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Nr 
 
8 
 

Tid  Tisdagen den 26 september 2017 kl 18.30 samt  
Onsdagen den 27 september kl 18.30 

Plats Källbo skola, Godby   

 

ÄRENDEN: 

 
§ 103 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 
§ 104 PROTOKOLLJUSTERARE 3 
§ 105 FÖREDRAGNINGSLISTAN 3 
§ 106 BUDGETFÖRSLAG 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020 INVÅNARNÄMNDENS FÖRVALTNING 4 
§ 107 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR KÄLLBO SKOLA OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET 5 
§ 108 BUDGETFÖRSLAG 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020 FÖR SKOLA OCH FRITIDSHEM 6 
§ 109 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR BARNOMSORGEN 7 
§ 110 BUDGETFÖRSLAG 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020 FÖR BARNOMSORGEN 8 
§ 111 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR ÄLDREOMSORGEN 9 
§ 112 BUDGETFÖRSLAG 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020 FÖR ÄLDREOMSORGEN 10 
§ 113 BUDGETFÖRSLAG 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020 FÖR CENTRALKÖKET 11 
§ 114 ARVODE OCH KRITERIER FÖR STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD 2018 12 
§ 115 PRINCIPER FÖR TILLSÄTTANDE AV STÖDPERSONER OCH STÖD/AVLASTNINGSFAMILJER 13 
§ 116 FÖRSLAG TILL TAXOR OCH AVGIFTER FÖR SOCIALVÅRDEN 14 
§ 117 BUDGETFÖRSLAG 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020 FÖR SOCIALVÅRD 15 
§ 118 UTÖKNING AV RAM FÖR SOCIALVÅRDEN 17 
§ 119 ETT TILLFÄLLIGT TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE SOM FRITIDSANSVARIG PÅ PROV ETT ÅR 18 
§ 120 TAXOR OCH AVGIFTER KULTUR OCH FRITID 20 
§ 121 BUDGETFÖRSLAG 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020 KULTUR OCH FRITID 21 
§ 122 RÄTTELSYRKAN SOCIALVÅRD– KONFIDENTIELLT ÄRENDE 22 
§ 123 RÄTTELSEYRKAN SOCIALVÅRD – KONFIDENTIELLT ÄRENDE 23 
§ 124 RÄTTELSEYRKAN BARNOMSORG– KONFIDENTIELLT ÄRENDE 24 
§ 125 DELGIVNINGAR 25 
§ 126 DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT 26 
§ 127 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION 28 
§ 128 MÖTETS AVSLUTANDE 29 

 

Carolina Frisk, personal- och servicechef, enligt uppdrag á Åke Mattson invånarnämndens ordförande. 
 
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 20.9.2017. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 29.9.2017. 
 

Intygar Carolina Frisk, personal- och servicechef 



                                                                 INVÅNARNÄMNDEN                PROTOKOLL NR 8 /26-27.09.2017 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   29.9.2017  

     
Sid 3 

§ 103 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

INV § 103  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  
 
Beslut: 
Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 

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

§ 104 PROTOKOLLJUSTERARE 

INV § 104 
Utses protokolljusterare.  
 
Beslut:  
Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Freddie Forsman och Erica 
Granesäter, justering sker torsdag 28.09.2017 kl. 18.30, kommungården. 
 
------------- 

§ 105 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

INV § 105  
Godkänns föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
Två sammanträdesdagar; §§ 103-113, tisdag 26.09.2017, invånarnämndens 
förvaltning, skola och fritidshem, barnomsorg, äldreomsorg och centralkök, §§ 114-
128 onsdag 27.09.2017 socialvård samt kultur och fritid. 
 
Beslut: Invånarnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan. 

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

  



                                                                 INVÅNARNÄMNDEN                PROTOKOLL NR 8 /26-27.09.2017 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   29.9.2017  

     
Sid 4 

§ 106 BUDGETFÖRSLAG 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020 INVÅNARNÄMNDENS 

 FÖRVALTNING 

 Bilaga 1:  Sammandrag Invånarförvaltning och Budgetförslag 2018 och  
 ekonomiplan 2019-2020 

 
INV § 106 

Fördelning av invånarnämndens budgetförslag 

 

 
  

Personal- och servicechefens förslag: Att invånarnämnden godkänner budget-
förslaget för invånarnämndens förvaltning 2018 och ekonomiplan 2019-2020 och 
sänder ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 

Beslut: Enligt förslag. Invånarnämnden konstaterar att det finns behov av stora 
investeringar inom nämndens alla ansvarsområden och föreslår att kommun- 
styrelsen tillsätter en arbetsgrupp för att kartlägga behov och ta fram en åtgärds- 

strategi. 

