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Carolina Frisk, personal- och servicechef, enligt uppdrag á Regina Lindblom invånarnämndens ordförande. 
 
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 24.11.2016. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 30.11.2016. 
 

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

INV § 128  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  
 
Beslut: 
Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 

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

§ 129 PROTOKOLLJUSTERARE 

INV § 129 
Utses protokolljusterare.  
 
Beslut:  
Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Fredrika Kvist-Mattsson 
och Freddie Forsman, justering sker efter mötet. 
 
 
------------- 

§ 130 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

INV § 130  
Godkänns föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
 
Beslut: Invånarnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan. 
 
 
-------------- 
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§ 131 TILLÄGG TILL BUDGETFÖRSLAG 2017 

INV § 122/25.10.2016 
 Förutsättningarna i Källbo skola har ändras sedan skolstart och sedan budgeten för 2017 

uppgjordes. Elever har flyttat in till kommunen, flera med speciella behov och med annat 
modersmål vilket har gjort att skolan behöver utöka personalen med en resurslärare och en 
lärare i stödundervisning i svenska.  

 Ärendet är behandlat i skolans elevvårdsgrupp, som påtalar behovet extra lärarresurser. 
Ledningsgruppen har sett på olika lösningar, men ser att en resurslärare behöver anställas samt 
lärare för stödundervisning i svenska. Kostnaden för en resurslärare är 36 000 €/ år och 
stödundervisning i svenska ersätts med 86% av landskapsregeringen varpå kostnaden för 
Finström blir ca 5000 €/ år.  

 
 
 Skoldirektörens förslag: Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att Källbo skolas 

budgetförslag 2017 höjs med 41 000 € för att täcka kostnaderna för resurslärare och lärare i 
stödundervisning i svenska. 

 
 
 Beslut: Nämnden återremitterar ärendet. 
    

 
INV § 131 ”Landskapet Ålands läroplan för grundskolan företräder en positiv människosyn enligt vilken 

barn och unga är kunskapssökande, nyfikna och sociala människor som i grunden är motiverade. 
Uppläggningen utgår från en tilltro till lärarnas pedagogiska kompetens och de lokala 
beslutsfattarnas utbildningspolitiska vilja och förmåga att utveckla det praktiska skolarbetet. Den 
utökade finansiella självbestämmanderätten ger kommunerna möjlighet att inom läroplanens 
gränser rätt fritt utveckla sin skolpolitik.” Landskapet Ålands läroplan för grundskolan, s.5) 

 
 Såväl den pedagogiska personalen och elevvårdens personal är eniga i och vill för nämnden 

poängtera att elevsituationen i skolan ändrats betydligt sedan skolstart. Undervisningsgrupperna 
är nu i vissa årskurser uppe i det maximala, vilket gör att individuella lösningar för elever är svåra 
att genomföra inom klasserna. Kommunen har en rekommendation om att hålla elevgrupperna 
mellan 13-17 elever, idag finns det 18 elever i fyra klasser.  
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 Elevutvecklingen i Källbo skola hösten 2016 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Av de 9 nya eleverna som kommit under ht-16 har 6 elever behov av olika slag. 
 

Från den 14 november 2016 har en resurslärare anställts fram till terminens slut. Kostnaderna 
för utökningen av personal ryms inom budgetram, men eftersom lönekostnaderna överskrids är 
kommunstyrelsen meddelad om ärendet. 
 
 

 Skoldirektörens förslag: Invånarnämnden är informerad om elevsituationen i Källbo skola och 
föreslår inför kommunstyrelsen att Källbo skolas budgetförslag 2017 höjs med 41 000 € för att 
täcka kostnaderna för resurslärare och lärare i stödundervisning i svenska. 

 
 Beslut: Enligt förslag. 

  

Källbo skola Skolstart 2016 18 november 
2016 

Ökning 

Åk 1 33 36 + 3 

Åk 2 29 31 + 2 

Åk 3 28 29 + 1 

Åk 4 30 32 + 2 

Åk 5 32 36 + 4 

Åk 6 32 32  

Totalt: 185 194 + 9 
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§ 132 NYTT AVTAL MED WALDORF ÅLAND R.F. 

SN § 45 
21.9.2015 Styrelsen för Waldorf Åland r.f. har den 9.9.2015 inkommit med en anhållan om ersättning för 

skolgång för ett barn från Finström. Eftersom ingen elev från Finström har varit inskriven vid 
Waldorfskolan från tidigare så behöver ersättningsnivån till Waldorfskolan fastställas av 
skolnämnden. 

