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§ 91 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

InvN § 91  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  
 
Beslut: 
Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 

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

§ 92 PROTOKOLLJUSTERARE 

InvN § 92 
Utses protokolljusterare.  
 
Beslut:  
Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Jonna Granberg och Erica 
Granesäter. Protokolljustering sker torsdag 27.9.2018 kl. 14.15, Kommungården. 
 
------------- 

§ 93 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

InvN § 93  
Godkänns föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
Två sammanträdesdagar §§ 91-105 tisdag 25.09.2018; invånarförvaltning, social-
vård, äldreomsorg, centralkök och barnomsorg. §§ 106-115 onsdag 26.09.2018, 
skola och fritidshem, kultur och fritid. 
 
Beslut: Invånarnämnden beslutar att investeringar som innefattar byggnationer 
överförs till ett eget ärende. Invånarnämnden beslutar att godkänna 
föredragningslistan. 
 
-------------- 
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§ 94 BUDGETFÖRSLAG 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021 - INVÅNARNÄMNDENS 
FÖRVALTNING 

InvN § 94 
Bilaga 1: Vart är vi på väg? Budgetdirektiv för år 2019 

Bilaga 2: Budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 Invånarförvaltning 

 

Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2019 den 06.06.2018 § 88.  Enligt 
dessa direktiv skall budgetramen utgå från bokslut år 2017 med hänsyn taget till 
eventuella kända förändringar och äskanden. 

 

Personal- och servicechefens förslag: Att invånarnämnden godkänner budget-
förslaget för invånarnämndens förvaltning 2019 och ekonomiplan 2020-2021 och 
överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 95 FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSFÖRORDNINGEN 

InvN § 70/22.5.2018 
Bilaga 1: Sammanställning av andra åländska kommuners kriterier för färdtjänst 

Bilaga2: Färdtjänst enligt socialvårdsförordningen- informationsmaterial (Finström) 

 

Beviljande av färdtjänst grundar sig på socialvårdsförordningen och avser 
hemservice i form av en stödservice.  Färdtjänst finns inte omnämnt i den nu 
gällande socialvårdslagen utan nämns i socialvårdsförordningen § 9 punkt 2, som 
”stödservice, så som transport- eller följeslagarservice”.  Färdtjänsten är således 
inte lagstadgad och är ingen subjektiv rättighet. Kriterier för färdtjänst fastslås av 
kommunen.  

 

I Finström kan hemservice ordnas i form av transporttjänster vilket i praktiken 
innebär färdtjänst som stödservicefunktion enligt socialvårdsförordningen § 9 punkt 
2. Färdtjänst är avsedd för personer med nedsatt funktionsförmåga. Kommunen 
stöder ekonomiskt taxiresor för personer som inte kan anlita kollektivtrafiken på 
grund av långvarig eller bestående nedsatt funktionsförmåga. Färdtjänst är avsedd 
för resor i vardagliga livet såsom till exempel till butiker, apotek, nöjen, frisör och 
dylika. Färdtjänst ordnas inte för personer som får tjänsten med stöd av någon 
annan lag, såsom sjukvårdsresor som ersätts via sjukförsäkringslagen (FPA).  

 

Kriterier för att beviljas färdtjänst i Finström enligt socialvårdsförordningen: 

 Långvarig eller bestående nedsatt funktionsförmåga i förhållande till 
förmågan att använda kollektivtrafik.  

 Behov av att förhindra eller bryta social isolering.  

 Funktionsnedsättningen tillåter inte bilkörning.  

 Funktionsnedsättningen är inte av sådan grad att den berättigar till service 
enligt Handikappservicelagen.  

 Olägligt bostadsläge i förhållande till kollektivtrafiken. 

 

Till följd av att Finström idag enbart beviljar 30 biljetter/år finns det önskemål om 
fler biljetter. Brukarna erhåller 15 färdtjänstresor per halvår som får användas inom 
fasta Åland och Vårdö. Självrisken i Finström är idag 5€ när resekostnaden är under 
20€ och 25 % av resans pris om den totala resekostnaden är över 20€. Självrisken 
fastställs per resa. 
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En del kommuner på Åland (t.ex. Eckerö, Hammarland, Jomala och Mariehamn) 
beaktar den sökandes inkomster i samband med att ansökan om färdtjänst enligt 
SVF inkommer. Se bilaga 1. Detta system tillämpas inte idag i Finström.  

 

Eckerö och Hammarlands kommun har följande självrisktaxor gällande färdtjänst 
enligt socialvårdsförordningen: 

Självrisken baseras på klientens ekonomiska situation enligt nedan. 