  



                                                                 INVÅNARNÄMNDEN                PROTOKOLL NR 8 /26-27.09.2017 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   29.9.2017  

     
Sid 5 

§ 107 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR KÄLLBO SKOLA OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET 

 Bilaga 2:  Förslag - Taxor och avgifter 2018 skola och fritidshemsverksamhet 

 

 
INV § 107 

Enligt förvaltningsstadgan för Finströms kommun 47§, punkt 11 skall nämnden 
initiera ändringar av stadgor, instruktioner och taxor som andra organ beslutar om 
samt ansvara för att övriga taxor och allmänna direktiv hålls aktuella. 

 

Skoldirektörens förslag: Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att taxor 
och avgifter för år 2018 fastställs enligt förslaget i bilaga 2. 

 

Beslut: Enligt förslag. 

 

  



                                                                 INVÅNARNÄMNDEN                PROTOKOLL NR 8 /26-27.09.2017 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   29.9.2017  

     
Sid 6 

§ 108 BUDGETFÖRSLAG 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020 FÖR SKOLA OCH FRITIDSHEM 

 Bilaga 3:  Budget förslag 2018 och ekonomiplan 2019-2020 – Skola och  
 fritidshem 

 Bilaga 4: Investering ”Utbyggnad Källbo skola” 

 Bilaga 5: Investering ”Flytt av lekredskap och godkänt underlag” 

 Bilaga 6: Investering ”Flytt av ljud- och ljusanläggning” 

 

 
INV § 108 

Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2018 den 17.08.2016 § 107. Enligt 
dessa direktiv skall budgetramen bygga på utfall i bokslut 2016 med möjlighet att 
utöka ramen vid konkret hänvisning till budgetseminarium i enlighet med bilaga.  

   

De ansvariga tjänstemännen har tagit fram ett budgetförslag för Källbo skola och 
fritidshemmet utifrån den givna ramen på 1 590 717 €, förslaget ligger 17 551 € 
under ram.  

Källbo skola bifogar tre investeringsäskanden för 2018. Projektering för utbyggnad 
av Källbo skola, flytt av lekredskap samt flytt av ljud- och ljusanläggningens styrning.  

NÅHD: s budget fastställs i förbundsfullmäktige i mitten av oktober. I förslaget ökar 
Finströms kostnader eftersom elevantalet ökat från 88 elever i bokslut -16 till 95 
elever i budget 2018. Därutöver ökar kostnaderna för elever i specialklass där 
enbart Finström har elever i dagsläget.  

 

Budgetförslaget presenteras av skolföreståndare Sofi Ekholm och skoldirektör 
Cecilia Johansson.  

 

Skoldirektörens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2018 och 
ekonomiplan 2019 - 2020 samt Källbo skolas tre investeringsäskanden och skickar 
dem vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling.  

 

Beslut: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2018 och ekonomiplan 2019-
2020 samt Källbo skolas investeringsäskanden enligt bilaga 4 och omfattar drift-
äskanden enligt bilaga 5 och 6. 

 

  



                                                                 INVÅNARNÄMNDEN                PROTOKOLL NR 8 /26-27.09.2017 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   29.9.2017  

     
Sid 7 

§ 109 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR BARNOMSORGEN 

 Bilaga 7:  Förslag till barnomsorgstaxa för barnomsorgen fr.o.m. 01.01.2018 

 Bilaga 8: Barnomsorgstaxa 2017 

 
INV § 109 

För kommunens barnomsorg uppbärs avgifter enligt fastställd taxa. Grunderna för 
taxan finns i §§ 22-23 i barnomsorgslagen för landskapet Åland 2011:86 samt i 
landskapslagen om ändring av barnomsorgslagen för landskapet Åland 2017:56.  

