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§ 129 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

InvN § 129  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  
 
Beslut: 
Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 

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

§ 130 PROTOKOLLJUSTERARE 

InvN § 130 
Utses protokolljusterare.  
 
Beslut:  
Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Jonna Granberg och Solveig 
Gestberg och justering sker direkt efter mötet. 

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

§ 131 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

InvN § 131  
Godkänns föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
 
 
Beslut: Invånarnämnden beslutar godkänna föredragningslistan. 
 
 
-------------- 
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§ 132 KVARTALSRAPPORT 3 ÅR 2018 INVÅNARNÄMNDEN 

InvN § 132 
Bilaga 1 Kvartalsrapport III år 2018 Invånarnämnden, per den 30.09.2018 

 

Budgetuppföljning för enheterna samt allmänna synpunkter. 

●Invånarnämndens förvaltning 

●Socialvård 

●Äldreomsorg 

●Barnomsorg  

●Skola och fritidshem 

●NÅHD 

●Kultur och fritid 

●Centralkök 

 

Personal- och servicechefens förslag: Att invånarnämnden antecknar 
kvartalsrapporten per den 30.09.2018 för kännedom. 

 

Beslut:  Enligt förslag med tillägg att skolan aviserar en överskridning på lönesidan. 
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§ 133 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021 

InvN § 133  
KS § 88/6.6.2018 

Till följd av oklara förutsättningar i anslutning till bland annat frågan om eventuell 
samgång med grannkommunerna Geta och Sund redan år 2019 har framtagandet 
av budgetdirektiv fördröjts. Förslag till budgetdirektiv för Finströms kommuns 
budget år 2019 ges nu enligt bilaga.  

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen godkänner budgetdirektiv enligt bilaga och delger desamma till 
nämnderna för åtgärder enligt direktiv samt till kommunfullmäktige för kännedom.  

Beslut: Enligt förslag.  

 

KF § 37/14.6.2018 

Beslut:  

Kommunfullmäktige tar budgetdirektiven till kännedom. 

 

BrN 33 § BUDGET 2019 RN § 33/13.09.2018  

Förslag till budget för samarbetskommunerna år 2019. Avtalskårerna har inkommit 
med äskanden och budgetförslag. Budgetförslag; enligt bilaga:  

[…] RN § 33, Finström Bilaga C […] 

De gemensamma kostnaderna ingår som separata förslag i Bilaga E-RN § 33. 
Fördelningen är beaktad i samtliga bilagor.  

Räddningschefens förslag: Den gemensamma räddningsnämnden omfattar 
budgetförslaget för 2019 enligt bilaga A-I RN § 33.  

Beslut: Enligt förslag.  

 

InvN § 94  BUDGETFÖRSLAG 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021 - 
INVÅNARNÄMNDENS FÖRVALTNING 

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 
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överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
Beslut: Enligt förslag. 

InvN § 98 BUDGETFÖRSLAG 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021 FÖR SOCIALVÅRD 

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. 

 

InvN § 101  BUDGETFÖRSLAG 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021 FÖR 
ÄLDREOMSORGEN 

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 
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behov av biltak och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
Beslut: Enligt förslag. 

 

InvN § 103 BUDGETFÖRSLAG 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021 CENTRALKÖK 

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. 

 

InvN § 105 BUDGETFÖRSLAG 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021 FÖR 
BARNOMSORGEN 

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. 
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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. 

 

InvN § 108  Budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020-2021 för skola och 
fritidshem 

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 
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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 
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. 

 

InvN § 111 BUDGETFÖRSLAG 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021 KULTUR OCH 
FRITID 

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 
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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. 

 

InvN § 115 Investeringsförslag som innefattar byggnationer 

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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SamN § 74 BUDGET teknisk sektor 2019 

Bilaga Budget Bilaga Taxor Bilaga avvikelser till driftsavvikelser 

Tjänstemännen inom teknisk sektor har tagit fram ett förslag till taxor, driftsbudget 
och ekonomiplan för 2019-2021. 