 
Eftersom inget annat avtalats skall enligt 48 § i grundskolelagen elevens hemkommun ersätta 
huvudmannen för skolan med den uträknade landskapsandelen. Ersättningen skall ske två 
gånger i året, i februari och oktober. Med elevens hemkommun avses den kommun, där eleven 
har sin hemkommun enligt lagen om hemkommun vid ingången av respektive termin. 
 
Styrelsen för Waldorf Åland r.f. har i ett underlag för utbetalning till Waldorfskolan, se bilaga 
4b/5/21.9.2015, redogjort för kommunernas ersättningsnivåer med utgångspunkt från gällande 
lagstiftning. Föreningen har under sommaren fört diskussioner med Ålands LR beträffande 
ekonomiskt stöd för att säkra Waldorfverksamhetens fortsatta existens. 
 
Finström erhåller 3895,38 euro i landskapsandel/elev för 2015. För att nå upp till den er-
sättningsnivå som Mariehamns stad har accepterat krävs det ytterligare en kommunal del på 
860,52 euro/barn och år. Ersättningen finns inte budgeterad för 2015. 
 
 
Skoldirektörens förslag: Skolnämnden ingår fr.o.m. den 01.08.2015 en betalningsförbindelse med 
Styrelsen för Waldorf Åland r.f. på 2377,95 euro/elev och termin. Ersättningen betalas ut i två 
rater, i oktober och i februari, och omfattar elever som är skrivna i Finströms kommun vid 
ingången av respektive termin. Ersättningsnivån justeras framöver i enlighet med det årligen 
fastställda basbeloppet för landskapsandelen så att principen för uträkningen är densamma. 

 
 Beslut: Enligt förslag. 
 ______________ 
 Bilaga nr 4a/5/21.9.2015  Anhållan om ersättning 

Bilaga nr 4b/5/21.9.2015  Underlag för utbetalning  
 ____________ 
 

INV § 132  
 Bilaga 1  Anhållan om ersättning 
 Bilaga 2 Förslag till avtal 
 
 Waldorfskolan på Åland r.f. har inkommit med ett nytt avtalsförslag och en anhållan om att 

kommunerna skall öka sin ersättning för elever i Waldorfskolan till 90% av landskapsandelens 
basbeloppet för grundskoleelever.  
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 Att ersätta Waldorfskolan med 90% innebär att Finström skulle betala 8846,51 €/ elev/år. För 

närvarande har Finström en elev inskriven i skolan och från hösten aviseras det i skrivelsen att 
det blir två elever. I budget 2017 har det budgeterats 5 000 € för en elev. Det nya avtalet med 
90% ersättning innebär en kostnad på 13 269,77 € för en elev på vårterminen och två elever på 
höstterminen 2017.  

  
Enligt 48 § i grundskolelagen skall elevens hemkommun erlägga den enligt landskapslagen om 
planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamhet per elev och 
åldersgrupp uträknade landskapsandelen till huvudmannen för den ersättande skolan. 

 
 Basbeloppet är fastställd till 9829,46 € för 2017. Finström hör till bosättningsgrupp 4 och får 40% 

av basbeloppet utbetalt, dvs 3931,78 €. De kommuner som tillhör boningsgrupp 1 får 80% av 
basbeloppet utbetalt, vilket betyder att 80% med nuvarande lagstiftning är den högsta 
ersättningsnivå någon kommun är förpliktigad att betala för ersättande skolor.  

 
 Skoldirektörens förslag: Invånarnämnden föreslår inför Waldorf Åland r.f. att ett avtalsförslag 

som baserar sig på 80% av basbeloppet görs upp och gäller för elever från samtliga Åländska 
kommuner. 

 
 Beslut: Enligt förslag. 
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§ 133 KRITERIER FÖR KULTUR- OCH EVENEMANGSBIDRAG 

INV § 133  

Bilaga 3 Kriterier för kultur- och evenemangsbidrag 
Bilaga 4 Ansökan om kultur – och evenemangsbidrag (Ny blankett) 
Bilaga 5 Tidigare kriterier 

 
Kriterier för kulturbidrag finns från 2009. Ansökan görs en gång per år och ska vara inlämnad 
senast sista mars. Ansökan inlämnas till Kultur- och fritidsförvaltningen och invånarnämnden 
fattar beslut om bidrag inom april månad. 
En ny blankett är framtagen för kultur- och evenemangsbidrag. 