I dessa stadgas bl. a. om inkomstgränser baserat på familjens storlek samt vilka 
inkomster som ska beaktas vid fastställande av barnomsorgsavgifterna. 

 

Landskapslagen om ändring av barnomsorgslagen för landskapet Åland 2017:16 
medför följande förändringar fr.o.m. 01.01.2018 gällande avgifter för kommunal 
barnomsorg: 

- Maxavgift är justerad till 240 € för heltidsomsorg. 

- Inkomstgränserna är justerade. 

- Bifogat förslag över barnomsorgstaxa fr.o.m. 01.01.2018 omfattar 
ovanstående ändringar samt ytterligare justeringar av kommunens 
avgiftssystem: 

- För halvtidsomsorg erläggs 60 % av avgiften för heltidsomsorg. 

- Samma inkomstgränser oberoende av huruvida familjemedlemmarna som 
inräknas i familjens storlek är vuxna eller barn. 

- Syskonrabatten justeras så att den är 30 % för det andra barnet samt för 
därefter följande barn 50 %. 

- Då uppgifter över semesterpenningens storlek saknas beaktas en 
semesterpenning motsvarande 5 % av lönen. 

 

Barnomsorgsledarens förslag: Föreslås att invånarnämnden godkänner förslaget till 
barnomsorgstaxa fr.o.m. 01.01.2018 enligt bilaga samt överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 

Beslut: Enligt förslag. 

 

  



                                                                 INVÅNARNÄMNDEN                PROTOKOLL NR 8 /26-27.09.2017 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   29.9.2017  

     
Sid 8 

§ 110 BUDGETFÖRSLAG 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020 FÖR BARNOMSORGEN 

 Bilaga 9:  Budgetförslag 2018 och ekonomiplan 2019-2020 Barnomsorg 

 Bilaga 10: Investeringsförslag Godby daghem 

 Bilaga 11: Investeringsförslag Pålsböle daghem 

 Bilaga 12: Investeringsförslag nytt daghem i Godby 

 
INV § 110 

Barnomsorgens budget omfattar barnomsorg i daghem (inklusive barnomsorgens 
förvaltning) och övrig barnomsorg. 

 

Ramen för driftsbudgeten år 2018 bygger på utfall i bokslut 2016. Barnomsorgens 
ram utgående från utfall i bokslut 2016 är 1.810.000 € och budgetförslaget för år 
2018 är 1.849.244 €. Tidigare har inlämnats budgetäskanden med hänvisning till 
nuvarande behov vilket innebär att en utvidgad ram har lagts för barnomsorgen 
(1.870.000 €). Målsättningen har varit att inrymma utökningarna inom den 
ursprungliga ramen. 

 

De största skillnaderna mellan bokslut 2016 och budget 2018 för barnomsorgen 
utgörs av följande: 

- Anslag för byråsekreterare 20 % av heltid. 

- Utökning av personalresurser vid Pålsböle daghem. 

- Minskning av anslag för familjedagvårdare. 

-  Anslaget för köptjänst av specialbarnträdgårdslärartjänster har ökat i och 
med att verksamheten vid Norra Ålands högstadiedistrikt har utökats. 

 

Investeringsförslagen grundar sig på behov av ökning av antalet barnomsorgsplatser 
i kommunen samt vidareutveckling av befintliga enheter. 

 

Barnomsorgsledarens förslag: Föreslås att invånarnämnden godkänner 
budgetförslaget för barnomsorgen 2018 samt investeringsförslagen enligt bilagor 
och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 

Beslut: Enligt förslag. 

 

  



                                                                 INVÅNARNÄMNDEN                PROTOKOLL NR 8 /26-27.09.2017 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   29.9.2017  

     
Sid 9 

§ 111 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR ÄLDREOMSORGEN 

 Bilaga 13:  Taxor och avgifter inom äldreomsorgen 

 
INV § 111 

Enligt förvaltningsstadgan för Finströms kommun 47§, punkt 11 skall nämnden 
initiera ändringar av stadgor, instruktioner och taxor som andra organ beslutar om 
samt ansvara för att övriga taxor och allmänna direktiv hålls aktuella. 

 

Föreståndaren vid Rosengårds förslag: Invånarnämnden föreslår inför kommun-
styrelsen att taxor och avgifter, samt hyror för år 2018 hålls oförändrade förutom 
index-justeringarna som fastställs i slutet på året. 

