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§ 14 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

InvN § 14/ 23.3.2021 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  

Konstateras: 

På begäran och med ordförandes medgivande samt med hänvisning till förvalt-
ningsstadgan 7 § jämte rådande undantagstillstånd på grund av coronapandemin 
deltar somliga tjänstemän på distans per videolänk. 

 

Ett organs ordförande kan under särskilda omständigheter besluta om att tillåta ledamöter att, under 
förutsättning att tillförlitlig utrustning och uppkoppling finns att tillgå, delta i sammanträden på 
distans. 

För tryggandet av sekretess och personuppgifter ska ledamot som deltar i sammanträde på distans 
vistas i ett avskilt utrymme där ingen annan person utan närvaro- och yttranderätt vid organets 
sammanträden får vistas under den tid sammanträdet pågår. 

Om utrustning eller uppkoppling slutar att fungera under ett sammanträde ska ordföranden ajournera 
eller avbryta sammanträdet. Ifall någon ledamot deltar i sammanträdet på distans kan ingen sluten 
omröstning vidtas och ärendet ska bordläggas och behandlas vid ett sammanträde där ingen ledamot 
får delta i sammanträdet på distans. 

Beslut: Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och 
beslutfört. 

§ 15 PROTOKOLLJUSTERARE 

InvN § 15/ 23.3.2021 
Utses protokolljusterare.  

Beslut: Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Bodil Rådland och 
Erica Johansson. 

§ 16 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

InvN § 16/ 23.3.2021 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 

  

Beslut:  

Föredragningslistan godkänns utan korrigeringar eller tillägg. 
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§ 17 INTERN KONTROLL 

InvN § 17/ 23.3.2021 
• Bilaga:  Rapport om intern kontroll år 2020. 

 

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

 

Under år 2021 kommer rutiner kring intern kontroll att ytterligare ses över och 
riskkartläggning införas. 

Ekonomichefens förslag:   

Invånarnämnden godkänner rapporten över hur den interna kontrollen ordnats för 
år 2020 för invånarnämnden och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen. 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 18 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020/INVÅNARFÖRVALTNING 

InvN § 18/ 23.3.2021 
 

• Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse 2020/Invånarförvaltning 

 

Förvaltningen har upprättat förslag till bokslut och verksamhetsberättelse enligt 
bilaga. Utfallet ryms inom budget och verksamhetsplan.  

Kommundirektörens förslag:  

Invånarnämnden godkänner verksamhetsberättelse och bokslut för år 2020 och 
sänder dem vidare till kommunstyrelsen för behandling. 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 19 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020/SOCIALVÅRD 

InvN § 19/ 23.3.2021 
• Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse 2020/Socialvård 

 

Förvaltningen har upprättat förslag till bokslut och verksamhetsberättelse enligt 
bilaga.  

 

Verksamhetsområdet överskrider budgeterade externa kostnader till följd av 
oförutsedda utökade kostnader för lagstadgad service inom handikappservicen, men 
totalsumman för verksamhetsområdet ryms inom budget på ramnivå. 

 

Observeras att kommunen ej ännu erhållit slutreglering för KST, vilket kan bli att 
påverka utfallet för verksamhetsområdet. 

Kommundirektörens förslag:  

Invånarnämnden konstaterar överskridningar av externa kostnader med 24.008 
euro (1 %) för socialvården, men att totalsumman på ramnivå hålls inom budget och 
godkänner förslaget till bokslut och verksamhetsberättelse för socialvården 2020. 
Ärendet överförs till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

  



                                                                 INVÅNARNÄMNDEN                     KALLELSE NR 2/ 23.3.2021 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 24 mars 2021  

 7 (25)  

 

§ 20 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020/ÄLDREOMSORG 

InvN § 20/ 23.3.2021 
•Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse 2020/Äldreomsorg 

 

Äldreomsorgsledaren har uppgjort bokslut och verksamhetsberättelse för år 2020.  

 

Äldreomsorgsledarens förslag:  

Invånarnämnden godkänner Äldreomsorgens verksamhetsberättelse och bokslut 
för år 2020 och sänder dem vidare till kommunstyrelsen för behandling. 

Invånarnämnden föreslår även att kommunstyrelsen godkänner överskridningen av 
personalkostnader på 2.549 euro vilket beror i huvudsak på den pågående Corona-
pandemin. 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 21 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020/BARNOMSORG 

InvN § 21/ 23.3.2021 
• Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse 2020/Barnomsorg 

 

Förvaltningen har upprättat förslag till bokslut och verksamhetsberättelse enligt 
bilaga. Utfallet ryms inom budget och verksamhetsplan.  