Kommuningenjörens förslag:  

Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och ekonomiplan och ger det som 
sitt förslag till kommunstyrelsen. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag:  

Samhällsnämnden ger kommuningenjörens förslag som sitt förslag. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

SamN § 75 BUDGET HYRESHUS 2019 

Bilaga Budget Bilaga Prislista 

Disponenten har tagit fram ett förslag till taxor, driftsbudget och ekonomiplan för 
2019-2021. 

Konsumentpris för Åland sedan senaste hyresjustering ligger på 3,3%. 

Kommuningenjörens förslag:  

Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och ekonomiplan samt inför en 
hyreshöjning om 3,3% förutsatt att det godkänns av landskapet och ger det som sitt 
förslag till kommunstyrelsen.  

Planerings- och utvecklingschefens förslag:  

Samhällsnämnden ger kommuningenjörens förslag som sitt förslag. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

 

SamN § 76 BUDGET byggnadsinspektion  2019 

Bilaga Budget Bilaga Taxor 

Byggnadsinspektören har tagit fram ett förslag till taxor, driftsbudget och 
ekonomiplan för 2019-2021. 

Byggnadsinspektörens förslag:  

Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och ekonomiplan och ger det som 
sitt förslag till kommunstyrelsen. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

 

SamN § 77 BUDGET INVESTERINGAR 2019-2021 

Bilaga investeringsäskanden sammanställning 
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Planerings- och utvecklingschefen har tagit fram ett förslag till investeringsplan för 
2019-2021. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag:  

Samhällsnämnden omfattar förslaget till investeringsplan och ger det som sitt 
förslag till kommunstyrelsen. 

Samhällsnämnden uppmärksammar också att gaturenoveringar behöver ske i 
samarbete med Finströms kommunaltekniska AB, samt att tydliga prioriteringar 
behöver göras bland nämndernas sammanlagda investeringsäskanden med tanke 
på de personalresurser som finns tillgängliga för utfarande. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag med ändringar att Musteribackenområdet flyttas till 2020. 

 

LbrN § 15 BUDGETFÖRSLAG 2019, EKONOMIPLAN 2020-2021  

Kommunstyrelsen i Finström har fastställt direktiv och tidsplan för 2019 års 
budgetarbete och ekonomiplan 2020-2021.  

Lantbrukssekreteraren har gjort upp förslag till budget. Förslaget överskrider 
tilldelad ram som baserar sig på 2017 års bokslut. Den största kostnadsökningen 
finns under personalkostnader. I och med att lantbrukskanslisten övergick till 
timanställning under 2017 gjordes under året återbetalning av periodiserade löner. 
Återbetalningen innebar sänkning av personalkostnaderna med ca 4 000 euro. Med 
bokslutsåret 2017 som jämförelseår blir ökningen av personalkostnaderna i 
budgetförslaget därmed markant och missvisande. Allmänna lönejusteringarna i 
kommunala tjänste- och kollektivavtalen innebär även något höjda personal-
kostnader. I budgetförslaget finns upptaget högre anslag för utbildning, resor och 
logi jämfört med bokslutet 2017 med tanke på möjligheten att delta i utbildnings-
tillfällen i riket som Landsbygdsverket brukar arrangera. Anslag finns även upptaget 
för anskaffning av ny dator.  

Förslag:  

Föreslås att nämnden godkänner förslag till budget och ekonomiplan enligt bilaga 2.  

Beslut:  

Förslaget godkändes. 

 

KS § 137/10.10.2018  
Nämnderna har inkommit med sina slutliga budgetförslag och preliminära kalkyler 
har även inkommit avseende landskapsandelar och skatteintäkter för år 2019, 
utdrag enligt bilaga a). 
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Budgetförslagen har diskuterats vid sammankomster mellan de politiska 
presidierna, lednings-gruppen och budgetansvariga tjänstemän. Den stora frågan 
vid dessa diskussioner har bestått i de ovanligt omfattande investeringsäskandena.  

 

Förvaltningen har upprättat en sammanställning över budgetförutsättningarna, 
enligt bilaga b). En mer utförlig presentation ges inför sittande möte. Till 
kommunstyrelsens därpå följande möte ges ett utkast till sammanhängande 
budgetdokument med siffror och text. 