 
Kriterier för kultur- och evenemangsbidrag 
●För kulturprojekt och – evenemang i Finström 
●Föreningar/sammanslutningar/privat person med hemort i Finström prioriteras 
●Verksamhet för barn och ungdom prioriteras 

 
Biblioteks- och kulturchefens förslag: Att invånarnämnden föreslår till kommunstyrelsen att 
anta dessa kriterier från och med år 2017. 

 
Beslut: Enligt förslag. 
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§ 134 KRITERIER FÖR VERKSAMHETSBIDRAG FÖR FÖRENINGAR 

INV § 134  

  
Bilaga 6   Kriterier för verksamhetsbidrag för föreningar 
Bilaga 7 Ansökan om verksamhetbidrag för föreningar (Ny blankett) 
Bilaga 8 Tidigare kriterier 
 
Kriterier för verksamhetsbidrag för föreningar finns från 2009.  Ansökan görs en gång per år och 
ska vara inlämnad senast 15 oktober året innan verksamhetsåret bidraget söks för. Ansökan 
inlämnas till Kultur- och fritidsförvaltningen och invånarnämnden fattar beslut om 
verksamhetsbidrag inom februari månad. 
 
En ny blankett är framtagen för ansökan om verksamhetsbidrag för föreningar. Föreningar 
inlämnar verksamhetsberättelse samt bokslut för föregående redovisningsår, budgetförslag och 
verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, samt medlemsantal (Aktiva medlemmar; 
barn/ungdom 0-21 år från Finström/andra kommuner. Aktiva medlemmar, över 21 år från 
Finström/andra kommuner). 
 
Kriterier för verksamhetsbidrag 
●Föreningar med hemort i Finströms kommun prioriteras 
●Föreningar som ansöker om bidrag ska ha varit registerad och verksam minst 1 år 
●Föreningar med verksamhet för barn och ungdom prioriteras 

 
Biblioteks- och kulturchefens förslag: Att invånarnämnden föreslår till kommunstyrelsen att  
anta dessa kriterier från och med år 2017. 

 
Beslut: Enligt förslag. 
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§ 135 FÖRSLAG MÖTESTIDER FÖR INVÅNARNÄMNDEN 

INV § 135  

Eventuellt ett extra möte i december  

●onsdag 14 12 2016 

Lämpliga tidpunkter kl. 16.30 eller kl. 18 30. 

 

●Tisdag 24 01 2017, kommungården 

●Tisdag 14 02 2017, kommungården 

●Tisdag 21 03 2017, kommungården 

●Tisdag 25 04 2017, plats Godby daghem 

●Tisdag 23 05 2017, kommungården 

●Tisdag 27 06 2017 (annan plats) 

●Tisdag 22 08 2017, kommungården 

 

Personal- och servicechefens förslag: Att invånarnämnden håller möten enligt 
ovanstående förslag. 

 

Beslut: Enligt förslag och mötestiden är kl. 18.30. 
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§ 136 SAMARBETSAVTAL OM SOCIALT ARBETE FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 

INV § 136  
Bilaga 9 Samarbetsavtalsförslag från Sunds kommun, daterad 25 10 2016 

 
Samarbetsavtalet avser socialt arbete som görs av socialarbetare, socialsekreterare och 
socialchefer i kommunerna Saltvik, Sund-Vårdö, Finström och Geta. 
Samarbetet innefattar individ- och familjeomsorg. Avtalet går ut på att någondera tjänsteman är 
tillgänglig under veckans alla vardagar. Tjänstemännen vikarierar varandra vid brådskande 
ärenden under tjänstetid, samt vid semesterar och sjukfrånvaro. 

 
Personal- och servicechefens förslag: Att förslaget omfattas och förs vidare till kommun- 
styrelsen för beslut, enligt bilaga 9. 
 
Beslut: Enligt förslag. 
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§ 137 DELGIVNING 

INV § 137  

● Invånarnämndens ordförande anhåller om befrielse från sitt uppdrag (09 11 2016). 

