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Carolina Frisk, personal- och servicechef, enligt uppdrag á Åke Mattson invånarnämndens ordförande. 
 
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 21.03.2018. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 28.03.2018. 
 

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

InvN § 20  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  
 
Beslut: 
Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 

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

§ 21 PROTOKOLLJUSTERARE 

InvN § 21 
Utses protokolljusterare.  
 
Beslut:  
Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Jonna Granberg och Leif 
Karlsson. Justering sker på kommungården, tisdag 27.03.2018 kl. 18.00. 
 
------------- 

§ 22 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

InvN § 22  
Godkänns föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
 
Beslut: Invånarnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan. 
 
 
-------------- 
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§ 23 VAL AV KLASSLÄRARE 

 Bilaga 1:  Sammanställning av ansökningar 

InvN § 23 
En tjänst som klasslärare tillsvidare från 1.8.2018 har varit utannonserad att söka. 
Vid ansökningstidens utgång hade 14 personer sökt tjänsten, varav 7 är behöriga 
klasslärare. 

 

Utifrån uppsatta kriterier för tjänsten har Källbo skolas ledningsgrupp kallat fem av 
de sökande till intervju. Ledningsgruppen ser utifrån intervjuerna att Jessica Jansson 
är den som motsvarar de uppsatta kriterierna bäst.  

 

Skoldirektörens förslag: Invånarnämnden väljer Jessica Jansson till tillsvidare 
klasslärare vid Källbo skola från 01.08.2018 med ett års prövotid. 
Straffregisterutdrag uppvisas till förbundskansliet inom april 2018. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 24 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 / INVÅNARNÄMNDEN 

 Bilaga 2:  Bokslut och verksamhetsberättelse 2017 invånarnämnden/samt 

sammanställning 

 
InvN § 24 

Invånarnämnden har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2017. Bokslutet visar 
att invånarnämndens förvaltning hålls inom ram. 

 

 

Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden godkänner 
invånarnämndens verksamhetsberättelse och bokslut för år 2017 och sänder dem 
vidare till kommunstyrelsen för behandling. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 25 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 / SOCIALVÅRD 

 Bilaga 3:   Bokslut och verksamhetsberättelse, socialvård år 2017 

 
InvN § 25 

Den totala kostnaden för Invånarnämndens verksamhetsområde socialvården var  

1 912 149,93 €. Budgeterade medel för året var 1 831 660,00 €. Den totala kostnaden 
är lägre än året innan.  

 

De ökade kostnaderna beror på ökade kostnader för specialomsorg (till följd av 
stödbehovsbedömningar), handikappservice och barnskydd. Under året har ramen för 
handikappservice utökats med 40 000 euro och ramen för barnskydd har utökats med 
40 000 + 25 000 euro. 

 

Den totala kostnaden för året motsvarar således 104,3 % av budgetanslaget. 

 

Socialchefens förslag: Invånarnämnden godkänner överskridningen av kostnader med 
80 490 € för socialvården där ökade personalkostnader står för 55 465 € (personliga 
assistenter och sysselsättningsanställningar) och godkänner förslaget till bokslut och 
verksamhetsberättelse för socialvården 2017 och beslutar översända den till 
kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 26 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 / ÄLDREOMSORG 

 Bilaga 4:  Bokslut och verksamhetsberättelse, Äldreomsorg år 2017 

 
InvN § 26 

Äldreomsorgen har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2017. Bokslutet visar att 
verksamheten hållits inom ram tack vare färre nyttjade platser vid Oasen än 
budgeterat. 

 

Föreståndaren vid Rosengårds förslag: Invånarnämnden godkänner 
äldreomsorgens verksamhetsberättelse och bokslut för år 2017 samt sänder dem 
vidare till kommunstyrelsen för behandling. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 27 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 / BARNOMSORG 

 Bilaga 5:  Bokslut och verksamhetsberättelse, Barnomsorg 2017  

InvN § 27 
 

Bokslutet för barnomsorgen år 2017 uppgår till 92 % av budgeterat anslag för året. 
Anslaget för hemvårdsstöd och familjedagvård har inte nyttjats till fullo samt har 
avgiftsintäkter inkommit i högre utsträckning än budgeterat anslag. 