 

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

   på kommungården i Godby  

   29.9.2017  

     
Sid 10 

§ 112 BUDGETFÖRSLAG 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020 FÖR ÄLDREOMSORGEN 

 Bilaga 14:  Budgetförslag 2018 och ekonomiplan 2019-2020 Äldreomsorg 

 Bilaga 15: Investeringsförslag ”Större kök till utbyggnad” 

 
INV § 112 

Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2018 den 06.06.2017 § 94. Enligt 
dessa direktiv skall budgetramen bygga på utfall i bokslut 2016 med möjlighet att 
utöka ramen vid konkret hänvisning. 

 

Ansvariga tjänstemän har tagit fram ett budgetförslag för äldreomsorgen. Budget-
förslaget presenteras av föreståndaren vid Rosengård. 

 

Motiveringar till avvikelser 

- Idag har Rosengårds kök en matutkörare i arbetsavtal tillsvidare. 

- Fullmäktige beslöt våren 2014 att inrätta ett köksbiträde (68%) i arbetsavtal 
tillsvidare. Sedan dess har interna förändringar skett inom köksverksamheten, 
vilket har resulterat att personalen har anställs i tidsbundna avtal. 

- För hållbar personalpolitik är det viktigt att personalen anställs i arbetsavtal 
tillsvidare, särskilt när även verksamheten är i behov av denna serviceform. 
Idag har verksamheten två matutkörare/köksbiträden med tidsbundna avtal. 

- Köp av tjänster: utökat behov av demensvårdsplatser. 

 

Föreståndare vid Rosengårds förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2018 
och ekonomiplan 2019 - 2020 samt bilaga 15 investeringsäskanden och skickar dem 
vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling.  

 
 

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

   på kommungården i Godby  

   29.9.2017  

     
Sid 11 

§ 113 BUDGETFÖRSLAG 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020 FÖR CENTRALKÖKET 

 Bilaga 16:  Budgetförslag 2018 och ekonomiplan 2019-2020 Centralköket 

 
INV § 113 

Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2018 den 06.06.2017 § 94 . Enligt 
dessa direktiv skall budgetramen bygga på utfall i bokslut 2016 med möjlighet att 
utöka ramen vid konkret hänvisning. 

 

Ansvariga tjänstemän har tagit fram ett budgetförslag för centralköket. 
Budgetförslaget presenteras av bespisningschefen vid centralköket. 

 

Motiveringar till avvikelser 

- I dagsläget tillverkar centralköket mat till barnomsorgen och skolan, medan 
Rosengårds kök som en skild enhet under äldreomsorgen lagar mat till 
serviceboendet och hemservicen. Målsättningen är att personalen skall höra 
till en enhet, förman bespisningschef och en ansvarig kock. Detta för att 
förbättra arbetsgemenskapen och hjälpa varandra vid arbetstoppar och 
utveckla verksamheten 

 

Bespisningschefens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2018 och  
ekonomiplan 2019 - 2020 och skickar dem vidare till kommunstyrelsen för vidare 
behandling.  

 
 

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

   på kommungården i Godby  

   29.9.2017  

     
Sid 12 

§ 114 ARVODE OCH KRITERIER FÖR STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD 2018 

 Bilaga 17:  Anvisning stöd för närståendevård 2018 

 Bilaga 18: Nuvarande kriterier stöd för närståendevård 

 
INV § 114 

Nedan följer förslag till Finströms kommuns arvoden och kriterier för stöd för 
närståendevård fr.o.m. 01.01.2018. Senast kriterierna sågs över var 2014 och då 
fastslogs också arvodet för avlösarservice. Smärre justeringar i kriterierna föreslås 
och en tydligare anvisning för stödet har tagits fram. Som bilaga finns också nu 
gällande kriterier för stödet.  

Under hösten kommer socialkansliet att ta fram tydlig information kring lag om stöd 
för närståendevård 3a § där kommunen vid behov ska förbereda närståendevårdare 
för vårduppdraget och ordna utbildning för dem. Kommunen ska också vid behov 
ordna undersökningar av närståendevårdares välmående och hälsa samt sådana 
social- och hälsovårdstjänster som stöder vårdarnas välmående och vårduppdrag. 
Lagändringen träder i kraft den 01.01.2018. 

