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Carolina Frisk, personal- och servicechef, enligt uppdrag á Christian Rögård, invånarnämndens ordförande. 

 
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 19 mars 2020. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 27 mars 2020. 

 

Intygar Carolina Frisk, Personal- och servicechef 
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§ 1 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

InvN § 1/ 26.3.2020 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  

Beslut: Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och 
beslutfört. 

 

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

§ 2 PROTOKOLLJUSTERARE 

InvN § 2/ 26.3.2020 
Utses protokolljusterare.  

Beslut: Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Camilla Bergendahl 
och Fia Hellsten, justering sker efter mötet. 

 

  

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

§ 3 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

InvN § 3/ 26.3.2020 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 

Tre extra ärenden: Tilläggsprinciper för utkomststöd från 1.4.2020, Ersättningar för 
verksamhet i sysselsättningssyfte samt arbetsverksamhet för personer med 
funktionsnedsättning och Barnomsorgsavgifter under undantagstillstånd. 

Beslut: Invånarnämnden beslutar godkänna föredragningslistan samt tre extra 
ärenden. 

 

------------- 
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§ 4 FÖRDELNING AV VERKSAMHETSBIDRAG TILL FÖRENINGAR 

InvN § 4/ 26.3.2020 
 

•Bilaga 1: Kriterier för verksamhetsbidrag för föreningar 

•Bilaga 2: Förteckning över föreningar som ansökt om verksamhetsbidrag för  

2020. 

 

Ärendet har beretts av ansvarig fritidsledare. 

 

Budgeterade medel för verksamhetsbidrag för föreningar är 53.000 euro. 

8 stycken föreningar har inkommit med ansökan, totalt ansöks om 72.710  euro.  

IFFK har beviljats ett förskott (10.000 euro), om bidrag inte beviljas ska förskottet 
betalas tillbaka i sin helhet. 

Ansvarig fritidsledare har berett ärenden och närvarar inte vid mötet. 

Biblioteks- och kulturchefens förslag:  Att nedanstående föreningar får 
verksamhetsbidrag enligt följande. 

 

 

Folkhälsan i Finström 1.700 euro 

Föreningen för Norrfinström 400 euro 

IFFK 46.500 euro 

Folkhälsan, Schools Out 550 euro 

Finströms jaktvårdsförening 450 euro 

Ålands 4 H 3.400 euro 

Föreningen Norden - (kriterierna uppfylls inte) 

Svenska Finlands Folkting - (kriterierna uppfylls inte) 

Totalt 53.000 euro 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 5 TILLÄGGSANSLAG FÖR STORMSKADAD BRYGGA 

InvN § 5/ 26.3.2020 
 

Bamböle brygga stormskadades i februari 2020, bryggan är nu provisoriskt lagad 
och tagen ur bruk. Bryggan behöver repareras innan sommaren, uppskattad 
kostnad 4000 euro. 

Ansvarig fritidsledare har berett ärende och närvarar inte vid mötet. 

Biblioteks- och kulturchefens förslag: Medel tas från driften (4390-35510) 
underhåll av anläggningar, vilket innebär en eventuell överskridning och att 
tilläggsmedel behövs i slutet av året. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 6 ANHÅLLAN OM REDUCERAD HYRA 

InvN § 6/ 26.3.2020 
 •Bilaga 3: Ansökan föreningen Dansens vänner r.f. 

 

Föreningen Dansens vänner r.f. har lämnat in en ansökan. Sedan tidigare finns ett 
muntligt avtal om att föreningen får 100 euro rabatt vid varje danstillfälle vid 
ungdomslokalen Breidablick. Föreningen Dansens vänner ordnar 6-7 danstillfällen 
per år. 

 

Taxor och avgifter för kultur och fritid, år 2020, är fastställda av kommunfullmäktige 
12.12.2019 § 76. 

-Breidablick (när alla utrymmen bokas) 351 euro/per bokning. 

 

Ansvarig fritidsledare har berett ärende och närvarar inte vid mötet. 