 

1. Värdet av bruttoinkomster understiger 900 €/månad för ensamstående samt 
för sambo eller gifta 1 500 €/månad. Självriskandelen utgör 20% av 
taxikostnaden dock minst 5 €/enkelresa. 

2. Värdet av bruttoinkomster överstiger 900 €/månad för ensamstående samt 
för sambo eller gifta 1 500 €/månad. Självriskandelen utgör 50% av 
taxikostnaden dock minst 5 €/enkelresa. 

3. Värdet av bruttoinkomster överstiger 1 600 €/månad för ensamstående 
samt för sambo eller gifta 2 800 €/månad. Självriskandelen utgör 70 % av 
taxikostnaden dock minst 5 €/enkelresa. 

 

Med ett inkomstbaserat system finns möjlighet för fler biljetter till alla men en 
högre självkostnadsandel för de som har högre inkomster. Idag är det svårt att 
förutse det ekonomiska utfallet ifall Finström skulle införa ett inkomstbaserat 
system. Om antalet biljetter skulle öka till 96/år kan en liten ökad kostnad förväntas 
trots att systemet blir inkomstbaserat.  

 

Inkomstbaserat system har i dagsläget inte diskuterats med taxi-idkare varvid det 
idag inte finns kännedom om vad de anser om systemet.  

 

Från och med den 1.1.2018 använder färdtjänstbrukarna inom Finströms kommun 
sig av Taxikortet PLUS. Det innebär att färdtjänstbiljetterna har ersatts av ett 
plastkort. I dag mottar föreståndaren på Rosengård färdtjänstansökan enligt SVF 
samt skriver beslut. Socialkansliet sköter inmatningen av resor på Taxikort PLUS.  

 

Om ett nytt system för färdtjänst enligt socialvårdsförordningen skall tas i bruk vore 
den 01.01.2019 en naturlig tidpunkt att göra det. För att ha möjlighet till fyra tur- 
och retur resor per månad behöver antalet resor utökas från dagens 30 till 96. 

 

Socialchefens förslag: Invånarnämnden beslutar att hela processen från 
färdtjänstansökan till beslut och inmatning av resor på Taxikort PLUS handläggs på 
socialkansliet av socialhandledaren. 
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Invånarnämnden diskuterar färdtjänst enligt socialvårdsförordningen och inkommer 
med synpunkter och förslag. Invånarnämnden bör ta ställning till hur många 
färdtjänstbiljetter klienten skall beviljas, om ett inkomstbaserat system skall införas, 
hur det i så fall ska se ut och om det ska gälla alla redan beviljade klienter eller 
enbart nyansökningar. Vidare bör invånarnämnden även diskutera huruvida ett 
möte med taxi-idkare skall hållas.   

 

Beslut: Återremiss för vidare utredning. 

 

InvN § 86/28.8.2018 
En vidare utredning påvisar att det med största sannolikhet skulle innebära problem 
att ändra kriterierna för färdtjänst enligt socialvårdsförordningen till ett helt 
inkomstbaserat system i och med att de flesta klienter i dagsläget har beslut som 
sträcker sig ”tills vidare”. Att ha två pararella system bedöms som icke önskvärt, 
förvirrande och svåradministrerat. 

 

Merparten av personerna som anhåller om färdtjänst enligt socialvårds-
förordningen är pensionärer. Medelpension på Åland är (2017) på Åland 1 788 euro 
per månad (kvinnor 1 512 euro per månad, män 2 098 euro per månad) före skatt. 
Endast 5 % av befolkningen lyfter enbart folkpension. En person vars inkomster 
understiger 1 200 euro per månad anses vara en låginkomsttagare (statistik-
centralen). 

 

Färdtjänsttagare har varit i kontakt och önskat mer än nuvarande 30 resor per år. 
Föreslås att ett tillägg infogas så att det finns möjlighet att erhålla ytterligare 48 
resor årligen under förutsättning att färdtjänsttagarens bruttoinkomster 
understiger 1 200 euro per månad eller för sambo/gifta 1 800 euro per månad. 
Sökande lämnar in anhållan till socialkansliet/socialhandledaren och intyg över 
månatliga bruttoinkomster behöver bifogas.  

 

Kriterier för att beviljas färdtjänst i Finström enligt socialvårdsförordningen behöver 
förtydligas. Nuvarande kriterier går att finna i ärendet från 22.5.2018 (se ovan). 
Uppdaterade kriterier föreslås enligt: 

 Långvarig (mer än 6 månader) eller bestående nedsatt funktionsförmåga i 
förhållande till förmågan att använda kollektivtrafik.  