 

Socialchefens förslag: Invånarnämnden antar anvisning för stöd för närståendevård 
i Finströms kommun fr.o.m. den 01.01.2018 inklusive kriterier för beviljande av 
stödet.  

Föreslås inför kommunstyrelsen att arvodeskategorierna indexjusteras (upp till 
närmsta hela euro) inför 2018 i enlighet med direktiv från Social- och 
hälsoministeriet. Det föreslås även att kommunstyrelsen i fortsättningen delegerar 
rätten att fastställa de indexjusterade arvodeskategorierna (upp till närmsta hela 
euro) årligen i enighet med direktiven från Social- och hälsovårdsministeriet. 

 

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

   på kommungården i Godby  

   29.9.2017  

     
Sid 13 

§ 115 PRINCIPER FÖR TILLSÄTTANDE AV STÖDPERSONER OCH STÖD/AVLASTNINGSFAMILJER 

 Bilaga 19:  Principer för tillsättande av stödpersoner- och stöd-/avlastningsfamiljer  
 fr.o.m. 01.01.2018 

INV § 115 
Kommunen har inte fastslagna principer för hur stödpersoner och stödfamiljer skall 
tillsättas. Socialkansliet har tagit fram förslag till principer som är tänkt att vara ett 
verktyg för personalen men också information till personer och familjer som 
eventuellt är intresserade av uppdrag. Förslag till principer som bilaga. 

 

Socialchefens förslag: Invånarnämnden godkänner principer för tillsättande av 
stödpersoner och stöd-/avlastningsfamiljer enligt bilaga. 

 

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

   på kommungården i Godby  

   29.9.2017  

     
Sid 14 

§ 116 FÖRSLAG TILL TAXOR OCH AVGIFTER FÖR SOCIALVÅRDEN 

 Bilaga 20:  Taxor och avgifter för socialvården 

INV § 116 
Enligt förvaltningsstadgan för Finströms kommun 47§, punkt 11 skall nämnden 
initiera ändringar av stadgor, instruktioner och taxor som andra organ beslutar om 
samt ansvara för att övriga taxor och allmänna direktiv hålls aktuella. 

 

Inför 2015 förändrades arvodena och kostnadsersättningarna för 
stödpersoner/familjer. Inför 2018 föreslås enbart mindre förenklingar. Arvode och 
kostnadsersättning för stödpersoner och stödfamiljer är inte fastställt i lag. 

Under 2017 har intressebevakare inom barnskyddet inte anlitats, arvodet föreslås 
behållas oförändrat inför 2018. Arvodet ligger under Rädda barnens 
rekommendation för utbildade intressebevakare 2017 är 110 euro/h.  

Arvodet och kostnadsersättning för familjehem fastställt enligt lagens krav, 
kommunen tillämpar tre olika nivåer. I kommunen tillämpas tre olika nivåer som 
årligen indexjusteras. Indexjusteringen för 2018 är ännu inte fastställd. 

 

Socialchefens förslag: Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att arvoden 
och kostnadsersättningar för stödpersoner/familjer samt arvode för intresse-
bevakare inom barnskyddet fastställs enligt förslag i bilaga. Samt att arvode och 
kostnadsersättningar för familjevård behålls oförändrade för år 2018, dock så att de 
indexjusteras i enlighet med direktiv från ÅSUB, avrundat upp till närmsta hela euro. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 117 BUDGETFÖRSLAG 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020 FÖR SOCIALVÅRD 

 Bilaga 21:  Budgetförslag 2018 Socialvård 

 

INV § 117 
Socialchefen har uppgjort ett förslag till budget för socialvården 2018. 
Resultatområdena omfattar socialförvaltning, service för barn och familjer (anstalts- 
och familjevård inom barnskyddet, annan barn och familjevård), service för 
handikappade (handikappservice, specialomsorgen, närståendevård för yngre), 
missbrukarvård samt övrig socialvård (utkomststöd, sysselsättning). 

 

Budgetförslaget utgår från kända behov.  

