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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 18.04.2018. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 26.04.2018. 
 

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

InvN § 39  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  
 
Beslut: 
Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 

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

§ 40 PROTOKOLLJUSTERARE 

InvN § 40 
Utses protokolljusterare.  
 
Beslut:  
Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Freddie Forsman och 
Cecilia Berndtsson. Justering sker på Kommungården, onsdag 25.04.2018 kl. 15.00. 
 
------------- 

§ 41 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

InvN § 41  
Godkänns föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
 
Beslut: Invånarnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan. 
 
 
-------------- 
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§ 42 FÖRSÄLJNING AV BARNOMSORGSLEDARTJÄNSTER 

 Bilaga 1:  Förfrågan om barnomsorgsledartjänster 

 Bilaga 2: Förslag på delegeringsordning 

InvN § 42 
Sunds kommun har inkommit med en förfrågan om köp av barnomsorgsledar-
tjänster omfattande 20 % av heltid från Finströms kommun.  
I dagsläget har daghemsföreståndaren i Sund en kombinerad heltidstjänst som 
daghemsföreståndare/barnomsorgsledare, i samband med nyrekrytering fr.o.m. 
höstterminen är avsikten att lyfta bort barnomsorgsledaransvaret från 
daghemsföreståndaren. 

Vid invånarnämndens sammanträde den 31.10.2017 behandlade nämnden en 
förfrågan om gemensam barnomsorgsledare under NÅHD, nämnden beslutade i 
detta ärende: 

- en tydligare organisationsstruktur bör utformas i kommunen där barnomsorgen 
utgör ett eget verksamhetsområde 

- nämnden förordade inte en överföring av barnomsorgsledningen till NÅHD med 
beaktande av eventuella kommunstrukturförändringar och kommande ny 
lagstiftning 

- nämnden ställde sig positiv till samarbete och försäljning av tjänster under 
förutsättning att byråsekreterarresurser anställs 

- nämnden ställde sig tveksam till åtagande av uppgifter som innebär beredning i 
flera nämnder för barnomsorgsledaren 

Sunds kommun har i sin förfrågan hänvisat till att invånarnämnden har erbjudit sig 
att sälja barnomsorgsledartjänster.  

Barnomsorgsledaren och socialchefen har diskuterat den inkomna förfrågan och 
den nuvarande situationen i Finström och kan konstatera att samtliga punkter som 
nämnden berörde i sitt beslut den 31.10.2017 kvarstår i dagsläget. Utöver dessa 
oklarheter råder idag även osäkerhet gällande framtida kommunstruktur. 
Barnomsorgsledaren och socialchefen konstaterar att det är av största vikt att 
barnomsorgen i Finström har en tydlig organisationsstruktur samt att 
verksamhetens ramar gällande lagstiftning och kommunstruktur är fastslagna innan 
man ingår avtal med andra kommuner, i annat fall kan resultatet bli att stora 
resurser läggs på utvecklande av nya upplägg och system för arrangemang som kan 
bli mycket kortvariga. Gällande kommunens egen organisation och resurser finns 
möjlighet för beslutsorganen i kommunen att fatta beslut relativt snabbt men 
gällande lagstiftning och kommunstruktur kommer villkoren att fastställas utanför 
kommunens ansvarsområde. Landskapsregeringen har intentionen att 
barnomsorgen skall höra under undervisningssektorn med en gemensam 
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lagstiftning för barnomsorg och grundskola, den nya lagstiftningen är för 
närvarande under arbete. 

Innan ovanstående punkter är genomförda försvåras genomförandet av försäljning 
av tjänster. Då dessa punkter är genomförda finns bättre kapacitet och en 
försäljning kan då vara aktuell, förslagsvis genom att specifika uppgifter erbjuds mot 
timdebitering. Beroende på vilka uppgifterna är kan dessa utföras antingen av 
barnomsorgsledaren eller administrativ personal. 

 

Barnomsorgsledarens förslag: Invånarnämnden konstaterar att barnomsorgen inte 
utgör ett eget verksamhetsområde och att byråsekreterarfunktionen för 
barnomsorgen i kommunen inte är klargjord fr.o.m. årsskiftet och besluter att det 
för närvarande inte är aktuellt att sälja tjänster i enlighet med Sunds förfrågan. Då 
kommunens egen organisationsstruktur gällande barnomsorgen och administrativa 
resurser är genomförd samt då den nya lagstiftningen och kommunstrukturen är 
klarlagd kan försäljning av tjänster vara aktuell, förslagsvis genom försäljning av 
specifika uppgifter mot timdebitering. 