 Sökande har inte möjlighet att använda den allmänna kollektivtrafiken.  

 Behov av att förhindra eller bryta social isolering.  

 Bil finns inte i användning i hushållet, funktionsnedsättningen tillåter inte 
bilkörning. 
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 Funktionsnedsättningen är inte av sådan grad att den berättigar till 
färdtjänst enligt Handikappservicelagen.  

 

Färdtjänstresorna kan användas inom fasta Åland och Vårdö. Självrisken är 5 euro 
när resekostnaden understiger 20 euro och 25 % av resans pris om den totala 
resekostnaden överstiger 20 euro. Självrisken fastställs per färdtjänstresa. 

 

Informationsmaterial om färdtjänst enligt socialvårdsförordningen samt 
ansökningsblankett behöver uppdateras enligt invånarnämndens beslut. Samtliga 
färdtjänsttagare har ett plastkort där färdtjänstresorna laddas in årligen.  

 

Förslaget innebär en kostnadsökning vars storlek är svår att förutse. 

 

Socialchefens förslag: Att Invånarnämnden beslutar att från och med den 
01.01.2019 har samtliga personer som är beviljade färdtjänst enligt socialvårds-
förordningen möjlighet till ytterligare 48 resor på årsbasis (4 per månad) under 
förutsättning att deras bruttoinkomster understiger 1 200 euro per månad eller för 
sambo/gifta 1 800 euro per månad.  

 

Invånarnämnden beslutar att från och med den 01.01.2019 är kriterierna för 
färdtjänst enligt socialvårdsförordningen följande: 

 Långvarig (mer än 6 månader) eller bestående nedsatt funktionsförmåga i 
förhållande till förmågan att använda kollektivtrafik.  

 Sökande har inte möjlighet att använda den allmänna kollektivtrafiken.  

 Behov av att förhindra eller bryta social isolering.  

 Bil finns inte i användning i hushållet, funktionsnedsättningen tillåter inte 
bilkörning. 

 Funktionsnedsättningen är inte av sådan grad att den berättigar till 
färdtjänst enligt Handikappservicelagen.  

 

Beslut: Återremiss. 

 

InvN § 95 
Socialchefen berättade om processen i ärendet. 

 

Socialchefens förslag: Att Invånarnämnden beslutar att från och med den 
01.01.2019 har samtliga personer som är beviljade färdtjänst enligt 
socialvårdsförordningen möjlighet till ytterligare 48 resor på årsbasis (4 per månad) 
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under förutsättning att deras bruttoinkomster understiger 1 200 euro per månad 
eller för sambo/gifta 1 800 euro per månad.  

 

Invånarnämnden beslutar att från och med den 01.01.2019 är kriterierna för 
färdtjänst enligt socialvårdsförordningen följande: 

Långvarig (mer än 6 månader) eller bestående nedsatt funktionsförmåga i 
förhållande till förmågan att använda kollektivtrafik.  

Sökande har inte möjlighet att använda den allmänna kollektivtrafiken.  

Behov av att förhindra eller bryta social isolering.  

Bil finns inte i användning i hushållet, funktionsnedsättningen tillåter inte 
bilkörning. 

Funktionsnedsättningen är inte av sådan grad att den berättigar till färdtjänst enligt 
Handikappservicelagen.  

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 96 FÖRSLAG TILL TAXOR OCH AVGIFTER FÖR SOCIALVÅRDEN 

InvN § 96  
Bilaga 3:  Förslag till arvoden och kostnadsersättningar för stödpersoner/ 

familjer, familjehem samt intressebevakare inom barnskyddet 

 

Arvodena och kostnadsersättningarna för stödpersoner/familjer föreslås kvarstå 
enligt tidigare modell och summor. Arvode och kostnadsersättning för stödpersoner 
och stödfamiljer är inte fastställt i lag. 

Under 2018 har intressebevakare inom barnskyddet inte anlitats, arvodet föreslås 
behållas oförändrat inför 2019. Dock bör noteras att arvodet är lågt i jämförelse 
med andra kommuner och Rädda barnens riktlinjer. 

Arvodet och kostnadsersättning för familjehem fastställs enligt lagens krav. I kommunen 
tillämpas tre olika nivåer som årligen indexjusteras. Indexjusteringen för 2019 är ännu 
inte fastställd. 

Stöd för närståendevård samt avlösarservice har infogats i stadgan. I kommunen 
tillämpas tre olika nivåer som årligen indexjusteras. Indexjusteringen för 2019 är 
ännu inte fastställd. 