De viktigaste förändringarna: 

- Anslaget för sysselsättning är avsevärt högre än tidigare år till följd av ett 
ökat behov. Trots det utökade anslaget kommer inte alla aktuella klienter att 
erhålla sysselsättning under året.  

- Pelaren (Ål. Fountainhouse) har ansökt om att teckna avtal med Finströms 
kommun, kommunen har för 2017 beviljat 5000 € i verksamhetsbidrag. 
Kostnaden för antalet besök 2017 beräknas dock uppgå till en kostnad över 
5 000 €. Föreslås att verksamhetsbidrag beviljas för 2018 om 5 000 €.  

- Familjerådgivningen på Åland kommer att dra igång en stödgrupp för 
våldsutsatta kvinnor. Kostnaden för en deltagare beräknas uppgå till ca 500 
euro. Kommunen har inte tagit ställning till Familjerådgivningens förfrågan. 
För ändamålet har ingenting budgeterats. 

- Antal vårddygn inom barnskyddet utökade med 365, oklart hur behovet ser 
ut andra halvan av året. 

- Kostnaderna för specialomsorgen ökar. Ålands omsorgsförbunds 
budgetförslag har ej ännu inkommit.  

- Anslaget för svenskspråkig missbrukarvård på Pixnekliniken är lägre än 
tidigare år tillföljd av högst antagligen ibruktagning av ett nytt avtalssystem. 
Anslaget omfattar enbart medlemsavgift för 2018.  

- Kostnaderna för närståendestöd beräknas öka till följd av ökade kostnader 
pga. lagstiftningsförändringar men också ökat nyttjande av avlastning.  

 

Socialchefens förslag: 

Invånarnämnden konstaterar att budgetförslaget för socialvården ligger 211 546 € 
över den givna ramen om intäkterna beräknas minska med 17 615 € och godkänner 
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förslaget till budget enligt bilagor och sänder ärendet till kommunstyrelsen för 
vidare behandling. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 118 UTÖKNING AV RAM FÖR SOCIALVÅRDEN 

INV § 118 
I budget 2017 fanns 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, men kan komma att nyttjas inom en snar framtid. 

 

Oförutsedda utgifter har tillkommit i barnskyddet och de beräknas uppgå till 40 000 
euro för resterande del av år 2017. Invånarnämnden begärde om utökning av ram 
om 40 000 euro och utökningen behandlades av kommunstyrelsen den 23.8.2017 
116 §. Kommunfullmäktige har ännu inte behandlat ärendet.  

 

Ytterligare oförutsedda utgifter har tillkommit i barnskyddet och de beräknas uppgå 
till 25 000 euro. Socialchefen kommer att teckna avtal med en serviceproducent. 

 

Socialchefens förslag: Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att 
socialvårdens ram utökas med 25 000 euro för att täcka kostnader för 
institutionsvård inom barnskyddet (kostnadsställe 21210, konto 4314). 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 119 ETT TILLFÄLLIGT TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE SOM FRITIDSANSVARIG PÅ PROV ETT ÅR 

 Bilaga 22: Dagens fördelning av fastighetsskötsel Finströms kommun-Ålands  
 Idrottscenter samt framtida förslag 

 Bilaga 23: Förslag på tjänstebeskrivning för tillfällig fritidsansvarig i  
 tjänsteförhållande 

 Bilaga 24: Förslag på arbetsbeskrivning för tillfällig fritidsledare i  
 arbetsavtalsförhållande 

 
INV § 119 

Finströms kommun köper tjänster från Ålands Idrottscenter för skötsel av 
kommunens anläggningar. Vissa förändringar sker nu inom ÅIC vilket möjliggör en 
strukturförändring. Olika möten och träffar med ÅIC och inom kommunen har 
hållits för att planlägga en framtida strukturförändring inför år 2018. 

Idag sköter två sektorer fastighetsskötseln, se bilaga 22. Anläggningskostnader är 
inom samhällsnämndens förvaltning, personalresurser samt verksamhetskostnader 
är inom invånarnämndens förvaltning.  

Dagens organisationsstruktur skapar oreda för alla inblandade. 

 

Inom fritidssektorn och tekniska sektorn finns intresse att göra strukturförändring 
på prov under ett år.  Målet är att samtliga sektorer ska få en helhetsöverblick över 
sin verksamhet, skapa ordning och reda samt att servicen förbättras. För 
kommunens del handlar det om att förbättra tekniska sektorn och 
fritidsverksamhetens sektor, samt anpassning inför framtida behov som t ex 
kommunsammanslagningar o.dyl. 