Biblioteks- och kulturchefens förslag: Att invånarnämnden föreslår inför styrelsen 
att ändrar kriterier för uthyrningen av hela lokalen till föreningar enligt följande; Var 
fjärde bokning är gratis om förhandsbokning görs inom kalenderåret. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 7 REMISSBEGÄRAN FÖR ALLMÄNNA DELEN PÅ DEN NYA LÄROPLANEN FÖR 

GRUNDSKOLAN PÅ ÅLAND 

InvN § 7/ 26.3.2020 
•Bilaga 4:  Remissförfrågan 

•Bilaga 5:  Utkast allmänna delen på läroplan för grundskolan på Åland 

•Bilaga 6:  Remissvar allmänna delen (ÅLR 2020/619) 

 

Landskapet Åland har en egen läroplan som förnyas parallellt med lagrevideringen 
och tas i bruk 2021. Syftet med revideringen är att undervisningen skall bättre 
kunna ta hänsyn till förändringar i omvärlden och att stärka skolans uppdrag att 
bygga en hållbar framtid. Den nya läroplanen är en produkt som skall möta 
samhällets krav på skolan och ge dem som arbetar i grundskolan ett tydligt verktyg 
för att skapa en enhetlig grundskola på Åland. 

 

Läroplanen är indelad i två delar; den allmänna delen och ämnesdelen. I den 
allmänna delen redogörs för vilka riktlinjer skolorna skall arbeta enligt. Värdegrund, 
samarbete, pedagogiska inriktningar och bedömning är områden som tas upp i 
allmänna delen. 

 

En remissbegäran på utkastet har begärts på den allmänna delen av kommuner och 
samarbetsinstanser, remisstiden pågår till 24.4.2020. 

 

Skoldirektörens förslag: Invånarnämnden omfattar skoldirektörens förslag till 
remissvar. 

 

Beslut: Enligt förslag, med tillägget att läroplanen utvärderas med möjlighet för 
revidering efter 3-4 år. 
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§ 8 PERSONALDIMENSIONERING GODBY DAGHEM 

    InvN § 42/2018 

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 
avslutat högskoleutbildningen med lämplig pedagogisk inriktning 
(barnträdgårdslärare). Med hänvisning till att det tidigare har funnits väldigt svagt 
intresse för anställning 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 
småbarnsavdelningen Lindebo på Godby daghem för anställning på två år varefter 
en utvärdering om den mest optimala personalsammansättningen genomförs. 

Beslut: Enligt förslag 

InvN § 8/ 26.3.2020 
 

Under perioden augusti 2018 till och med juli 2020 är arbetet omfattande 50 % av 
heltid vid Godby daghem, Lindebo, tillsatt med en barnskötare. 

En utvärdering tillsammans med personalen på den aktuella avdelningen har nu 
gjorts.  

Samtliga är överens om att det har varit ett fungerande upplägg att anställningen 
omfattande 50 % av heltid vid avdelningen har varit tillsatt med en barnskötare 
istället för barnträdgårdslärare. Även barnträdgårdsläraren anställd på heltid vid 
avdelningen är av samma åsikt. 
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En barnskötare har mer arbetstid på avdelningen än en barnträdgårdslärare p.g.a. 
att den sistnämnda har planeringstid utanför barngrupp.  

Med hänvisning till att det är en småbarnsavdelning och mycket av arbetet går ut på 
omsorg är de eniga i att det räcker med en barnträdgårdslärare på avdelningen. 

Förutom ovanstående åsikter kan man konstatera att det är lättare att få sökande 
till vakanser som barnskötare än som barnträdgårdslärare. 

Lönekostnaden för barnskötare är lägre än för barnträdgårdslärare vilket innebär 
att en ombildning av barnträdgårdslärare till barnskötare inte innebär en 
kostnadsökning. 

 

Barnomsorgschefen har berett ärendet och närvarar inte vid mötet. 