 

Beslut: Återremiss för vidare utredning med beaktande av kommunens 
organisationsstruktur, behov av en byråsekreterartjänst och barnomsorgs-
ledarfunktionen. 
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§ 43 PERSONALDIMENSIONERING GODBY DAGHEM 

InvN § 43 
Vid småbarnsavdelningen Lindebo på Godby daghem består bemanningen av två 
barnskötare på heltid och två barnträdgårdslärare varav den ena på heltid och den 
andra på 50 % av heltid. Att anställa barnträdgårdslärare på 50 % av heltid har varit 
utmanande då det inte har lockat många sökande vid lediganslående under årens 
lopp. Denna befattning är för närvarande vakant sedan i höstas då den ordinarie 
personalen fick anställning på heltid i samma barngrupp. Orsaken till att vakansen ej 
är tillsatt är lågt barnantal vid avdelningen under innevarande verksamhetsår. 
Fr.o.m. höstterminen finns behov av att tillsätta befattningen då barngruppens 
storlek ökar.   

Enligt landskapslagen om barnomsorg för landskapet Åland, § 9 
personaldimensionering, ska det i varje grupp finnas minst en anställd som har avslutad 
högskoleutbildning med lämplig pedagogisk inriktning (barnträdgårdslärare). Med 
hänvisning till att det tidigare har funnits väldigt svagt intresse för anställningen som 
barnträdgårdslärare omfattande 50 % av heltid vid småbarnsavdelningen har det 
inkommit önskemål från personalen på avdelningen att istället lediganslå barnskötare 
omfattande 50 % av heltid för att se om det lockar fler intresserade. Personalens åsikt är 
även att det vid småbarnsavdelningen är tillräckligt med en barnträdgårdslärare för att 
trygga den pedagogiska verksamheten vid avdelningen men att behovet av barnskötare 
för att sköta de grundläggande behoven hos barnen är stort. 

Ett alternativ skulle kunna vara att lediganslå vakansen som barnskötare omfattande  
50 % av heltid på en prövoperiod om två år för att erfara huruvida det lockar fler 
sökande än tidigare samt för att erfara huruvida det är ändamålsenligt att endast ha en 
anställd barnträdgårdslärare vid småbarnsavdelningen. 

 

Barnomsorgsledarens förslag: Föreslås att invånarnämnden godkänner 
lediganslående av barnskötaranställning omfattande 50 % av heltid vid småbarns-
avdelningen Lindebo på Godby daghem för anställning på två år varefter en 
utvärdering om den mest optimala personalsammansättningen genomförs. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 44 KULTUR- OCH EVENEMANGSBIDRAG 2018 

 Bilaga 3:  Kriterier/Ansökan för kultur- och evenemangsbidrag 

InvN § 44 
I budgeten för 2018 finns totalt 4.000 euro att fördela. 

 

Ansökningar om bidrag för midsommarstänger har inkommit från 

  

Förening   Ansökt bidrag Förslag
  

Pålsbölenejdens byalag  400  200 

Föreningen för Norrfinström  150  200 

Bergö fiskelag   150  200 

Svartsmara samfällighet  ingen summa  200 

Södra Finströms byalag  300  200 

Ämnäs Byalag   300  200 

 

Övriga ansökningar   Ansökt bidrag Förslag 

Knut Grussner, söker bidrag för 500 CD-skivor 1150   1150 

med sång och musik från häftet ”Mina Noterade  

Visor från Åland”   ________________________ 

   Summa   2350 

  

Biblioteks- och kulturchefens förslag: 

Föreningarnas ansökningar för midsommarstängerna beviljas lika för alla 200 
euro/förening. 

Knut Grussner beviljas ansökt bidrag för CD-utgivningen, 1150 euro. 

Resterande medel, 1650 euro reserveras för kommunens arbete med Finströms 
Museum. 

 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 



                                                                 INVÅNARNÄMNDEN                PROTOKOLL NR 4 /24.04.2018 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

     

     
Sid 8 

§ 45 ÅLANDS LANDSKAPSREGERING BEGÄRAN OM UPPGIFTER OM UTVECKLING AV 

KOMMUNERNAS ÄLDREOMSORG 

 Bilaga 4:  Begäran om uppgifter om utveckling av kommunernas äldreomsorg,  
 beslut 9.3.2018, ÅLR 2018/2012 

 Bilaga 5: Förslag till utlåtande 

InvN § 45 
Ålands landskapsregering har per brev daterat den 9.3.2018 inbegärt kommunernas 
uppgifter kring hur kommunerna avser utveckla sin äldreomsorg så att den 
motsvarar servicemålen och den kommande lagstiftningen. Utlåtandet skall vara 
Ålands landskapsregering tillhanda senast den 15.5.2018. 

Befolkningsprognosen för Finströms kommun antal personer 75 år och äldre enligt 
tabellen nedan. Prognosen kommer från ÅSUB/Statistikcentralen.  