Idag har invånarnämnden en fritidsledare anställd på heltid, fritidsverksamheten 
ingår i kultur och fritid. Närmaste förman är biblioteks- och kulturchefen. Under det 
senaste året har diskussioner förts om att bryta ut fritidsverksamheten till en egen 
verksamhet (Fritidsförvaltning). Det finns idéer om att samverka mer med 
föreningar och andra kommuners verksamheter. 

Vi har idag en fritidsledare som är intresserad att anta utmaningen som 
fritidsansvarig i tjänsteförhållande, under ett år (01 01 -31 12 2018). Detta innebär 
nya uppgifter och att renodlade fritidsledaruppgifter behöver skötas av någon 
annan, att en tidsbunden fritidsledare anställs för motsvarande period. Berörd 
personal inom invånarnämndens förvaltning har tillsammans utarbetat förslag till 
tjänstebeskrivning för en tillfällig fritidsansvarig i tjänsteförhållande och en 
arbetsbeskrivning för en tidsbunden fritidsledare i arbetsavtalsförhållande. Se 
bilagor 23-24. 



                                                                 INVÅNARNÄMNDEN                PROTOKOLL NR 8 /26-27.09.2017 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   29.9.2017  

     
Sid 19 

Enligt kommunallagen inrättas tjänster för uppgifter där offentlig makt utövas.  
Även om personens uppgifter endast till liten del handlar om att utöva offentlig 
makt ska personen står i tjänsteförhållande till kommunen. 

Av grundad anledning kan en person anställas i tjänsteförhållande också utan att en 
tjänst inrättas om offentligt makt utövas i uppgiften. En grundad anledning kan vara 
att det är fråga om endast en kort visstidsanställning och att det administrativt sett 
inte är motiverat att inrätta en tjänst för ändamålet. 

Enligt kommunens personalprogram som är antaget av fullmäktige 17 12 2015 4.3: 
Anställningar: ”Tjänst kan besättas utan lediganslående, utöver de grunder som 
nämns i 4 § 3 mom lagen om kommunala tjänsteinnehavare, då det är fråga om 

- att anställa en person i tjänsteförhållande om denne skött motsvarande 
uppgifter i kommunen i arbetsavtalsförhållande eller i ett tidsbundet 
tjänsteförhållande under en tid av minst sex månader.” 

 

Målsättningen med en tillfällig fritidsansvarig i tjänsteförhållande är att det ges 
förutsättningar att utarbeta en mer hållbar organisationsstruktur för alla sektorer. 
Målet är ordning och reda samt förbättrad planering, insatser och service sektorvis 
och i samverkan. 

 

Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden föreslår till kommun-
styrelsen att nuvarande fritidsledaren anställs i ett tillfälligt tjänsteförhållande som 
fritidsansvarig för tiden 01 01-31 12 2018 underställd personal- och servicechefen. 

Samt att Invånarnämnden antar arbetsbeskrivningen för tillfällig fritidsledare för år 
2018 under förutsättning att fullmäktige godkänner inrättande av en tillfällig 
fritidsansvarig i tjänsteförhållande under perioden 01 01 -31 12 2018. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 120 TAXOR OCH AVGIFTER KULTUR OCH FRITID 

 Bilaga 25:  Taxor och avgifter för kultur och fritid 

 
INV § 120 

Enligt förvaltningsstadgan för Finströms kommun 47§, punkt 11 skall nämnden 
initiera ändringar av stadgor, instruktioner och taxor som andra organ beslutar om 
samt ansvara för att övriga taxor och allmänna direktiv hålls aktuella. 

 

Biblioteks- och kulturchefens förslag: Invånarnämnden föreslår inför kommun-
styrelsen att taxor och avgifter för år 2018 fastställs enligt förslaget i bilaga 25. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 121 BUDGETFÖRSLAG 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020 KULTUR OCH FRITID 

 Bilaga 26:  Budgetförslag 2018 och ekonomiplan 2019-2020 

 Bilaga 27: Investeringar kultur och fritid 

 
INV § 121 

Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2018 den 06.06.2017 § 94. Enligt 
dessa direktiv skall budgetramen bygga på utfall i bokslut 2016 med möjlighet att 
utöka ramen vid konkret hänvisning. 