 

Socialchefens förslag: Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att arvoden 
och kostnadsersättningar fastställs enligt bilaga. Dock så att de indexjusteras inför 
2019 i enlighet med direktiv från ÅSUB samt social- och hälsovårdsministeriet, 
avrundat upp till närmsta hela euro.  

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 97 AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR FÖR VÅRD INOM BARNSKYDDET 

 
InvN § 97 

Bilaga 4: Förslag till riktlinjer för fastställande av avgifter/vård inom 
barnskyddet 

 

Kommunen har i enighet med § 7 Lag om klientavgifter inom social och hälsovården 
möjlighet att uppbära en klientavgift för ersättande av kostnader inom barnskyddet. 
Klientavgift kan uppbäras för ersättande av kostnader för vård av barnet i 
familjevård, på institution eller för boendetjänster. Vården/boendet kan vara som 
en placering av barn som stödåtgärd inom öppenvården, vård utom hemmet eller 
eftervård.  

 

Samtliga övriga kostnader inom barnskyddet är avgiftsfria för klienten, enligt lag. 

 

Kommunen kan utan att fastställa avgiften uppbära och lyfta underhållsbidrag till 
barnet för den tid barnet varit i vård utom hemmet. Kommunen kan använda 
bidragen för att ersätta kostnaderna för familje- och anstaltsvården alternativt 
boendeservicen.  

 

Finströms kommun har till viss del uppburit underhållsbidrag, men riktlinjer behövs 
för att garantera likabehandling.  

 

Om kommunen beslutar att uppbära klientavgifter inom barnskyddet kommer 
intäkterna att öka.  

 

Socialchefens förslag: Riktlinjer för avgifter/ vård inom barnskyddet börjar gälla 
fr.o.m. 01.01.2019. Klientavgift för barnskyddet införs i kommunens avgiftsstadga 
och börjar gälla fr.o.m. 01.01.2019. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 98 BUDGETFÖRSLAG 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021 FÖR SOCIALVÅRD 

InvN § 98  
Bilaga 5 a Budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 Socialvård 

Bilaga 5 b Sekretessbilaga 

  

Kommunstyrelsen har fastställt budgetdirektiv för 2019, ramen för socialvården 
uppgår till 1 889 574 euro. 

Socialchefen har uppgjort ett förslag till budget. Förslaget är 1 818 489 euro och 
därmed totalt 71 085, 14 695 euro under budgetramen.  

 

Socialchefens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslaget och sänder det 
till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 99 TRYGGHETSLARM SOM STÖDTJÄNST  

InvN § 99 
Kommunen har från september 2018 tagit över alla trygghetslarm i kommunen, 
vilket betyder att alla larm går direkt till Rosengård och inte till alarmcentralen som 
tidigare, och hemservicepersonalen åker ut. Detta medför extra körningar och 
bensinkostnader och tar tid som inte finns inplanerat. Andra kommuner som har 
motsvarande anser att detta räknas som en stödtjänst och tar en hemserviceavgift 
för det. 

 

Föreståndarens förslag: Att införa trygghetslarmet som en stödtjänst och ta en 
hemserviceavgift vid utryckning, enligt avgiftstabellen för tillfällig hemservice, vilket 
i dagsläget är 9 euro för ett besök som är 15 min-1,5 timme, 12euro/besök som är 
mer än 1,5 timme. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 100 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR ÄLDREOMSORGEN 

InvN § 100 
Bilaga 6 : Förslag till avgifter inom äldreomsorgen 

 

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. 

 

Föreståndarens förslag: Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att  

- Serviceavgiften på Rosengård och Linneastugan, som varit 15 euro/månad, 
nu höjs till 20 euro/månad.  

- Klienter som hyr Äldis-skärm betalar 20 euro/månad. 

- Middag på Rosengård höjs från 2,50/portion till 3,50/portion. 

- Övriga taxor och avgifter hålls oförändrade förutom indexjusteringar som 
fastställs i slutet på året. 

 

Beslut: Enligt förslag. 

 

  



                                                                 INVÅNARNÄMNDEN                PROTOKOLL NR 7 /25-26.09.2018 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   28.09.2018  

     
Sid 15 

§ 101 BUDGETFÖRSLAG 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021 FÖR ÄLDREOMSORGEN 

InvN § 101 
Bilaga 7: Budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 Äldreomsorg 

Bilaga 8: Investeringsförslag/Bilinköp samt biltak 

 

Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2019 den 06 .06 .2018 § 88.  Enligt 
dessa direktiv skall budgetramen utgå från bokslut år 2017 med hänsyn taget till 
eventuella kända förändringar och äskanden. 