Personal- och servicechefens förslag: Med hänvisning till ovanstående redogörelse 
föreslås inför kommunstyrelsen att anställningen som barnträdgårdslärare 
omfattande 50 % av heltid vid Godby daghem, Lindebo, ombildas till barnskötare 
omfattande 50 % av heltid permanent fr.o.m. augusti 2020. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 9 SYNPUNKTER PÅ - FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV 2 § LANDSKAPSFÖR-

ORDNINGEN OM TILLÄMPNING I LANDSKAPET ÅLAND AV RIKSFÖRFATTNING 

OM SOCIALVÅRD 

InvN § 9/ 26.3.2020 
 •Bilaga 7:  Remissdokument, ÅLR 2020/2005 samt bilaga 1. 

 

Remissdokument inkom 9.3.2020 (ÅLR 2020/2005). Kommentarer med anledning av 
förslaget vill landskapet ha senast 24.4.2020 per e-post till registratorn. 

 

Tillämpningen på Åland av förordningen (FFS 912/1992) om klientavgifter 

 

Tre Ålandsspecifika undantag från rikets klientavgiftsförordning föreslås upphävas: 

1) Enligt 2 § 2 punkten i blankettförordningen har kommunen möjlighet att 
fastställa egna grunder för hemservice istället för de avgiftsgrunder som 
framkommer av 3 § i rikets förordning om klientavgifter 

2) Enligt 2 § 2 punkten i blankettförordningen har kommunen möjlighet att 
fastställa egna bestämmelser som avviker från riksförordningen gällande 
uppbörd av avgift för frånvarotid för hemservice, familjevård, eller service på 
institution då klienten avbryter servicen 

3) Enligt 2 § 4 punkten i blankettförordningen har kommunerna även möjlighet att 
enligt prövning beakta högst 3 % av den beskattningsbara förmögenheten som 
inkomst vid fastställande av hemserviceavgift 

Kommunerna inleder sin verksamhet i form av ett kommunalförbund den 1 januari 
2021 (KST). Äldreomsorgen blir kvar i kommunen, vilket innebär att samma typ av 
service, t.ex. hemservice, familjevård och stöd för närståendevård kommer att 
tillhandahållas av KST för de under 65 år, medan hemkommunen tillhandahåller 
motsvarande service för personer över 65 år. För dessa serviceformer fastställer 
kommunerna och KST avgifter. 

Det är viktigt att det är samma avgiftsgrunder på hela Åland och oavsett om den 
enskilda människan faller under KST eller någon av kommunerna, ska avgifterna 
vara lika. 

Äldreomsorgsledarens förslag: Att nämnden omfattar landskapsregeringens förslag 
på ändringar av 2 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av 
riksförfattning om socialvård. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 10 REDOGÖRELSE ÖVER DEN INTERNA KONTROLLEN ÅR 2019  

InvN §10/ 26.3.2020 

•Bilaga 8: Rapport om intern kontroll år 2019 

 

Varje nämnd ansvarar för hur den interna kontrollen ordnas inom sitt verksam- 
hetsområde medan kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret. Med 
anledning av detta ska nämnderna i samband med bokslutet redogöra för hur det 
ordnat den interna kontrollen under året. 

 

Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden godkänner rapporten över 
hur den interna kontrollen ordnats för år 2019 för invånarnämndens och 
överlämnar rapporten till kommunstyrelsen. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§11 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019/INVÅNARFÖRVALTNING 

InvN § 11/ 26.3.2020 
•Bilaga 9a:  Bokslut och verksamhetsberättelse 2019/Invånarförvaltning 

•Bilaga 9b:  Invånarnämndens investeringar år 2019 

Invånarnämnden har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2019. 

 

Motivering till avvikelse: 

Semesterperiodiseringen är fördelad på 50% på invånarnämndens förvaltning, 
tidigare 100 % på allmän förvaltning. 