 

Motiveringar till avvikelser 

- Jämfört med bokslutet 2016 så ligger förslaget ca 22.400 euro över ramen. 
För att köptjänster 2016 var lägre än tidigare år. 

 

Biblioteks- och kulturchefens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 
2018 och ekonomiplan 2019-2020 samt investeringsäskanden och skickar dem 
vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 122 RÄTTELSYRKAN SOCIALVÅRD– KONFIDENTIELLT ÄRENDE 

 
INV § 122 
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§ 123 RÄTTELSEYRKAN SOCIALVÅRD– KONFIDENTIELLT ÄRENDE 

INV § 123 
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§ 124 RÄTTELSEYRKAN BARNOMSORG– KONFIDENTIELLT ÄRENDE 

INV § 124 
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§ 125 DELGIVNINGAR 

INV § 125 

 Information om privat momsfri socialservice 

 

Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden antecknar informationen till 
kännedom. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 126 DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT 

INV § 126  
SOCIALFÖRVALTNING, ÄLDREOMSORG OCH BARNOMSORG 
Socialkansli, personalbeslut §§ 39-46/17 PE 
Faderskap   §§  

Barnatillsyn   §§ BT-MH 2170037-2170038 

Utkomststöd   §§ U-PE2170010, U-TUM2170148-2170170 

Förebyggande utkomststöd  §§ FU-TUM 2170023 

Barnskydd   §§ BS-PE 2170030-2170033, BS-JB2170004-2170006 

Missbrukarvård och föreb åtg §§  

Närståendestöd  §§ NÄRST 2170014-2170016 

Sysselsättning   §§ SVL-PE2170009 

Handikappservice o spec.oms. §§ H-PE 2170009, H-TUM 2170003 

Hemservice och äo, personal  §§ 214-248/17 JA 

Hemservice och äo, klienter  §§ 41-51/17 JA 

Barnomsorg, personalbeslut  §§ 174-184/17 IS 

Barnomsorg, placering  §§  

Barnomsorg, avgiftsbeslut  §§ BA170001-2170033/IS, BO217042-2170122/IS 

Godby daghem, personalbeslut §§ 180-195/17 GB 

Emkarby daghem, personalbesl §§  

Pålsböle daghem, personalbesl §§ 101-107/17 G-MD 

Hemvårdsstöd   §§ 39-44/17 IS 

Moderskapsunderstöd  §§ 16-18/17 

 

SKOLA 

Tjänstemannabeslut/C.J  §§  

Tjänstemannabeslut/S.E  §§ 208-240 

 

KULTUR- OCH FRITID 

Personalbeslut  §§  

Tjänstemannabeslut  §§  
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Forts. § 126 

CENTRALKÖK 

Personalbeslut  §§  

 

PERSONAL- OCH SERVICECHEF 

Personalbeslut  §§ 31-32 

 

Personal- och servicechefens förslag: Tjänstemannabesluten antecknas till 
kännedom. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 127 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION 

INV § 127 
●Övergripande diskussion om strukturen inom nämndens verksamhetsområden. 

 

Beslut: Antecknas till kännedom. 
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§ 128 MÖTETS AVSLUTANDE 

INV § 128 
Sammanträdet 26 september 2017 förklarades avslutat kl. 21.45. 
Sammanträdet 27 september 2017 förklardes avslutat kl. 20.45. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer: §§ 104-106,108,110,112,113,117-119,121,125-128 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: §§ 103,107,109,111,114-116,120 
 
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: §§ 103,107,109,111,114-116,120 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av 
beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem 
anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte 
framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. 

 
Rättelseyrkandets innehåll 
 
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av 
den som framställer det. 
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B E S V Ä R S A N V I S N I N G 
 
KOMMUNALBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ett beslut får överklagas genom 
kommunalbesvär på den grunden att 
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
2) den myndighet som fattas beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3) beslutet annars strider mot lag. 
 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer: §§ 
 
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslut. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen då 
brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har 
lagts fram offentligt. 

 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer: §§ 122-124 
 
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. 