Ansvariga tjänstemän har tagit fram ett budgetförslag för äldreomsorgen. 
Budgetförslaget presenteras av föreståndaren vid Rosengård. 

 

Motiveringar till avvikelser: 

- Utökat behov av vårdplatser.  
År 2019 är det budgeterat för 12 personer på Oasen, vilket medför en stor 
avvikelse jämfört med tidigare års budgeter. Detta pga att så många redan 
under 2018 varit inskrivna där och det ser ut att fortsätta vara full 
beläggning från Finströms håll. 

- Äldis införs, Äldreomsorg på distans, som en stödtjänst, vilket innebär en 
extra kostnad, men som i förlängningen kan spara in på vissa 
hemservicebesök. 

- ÅHS har slutat hyra ut hjälpmedel till klienter på ESB, vilket betyder att det 
är upp till kommunen att tillhandahålla hjälpmedel som ex liftar, selar odyl. 
Detta är en dyr kostnad att införskaffa och medför vissa ökningar i 
budgeten.  

 

Föreståndare vid Rosengårds förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 
2019 och ekonomiplan 2020-2021 samt bilaga 8 investeringsförslag/bilinköp och 
behov av biltak och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 102 VERKSAMHETSPLAN FÖR CENTRALKÖKET 

InvN § 102 
Bilaga 9: Förslag till verksamhetsplan 

 

En ny verksamhetsplan är framtagen gällande måltider för barn och elever som får 
sin mat från centralköket. Visionen är att centralköket i mån av möjlighet prioriterar 
närproducerade råvaror för att stöda vår närmiljö. Barn och elever ska serveras en 
hälsosam, mångsidig och tillräcklig kost samt måltiderna ska vara en del av det 
pedagogiska arbetet. 

 

Bespisningschefens förslag: Att invånarnämnden antar verksamhetsplanen för 
centralköket och att planen gäller tillsvidare. 

 

Beslut: Återremiss. 
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§ 103 BUDGETFÖRSLAG 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021 CENTRALKÖK 

InvN § 103 
Bilaga 10:  Budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 Centralköket 

 

 Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2019 den 06.06.2018 § 88. Enligt 
dessa direktiv skall budgetramen utgå från bokslut år 2017 med hänsyn taget till 
eventuella kända förändringar och äskanden. 

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

 

Motiveringar till avvikelser: 

-ökning av närproducerade varor. 

-ökade kostnader för transport av mat. 

-reparation/underhåll av köksmaskiner. 

-centralköket innefattar även Rosengård kök och Källbo skolas kök. Förmän är 
bespisningschef och ansvarig kock. 

 

Bespisningschefens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2019 och 
ekonomiplan 2020-2021 och överlämnar ärendet tillkommunstyrelsen för vidare 
behandling. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 104 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR BARNOMSORGEN 

InvN § 104 
Bilaga 11: Förslag till barnomsorgstaxa för barnomsorgen fr.o.m 01.01.2019 

 

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.  

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. 

Avgiften bestäms procentuellt utgående från familjens storlek och inkomster. Den 
högsta avgiften för heldagsvård är 240 euro i månaden per barn och den lägsta 
avgiften som tas ut är 10 euro i månaden per barn.  

Kommunens barnomsorgstaxa reviderades inför 2018, bl.a på grund av 
lagändringar. Inga förändringar föreslås inför budgetår 2019. 

 

Vik. Barnomsorgsledarens förslag: Föreslås att invånarnämnden godkänner 
förslaget för barnomsorgstaxa fr.o.m 01.01.2019 enligt bilaga samt överlämnar 
ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.  

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 105 BUDGETFÖRSLAG 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021 FÖR BARNOMSORGEN 

InvN § 105 
Bilaga 12: Budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 Barnomsorg 

Bilaga 13: Investeringsförslag/Pålsböle daghem-Inköp av inventarier 

 

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

Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2019 den 06.06.2018 § 88. Enligt 
dessa direktiv skall budgetramen utgå från bokslut 2017 med hänsyn taget till 
eventuella kända förändringar och äskanden. Se bilagor för investeringsförslag. 

Motiveringar till avvikelser: 

Medel för utvecklande av dataprogram för barnomsorgen. 

Då omorganisering av socialkansliet har gjorts 2017 har kostnaderna för 
byråsekreterare omfattande 20% av heltid för handhavande av hemvårdsstöd och 
barnomsorgsavgifter påförts barnomsorgens budget  fr.o.m 2018. 

Bibehållna personalresurser vid Pålsböle daghem omfattande en anställning som 
barnträdgårdslärare på 40% av heltid under år 2019 för att säkerställa 
daghemsföreståndarens möjlighet att sköta administration och ledarskap. 