 

Barnomsorgsledarens förslag: Invånarnämnden godkänner barnomsorgens bokslut 
och verksamhetsberättelse för år 2017 och sänder dem vidare till kommunstyrelsen 
för behandling. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 28 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 / SKOLA OCH FRITIDSHEM 

 Bilaga 6:  Bokslut och verksamhetsberättelse, Skola och fritidshem 2017 

InvN § 28 
De ansvariga för verksamhetsområdena Källbo skola och fritidshems-förvaltning och 
NÅHD har uppgjort verksamhetsberättelse för 2017.  
Personalkostnaderna för Källbo skola skiljer sig väsentligt från bokslut 2016 till 2017 
beroende på semesterperiodiseringen. Antalet personal är det samma som bokslut 
2016. 
I bokslut 2017 har fritidshemsverksamheten en större intäkt för avgifterna än 
budgeterat.  
 

Skoldirektörens förslag: Invånarnämnden godkänner bokslut och verksamhets-
berättelser för skolan och fritidshemsverksamheten och sänder dem vidare till 
kommunstyrelsen för behandling. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 29 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 / KULTUR OCH FRITID 

 Bilaga 7:  Bokslut och verksamhetsberättelse, Kultur och fritid 2017 

InvN § 29 
Kultur och fritid har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2017. 

Bokslutet visar att verksamheten hållits inom ramen. 

 

Biblioteks- och kulturchefens förslag: Invånarnämnden godkänner kultur- och 
fritids bokslut och verksamhetsberättelse för år 2017 och sänder dem vidare till 
kommunstyrelsen för behandling. 

 

Beslut: Enligt förslag. 

 



                                                                 INVÅNARNÄMNDEN                PROTOKOLL NR 3 /26.03.2018 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   28.03.2018  

     
Sid 11 

§ 30 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 / CENTRALKÖK 

 Bilaga 8:  Bokslut och verksamhetsberättelse, Centralkök 2017 

InvN § 30 
Centralköket har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2017. Bokslutet visar att 
budgeten har överskridits med ca 19.000 euro för livsmedel. 

 

Bespisningschefens förslag: Invånarnämnden godkänner centralkökets verksamhets-
berättelse och bokslut för år 2017 och sänder dem till kommunstyrelsen för 
behandling. Invånarnämnden föreslår även att kommunstyrelsen godkänner 
budgetöverskridningen om 19.000 euro för livsmedel samt 3.440 euro för 
personalkostnader. 

 

Beslut: Enligt förslag. Diskussion hölls om riktlinjer beträffande inköp av ekologiska 
livsmedel. 
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§ 31 INKOMMEN FAKTURA FÖR FÄRDTJÄNST 

 Bilaga 9:  Följebrev, daterat 15.2.2018 

 Bilaga 10  Faktura, nummer 1-3-18 

InvN § 31 
Den 01.01.2018 tog samtliga kommuner på Norra Åland i bruk färdtjänstkortet 
TaxikortetPLUS. Systemet är elektroniskt och TaxikortPLUS kan användas i de 
taxibilar som har anslutit sig till systemet. I dagsläget är över 40 taxibolag/åkare 
anslutna till systemet. Även Mariehamn och Jomala har systemet i bruk sedan flera 
år tillbaka. I Finström används systemet av totalt 60 klienter (26 färdtjänst enligt 
handikappservicelagen) och under februari förrättades 190 resor. 

 

Inför ibruktagandet har information postats direkt till klienter och taxibolag och det 
har även informerats via kommunens hemsida och Finströmsaktuellt. 
Ibruktagningen gick bra. Endast två taxibolag har varit i kontakt med socialkansliets 
personal pga. problem med systemet. Det ena taxibolaget har hört av sig en gång, 
det andra vid flera tillfällen. Eftersom problemen varit av tekniskt natur har de 
hänvisats vidare till Finlands taxiförbund (Taksiliitto) som handhar TaxikortPLUS. 
Från socialkansliets sida har man tydligt kommunicerat (i tal och i skrift) att vi 
enbart ersätter färdtjänstresor som gjorts med TaxikortetPLUS. 

 

Det har inkommit faktura från ett taxibolag där man fakturerat för resor till/från 
Oasens dagverksamhet (januari 2018) med motiveringen att klienten hade glömt 
kortet hemma. Ett undantag gjordes och fakturan betalades och samtal fördes med 
föreståndaren på Rosengård som åtgärdade problemet. Resorna sker nu med 
TaxikortetPLUS.  