Personal- och servicechefens förslag:  Invånarnämnden godkänner invånar-
nämndens investeringar år 2019 samt invånarförvaltningens verksamhets-
berättelse och bokslut för år 2019 och sänder dem vidare till kommunstyrelsen för 
behandling. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 12 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019/SOCIALVÅRD 

InvN § 12/ 26.3.2020 
 •Bilaga 10:  Bokslut och verksamhetsberättelse 2019/Socialvård 

 

 

Den totala kostnaden för Invånarnämndens verksamhetsområde socialvården var 
2 248 687 euro. Budgeterade medel för året 2 098 243 euro (inklusive utökning av 
ram). Den totala kostnaden för året motsvarar i dagsläget 107,6% av 
budgetanslaget. 

 

Ålands omsorgsförbund kf (nuvarande Kommunernas socialtjänst kf) har inte ännu 
ett fastställt bokslut för 2019. För köp av tjänster från Ålands omsorgsförbund har 
1 009 860 euro budgeterats 2019. 

 

För kostnaden för köp av familjearbete (från Sunds kommun) har en preliminär 
kostnad om 30 791,79 euro upptagits i bokslutet. 

 

 

Socialchefens förslag: Invånarnämnden godkänner överskridningen av kostnader 
med 150 444 euro för socialvården och godkänner förslaget till bokslut och 
verksamhetsberättelse för socialvården 2019. Ärendet överförs till kommun-
styrelsen för vidare behandling. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 13 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019/ÄLDREOMSORG 

InvN § 13/ 26.3.2020 
  

•Bilaga 11:  Bokslut och verksamhetsberättelse 2019 Äldreomsorg 

 

Äldreomsorgsledaren har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2019.  

 

Äldreomsorgsledarens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetöverskridningen 
på 11 838 euro som beror på att köpa av vårdplatser vid Oasen och Folkhälsan har 
överskridit budgeten och godkänner äldreomsorgens verksamhetsberättelse och 
bokslut för år 2019 och sänder dem vidare till kommunstyrelsen för behandling. 

 

Beslut: Enligt förslag.  
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§ 14 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019/BARNOMSORG 

InvN § 14/ 26.3.2020 
  

•Bilaga 12:   Bokslut och verksamhetsberättelse 2019 Barnomsorg 

 

Barnomsorgschefen har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2019. 

I jämförelse med budget 2019 har det inte varit stora förändringar under året 
förutom att hemvårdsstödet ej har nyttjats i enlighet med budgeterat anslag. 

 

Barnomsorgschefen har berett ärendet och närvarar inte vid mötet. 

Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden godkänner barnomsorgens 
verksamhetsberättelse och bokslut för år 2019 och sänder dem vidare till 
kommunstyrelsens för behandling. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 15 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019/ SKOLA OCH 

FRITIDSHEM 

InvN § 15/ 26.3.2020 

•Bilaga 13:   Bokslut och verksamhetsberättelse, skola och fritidshem 

De ansvariga för verksamhetsområdena Källbo skola, fritidsverksamheterna och 
NÅHD har uppgjort verksamhetsberättelse för 2019. 

 

Källbo skola 

-Intäkterna högre då ersättningen för stödundervisningen i svenska blev större än 
budgeterat. 
-Köp av tjänster överskreds då skolskjutsarna blev dyrare än beräknat främst på 
grund av elevantalet ökat. 

Källbo fritidshemsverksamhet 

-Vid flytt till nya lokaler erhölls en klumpsumma på 30 0000 för inventarier. 
Inventarier från tidigare lokal återanvändes i stor utsträckning och nya inköp 
gjordes under återhållsamhet. 

NÅHD 

-Förvaltningen billigare då bl.a. budgeterade medlen för distriktsfortbildningen inte 
behövdes eftersom ÅLR bekostade fortbildningen. 

-Skolverksamheten billigare än budgeterat för Finströms del på grund av revidering 
av grundavtalet med ny kostnadsfördelning 

-Elevvården billigare än budgeterat på grund av avsaknad av en skolpsykolog. 