● Öppet brev till fullmäktige, styrelse och det organ som ansvarar för sociala frågor i 
de åländska kommunerna (daterat 11 11 2016, många undertecknare) 

Vill framföra en gemensam önska om ett enat barnskydd för Åland och förbättringar 
inom området såsom jämlikhet och rättsskydd, samverkan, rekrytering, 
specialisering, kollegialt stöd, tillgänglighet, kontinuitet, samt uppföljning, 
utvärdering och utveckling. 

● Information om ändringar i statistikföring om utkomststöd och ändringar i 
landskapslagen om utkomststöd fr.o.m 01 01 2017. 

Institutet för hälsa och välfärd kommer att ändra sin praxis och samlar från och med 
2016 in uppgifter uppdelat på grundläggande och kompletterande utkomststöd 
även för Åland. Det är viktigt att kommunerna lämnar in korrekta uppgifter till såväl 
Ålands statistik- och utredningsbyrå som till Institutet för hälsa och välfärd. 

Aktuella ändringar i utkomststödet; televisionsavgifter och datakommunikation 
täcks av grundavgiften och andra utgifter som beaktas samt viss terminologi som 
ändras t ex uttagande istället för återkrav. 

● Projektet Äldres Psykiska ohälsa, deltagande aktörer är Ålands hälso- och 
sjukvård, kommunerna Brändö, Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, 
Kökar, Lemland, Lumparland, Mariehamn, Saltvik, Sottunga, Sund, Vårdö samt 
Oasen boende- och vårdcenter, Ålands omsorgsförbund och Stiftelsen hemmet. 
Projekttiden är 01 05 2016-30 04 2019 och finansieras med PAF medel. 

Nu söker Ålands landskapsregering två projektledare om vardera 50 % av heltid, för 
tiden 01 02 2017-30 04 2019 under förutsättning att PAF medel beviljas. 

● Inbjudan till utbildningsdag med anledning av ändringar i specialomsorgslagen. 
Utbildningen anordnas av Institutet för hälsa och välfärd i samarbete med Ålands 
landskapsregering. Tisdagen den 13 december kl. 9.30-13.30, Ålands 
sjöfartsmuseum, auditorium. Utbildningen riktar sig till nyckelpersoner som 
kommer i kontakt med specialomsorger på Åland.  
Anmälan senast måndagen den 21 november 2016. 

 

Personal- och servicechefens förslag: Att invånarnämnden antecknar 
informationen till kännedom. 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 138 DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT 

INV § 138 SOCIALFÖRVALTNING, ÄLDREOMSORG OCH BARNOMSORG 
Socialkansli, personalbeslut  §§ 58-66 

Faderskap   §  

Barnatillsyn   § 11-39 

Utkomststöd   §§  

Förebyggande utkomststöd  § 

Barnskydd   §  

Missbrukarvård och föreb åtg §  

Sysselsättning   §  

Handikappservice o spec.oms. § 

Hemservice och äo, personal  §§ 198-229 

Hemservice och äo, klienter  §§ 42-45 

Barnomsorg, personalbeslut  §§ 178-194 

Barnomsorg, placering  §§ BO44-46, BO57-60 

Barnomsorg, avgiftsbeslut  §§ BO47-56, BY1 

Godby daghem, personalbeslut §§ 191-232 

Emkarby daghem, personalbesl §§  

Pålsböle daghem, personalbesl §§ 90-100 

Hemvårdsstöd   §§ 56-62 

Moderskapsunderstöd  §§ 26-28 

Hemserviceavgifter  §  

 

SKOLA 

Tjänstemannabeslut/C.J  §§  

Tjänstemannabeslut/S.E  §§ 312-348 

 

KULTUR- OCH FRITID 

Personalbeslut  § 16-19 

Tjänstemannabeslut  §  
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Forts. § 138 

 

CENTRALKÖK 

Personalbeslut  §§ 15-21 

 

PERSONAL- OCH SERVICECHEF 

Personalbeslut  §§ 45-50 

 

Personal- och servicechefens förslag:  

Tjänstemannabesluten antecknas till kännedom. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 139 DELGIVNING AV KONFIDENTIELLT ÄRENDE - SOCIALVÅRDEN 

INV § 139  
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§ 140 MÖTETS AVSLUTANDE 

INV § 140 
Sammanträdet tisdagen den 29 11 2016 förklarades avslutat kl 19.45. 
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: §§ 128-131, 135-140 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: §§ 132-134 
 
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: §§ 132-134 
 
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: §§ 
 
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. 