 

I januari inkom ännu en faktura från samma taxibolag med motiveringen att 
klienten inte hade kortet med sig när resan förrättades. Fakturan betalades, men 
ett brev (se bilaga) sändes till taxibolaget att ytterligare fakturor inte kommer att 
ersättas.  

 

Den 12.03.2018 inkom ytterligare en faktura från samma taxibolag, se bilaga. 
Summa 31,20 euro två resor (tur/retur) den 9.3.2018. Samtal har förts med 
taxibolaget som hävdar att kommunen är skyldig att ersätta resan då han haft 
problem med det tekniska systemet kring TaxikortetPLUS. Han har hänvisats direkt 
till Finlands taxiförbund alternativt till annan teknisk leverantör av utrustningen i 
taxibilen. 
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Eftersom färdtjänstkortet TaxikortetPLUS fungerar bra i övrigt anses det inte 
nödvändigt med några vidare utredningar i dagsläget. 

 

Socialchefens förslag: Invånarnämnden beslutar att inte betala den inkomna 
fakturan (nummer 1-3-18) med motiveringen att taxibolaget själv är ansvarig att 
lösa eventuella problem direkt med Finlands taxiförbund som är leverantör av 
TaxikortetPLUS. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 32 MEKTEK VERKSAMHET PÅ NORRA ÅLAND 

 Bilaga 11: Intresseförfrågan för att delta i Folkhälsans MekTek:s verksamhet 

InvN § 32 
Folkhälsan bedriver MekTek verksamhet för ungdomar som har intresse av att 
skruva och mecka. Verksamheten har bedrivits i Jomala gamla branddepån, som nu 
är rivet, vilket innebär att MekTek söker en ny lämplig lokal på Norra Åland.   

Under en längre tid har Folkhälsan och Finströms kommun sökt en lokal. Från och 
med 01.04.2018 finns ett lämpligt utrymme i centrala Godby. Kallgaraget är 172 m2 
och kostar 5,10 euro m2, totalkostnaden per månad är 877,20 euro. Lokalen är ledig 
från och med 1.4.2018. 

Totalkostnaden april-december blir ca 8.000,00€ 

Verksamheten riktar sig till alla ungdomar på Norra Åland som har intresse av att 
skruva och mecka, samt umgås. Folkhälsan står för ledare, maskiner och verktyg.  I 
dagsläget har Folkhälsan ingen möjlighet att betala hyra för lokalen. 

 

Vi tycker det här är en bra verksamhet och vill komma igång fortast möjligt. 

Förfrågan angående hyresstöd har skickats till Saltvik, Geta och Sund. I nuläget vet 
vi inte om dessa kommuner kommer att bidra till hyran. 

Inom vår egen ram kan vi finna medel upp till max 4.000,00€  

Resterande kostnad måste finansieras på annat sätt till t.ex. sponsorer. 

 

Fritidsansvariges förslag: Att verksamheten påbörjas inom april månad vid 
Breidablick och att verksamheten flyttas till Godby från 01.09.2018 samt att 
Finströms kommun ger en garantihyra (max 50 %) förutsatt att övriga kommuner, 
samt eventuella sponsorer deltar med resterande hyresbelopp fram till årsskiftet. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 33 DELGIVNINGAR 

InvN § 33 

 ÅLR 2018/2012, Nr 57 S2: Begäran om uppgifter omutvecklingen av kommunernas 
äldreomsorg. Landskapsregeringen begär att kommunerna senast den 15 maj 2018 
inkommer med svar på hur kommunerna avser utveckla sin äldreomsorg så att den 
motsvara servicemålen och den kommande lagstiftningen. 
 

 Ålands förvaltningsdomstols beslut 6/2018 givet 21.2.2018.  

 

 Ålands landskapsregering: Välkommen på hållbarhetsseminarium. 

Social hållbarhet på arbetsmarknaden, tisdagen 10 april 2018 kl. 13.00-16.00, 
Arkipelag, Kaptenssalen. För myndigheter, organisationer och experter som arbetar 
med målgruppen. Anmälan senast 03.04.2018. 