Skoldirektörens förslag: Invånarnämnden godkänner bokslut och verksam-
hetsberättelse för skol- och fritidshemsverksamheterna. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 16 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019/ KULTUR OCH FRITID 

InvN § 16/ 26.3.2020 
  

•Bilaga 14:   Bokslut och verksamhetsberättelse, kultur och fritid 

•Bilaga 15:   Kultur& fritid 2019, sammanställning 

 

Kultur- och fritid har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2019. Bokslutet visar att 
kultur- och fritidsverksamheten hålls inom ram. 

 

Biblioteks- och kulturchefens förslag: Invånarnämnden godkänner kultur- och 
fritids verksamhetsberättelse och bokslut för år 2019 och sänder dem vidare till 
kommunstyrelsen för behandling. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 17 BOKSLUT OCH VERKAMHETSBERÄTTELSE 2019/CENTRALKÖK 

InvN § 17/ 26.3.2020 
 •Bilaga 16: Bokslut och verksamhetsberättelse 2019, Centralkök 

 

Vik. bespisningschefen har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2019. Bokslutet 
visar att centralkökets budget är något över ram. 

 

Vik. bespisningschefens förslag: Invånarnämnden godkänner överskridningen om 
4 786 euro som beror på ökade personal- och livsmedelskostnader samt att 
Invånarnämnden godkänner centralkökets verksamhetsberättelse och bokslut för år 
2019 och sänder dem vidare till kommunstyrelsen för behandling. 

 

Beslut: Enligt förslag.  
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§ 18 DELGIVNINGAR 

 
InvN § 18/ 26.3.2020 

 
•Projektorganisationen för verkställande av kommunernas socialtjänst k.f. 
23.1.2020. 
•Plan för socialvården 2020-2024, Ålands landskapsregering, bilaga S219E34. 
•Frågeställningar med anledning av antagen LL om barnomsorg och grundskola, 
brev 4.2.2020, ÅLR 2019/9810. 
•ÅLRs beslut 052 S2 050220, bilaga I, II, III. 

•ÅLR beslut 7U2, 23.1.2020. Remissbegäran för utkast på den nya läroplanen 
ämnesdelar (sv, ma, hi, shk, bk). 

•ÅLR, beslut 38 U2, 20.2.2020 . Arbetsplanen för grundskola 2019-2020, Källbo 
skolas arbetsplan. 

•Ålands ombudsmanna myndighet ÅMO, Jämställdhetsplan Källbo skola. 

•ÅMO 2020/74 Jämställdhetsplanering på Åland, kartläggning samt följebrev. 

• ÅLR 2020/2005, Förslag till ändring av 2 § landskapsförordning om tillämpning i 
landskapet Åland av riksförfattning om socialvård. 

•ÅLR 2020/1581 Tillämpningsguide äldrelag (2020:9) för Åland. (Guiden finns på 
landskapsregeringens hemsida). 

•ÅLR 2020/619 Remissbegäran för utkast på den nya läroplanen för grundskolan. 

•Kommunstyrelsen 25.3.2020, 47 §. Barnomsorgsavgifter under undantags-
förhållanden. Invånarnämnden ges i uppdrag att se över samt fullmakt att besluta 
om avgifterna för eftis- och mornisverksamheterna enligt samma grunder. 

 

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

 

Beslut: Enligt förslag.  
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§ 19 DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT, KVARTAL 4/2019 

InvN § 19/ 26.3.2020 
   

Tjänstemannabeslut ska tillställas överordnat kollegialt organ till kännedom 
kvartalsvis i formen av ett anmälningsärende. 

