
 

 

 

 
FINSTRÖMS KOMMUN 
 
INVÅNARNÄMNDEN  

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
27.06.2017 
 

 
Nr 
 
6 
 

Tid Tisdagen den 27 juni 2017 kl 18.30 -20.00 
 

Plats Rosengård, Godby 

Närvarande Ledamöter: 
 Mattsson Åke, ordf. 
 Lundberg Håkan, viceordf. 
 Forsman Freddie 
 Granberg Jonna 
 Granesäter Erica 
 Berndtsson Cecilia 
 Pastoor Frederik 

Ersättare: 
 Laaksonen Robert 

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

Övriga närvarande 
 
 
 
 
 
 

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

Andersson Inger-Louise, biblioteks- och kulturchef§§ 78-81 
Andersson Jana, föreståndare 
Ekholm Sofi, skolföreståndare 
Eklund Paulina, socialchef §§ 78-89 
Johansson Cecilia, skoldirektör 
Pihlakoski Tiia-Maria, bespisningschef 
Sjöstrand Ingela, barnomsorgsledare 

Brunström Erik, kommundirektör 

Höglund Roger, kommunstyrelsens ordförande 

Ärenden §§ 78 -89 

Underskrifter Godby den 27.6.2017  

   

 Åke Mattsson  
Ordförande   

Carolina Frisk 
Sekreterare  

Protokolljustering Godby den 27.6.2017  

 Jonna Granberg 
Protokolljusterare 

Fredrik Pastoor 
Protokolljusterare 

Sammanträdet är kungjort  Godby den 21.6.2017  

Protokollet framlagt till påseende  Godby den 28.6.2017 
 

 

Intygar Carolina Frisk 
Personal- och servicechef 

 

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den  

   

Underskrift Carolina Frisk, PoS-chef  
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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
INVÅNARNÄMNDEN  

 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
27.06.2017 

 
Nr 
 
6 
 

Tid  Tisdagen den 27 juni 2017 kl 18.30 

Plats Rosengård, Godby 

 

ÄRENDEN: 

 
§ 78 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 

§ 79 PROTOKOLLJUSTERARE 3 

§ 80 FÖREDRAGNINGSLISTAN 3 

§ 81 GETA BIBLIOTEK 4 

§ 82 VAL AV KLASSLÄRARE 5 

§ 83 ÖVERFÖRING AV SPECIALFRITIDSHEMSVERKSAMHETEN, ÅOF 6 

§ 84 DELGIVNINGAR 7 

§ 85 DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT 8 

§ 86 RÄTTELSEYRKAN - KONFIDENTIELLT ÄRENDE/ÄRENDET ÅTERTAGET 10 

§ 87 YRKANDE PÅ SJÄLVRÄTTELSE - KONFIDENTIELLT ÄRENDE 11 

§ 88 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION 12 

§ 89 MÖTETS AVSLUTANDE 13 

 

Carolina Frisk, personal- och servicechef, enligt uppdrag á Åke Mattson invånarnämndens ordförande. 
 
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 21.6.2017. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 28.6.2017. 
 

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

INV § 78  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  
 
Beslut: 
Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 

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

§ 79 PROTOKOLLJUSTERARE 

INV § 79 
Utses protokolljusterare.  
 
Beslut:  
Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Jonna Granberg och 
Frederik Pastoor, justering sker efter mötet. 
 
------------- 

§ 80 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

INV § 80  
Godkänns föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
 
Beslut: Invånarnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan. 
 
 
-------------- 
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§ 81 GETA BIBLIOTEK 

 Bilaga 1:  Geta kommunstyrelse Kst §91/17.5.2017 Utredning om samarbete 

  med Finströms kommun gällande samarbete biblioteksverksamhet. 

 Bilaga 2:  Finströms kommun erbjuder köptjänst för biblioteksverksamheten i  

 Geta, arbetsgruppens förslag. 

 Bilaga 3:  Biblioteksverksamheten i Geta. Kostnadsberäkning. 

 

INV § 81 
Geta kommundirektör Gustav Blomberg har på uppdrag av Geta kommunstyrelse 
diskuterat olika alternativ med Finströms kommun för samarbete kring Geta 
biblioteksverksamhet. Han har träffat biblioteks- och kulturchefen tillsammans med 
personal- och servicechefen vid två tillfällen under våren. Vi har därefter 
tillsammans med löneräknaren gjort en ekonomisk kalkyl på två olika alternativ som 
efterfrågats. 
I praktiken skulle det innebära att en personal skulle sköta biblioteket i Geta en dag 
i veckan antingen bara skolbiblioteket en förmiddag eller skolbibliotek + allmän 
öppethållning en heldag. Motsvarande timmar skulle skötas av timanställd personal 
vid Finströms bibliotek. Vissa arbetsuppgifter så som bokinköp och 
iordningsställande av böcker kan samordnas och skötas centralt från Finströms 
bibliotek. Så antalet timmar för verksamheten i Geta överskrider antalet 
öppethållningstimmar men där ingår planering och administration av verksamheten 
också. 

 

Biblioteks- och kulturchefens förslag: Invånarnämnden ställer sig positivt till 
initiativet från Geta kommun och föreslår för kommunstyrelsen att kommunen 
vidtar föreslagna åtgärder enligt uppgjort förslag samt att kalkylerade 
administrativa merkostnader räknas in. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 82 VAL AV KLASSLÄRARE  

 Bilaga 4 Sammanställning av ansökningar 
 

INV § 82  
Skoldirektörens beredning: En tjänst som klasslärare tillsvidare från 1.8.2017 har 
varit utannonserad att söka. Vid ansökningstidens utgång hade sju personer sökt 
tjänsten, varav fyra behöriga.   

