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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
INVÅNARNÄMNDEN  

 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
23.10.2018 

 
Nr 
 
8/18 
 

Tid  Tisdagen den 23 oktober kl. 18.30   

Plats Kommungården, Skolvägen 2 i Godby 

 

ÄRENDEN: 

§ 117 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 

§ 118 PROTOKOLLJUSTERARE 3 

§ 119 FÖREDRAGNINGSLISTAN 3 

§ 120 VERKSAMHETSPLAN FÖR CENTRALKÖKET 4 

§ 121 TUNAGÅRDEN I STRÖMSVIK 5 

§ 122 BARNOMSORGENS ARBETSPLANER FÖR VERKSAMHETSÅREN 2018-2019 6 

§ 123 SPECIALSIMKORT OCH SPECIALGYMKORT 7 

§ 124 ÄNDRING AV TJÄNST FRITIDSLEDARE 8 

§ 125 DELGIVNINGAR 9 

§ 126 DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT 10 

§ 127 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION 12 

§ 128 MÖTETS AVSLUTANDE 13 

 

Carolina Frisk, personal- och servicechef, enligt uppdrag á Åke Mattson invånarnämndens ordförande. 
 
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 17.10.2018. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 25.10.2018. 
 

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

InvN § 117  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  
 
Beslut: 
Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 

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

§ 118 PROTOKOLLJUSTERARE 

InvN § 118 
Utses protokolljusterare.  
 
Beslut:  
Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Håkan Lundberg och Janne 
Sundin, justering sker efter mötet. 
 
------------- 

§ 119 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

InvN § 119  
Godkänns föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
 
 
Beslut: Invånarnämnden beslutar godkänna föredragningslistan. 
 
 
-------------- 
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§ 120 VERKSAMHETSPLAN FÖR CENTRALKÖKET 

InvN § 102/25-26.09.2018 
 

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. 

  
InvN § 120 

Bilaga 1 Verksamhetsplan (16102018) 

Bilaga 2 Skolmjölkstödet 

 

Bespisningschefen informerar om skolmjölkstödet.  

 

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

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 121 TUNAGÅRDEN I STRÖMSVIK 

InvN § 121 
Bilaga 3: Skrivelse från Kulturföreningen Tunagården 

 

Kulturföreningen Tunagården anhåller om ekonomisk eller praktisk hjälp för 
rivningen av det nerrasade taket på den gamla ladugården. Föreningen saknar 
ekonomiskt kapital och man har försökt sälja marken på ca 0,85 ha inklusive 
ladugården men utan resultat. 

  

 Det finns inga ekonomiska medel inom Kultur- och fritid att bidra med för 
ändamålet. Vi har inte heller möjlighet att ta över projektet som sådant eftersom 
det kräver en stor investering för att göra någonting av byggnadsgrunden. Även om 
tanken var god från början att göra ladugården till ett kulturhus så har tiden nu 
runnit ut för att rädda huset i befintligt skick. 

 

Biblioteks- och kulturchefens förslag: Invånarnämnden konstaterar att vi inte har 
medel för ändamålet och sänder ärendet till kommunstyrelsen för eventuella 
åtgärder. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 122 BARNOMSORGENS ARBETSPLANER FÖR VERKSAMHETSÅREN 2018-2019 

InvN § 122 
Bilaga 4:  Godby daghem arbetsplan för 2018-2019 

Bilaga 5:   Emkarby daghem arbetsplan för 2018-2019 

Bilaga 6:  Pålsböle daghem arbetsplan för 2018-2019 

Bilaga 7:  Gruppfamiljedaghemmet Trollebo arbetsplan för 2018-2019 

 

Enligt §15 i barnomsorgslagen för landskapet Åland ska varje daghem och 
gruppfamiljedaghem uppgöra en arbetsplan i enlighet med barnomsorgens 
målsättning och anvisningar utfärdade av landskapsregeringen. Arbetsplanen ska 
godkännas av det organ som ansvarar för barnomsorgen i kommunen. 

Samtliga daghems och gruppfamiljedaghemmets arbetsplaner har en gemensam 
struktur och likadan rubriksättning och innehållsförteckning. 

 

Vik. Barnomsorgsledarens förslag: Föreslås att invånarnämnden godkänner 
arbetsplanerna för daghemmen och gruppfamiljedaghemmet för verksamhetsår 
2018-2019. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 123 SPECIALSIMKORT OCH SPECIALGYMKORT 

InvN § 123 
Bilaga 8: Skrivelse angående specialsimkort och specialgymkort  

 

En skrivelse har inkommit 25 09 2018 beträffande specialsimkort och special-
gymkort om att utreda möjligheterna till att utveckla specialsim- och gymkort inom 
kommunen. 

Finströms kommun äger anläggningen och aktiebolaget Ålands Idrottscenter driver 
verksamheten. 

Vid Ålands idrottscenter finns en simhall och ett gym. Sedan 26 09 2018 har 
idrottscentret tagit i bruk ett nytt kassa och passersystem. 

