens ledningsgrupp finns anträffbar på den förlängda torsdagens efter-
middag. Ingen över- eller mertidsersättning eller andra lönetillägg utgår för förlängd torsdag. 
Möjlighet ges till i första hand förkortad fredag alternativt senarelagd start på samma eller därpå 
följande torsdag som kompensation. 
 
Det ges ingen garanti för allmänhet och besökare att samtlig personal finns på plats under den 
förlängda öppethållningen på torsdagseftermiddagen, men däremot att Kommungårdens dörr 
hålls öppen, telefonväxeln bemannad och tjänstemän tillgängliga för tidsbokade besök.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att öppethållningen av Kommungården i Godby tills vidare fastställs 
enligt följande, avseende helgfria vardagar: 
 

Mån-ons  8:15-16:00  
Tor  8:15-17:30  (kl 16:00-17:30 främst för tidsbokade besök) 
Fre  8:15-15:00   
  

Dag före helgdag stänger kanslierna som på fredagar kl 15:00 och i anslutning till storhelger och 
semesterperioder hålls öppet enligt kommundirektörens beslut. 
 

Beslut: 
Enligt förslag.  
------------- 
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§ 8 TOBAKS-, ALKOHOL- OCH DROGPOLICY 

KST § 8/25.1.2017 
Under år 2016 antogs Finströms alkohol- och drogpolicy. Den ska enligt beslut ses 
över inom ramen för arbetarskyddet inom januari 2017. 
 
Arbetarskyddsansvarige personal- och servicechefen har nu tagit fram ett förslag till 
förnyad tobak-, alkohol- och drogpolicy, enligt bilaga.  
 
Policyn följer de riktlinjer som i övrigt gäller för företagshälsovården. De viktigaste 
ändringarna består i att såväl tobak som dopingpreparat nu omfattas av policyn och 
att en mer konkret plan finns för hanterande av bruk och missbruk samt hjälp till 
avvänjning jämte tillgång till tobaks- och nikotinersättande preparat med mera. 
 
PoS-chefens förslag till reviderad policy har långt karaktären av en handlingsplan. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner förnyad tobak-, alkohol- och drogpolicy enligt bilaga 
för omedelbart ikraftträdande.. 
 
Beslut: 
 Enligt förslag, med tillägg att policyn även utgör handlingsplan. 
------------- 
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§ 9 BIBLIOTEKS- OCH KULTURCHEFENS LÖNESÄTTNING 

KST § 9/25.1.2017  
Biblioteks- och kulturchef Inger-Louise Andersson tillträdde sin tjänst 8 aug 2016 med sex 
månader prövotid. Inför prövotidens utgång har personal- och servicechefen och kommun-
direktören haft ett uppföljningsmöte med tjänsteinnehavaren, den 10 jan 2017.  
 
Protokoll från uppföljningsmötet jämte förslag till införande av prövningsbaserat individuellt 
lönetillägg enligt bilaga. Enligt förvaltningsstadgan 52 § ankommer det på kommunstyrelsen att 
besluta om löne- och ersättningsfrågor. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att biblioteks- och kulturchef Inger-Louise Andersson erhåller ett 
prövningsbaserat individuellt lönetillägg om 300,00 euro per månad från och med 09.02.2017 
tillsvidare, med motiveringar enligt bilaga. 

 
Beslut: 
Enligt förslag.  
------------- 
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§ 10 PLAN FÖR BUDGETENS FÖRVERKLIGANDE 

KST § 10/25.1.2017 
Ledningsgruppen har tagit fram en plan för förverkligandet av de investerings- och 
andra projekt och åtgärder som fastställts i budget och verksamhetsplan för år 
2017, enligt bilaga. Planen är tänkt att utgöra ett levande dokument och fungera 
som komplement till budgetuppföljningarnas sifferdel, som ett slags löpande status-
uppföljning.   
 
Förvaltningen delger planen till kommunstyrelsens kännedom med möjlighet till 
diskussion kring prioriteringar och upplägg i övrigt. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar förvaltningens plan för budgetens förverkligande till känne-
dom och diskussion. 
 