 

Budgetens driftsramar bör kunna fastställas vid fullmäktiges novembermöte där 
skattesatserna fastställs medan investeringsbudgeten liksom grunder för taxor och 
avgifter vidarebehandlas för avgörande vid decembermötet. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom inför budgetens 
fortsatta behandling och för en diskussion särskilt kring investeringarna, vilkas 
totala storlek på nettonivå för budget- och planperioden 2019-2021 med hänvisning 
till budgetförutsättningarna i övrigt inte bör tillåtas överstiga nivån på nu befintligt 
kassasaldo om knappt fem miljoner euro.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

 

KS § 147/31.10.2018 
Förvaltningen har upprättat ett utkast till sammanhängande budgetdokument med 
siffror och text, enligt bilaga. 

 

Enligt det preliminära budgetförslaget råder underskott i budgeten även för de två 
närmast förestående åren, utöver det innevarande.  

 

Sett till det omfattande investeringstrycket under planperioden upplevs det som 
ohållbart att göra negativa årsresultat tre år i rad varför kostnaderna måste hållas 
nere. 

 

På intäktssidan råder ännu osäkerheter kring såväl skatter som landskapsandelar 
varför det väntade årsresultatet kan bli att korrigeras vartefter förutsättningarna 
klarnar. 
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Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tar det sammanhängande och preliminära budgetförslaget till 
kännedom och diskussion inför vidare behandling i förvaltning och nämnder, med 
målsättningen att årsresultatet hålls nära noll år 2019 och de sammanlagda 
investeringarna begränsas till maximalt fem miljoner euro netto för hela 
planperioden 2019-2021 i enlighet med KS § 137/10.10.2018.  

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag, med följande kommentarer rörande 
driftsbudgeten: 

Direktiv till invånarförvaltning och -nämnd att med extern sakkunskap se över möjligheten 
att inrymma fritidshemsverksamheten i Källbo skolas befintliga lokaler. 

Direktiv till samhällsförvaltning och -nämnd att se över konsekvenser av minskad 
driftsbudget om 100.000 euro. 

Det preliminära budgetförslaget enligt bilaga, exklusive investeringar, förs 
kommunfullmäktige till kännedom. 

 

 

InvN §133 
Bilaga 2 Budgetförslag, Invånarnämnden 

 

Kommunstyrelsen(31.10.2018) har gett direktiv till invånarförvaltningen och nämnd 
att med extern sakkunskap se över möjligheten att inrymma fritidsverksamheten i 
Källbo skolas befintliga lokaler. 

 

Arkitekt Tiina Holmberg har anlitats och kommer till mötet och presenterar 
alternativa lösningar. 

 

Beslut: Invånarnämnden står fast vid budgetförslaget (§ 108, 25 - 26.09.2018) när 
det gäller modullösningen för fritidshemsverksamheten i Källbo skola  för att ge mer 
tid för planering av framtida skolutbyggnad. Invånarnämnden framför att 
investeringsbehovet inom äldreomsorgen är av största vikt. 
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§ 134 ENKÄT OM MJÖLK 

InvN § 134 
Bilaga 3:  Sammanställning ”Liten enkät om mjölken inom barnomsorg och skola”. 

 

På uppdrag av invånarnämnden har centralköket utfört en liten enkätförfrågan till 
vårdnadshavare som har barn inom barnomsorg och skola inom Finströms 
kommun. 

Idag får kommunen skolmjölkstöd, som finansieras av Europeiska unionen. 
Skolmjölkstöd betalas för fettfri mjölk och surmjölk. 

 

 

Bespisningschefens förslag: Att vi fortsättningsvis följer statens närings-
rekommendationer och serverar fettfri mjölk. 

 

Beslut: Invånarnämnden beslöt att tillhandahålla valfri mjölk. 
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§ 135 SPECIALSIMKORT OCH SPECIALGYMKORT 

InvN § 123/23.10.2018 
 

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. 

 

InvN § 135 
Bilaga 4: EU:s funktionshinderkort 

 

I flera kommuner finns idag egna system för specialsimkort för personer med 
funktionsnedsättning.  