 

Priser enligt Ålands idrottscenters hemsida: 

 

Simning Vuxna Barn/Studerande Pensionärer 

-per gång 9 euro 5 euro 6 euro 

-säsongkort 240 euro 156 euro 180 euro 

-kombination simning 
och gym/per gång 

 
4,50 euro 

 
- 

 
3,50 euro 

Gym Vuxna  Studerande/Pensionärer 

-per gång 5,50 euro - 3,50 euro 

-årskort 215 euro - 108 euro 

 

Personal- och servicechefens förslag: Att fritidsförvaltningen utreder frågan vidare 
tillsammans med Ålands idrottscenter. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 124 ÄNDRING AV TJÄNST FRITIDSLEDARE 

InvN § 62/22.05.2018 
Bilaga 8:  Förslag till tjänstebeskrivning för ansvarig fritidsledare 

 
Med hänvisning till ändring av indelningen av verksamhetsenheter under 
invånarnämnden föreslås att titeln för fritidsledaren ändras till ansvarig 
fritidsledare. Med anledningen av skapandet av två enheter (bibliotek och kultur 
och ungdom och idrott), behöver även en tjänstebeskrivning skrivas. 

 

Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden beslutar föreslå inför 
kommunstyrelsen att titeln fritidsledare ändras till tjänstetiteln ansvarig 
fritidsledare från och med 01.08.2018, att ändrad tjänstebeskrivning för tjänsten 
antas enligt bilaga 8, att gälla från nämnda datum, samt att ärendet förs för slutlig 
behandling till fullmäktige. 

 

Beslut: Återremiss för vidare utredning. 

 

InvN § 124  
Bilaga 9: Förslag till tjänstebeskrivning för ansvarig fritidsledare. 

 

Arbetet fortsätter med att förändra kommunens styrdokument. 

Inför budget 2019 föreslås att den tillfälliga tjänsten fortsätter ett år till. 

 

Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden beslutar föreslå inför 
kommunstyrelsen att titeln fritidsledare ändras till tjänstetiteln ansvarig 
fritidsledare från och med 01.01.2019, att ändrad tjänstebeskrivning för tjänsten 
antas enligt bilaga 7, att gälla från nämnda datum, samt att ärendet förs för slutlig 
behandling till fullmäktige. 

 

Beslut: Invånarnämnden föreslår för kommunstyrelsen att godkänna 
tjänstebeskrivningen för ansvarig fritidsledare för tiden 01.01-31.12.2019. 
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§ 125 DELGIVNINGAR 

InvN § 125 
 

 Information om flyktingmottagande 

 

 Inomhusluftgrupp 

 

 

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

 

Beslut:  Enligt förslag.  
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§ 126 DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT 

InvN § 126  
SOCIALFÖRVALTNING, ÄLDREOMSORG OCH BARNOMSORG 
 
Socialkansli, personalbeslut §§ 84-94/18PE 
Barnatillsyn   §§ BT 2180024/18 

Utkomststöd   §§ U2180150-2180160/18 

Förebyggande utkomststöd  §§  

Barnskydd   §§ BS-MB 2180020-2180022/18 

Närståendestöd  §§ Närst 2180022-2180023/18 

Socialt arbete   §§ SOC2180023-2180025/18 

Handikappservice o spec.oms. §§ H-PE 2180021-2180023/18 

Hemservice och äo, personal  §§ 197-239/JA 

Hemservice och äo, klienter  §§ 33-39/JA 

Barnomsorg, personalbeslut  §§ 194-212/MG 

Barnomsorg, placering  §§ BO 2180091-2180094/18 IS,  

    BO 2180096-2180099/18 MG 

Barnomsorg, avgiftsbeslut §§ BOA 2180086-2180141/A-KN 

Godby daghem, personalbeslut §§ 210-236/18 GB 

Emkarby daghem, personalbesl §§  

Pålsböle daghem, personalbesl §§  

Hemvårdsstöd   §§ 44-51/18 A-KN 

Moderskapsunderstöd  §§  

  

SKOLA 

Tjänstemannabeslut/C.J  §§  

Tjänstemannabeslut/S.E  §§ 273-315/18 

 

 

KULTUR- OCH FRITID 

Personalbeslut  §§  

Tjänstemannabeslut  §§ 22-25/18 I-LA 
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Forts. § 126 

CENTRALKÖK 

Personalbeslut  §§  

 

PERSONAL- OCH SERVICECHEF 

Personalbeslut  §§ 49-50/18 CF 

 

Personal- och servicechefens förslag: Tjänstemannabesluten antecknas till 
kännedom. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 127 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION 

InvN § 127 
●-Nästa sammanträde sker 04.12.2018  kl. 18.30, Kommungården.  

 

 

Beslut: Antecknas till kännedom. 
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§ 128 MÖTETS AVSLUTANDE 

InvN § 128 
Sammanträdet 23 oktober 2018 förklarades avslutat kl.20.00. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer: §§  121, 123-128 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: §§ 117-120, 122 
 
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: §§ 117-120, 122 
 
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. 