Konstateras: 
PoS-chef Carolina Frisk önskar lägga till friskvårds-, likabehandlings- och 
arbetsmiljögrupp. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med PoS-chefens tillägg. 
------------- 

§ 11 REFERENSGRUPP FÖR UTVECKLING AV BUDGETARBETET 

KST § 11/25.1.2017 
I anslutning till budgetprocessen för innevarande år framfördes i samråd mellan 
lednings-gruppen och de politiska presidierna önskemål om modernisering och 
utveckling av budgetarbetet. Som centrala punkter framfördes bland annat att 
budgetdirektiven bör tas fram tidigare och som princip baseras mer på senast kända 
utfall istället för innevarande års rambudget samt att de i ett tidigt skede ska 
förankras intersektoriellt. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en referensgrupp för utveckling av 
budgetarbetet, bestående av representanter för ledningsgruppen och de politiska 
presidierna. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. Till gruppen utses kommundirektören och ekonomichefen samt 
kommunstyrelseledamöterna Sven-Anders Danielsson och Inger Rosenberg-
Mattsson. 
------------- 



                    KOMMUNSTYRELSEN         FÖREDRAGNINGSLISTA             PROTOKOLL NR 1 / 25.1.2017 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 26 januari 2017  

     

 

§ 12 ANSVARSPERSONER FÖR NÄRINGSLIVSUTVECKLING 

KST § 12/25.1.2017 
I budget för år 2017 ges ökat anslag för främjande av näringslivsfrågor, med 
målsättning att:   
- förbättra kontakten till företagare i kommunen  
- förbättra tillgängligheten och förutsättningarna för företagare  
- vid behov anordna träffar med näringslivet under året  
Målen och åtgärderna måste ses som en långsiktig plan då både de personella och 
de ekonomiska resurserna är begränsade. Fullmäktige involveras i arbetet framåt. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen utser en person från ledningsgruppen och en från fullmäktige-
presidiet att tillsammans ansvara för främjandet av näringslivsfrågor under år 2017. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. Till uppgiften utses Roger Höglund, Regina Lindblom och Erik 
Brunström. 
------------- 

§ 13 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. 
------------- 
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§ 14 ARBETSGRUPP FÖR UPPFÖLJNING AV NÄMNDREFORM 

KST § 14/25.1.2017 
Finströms nämnd- och förvaltningsreform, som trädde i kraft 1.1.2016, ska enligt budget och 
verksamhetsplan för år 2017 utvärderas inför år 2018, med uppföljning och utvärdering av den 
nya strukturen. Såväl själva nämndstrukturen och sektorindelningen som följer av densamma 
som enskilda styrdokument såsom förvaltningsstadga och nämndinstruktioner med mera ska ses 
över och vid upplevt behov korrigeras. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp för uppföljning av nämndreformen. I 
uppdraget ingår utvärdering av reformens utfall samt eventuella förslag till ändringar i struktur 
och styrdokument. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. Till arbetsgruppen utses kommundirektören och ekonomichefen samt 
styrelseordförande och fullmäktigeordförande, med möjlighet att anlita utomstående konsult. 
------------- 
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§ 15 ARBETSGRUPP FÖR FINSTRÖMS HISTORIA 

KST § 189/7.12.2016 
Arbetsgruppen för kommunens historia ber i protokollfört möte 31.10.2016 kommunstyrelsen 
att ta ställning till gruppens sammansättning och eventuellt utökande av medlemmar. 
 
Gruppen består av Viveka Eriksson, Tage Boman, Margaretha Brändström och tidigare även den 
dåvarande kultur- och fritidschefen. Den nytillträdda biblioteks- och kulturchefen Inger-Louise 
Andersson har inte formellt valts in i gruppen. Så inte heller Inger Rosenberg-Mattsson.   
 
Tage Boman har meddelat att hans ”medverkan är osäker”, men att han ”kan vara adjungerande 
medlem vid behov”. Övriga befintliga medlemmar står till fortsatt förfogande, liksom även Inger-
Louise Andersson och Inger Rosenberg-Mattsson. 
 
Gruppen avser att framöver arbeta vidare med en fortsatt Historik över Finström samt att 
uppmärksamma lokala tilldragelser i samband med firandet av Finlands 100-årsjubileum.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar till diskussion och fastställer historiegruppens sammansättning. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet bordläggs. 