Specialbarnträdgårdslärartjänster köps från Norra Ålands Högstadiedistrikt, 
verksamheten har utökats och utgifterna för köptjänsten är budgeterad i enlighet 
med uppgifter från högstadiedistriktet.  

Hemvårdsstödet är budgeterat i enlighet med bruksgraden för år 2018. 

 

Vik. Barnomsorgsledarens förslag: Föreslås att invånarnämnden godkänner 
budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 samt bilaga 13 investerings-
förslag/Pålsböle daghem, inköp av inventarier och överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 106 KÄLLBO SKOLAS ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2018-2019 

InvN § 106 
Bilaga 14 a-c:  Arbetsplanen 2018-2019 (a) 

  Skol- och elevuppgifter 2018-2019 (b) 

  Läromedelsförteckning 2018- 2019 (c) 

 

Enligt 20 § i grundskolelagen för landskapet Åland skall ”varje skola varje år göra 
upp en arbetsplan som baserar sig på läroplanen. Arbetsplanen skall godkännas av 
skolnämnden och tillställs landskapsregeringen för kännedom. I arbetsplanen skall 
finnas närmare bestämmelser om skolans verksamhet under läsåret.” 

 

Skolföreståndare Sofi Ekholm presenterar förslaget till arbetsplan för Källbo skola 
läsåret 2018-2019 med tillhörande bilagor. 

 

Skoldirektörens förslag: Invånarnämnden godkänner arbetsplanen och de bilagor 
som skolföreståndaren för Källbo skola tagit fram för läsåret 2018-2019. 
Arbetsplanen med tillhörande bilagor tillställs skolbyrån vid Ålands landskaps-
regering för kännedom. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 107 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR KÄLLBO SKOLA OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET 

InvN § 107 
 Bilaga 15:  Förslag till taxor och avgifter för skola och fritidsverksamhet 

 

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 2019 fastställs enligt förslaget i bilaga 15. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 108 BUDGETFÖRSLAG 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021 FÖR SKOLA OCH  
FRITIDSHEM 

InvN § 108 
Bilaga 16: Budgetförslag 2019 ekonomiplan 2020-21 

Bilaga 17: Investeringsförslag/Utbyggnad av Källbo skola 

Bilaga 18: Investeringsförslag/Nybyggnation av lokaler för 

 fritidsverksamhet 

Bilaga 19: Investeringsförslag/Fritidshemsverksamhet-moduler 

Bilaga 20: Investeringförslag/Centrallås 

Bilaga 21: Investeringsförslag/Sophus 

 

Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2019 den 06.06.2018 § 88. Enligt 
dessa direktiv skall budgetramen utgå från bokslut 2017 med hänsyn taget till 
eventuella kända förändringar och äskanden.  

 

De ansvariga tjänstemännen har tagit fram ett budgetförslag för Källbo skola och 
fritidshemmet utifrån den givna ramen på – 1 477 973 €, förslaget ligger 140 595  € 
över ram.  

 

Källbo skola och fritidshemsverksamheten:  

Personalkostnader ökar för Källbo skola då elever med behov av enskilda lösningar 
blivit fler och att årskurs blir så stor att det krävs delning i 3-parallelliga klasser. 

Verksamhetens intäkter ökar då lärare för flyktingmottagna elever anställs. Lärarens 
lön ersätts till 86 % av LR. 

Ökade personalkostnader på fritidshemmet då barnantalet ökar. För detta behövs 
ytterligare barnskötare finnas. 

 

Källbo skola och fritidshemsverksamheten bifogar fem investeringsäskanden för 
2019. Projektering för utbyggnad av Källbo skola, byggnation av sophus och 
centrallås. För verksamheten vid Källbo fritidshemsverksamhet krävs helt nya 
lokaler och en utökning av verksamheten. I väntan på nya lokaler behöver moduler 
hyras.  

 

NÅHD: s budget fastställs i förbundsfullmäktige 1:a november. I förslaget ökar 
Finströms kostnader eftersom elevantalet ökat från 90 (42,7%) elever i bokslut -17 
till 99,5 elever (47,2%) i budget 2019. GHS satsat på att införa ”Studios” i samtliga 
årskurser för elever i behov av särskilda undervisningsarrangemang inom allmänna 
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lärokurser.  Därutöver ökar kostnaderna för elever i specialklass där Finström har 3 
elever i dagsläget.  

 

Budgetförslaget presenteras av skolföreståndare Sofi Ekholm och skoldirektör 
Cecilia Johansson.  