Kommundirektörens förslag: 

Invånarnämnden godkänner barnomsorgens verksamhetsberättelse och bokslut för 
år 2020 och sänder dem vidare till kommunstyrelsen för behandling. 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 22 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020/SKOLA OCH 

FRITIDSHEM 

InvN § 22/ 23.3.2021 
•Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse/Skola och fritidshem samt NÅHD 

 
De ansvariga för verksamhetsområdena Källbo skola, fritidshemsverksamheten och 
NÅHD har uppgjort verksamhetsberättelse för 2020.  
 
Källbo skola 
- Intäkterna i stort sett enligt budget. 
- Kostnader för skolskjuts, övriga resor och fortbildning lägre med anledning av 

pandemin och skolnedstängning under våren. 
- Ökande städkostnad med anledning av pandemin och intensifierad städning. 
- Utöver budgeterat uppkom en kostnad för köp av tjänster.  

 
Källbo fritidshemsverksamhet 
- Intäkterna för fritidshemsverksamhetens avgifter högre än budgeterat. 
- Verksamhetskostnaderna betydligt lägra med anledning av uppmaning till 

sparsamhet. 
 

Nåhd 
- Skolverksamheten billigare än budgeterat då skolskjuts-, livsmedels- och 

materialkostnaderna blev betydligt lägre pga. skolstängningen i 8 veckor. Målen i 
läsårets arbetsplan blev inte fullt uppnådda med anledning av pandemin, t.ex. 
undervisning utanför skolan som studiebesök och idrottsevenemang och övriga resor 
gick inte att genomföra.  

- För elevvårdens del har en skolpsykologtjänst varit obesatt under året.  

- Förvaltningen har en del pengar kvar eftersom anslagen för fortbildning i distriktet 
inte nyttjats pga. pandemin. Personalen har deltagit i fortbildning digitalt och mycket 
av den har varit gratis.  

 
Utbildningschefens förslag:  
Invånarnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelser för grundskole- och 
fritidshemsverksamheterna.  

Beslut: 

Enligt förslag, förs till kommunstyrelsen för behandling. 
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§ 23 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020/KULTUR OCH FRITID 

InvN § 23/ 23.3.2021 
 

• Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse 2020/Kultur och fritid 

Kultur och fritid har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2020. 
Bokslutet visar att verksamheten hållits inom ramen. 

Biblioteks- och kulturchefens förslag:  

Invånarnämnden godkänner Kultur och fritids bokslut och verksamhetsberättelse 
för år 2020 och sänder vidare till kommunstyrelsen för behandling. 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 24 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020/CENTRALKÖK 

InvN § 24/ 23.3.2021 
 

• Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse 2020/Centralkök 

 

Tf bespisningschef har uppgjort bokslut och verksamhetsberättelse för år 2020.  

 

Tf bespisningschefens förslag:  

Invånarnämnden godkänner Centralköket och Rosengårds köks verksamhetsbe-
rättelse och bokslut för år 2020 och sänder dem vidare till kommunstyrelsen för 
behandling. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 25 TJÄNSTEBESKRIVNING BARNOMSORGSLEDARE/NÄMNDSEKRETERARE 

InvN § 25 

• Bilaga: Tjänstebeskrivning för barnomsorgsledare.  
 

 Enligt kommunstyrelsen beslut § 34/ 3.3.21 skall tjänsten som BO-ledare 80 % utökas med 
förvaltningssysslor om 20 %, genom att ansvaret som samordnande, sammankallande och 
sekreterarskap för invånarnämnden påförs tjänsten som därmed också blir 
”nämndsekreterare”, men utan självständigt beredande, föredragande och 
förslagsställande funktion i annat än barnomsorgsrelaterade ärenden. Lönen för de extra 
20 % som nämndsekreterare bör motsvara den för byråsekreterare inom förvaltningen i 
övrigt.  
 
Tjänstebeskrivning, lönesättning och tillsättande av tjänst befullmäktigas 
invånarnämnden att besluta om och bör kunna genomföras så snart möjligt. 

 
 Kommundirektörens förslag:  

Invånarnämnden godkänner tjänstebeskrivning med tillhörande lönesättningspunkter och 
arbetsuppgifter för tjänsten som barnomsorgsledare enligt bilaga.   

  
 Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 26 REKRYTERING AV EN BARNOMSORGSLEDARE 

KS § 12/20.1.2021 
 Nuvarande barnomsorgsledare har sagt upp sig och väntas avsluta sin anställning 

27.1.2021. 
 Under rådande ekonomiska omständigheter med omfattande underskott i såväl bokslut 

som budget jämte ekonomiplan för de kommande åren finns anledning vid vakans se över 
behovet och innehållet i inrättade tjänster innan de utlyses på nytt. 