 
KST § 15/25.1.2017 

Beslut: 
 Kommunstyrelsen beslutar att fastställa historiegruppens sammansättning enligt följande: 

Viveka Eriksson, Margareta Brändström, Tage Boman, Inger Rosenberg-Mattsson och Sören 
Karlsson. Som gruppens sammankallare och sekreterare fungerar Inger-Louise Andersson. 
------------- 
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§ 16 BEFRIELSE FRÅN UPPDRAG OCH FYLLNADSVAL TILL SAMHÄLLSNÄMND 

KST § 16/25.1.2017 
Fullmäktigeledamot och nämndersättare Jens Söderström (ObS) har med anledning 
av flytt från kommunen förlorat sin valbarhet i kommunfullmäktige samt som 
personlig ersättare för Carola Wikström-Nordberg i samhällsnämnden. 
 
Valbarhet i kommunfullmäktige regleras i kommunallagen 36 § och till kommunala 
nämnder i 54 §. Förlust av valbarhet regleras i 16 § och ersättares övertagande av 
uppdrag i kommunfullmäktige regleras i 39 §. 
 
Samhällsnämndens sammansättning 2016-2017 är som följer: 
 

Ordinarie ledamot Personlig ersättare 

Rögård Christian Gestberg Solveig 

Lindström Dick Sirén Gustav 

Boman Carola Blixt Mathilda 

Nordqvist Vidar Granberg Per-Ole 

Norrgård Katarina Lundberg Helena 

Söderman Ove Thyrén Henrik 

Wikström-Nordberg Carola Söderström Jens 

 
Kommunfullmäktiges förste ersättare på aktuell lista (ObS) är Carola Wikström-
Nordberg, som vid förlorad valbarhet och befrielse av Jens Söderström enligt 
kommunallagens 39 § torde bli att överta platsen som ledamot i fullmäktige. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige konstaterar Jens Söderströms 
förlorade valbarhet i fullmäktige och samhällsnämnd och att platsen i fullmäktige 
därmed övertas av Carola Wikström-Nordberg, samt att fullmäktige till ny personlig 
ersättare för Carola Wikström-Nordberg i samhällsnämnden utse NN. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, men utan namngivet förslag till ny personlig ersättare i samhällsnämnden. 
------------- 
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§ 17 SAMORDNING AV KOMMUNERNAS SOCIALVÅRD  

KST § 17/25.1.2017 
Efter att Finströms kommunstyrelse (§ 182/7.12.2016) gjorde bedömningen att förutsättningar 
saknas för att arbeta vidare med en för norra Åland regional samordning av kommunernas 
socialvård, och samtidigt betonade att man finner detta beklagligt då det är någonting kommu-
nerna i regionen gärna sett förverkligat, har en del ny information och nya ställningstaganden 
tillkommit. 
 
Situationen är fortsättningsvis oklar i fråga om huruvida och i så fall hur de åländska kommu-
nernas socialvård kommer att kunna samordnas inom ramen för den så kallade KST-lagen. 
 
Kommunerna Eckerö och Hammarland har i mitten av december efterhört möjlighet att ansluta 
sig till en eventuell norråländsk KST-samordning.  
 
Vid de norråländska kommunernas gemensamma presidiemöte i Sund 14 december fanns 
enighet kring upplevelsen att NÅHD-spåret i princip inte längre är att betrakta som en 
framkomlig väg, men att samtliga företrädare för regionen Norra Åland är villiga att arbeta 
vidare med en KST-lösning (med service i Godby), till vilken även flera andra kommuner kan 
bjudas in, men där ÅOF inte bör behöva styckas upp. 
 
En idé var att Ålands kommunförbund ÅKF kunde bli att stå värd inte bara för diskussioner och 
utredningar utan också som värd för organiserandet av den sociala samordningen. Tankar fanns 
på att ordna ett ”rådslag” inom ÅKF samt att tillsätta en arbetsgrupp. 
 
Ett flertal kommuner har nu börjat utse representanter till en eventuellt kommande gemensam 
arbetsgrupp för KST-samordning. Ifall en sådan grupp blir tillsatt kan det vara bra för Finström 
att ha ett färdigt namn för representation i densamma. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att som representant i en eventuell arbetsgrupp för KST-samordning 
utse NN. 
 