 

 

 

SOCIALFÖRVALTNING, ÄLDREOMSORG, BARNOMSORG 

Socialkansli, pers.beslut 2019 §§ 70-94 

Barnatillsyn 2019  §§ BT 2190042-2190053 

Utkomststöd 2019  §§ U 2190177-2190243 

Förebyggande utk.stöd 2019  §§ FU 21900019- 

Barnskydd 2019  §§ BS-PE 2190029- 2190038 

   §§ BS 2190047-2190059 

Närståendestöd 2019  §§ Närst2190012- 

Socialt arbete 2019  §§ Soc 2190012-2190019 

Handikappserv. o. spec.oms  §§ H- PE 2190042-2190053 

2019   §§ SVL-PE 2190015-2190024 

Tjänstemannabeslut  §§ JA 270-337 

Barnomsorg, pers  §§  IS 166-213 

Barnomsorg, placering  §§ IS 2190170-219080 

Barnomsorg, avgifter  §§ BMS  2190046-2190060 

Godby daghem, pers 2019  §§ GB 205-287 

Emkarby daghem, pers 2019  §§ A-K.E 41-64 

Pålsböle daghem, pers 2019  §§ G-M.D  98- 156 

Hemvårdsstöd   §§ BMS 39-54 

Moderskapsunderstöd  §§- 

 

SKOLA 

Tjänstemannabeslut/C.J  §§ 51-60 

Tjänstemannabeslut/S.E  §§ 285- 
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KULTUR OCH FRITID 

Tjänstemannabeslut, pers  §§  21-23   I-L.A 

Tjänstemannabeslut  §§  19- 24  M.A 

 

CENTRALKÖK 

Tjänstemannabeslut, pers  §§ 74 - 92   T-M.P 

    

 

PERSONAL- OCH SERVICECHEF 

Tjänstemannabeslut, pers  §§ 59-65, 67-71, 73-77, 81/2019 

Personal- och servicechefens förslag: Tjänstemannabesluten för kvartal 4/2019 
antecknas till kännedom. 

Beslut: Enligt förslag.  
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 § 20 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION 

InvN § 20/ 26.3.2020 
 

•Förslag mötestider/Invånarnämnden 

Tisdagar kl. 17.00 enligt;   

21.4.2020   

19.5.2020   

22.9.2020  

  

 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 21 EXTRA ÄRENDE/TILLÄGGSPRINCIPER FÖR UTKOMSTSTÖD FRÅN OCH MED 

1 APRIL 2020 

InvN §21/ 26.3.2020 
•Bilaga 17: Principer för utkomststöd i Finström 2020 

•Bilaga 18: Tilläggsprinciper för utkomststöd i Finström kommun fr.o.m. 1.4.2020 

 

Finströms kommun har sedan tidigare fastställda principer för utkomststöd, se 
bilaga 17. Principerna är en tillämpningsanvisning för tjänstemän som arbetar med 
utkomststöd. Principerna innehåller också kommunens fastslagna riktlinjer för 
förebyggande utkomststöd. 

 

Finlands regering har den 16.3.2020 i samverkan med rikets president konstaterat 
att sådana undantagstillstånd som avses i beredskapslagen (1552/2011) råder i 
landet. Eftersom situationen med undantagstillstånd och COVID-19 bedöms slå hårt 
på samhället ekonomiskt finns det skäl att se över principerna för utkomststöd då 
man kan anta att antalet personer som påverkas negativt av effekterna av COVID-19 
kommer att vara stort. Personer berättigade till utkomststöd kommer därmed att 
öka. Med stor sannolikhet kommer inte de budgeterade medlen för utkomststöd att 
vara tillräckliga. 

 

Av denna orsak föreslår tjänstemännen vid socialkansliet att principerna för 
utkomststöd i Finströms kommun tillfälligt ändras till vissa delar. 

Ändringarna som föreslås framkommer i bilaga 18, ”Tilläggsprinciper för utkomst-
stöd i Finströms kommun fr.o.m. 1.4.2020. 

 

Ålands landskapsregering och social- och hälsoministeriet har uppmanat 
kommunerna att se över sina principer för utkomststöd pga. nu rådande situation. 

Förslag till ändringar i principerna bedöms vara kostnadsdrivande för kommunen. 

COVID-19 antas också innebära en del lägre kostnader för kommunen (t.ex. 
personer i karantän/karantänliknande förhållanden kan inte nyttja beviljad service 
fullt ut) men man kan anta att det främst kommer att innebära ökade kostnader på 
flera håll. Ett utkomststöd som fungerar optimalt innebär att personer snabbt 
kommer tillbaka till arbetsmarknaden (givetvis i samarbete med AMS och andra 
myndigheter) och i det långa loppet är det en inbesparing för kommunen. 