 

Skoldirektörens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2019 och 
ekonomiplan 2020 - 2021 samt Källbo skolas fem investeringsäskanden och skickar 
dem vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling.  

 

Beslut: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-
2021 samt investeringsförslag Fritidsverksamhet-moduler som även innefattar 
inventarier (bilaga 19), Centrallås (bilaga 20) och Sophus (bilaga 21) och överlämnar 
ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Nämnden besluter att investeringsförslagen enligt bilagor 17 - 18, som är större 
investeringar behandlas i § 115. 
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§ 109 INKOMMEN SKRIVELSE OM HÖJNING AV BIDRAG TILL MEDBORGARINSTITUTET 

”MEDIS” 

InvN § 109 
Bilaga 22: Förfrågan om stöd till Medborgarinstitutets kursverksamhet inom  

 den fria bildningen 

 

Bildningsnämnden i Mariehamn har inkommit med en skrivelse riktad till alla 
samarbetskommuner om extra höjning av Medisbidraget. Detta eftersom 
Landskapsbidragen kommer att sänkas jämfört med tidigare år. Den föreslagna 
höjningen jämfört med 2018 års budget är 7470 € men i förhållande till 2017 års 
bokslut blir höjningen 8912,35 €. 

 

Biblioteks- och kulturchefens förslag: Den begärda höjningen är med i 
budgetförslaget för 2019 under förutsättning att det inte innebär motsvarande 
nedskärningar i övrig verksamhet. Det finns inte medel inom befintlig ram att 
omfördela.  

 

Beslut: Nämnden avslår begäran. 
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§ 110 TAXOR OCH AVGIFTER KULTUR OCH FRITID 

InvN § 110 
Bilaga 23: Förslag till taxor och avgifter för kultur och fritid 

 

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: Oförändrade taxor och avgifter föreslås. 
Taxor och avgifter för Kultur och Fritid justerades 2018 och något ytterligare behov 
av ändringar föreligger inte.  

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 111 BUDGETFÖRSLAG 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021 KULTUR OCH FRITID 

InvN § 111 
Bilaga 24: Budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 

Bilaga 25: Investeringsförslag/Brygga, livbåtar och ungdomsgård 

Bilaga 26: Investeringsförslag/Utbyggnad av sagorum 

 

Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2019 den 06.06.2018 § 88.  Enligt 
dessa direktiv skall budgetramen utgå från bokslut år 2017 med hänsyn taget till 
eventuella kända förändringar och äskanden. 

Personalutökningen inom fritidssektorn vilket även innefattar ungdomsgårds-
verksamhet, anläggningar och bokning, och samtidigt minskning av köptjänst från 
ÅIC. 

 

Motiveringar till avvikelser 

- Bibliotek och kultur hade en mycket återhållsam budget och bokslut 2017 så 
därför är skillnaderna större än normalt, 2016 och 2018 ligger mer i nivå 
med behovsnivån.  

- Kommunens fritidsanläggningar har de senaste åren legat under 
samhällsnämnden och skötseln av dessa har utförts genom köptjänst från 
Ålands Idrottscenter. Vissa förändringar sker nu inom ÅIC vilket möjliggör 
strukturförändring.  Förslaget innebär att fritidssektorn sköter om 
anläggningarna fortsättningsvis på prov ett år till under år 2019 

- Personalutökning inom fritidssektorn vilket även innefattar 
ungdomsgårdsverksamheten och samtidigt minskning av köptjänst från ÅIC. 

- Förslag om att arrangemanget med en tillfällig fritidsansvarig och 
tidsbestämd fritidsledare fortsätter under tiden 01 01 -31 12 2019 under 
förutsättning att kommunfullmäktige godkänner medel. 

- Ovanstående görs i samverkan med ÅIC, tekniska sektorn och fritidssektorn, 
på prov ett år till 

 

Biblioteks- och kulturchefens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 
2019 och ekonomiplan 2020-2021 samt investeringsförslag enligt bilaga 25 och 
överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 

Beslut: Invånarnämnden beslutar att godkänna budgetförslag 2019 och 
ekonomiplan 2020-2021 samt investeringsförslaget som innefattar brygga och 
livbåtar och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. Medan 
förslaget om ungdomsgård behandlas i § 115 och även utbyggnad av sagorum.  
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§ 112 DELGIVNINGAR 

InvN § 112 

 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, 7.9.2018   

 Myndighetsbeslut, ärende 2018-782 

 

 Matbanken, inbjudan till öppet hus 22.10.2018 kl. 14 

 