 

Sedan sommaren 2018 finns i Finland ett nytt EU kortsystem enligt följande: 

Funktionshinderkort är ett frivilligt och avgiftsbelagt kort för personer med 
funktionsnedsättning i Finland och de övriga EU-länderna. Kortet fungerar som ett 
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stöd för jämlik och aktiv delaktighet i samhället. Med funktionshinderkortet kan 
personer med funktionsnedsättning påvisa sin funktionsnedsättning och sitt behov 
av assistent t.ex. när de reser kollektivt eller deltar i idrotts- eller kulturevenemang. 
En avgift på 10 euro uppbärs för kortet. 

 

Ansökningsblankett finns hos FPA (Folkpensionsanstalten). 

Mer information finns på https://www.regeringen.ax/halsa-
omsorg/funktionsnedsattning/eus-funktionshindersstrategi 

 

Personer med olika funktionshinder är en viktig och växande målgrupp för olika 
tjänster. EU:s funktionshinderkort och kännedom om det ökar delaktighet, 
jämlikhet och möjlighet till aktivitet för personer med funktionshinder. 

 

Tjänsteleverantörer som vill ta i bruk funktionshinderkortet finner mer information 
på www.vammaiskortti.fi. Kortet bidrar till att få nya kunder och utveckla tjänster. 
En tjänsteleverantör kan t.ex. förbinda sig att erbjuda gratis inträde för assistenter 
för sådana personer med funktionshinder som har ett A-märke på sitt kort. 

 

Verksamheten vid Ålands Idrottscenter bedrivs av ett aktiebolag och inte av 
Finströms kommun. Diskussion har förts med Ålands Idrottscenter gällande den 
inkomna skrivelsen. 

Styrelsen för Ålandsidrottscenter har tagit beslut att personer som visar upp EU:s 
funktionshinderkort betalar avgiften för antingen barn eller pensionär beroende på 
ålder. 

 

I dags läget har invånarnämnden inte medel att bekosta simhalls- och gymbesök. 

 

Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden meddelar att medel saknas 
för att bekosta simhalls- och gymbesök, samt hänvisar till möjligheten att bruka 
EU:s funktionshinderkort för olika tjänster. 

 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

  

https://www.regeringen.ax/halsa-omsorg/funktionsnedsattning/eus-funktionshindersstrategi
https://www.regeringen.ax/halsa-omsorg/funktionsnedsattning/eus-funktionshindersstrategi
http://www.vammaiskortti.fi/
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§ 136 ANMÄLAN OM PRIVAT SOCIALSERVICE  

 
InvN § 136 

Bilaga 5 a-e:  a) Anmälan om mervärdesskattefri privat socialservice 

 b) Uppgifter om serviceproducenten inkl. plan för egenkontroll 

 c) Uppgifter från YTJ om företaget 

 d) Utdrag patent- och registerstyrelsen 

 e) Intyg Ålands ömsesidiga 

 

En anmälan om privat socialservice har inkommit av Folkhälsan allaktivitetshus på 
Åland ab den 3.10.2018. I anmälan framkommer att de erbjuder bl.a. hemservice 
inom socialvården till privatpersoner. Företaget har organisationsnummer 165212-6. 
Eftersom verksamheten inte omfattar dygnet runt vård behöver en anhållan inte 
göras till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM). Ärendet kräver enbart en 
anmälan hos kommunen där de ämnar vara verksamma. Kommunen kan sedan 
godkänna verksamheten. Samtliga bilagor har inkommit enligt FFS 1053/2011. 
Företaget har också inkommit med en plan för egenkontroll. 

Eftersom företaget uppgett att de också ämnar arbeta i barnfamiljer har 
enhetsledare/sjukskötare Jenny Sporre kompletterat med utdrag ur brottsregistret 
som uppvisats utan anmärkning till socialchefen den 15.10.2018.  

Efter att kommunen godkänt anmälan om privat socialservice och fört in företaget i 
registret över godkända privata producenter kan kommuninvånarna anlita 
företaget. Villkoret är att en vård- och serviceplan görs upp samt att ett skriftligt 
avtal upprättas parterna emellan. Inget beslut om service behövs av kommunen. 
Kommuninvånaren erhåller sedan servicen momsfritt.  