Därav kan en del av tilläggen vara kostnadsdrivande idag men på lång sikt väl 
investerade pengar. 

 

Socialkansliets personal har haft internutbildning och i dagsläget finns fyra personer 
som kan behandla ansökningar om utkomststöd. Beredskapen bedöms därmed som 
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god vid eventuell frånvaro av personal eller personal i karantän. En kunddator har 
installerats i kommungårdens foajé som möjliggör att man kan ansöka om 
utkomststöd utan att ha bokad besökstid hos socialkansliets personal. Kunddatorn 
kan med fördel också användas för att göra andra ärenden i t.ex. FPAs E-tjänst eller 
motsvarande. 

Socialkansliets personal har utökade telefontider för att kunna betjäna så snabbt 
som möjligt. 

 

 

Socialchefens förslag: Invånarnämnden godkänner bilaga 18, ”Tilläggsprinciper för 
utkomststöd i Finströms kommun fr.om. 1.4.2020”. Principerna för utkomststöd i 
Finström gäller fortsättningsvis till de delar som inte ändras i tillägget. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 22 EXTRA ÄRENDE/ ERSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHET I 

SYSSELSÄTTNINGSSYFTE SAMT ARBETSVERKSAMHET FÖR PERSONER MED 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

InvN §22/ 26.3.2020 
 

Finlands regering har den 16.3.2020 i samverkan med rikets president konstaterat 
att sådana undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen (1552/2011) råder i 
landet.  

Ålands landskapsregering gick den 19.3.2020 ut med en ”stark rekommendation” 
att stänga bl.a. arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning (enl. 
socialvårdslagen FFS 710/1982 27 e) och verksamhet i sysselsättningssyfte 
(socialvårdslagen 27 d). 

Kommunen köper i dagsläget tjänster av Fixtjänst avseende verksamhet i 
sysselsättningssyfte. 

 

För personer i arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen 27 e § är deras primära 
inkomst; sjukpension, rehabiliteringsstöd och/eller utkomststöd.  

För arbetsverksamheten erhåller de s.k. flitpeng om 12 euro/dag. De flesta har 
beslut om arbetsverksamhet för hela år 2020. Flitpengen betalas enbart ut för 
närvarodagar, dvs. ingen flitpeng utbetalas under sommaren då personen är ledig 
eller om personen är sjuk. 
 Denna verksamhet är nu pausad för samtliga förutom en (tillhör ej riskgrupp, 
arbetar utomhus). Föreslås att flitpeng fortsättningsvis betalas ut i mars och april 
2020 (oberoende om personen varit på plats eller inte) men fr.o.m. 1.5.2020 betalas 
den enbart ut om man varit på plats. Så fort undantagstillståndet är över och risk-
grupper rekommenderas kunna röra sig fritt i samhället tas arbetsverksamheten 
upp igen. 

 

Verksamhetsledaren vid Fixtjänst har den 25.3.2020 meddelat, per e-post, att man 
”i samråd med personal, anhöriga och tjänstemän på socialbyrån, tagit beslutet att 
samtliga skyddsarbetstagare i riskgrupp ska ges möjligheten att vara hemma fram 
till 12.4 med bibehållen lön”. (…) ”Om undantagstillståndet förlängs in i maj 
kommer vi att börja titta över möjligheten att ge sommarsemestrar tidigare än 
beräknat (dvs 6 juli). Konstateras att samtliga personer (Finström) som i dagsläget är 
beviljade verksamhet i sysselsättningssyfte på Fixtjänst har avtal t.o.m. den 
30.6.2020.  