 

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

 

Beslut: Enligt förslag.  
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§ 34 DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT 

InvN § 34  
SOCIALFÖRVALTNING, ÄLDREOMSORG OCH BARNOMSORG 
 
Socialkansli, personalbeslut §§ 13-24/18 PE 
Barnatillsyn   §§ BT 2180011-2180012 

Utkomststöd   §§ U 2180036-2180053 

Förebyggande utkomststöd  §§ FU 2180005 

Barnskydd   §§ BS-MB 2180004, BS-PE2180009 

Närståendestöd  §§ NÄRST 2180002 - 2180014 

Socialt arbete   §§ SOC 2180002, 2180005-2180008 

Handikappservice o spec.oms. §§ H-PE 2180003-2180004 

Hemservice och äo, personal  §§  

Hemservice och äo, klienter  §§  

Barnomsorg, personalbeslut  §§ 29-38/18 IS 

Barnomsorg, placering  §§  

Barnomsorg, avgiftsbeslut §§ BOA 2180069  - 2180074 A-KN  

Godby daghem, personalbeslut §§ 40-71/18 GB 

Emkarby daghem, personalbesl §§  

Pålsböle daghem, personalbesl §§ 26-45/18 G-MD 

Hemvårdsstöd   §§ 7-17/18 A-KN 

Moderskapsunderstöd  §§  

  

SKOLA 

Tjänstemannabeslut/C.J  §§  

Tjänstemannabeslut/S.E  §§ Personal 73-101/18, Övriga 43-47/18 

 

KULTUR- OCH FRITID 

Personalbeslut  §§  

Tjänstemannabeslut  §§ 1-8/18 I-LA 
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Forts. § 34 

CENTRALKÖK 

Personalbeslut  §§  

 

PERSONAL- OCH SERVICECHEF 

Personalbeslut  §§ 11-12/18 CF 

 

Personal- och servicechefens förslag: Tjänstemannabesluten antecknas till 
kännedom. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 35 SAMARBETE KRING EN TILLFÄLLIG FLYKTINGSAMORDNARE  

 Bilaga 12: Protokoll från Jomala kommun 06.03.2018, ankom 08.03.2018 

InvN § 35 
Kommunfullmäktige i Finström beslöt genom § 38/28.9.2017 att ta emot 
kvotflyktingar till ett antal om en till två familjer om totalt max sex personer under 
år 2018. Kommunen har ingått avtal med NTM-centralen. En bostad är reserverad. 
För tillfället bereder inrikesministeriet om hur årets kvot ska fördelas mellan 
kommunerna, trolig ankomst efter sommaren. 

 

Frågan om samarbete kring en tillfällig gemensam flyktingsamordnare har 
diskuterats på tjänstemannanivå mellan Finström, Lemland och Jomala. 
Regelbundna tjänstemannamöten hålls och diskussion om vilken kommun som kan 
vara huvudman.  

 

Resursbehovet är en person på heltid, under 3+12 månader (planerings- och 
förberedande tid + det direkta integrationsarbetet med familjerna). Jomala 
kommun överväger att, ifall kommunerna inte blir tilldelade kvotflyktingar, ta emot 
flyktingar som beviljats asyl i Finland. Jomala är intresserad att få besked om 
Finströms kommun överväger detta och har intresse av en gemensam 
flyktingsamordnare. Svar önskas om möjligt senast 22.3.2018. 

 

Personal- och servicechefens förslag: Att invånarnämnden ställer sig positiv för en 
tillfällig gemensam flyktingsamordnare tillsammans med kommunerna Lemland och 
Jomala. Att en person anställs på heltid under 3+12 månader, under förutsättning 
att kommunen tar emot kvotflyktingar under år 2018. Samt förslag om att Jomala 
kommun står som huvudman för den tillfälliga gemensamma flyktingsamordnaren. 

Föreslås att paragrafen justeras omedelbart. 

 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 36 RÄTTELSEYRKAN SOCIALVÅRD / KONFIDENTIELLT ÄRENDE 

InvN § 36 
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§ 37 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION 

InvN § 37 
●-Rainer Kronstam visar Finströms museum kl. 19.45 - 20.30. 

 

 

Beslut: Till kännedom. 
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§ 38 MÖTETS AVSLUTANDE 

InvN § 38 
Sammanträdet 26 mars 2018 förklarades avslutat kl. 19.55. 
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: §§  24-30,33,34,36-38 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: §§ 20-23, 31,32,35 
 
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: §§ 20-23, 31, 32, 35 
 
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. 