 

Socialchefens förslag: Invånarnämnden beslutar att godkänna anmälan om privat 
socialservice från Folkhälsans allaktivitetshus på Åland Ab då verksamheten 
uppfyller de krav som lagen ställer (L om privat socialservice FFS 922/2011 och LL 
om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat social service ÅFS 2012:36). 
Eftersom verksamheten inte är dygnet runt verksamhet behövs inget tillstånd av 
ÅMHM.  Folkhälsans allaktivitetshus på Åland Ab införs i kommunens register över 
godkända privata socialserviceproducenter. Beslutet delges ÅMHM. 

 

Beslut:  Enligt förslag. 
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§ 137 RÄTTELSEYRKAN UTKOMSTSTÖD / KONFIDENTIELLT ÄRENDE 

InvN § 137  
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§ 138 DELGIVNINGAR 

InvN § 138 

 Information av inomhusluftgruppen 

 

 Nordiska ministerrådet Webbinariserie, Tisdag 11.12.2018 kl. 13-14, ”från 
flykting till kollega” 

 

 Samarbetsavtal för ungdomsgårdsverksamhet för Norra Åland 

 

 12.11.2018 Begäran om förlängning av beviljade medel för utvecklingsarbete  

 inom barnskyddet 

 

 16.11.2018 Mariehamns stads socialnämnd, Dnr MHSTAD/353/2018  

 Socialnämnden § 78, Tallbackens avgifter 2019 

 

 

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

 

Beslut:  Enligt förslag.  
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§ 139 DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT 

InvN § 139  
SOCIALFÖRVALTNING, ÄLDREOMSORG OCH BARNOMSORG 
 
Socialkansli, personalbeslut §§ 95-108/18PE 
Barnatillsyn   §§ BT 2180025-2180031/18 

Utkomststöd   §§ U 2180161-21802180188/18 

Förebyggande utkomststöd  §§ FU 2180013-2180014/18 

Barnskydd  §§ BS-MB 2180023-2180025/18,  

   BS-PE 2180017-2180023/18  

Närståendestöd  §§ Närst 2180024-2180025/18 

Socialt arbete   §§ SOC 2180027-29/18 

Handikappservice o spec.oms. §§ H-PE 2180024-2180027/18, SOC 2180026/18,  

    SVL-PE 2180010-2180014/18 

Hemservice och äo, personal  §§ 240-279/JA 

Hemservice och äo, klienter  §§ 40-44/JA 

Barnomsorg, personalbeslut  §§ 213-230/MG 

Barnomsorg, placering  §§ BO 2180100-2180102/18 MG 

Barnomsorg, avgiftsbeslut §§ BOA 2180142-2180162 MG 

Godby daghem, personalbeslut §§ 237-266/18 GB 

Emkarby daghem, personalbesl §§  

Pålsböle daghem, personalbesl §§ 125-154/18 G-MD 

Hemvårdsstöd   §§ 52-60/18 MG 

Moderskapsunderstöd  §§  

  

SKOLA 

Tjänstemannabeslut/C.J  §§  

Tjänstemannabeslut/S.E  §§ 316-385/18 

 

 

KULTUR- OCH FRITID 

Personalbeslut  §§  

Tjänstemannabeslut  §§  
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Forts. § 139 

CENTRALKÖK 

Personalbeslut  §§  

 

PERSONAL- OCH SERVICECHEF 

Personalbeslut  §§ 51-55/18 CF 

 

Personal- och servicechefens förslag: Tjänstemannabesluten antecknas till 
kännedom. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 140 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION 

InvN § 140 

 Förslag till mötestider för invånarnämnden våren 2019: 
 

Tisdag 05.02.2019 Kommungården  
Tisdag 26.03.2019 Kommungården  
Tisdag 23.04.2018 Kommungården 
Tisdag 28.05.2018 Kommungården 
Tisdag 18.06.2018 Kommungården 

 

 

Beslut: Nästa invånarnämndsmöte hålls 05.02.2018 kl. 18.30, övriga mötestider 

bestäms senare. 
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§ 141 MÖTETS AVSLUTANDE 

InvN § 141 
Sammanträdet 4 december 2018 förklarades avslutat kl.20.40 
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: §§  132-133,138-141 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: §§  129-131, 134-136 
 
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: §§ 129-131, 134-136 
 
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: §§ 137 
 
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. 