Om det fortfarande under sommaren råder undantagstillstånd eller rekommen-
dationer om att verksamhet i sysselsättningssyfte skall vara stängda kommer 
kommunen inte att förlänga avtalen. Av denna anledning bör semesterdagar tas ut 
innan avtalet löper ut. 
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Socialchefens förslag: Invånarnämnden beslutar att betala ut flitpeng om 12 euro per 
dag under mars och april 2020 oberoende om man varit närvarande på arbetsplatsen 
eller inte. Från och med 1.5.2020 betalas flitpeng endast ut om man varit närvarande. 

 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 23 EXTRA ÄRENDE/ BARNOMSORGSAVGIFTER UNDER 

UNDANTAGSFÖRHÅLLANDEN 

 
   KS § 47/25.3.2020 

Daghemmen och gruppfamiljedaghemmet håller öppet under undantagstillståndet. 
Syftet är att trygga tillgången till barnomsorg för barn till vårdnadshavare som 
arbetar i branscher som är centrala för samhällets funktion. Regeringen 
rekommenderar ändå att de som kan sköta sina barn hemma och att kommunerna 
på olika sätt uppmuntrar till detta. 

 

Kommundirektörens förslag: Familjer som under en sammanhängande period om 
minst en vecka inte nyttjar barnomsorg får sin avgift reducerad med barnets 
frånvarodagar, förutsatt att familjen meddelat skriftligt om barnets frånvaro till 
föreståndaren. 

Om barnets frånvaro inte är meddelat betalas fastställd taxa eftersom 
verksamheten planeras utgående från att barnet förväntas vara närvarande. 
Familjer som utnyttjar barnomsorg betalar enligt normal, fastställd taxa. 

Beslut: Enligt förslag, beslutet gäller från och med 1.4.2020 och under den tid 
undantagsförhållanden råder. 

Invånarnämnden ges i uppdrag att se över samt fullmakt att besluta om avgifterna 
för eftis- och mornisverksamheterna enligt samma grunder. 

 

InvN §23/ 26.3.2020 
 Kommunstyrelsen ger invånarnämnden mandat att besluta om avgifterna för eftis- 
och mornisverksamheterna enligt samma grunder som barnomsorgen. 

Personal- och servicechefens förslag: Familjer som under en sammanhängande 
period om minst en vecka inte nyttjar fritidshemsverksamheten får sin avgift 
reducerad med barnets frånvarodagar. Familjer som nyttjar 
fritidshemsverksamheten betalar normal, fastställd tax. Beslutet gäller från och med 
1.4.2020 under den tid undantagsförhållande råder. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 24 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

InvN §24/ 26.3.2020 

Beslut: 

Sammanträdet förklarades avslutat kl. 21.25 

Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
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A N V I S N I N G   F Ö R   R Ä T T E L S E   O C H   B E S V Ä R  
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen 
rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet: §§ 6-7, 9-20, 24 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet: §§ 1-5, 8, 21-23 
 
Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda 
beslut: 
 
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud:  
 
 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
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:  
Invånarnämnden i Finström 
Skolvägen 2 
22 410 Godby 
 
Paragrafer i protokollet: §§ 1-5, 8, 21-23 
 
Yrkandet ska 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. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas av den som framställer 
det. 
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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. 
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FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Beslut fattade med förvaltningslagen som grund överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär. Förvaltningsbesvär kan 
bara lämnas in av den som personligen berörs av beslutet. 
 
Besvärsmyndighet är:  
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31 
AX-22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer i protokollet:   
 
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas 
nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 
 
I besvärsskriften ska uppges 
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som 
författat besvärsskriften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort och postadress anges. 
Till besvärsskriften fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. 
 
Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Handlingarna kan även sändas 
med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att 
de kommer fram innan besvärstiden går ut. 
 
Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en 
rättegångsavgift av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
 
Protokollsutdrag och bilagor som gäller besluten kan begäras från kommungården i Godby. 
 
 

FÖRVALTNINGS- OCH SPECIALDOMSTOLARNAS E-TJÄNSTER 
 
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen, marknadsdomstolen och försäkringsdomstolen kan via e-tjänst riktas till: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv 
 
Paragrafer i protokollet:   
 