 

År Antal 75 + Varav 10 % 

2021 264 26 

2025 317 32 

2030 366 37 

2035 392 39 

2040 425 43 

 

 

Personal- och servicechefen, socialchefen och Rosengårds föreståndare har 
utarbetat ett förslag till utlåtande i frågan. 

 

Socialchefens förslag: Invånarnämnden godkänner förslag till utlåtande enligt bilaga 
och nämndens ordförande undertecknar utlåtandet som tillsänds Ålands landskaps-
regering.  

 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 46 FASTSTÄLLANDE AV ARBETSBESKRIVNINGAR FÖR KÖKSPERSONAL 

 Bilaga 6:  Nuvarande arbetsbeskrivningar för köksbiträde och kock 

 Bilaga 7: Ny arbetsbeskrivning för köksbiträde/matutkörare 

 Bilaga 8: Ny arbetsbeskrivning för kock 

InvN § 46 
Kökspersonal vid Källbo skola, servicehuset Rosengård och Centralköket har 
tillsammans tagit fram förslag till nya arbetsbeskrivningar för 
köksbiträde/matutkörare och kock. 

Kökspersonalens närmaste förman är bespisningschefen vid centralköket. 

 

Personal- och servicechefens förslag: Att invånarnämnden omfattar och godkänner 
de nya förslagen till arbetsbeskrivningar för köksbiträde/matutkörare samt kock. 

 

 

Beslut: Återremiss för vidare utredning. 
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§ 47 DELGIVNINGAR 

InvN § 47 
 

 Inkommen rättelseyrkan utkomststödsärende (3.4.2018), självrättelse 

 Kommuninfo 5/2017 Placering av barn från utlandet i Finland eller från Finland  
 i ett annat land 

 Barnskyddsjourstatistik 2017 

 ÅOF: handbok för kommun och klientdebitering samt en beskrivning av 

 systemet med stödbehovsbedömningar 

 Protokollsutdrag, Geta kommun 10.04.2018, § 45 

 Protokollsutdrag, Saltviks kommun 11.04.2018, § 26 

 Vad kan vi lära av varandra?- Goda modeller för integrering av nyanlända. 

       Måndag 14.05.2018 och tisdag 15.05.2018, Nagu. 

 

 

 

 

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

 

Beslut: Enligt förslag.  
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§ 48 DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT 

InvN § 48  
SOCIALFÖRVALTNING, ÄLDREOMSORG OCH BARNOMSORG 
 
Socialkansli, personalbeslut §§ 25-38/18 PE 
Barnatillsyn   §§ BT 2180013-2180014 

Utkomststöd   §§ U 2180054-2180072 

Förebyggande utkomststöd  §§ FU 2180006-2180008 

Barnskydd   §§ BS-MB 2180005-2180007, BS-PE 218001011 

Närståendestöd  §§  

Socialt arbete   §§ SOC 2180009-2180011 

Handikappservice o spec.oms. §§ H-PE 2180005-2180007 

Hemservice och äo, personal  §§ 29-77/18 JA 

Hemservice och äo, klienter  §§ 6-15/18 JA 

Barnomsorg, personalbeslut  §§ 39-68/18 IS 

Barnomsorg, placering  §§ BO 2180061-2180076 IS 

Barnomsorg, avgiftsbeslut §§ BOA 2180075-2180079 A-KN 

Godby daghem, personalbeslut §§ 72-99/18 GB 

Emkarby daghem, personalbesl §§  

Pålsböle daghem, personalbesl §§ 46-73/18 G-MD 

Hemvårdsstöd   §§ 18-20/18 A-KN 

Moderskapsunderstöd  §§  

  

SKOLA 

Tjänstemannabeslut/C.J  §§  

Tjänstemannabeslut/S.E  §§ Personal 102-139/18, övriga 48-49/18 

 

KULTUR- OCH FRITID 

Personalbeslut  §§  

Tjänstemannabeslut  §§  
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Forts. § 48 

CENTRALKÖK 

Personalbeslut  §§  

 

PERSONAL- OCH SERVICECHEF 

Personalbeslut  §§ 13-17/18 CF 

 

Personal- och servicechefens förslag: Tjänstemannabesluten antecknas till 
kännedom. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 49 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION 

InvN § 49 
●-Nästa invånarnämndsmöte är tisdagen 22.05.2018 kl. 18.30, Kommungården; 

Vi behandlar instruktion och delegeringsordningen för invånarnämnden. 

 

 

 

Beslut: Antecknas till kännedom. 
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§ 50 MÖTETS AVSLUTANDE 

InvN § 50 
Sammanträdet 24 april 2018 förklarades avslutat kl. 19.30 
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: §§  42, 45-50 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: §§ 39-41, 43-44 
 
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: §§ 39-41, 43-44 
 
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. 
 
 
 
 
 



                                                                 INVÅNARNÄMNDEN                PROTOKOLL NR 4 /24.04.2018 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

     

     
Sid 16 

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. 