 ÅFD ärende 2018/74, utlåtande inlämnat 12.9.2018 

 

 Oasen rf Budget 

 

 ÅLR Utveckling av äldreomsorgen  

 

 Björkkö AB Informationsbrev  

 

 Rapport om äldreomsorgen 

 

 Anhållan om tilläggsmedel, Källbo skola, Kommunstyrelse 05 09 

 

 Anhållan om tilläggsmedel, Socialvård, Kommunfullmäktige 13 09 

 

 Anhållan om tilläggsmedel, äldreomsorg Oasen, Kommunfullmäktige 13 09 

 

 

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

 

Beslut: Enligt förslag.  
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§ 113 DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT 

InvN § 113  
SOCIALFÖRVALTNING, ÄLDREOMSORG OCH BARNOMSORG 
 
Socialkansli, personalbeslut §§ 79-83/18 PE 
Barnatillsyn   §§  

Utkomststöd   §§ U2180138-2180149 

Förebyggande utkomststöd  §§  

Barnskydd   §§ BS-MB 2180015-2180019, BS-PE2180014-2180015 

Närståendestöd  §§ NÄRST 2180020-2180021 

Socialt arbete   §§ SOC 2180021-2180022, SVL-PE2180009 

Handikappservice o spec.oms. §§ H-PE2180015-2180020 

Hemservice och äo, personal  §§  

Hemservice och äo, klienter  §§  

Barnomsorg, personalbeslut  §§ 175-192/18 IS, 193/18 MG 

Barnomsorg, placering  §§  

Barnomsorg, avgiftsbeslut §§  

Godby daghem, personalbeslut §§ 193-209/18 GB 

Emkarby daghem, personalbesl §§  

Pålsböle daghem, personalbesl §§ 122-124/18 G-MD 

Hemvårdsstöd   §§ 27-43/18 A-KN  

Moderskapsunderstöd  §§  

  

SKOLA 

Tjänstemannabeslut/C.J  §§  

Tjänstemannabeslut/S.E  §§ Personal 247-272/18, övriga 50-97/18 

 

 

KULTUR- OCH FRITID 

Personalbeslut  §§ 1-4/18 MA 

Tjänstemannabeslut  §§ 1/18 MA 
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Forts. § 113 

CENTRALKÖK 

Personalbeslut  §§ 1-74/18 T-MP 

 

PERSONAL- OCH SERVICECHEF 

Personalbeslut  §§ 39-48/18 CF 

 

Personal- och servicechefens förslag: Tjänstemannabesluten antecknas till 
kännedom. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 114 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION 

InvN § 114 
● Nästa sammanträde sker 23.10.2018 kl. 18.30, Kommungården: Arbetsplaner för 
barnomsorgen. 

 

 

Beslut: Antecknas till kännedom. 
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§ 115 INVESTERINGSFÖRSLAG SOM INNEFATTAR BYGGNATIONER 

InvN § 115 
Bilaga 17: Investeringsförslag/Utbyggnad av Källbo skola 

Bilaga 18: Investeringsförslag/Nybyggnation av lokaler för 
fritidshemsverksamhet 

Bilaga 25: Investeringsförslag/Ungdomsgård 

Bilaga 26: Investeringsförslag/Utbyggnad av sagorum 

Bilaga 27: Investeringsförslag/Projekt för seniorcenter i Godby 

Bilaga 28: Investeringsförslag/Tillbyggnad Pålsböle daghem 

Bilaga 29: Investeringsförslag/Nytt daghem i Godby 

 

Beslut: Invånarnämnden konstaterar att utbyggnad av Källbo skola och 
nybyggnation av lokaler för fritidshemsverksamhet (bilagor 17-18) samt projekt för 
seniorcenter i Godby (bilaga 27) bör prioriteras högst. 
Nämnden anser att dessa investeringsprojekt bör vara likvärdigt prioriterade. 
Utbyggnad av sagorum kan förstoras i samband med Källbo skola. 

 

Kommunen bör ha beredskap av att delvis bedriva byggprojekten samtidigt. Medan 
de andra investeringsförslagen kan prioriteras i ett senare skede då det är tydligare 
vilka behov som behöver prioriteras. 
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
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§ 116 MÖTETS AVSLUTANDE 

InvN § 116 
Sammanträdet 25 september 2018 förklarades avslutat kl.21.25 
Sammanträdet 26 september 2018 förklarades avslutat kl.21.45 
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: §§  94, 96-98 100-105, 107-108, 110-116 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: §§ 91-93, 95, 99, 106, 109 
 
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: §§ 91-93, 95, 99, 106, 109 
 
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. 