 Beslut: 
Enligt förslag. Till en eventuell arbetsgrupp utses kommunstyrelsens ordförande Roger Höglund 
med styrelseledamot Lene-Maj Johansson som ersättare. 
------------- 
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§ 18 SKRIVELSE ANGÅENDE GEMENSAMMA SOCIALKANSLIET FÖR GETA OCH FINSTRÖM 

INV § 8/24.1.2017  
En skrivelse har inkommit till invånarnämnden 11 01 2017 från Geta kommun. Kommunstyrelsen 
i Geta emotser svar inom januari 2017 på hur verksamhet kommer att förbättras vid det 
gemensamma socialkansliet. 
 
Socialförvaltningen består av en socialchef, två socialarbetare samt en byråsekreterare. Två av 
dessa har varit moderskapslediga. 
 
En stor svårighet har varit att finna utbildad och behörig socialarbetare för vikariat, vilket även 
gäller för andra åländska kommuner. För oss har det inneburit att vi har haft en hög omsättning 
av personal under året 2016, vilket drabbar kontinuiteten i det sociala arbetet. 
I oktober 2016 hade vi en träff med representanter från Geta kommun om det problematiska 
läget. 

 
Nu är det ett nytt år och personalsituationen ser ljusare ut, en ordinarie personal är på plats och 
från och med 20 02 2017 har vi en fulltalig socialarbetarstyrka. Inom kort är även 
samarbetsavtalet undertecknat och detta kommer att underlätta situationen vid semestrar och 
annan frånvaro. 

 
Personal- och servicechefens förslag:  
Att invånarnämnden konstaterar att det är viktigt att det regelverk som finns för förvaltningen 
följs, att god förvaltningssed iakttas och att invånarna har tillgång till socialvård av god kvalitet 
och gott bemötande. Nämnden erfar att läget inom socialkansliet inför innevarande år är 
tillfredsställande. 
Tydlig ledning med planering och resursfördelning har gjort att det dagliga arbetet nu löper bra. 
Under mötet presenterar socialchefen  den långtidsplanering som även beaktar eventuellt 
genomförande av KST. Invånarnämnden konstaterar att det i nuläget inte föreligger behov av 
förändringar eller tilläggsresurser vid socialkansliet. 
Ärendet meddelas kommunstyrelsen till kännedom. 
 
Beslut: Enligt förslag. 

 
KST § 18/25.1.2017 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar till kännedom skrivelsen från Geta kommun angående gemensamma 
socialkansliet  jämte invånarnämndens behandling av frågan, och delger densamma gentemot 
Geta kommunstyrelse som kommunens bemötande av skrivelsen. 
 
Beslut: 

 Enligt förslag, med tillägg att kommunstyrelsen bjuder in till uppföljningsmöte inom två månader. 
------------- 
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§ 19 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Beslut: 
Sammanträdet förklarades avslutat kl 18:06. Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 
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A N V I S N I N G   F Ö R   R Ä T T E L S E   O C H   B E S V Ä R  
 

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 

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

Paragrafer i protokollet:   
 

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

Paragrafer i protokollet:    
 

Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/annan lagstiftning kan besvär inte anföras 
över nedan nämnda beslut:  
 

Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud:  
 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet 
eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. 
 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas: Kommunstyrelsen i Finström, AX-22410 GODBY 
 

Paragrafer i protokollet:    
 

Yrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av 
beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmed-
lem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas 
inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. 
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas 
av den som framställer det. 

 
KOMMUNALBESVÄR 
 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med 
anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt 
rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i 
beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.  
 

Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att: 
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3) beslutet annars strider mot lag. 
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Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN 
 

Paragrafer i protokollet:  
 

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju 
dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha 
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. 
 

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland är 30 dagar och 
räknas från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget 
 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 

Beslut fattade med förvaltningslagen som grund överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär. 
Förvaltningsbesvär kan bara lämnas in av den som personligen berörs av beslutet. 
 

Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer i protokollet:   
 
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
I besvärsskiften ska uppges 
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. 
Om endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort 
och postadress anges. 
Till besvärsskriften fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. 
 
Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Handlin-
garna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. 
Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 
 
Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 
(701/93) uppbärs en rättegångsavgift för ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
 
Protokollsutdrag och bilagor som gäller besluten kan begäras från kommungården i Godby. 