 

Ledningsgruppen föreslår att Stephanie Hedman erbjuds den tillsvidare 
klasslärartjänsten, som motiverar beslutet med att det är viktigt med kontinuitet för 
eleverna. Ledningsgruppen söker en person som är flexibel, har social kompetens, 
kan ta föräldrar på ett bra sätt, kan ha alla årskurser och har erfarenhet och intresse 
av bildkonst. Stephanie är tillfrågad och kommer att tacka ja om hon erbjuds 
tjänsten.  

 

Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden väljer Stephanie Hedman till 
klasslärare tillsvidare från 01.08.2017. Tjänsten inleds med ett års prövotid och 
straffregisterutdrag skall uppvisas till skoldirektören/ förbundskansliet innan 
skolstart i augusti 2017.  

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 83 ÖVERFÖRING AV SPECIALFRITIDSHEMSVERKSAMHETEN, ÅOF  

 Bilaga 5 Initiativ och protokollsutdrag 
 

KST § 99/6.6.2017 
Förbundsstyrelsen för Ålands omsorgsförbund kf (ÅOF) meddelar i enlighet med 
förbundsfullmäktige ÅOF § 11/27.4.2017, att förbundet initierar en överföring av 
specialfritidshemsverksamheten från omsorgsförbundets huvudmannaskap till 
bildningssektorn, representerade av Södra Ålands Högstadiedistrikt, inför läsåret 2018-
2019, d v s från och med 1 augusti 2018. 
 
Eftersom utfallet av kommunens beslut i ärendet påverkar omsorgsförbundets budget och 
ekonomiplan för åren 2018-2020 önskar ÅOF få ta del av kommunens beslut senast 31 
augusti 2017. Initiativ och protokollsutdrag bifogas sammanträdeskallelsen. 
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till invånarnämnden. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 

INV § 83 Skoldirektörens beredning: En flytt av specialfritidshemsverksamheten under samma 
organisation och i anslutning till träningsundervisningen är positivt för eleverna och 
personalen. 
Frågor rörande lokaler, eventuella skjuts- och verksamhetens kostnader finns inte 
presenterade i initiativet.  
 
Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden ställer sig positiv och föreslår till 
kommunstyrelsen en överföring av specialfritidshemsverksamheten till SÅHD under 
förutsättning att verksamhetens kvalitet bibehålls, lokalerna är ändamålsenliga för 
verksamheten samt att servicekostnaden inte överstiger dagens kostnadsnivå. 
 
Beslut: Enligt förslag. 
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§ 84 DELGIVNINGAR 

INV § 84 

 LR Beslut 100 S2, 5.6.2017, Skrivelse angående utveckling av socialvården och 
projekt 

 ÅMHM Projektrapport Dnr: 2017-146-2, Tillsyn över tidsfrister för behandling av 
ansökningar om utkomststöd 

 

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

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 85 DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT 

INV § 85  
SOCIALFÖRVALTNING, ÄLDREOMSORG OCH BARNOMSORG 
Socialkansli, personalbeslut §§ 33-38/17 PE 
Faderskap   §§  

Barnatillsyn   §§ BT-MH 2170022-2170026 

Utkomststöd   §§ U-TUM 2170098-2170126 

Förebyggande utkomststöd  §§ FU-TUM 2170016-2170018 

Barnskydd   §§ BS-MB2170003-2170005, BS-PE2170025-2170026 

Missbrukarvård och föreb åtg §§  

Närståendestöd  §§ NÄRST 2170006-2170007 

Sysselsättning   §§ SVL-PE 2170004-21700005 

Handikappservice o spec.oms. §§ H-TUM 2170007-2170012 

Hemservice och äo, personal  §§  

Hemservice och äo, klienter  §§  

Barnomsorg, personalbeslut  §§ 96-150/17 IS 

Barnomsorg, placering  §§  

Barnomsorg, avgiftsbeslut  §§ BY 2170033-2170036 

Godby daghem, personalbeslut §§ 150-164/17 MG, 165-168/17 GB 

Emkarby daghem, personalbesl §§25-57/17 A-KE 

Pålsböle daghem, personalbesl §§ 80-86/17 G-MD 

Hemvårdsstöd   §§ 24-29/17 AK 

Moderskapsunderstöd  §§ 8-10/17 AK 

 

SKOLA 

Tjänstemannabeslut/C.J  §§  

Tjänstemannabeslut/S.E  §§  148-201 

 

KULTUR- OCH FRITID 

Personalbeslut  §§  

Tjänstemannabeslut  §§  
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Forts. § 85 

CENTRALKÖK 

Personalbeslut  §§ 1-57 

 

PERSONAL- OCH SERVICECHEF 

Personalbeslut  §§ 19-23 

 

Personal- och servicechefens förslag: Tjänstemannabesluten antecknas till 
kännedom. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 86 RÄTTELSEYRKAN - KONFIDENTIELLT ÄRENDE/ÄRENDET ÅTERTAGET. 

INV § 86 
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§ 87 YRKANDE PÅ SJÄLVRÄTTELSE - KONFIDENTIELLT ÄRENDE  

INV § 87 
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§ 88 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION 

INV § 88 
●Invånarnämndens första möte i höst hålls 22.08.2017. 

 

Beslut: Informationen antecknas till kännedom. 
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§ 89 MÖTETS AVSLUTANDE 

INV § 89 
Sammanträdet tisdagen den 27 juni 2017 förklarades avslutat kl 20.00 
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: §§ 78-81, 83-85,88-89 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: § 82 
 
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: § 82 
 
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: § 86-87 
 
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. 