 Kommunen bedöms fortsättningsvis behöva en barnomsorgsledare med övergripande 
ansvar för verksamheten och som samordnare av de olika barnomsorgsenheterna samt 
förmanskap för desammas föreståndare med mera. De uppgifter som kvarstår på 
kommunen torde dock kunna skötas på 80 % av heltid. I fall den egna och egentliga 
barnomsorgsledningen sköts på 80 % finns också möjlighet att utöka tjänstemannens 
anställningsgrad till heltid vid eventuell försäljning av barnomsorgsledartjänster till andra 
kommuner och/eller att tjänstemannen påförs andra förvaltningsuppgifter i anslutning till 
förestående omfördelning av uppgifter inom förvaltningen med anledning av KST-
reformen. 

 Tjänsten som barnomsorgsledare har tidigare benämnts som dagvårdsledare och under 
en tid även som barnomsorgschef. Även lönesättningspunkten och -nivån har varierat 
över tid. Detta ger orsak till förtydligande inför det att tjänsten besätts på nytt. 

  
 Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen beslutar att fastställa omfattningen av 

tjänsten som barnomsorgsledare till 80 % av heltid, lönesättningspunkt (AKTA) 05VKA020, 
uppgiftsbaserad lön 3.593,23 för heltid och övriga villkor enligt bilaga. 

 Invånarnämnden i egenskap av anställande organ anmodas att avvakta med att upprätta 
förnyad tjänstebeskrivning och anställningsavtal, med villkor, uppgifter och lönesättning 
med mera enligt bilaga, inför tillsättande av densamma. 

 Beslut: Enligt förslag. 
InvN § 7/ 9.2.2021 
 •Bilaga 3: Inrättande av tjänst, KS 20.1.2021 
 •Bilaga 4: Nu gällande tjänstebeskrivning 
 Kommunstyrelsen har beslutat fastställa omfattningen av tjänsten som 

barnomsorgsledare till 80 % av heltid, lönesättningspunkt (Akta) 05VKA020, 
uppgiftsbaserad lön 3.593, 23 för heltid och övriga villkor enligt bilaga 4. 

 Invånarnämnden i egenskap av anställande organ anmodas att avvakta med att upprätta 
förnyad tjänstebeskrivning och anställningsavtal, med villkor, uppgifter och lönesättning 
med mera enligt bilagan, inför tillsättande av densamma. 

 Nu gällande tjänstebeskrivning bilaga 4. 
 Enligt kommunens förvaltningsstadga § 102 anställer nämnderna verksamhetschefer. Vid 

anställning bör maximal prövotid tillämpas. 
  
 Personal- och servicechef: Invånarnämnden tillsätter en särskild rekryteringsgrupp för 

anställande av en barnomsorgsledare, annonsering och nyrekrytering sker när 
kommunstyrelsen gett sitt godkännande. 
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 Beslut: Enligt förslag och rekryteringsgruppen består av Mathilda Blixt, Fia Hellsten, 
Cecilia Johansson samt en daghemsföreståndare. Invånarnämnden önskar att 
kommunstyrelsen ser över behovet och omfattningen av barnomsorgsledartjänsten. 

 
InvN § 26/ 23.3.2021 

 

•Bilaga:  Sammanställning av sökande (ansökningshandlingar till påseende vid mötet) 

 

 Enligt kommunstyrelsen beslut § 34/ 3.3.21 skall tjänsten som BO-ledare 80 % utökas med 
förvaltningssysslor om 20 %, genom att ansvaret som samordnande, sammankallande och 
sekreterarskap för invånarnämnden påförs tjänsten som därmed också blir ”nämndsekre-
terare”, men utan självständigt beredande, föredragande och förslagsställande funktion, i 
annat än barnomsorgsrelaterade ärenden. Lönen för de extra 20 % som 
nämndsekreterare bör motsvara den för byråsekreterare inom förvaltningen i övrigt.  
 
Tjänstebeskrivning, lönesättning och tillsättande av tjänst befullmäktigas invånar-
nämnden att besluta om och bör kunna genomföras så snart möjligt. 
 
Tjänsten som barnomsorgsledare har varit utannonserad och fem ansökningar har 
inkommit. Den av nämnden tillsatta rekryteringsgruppen bestående av utbildningschef 
och sammankallare Cecilia Johansson, styrelsens representant Matilda Blixt ersatt med 
kommundirektör Erik Brunström, invånarnämndens representant Fia Hellström och 
föreståndare för Godby daghem Gunilla Blomqvist har genomfört intervjuer med de fem 
sökande.  
 
Utifrån intervjuer av de sökande föreslår rekryteringsgruppen Sofie Roxbäck till tjänsten.  
 

 Utbildningschefens förslag:  
Invånarnämnden väljer Sofie Roxbäck till tjänsten som barnomsorgsledare 80 % med 
nämndsekreteraruppgifter 20 %. Tillträde till tjänsten bör ske inom april med sex 
månaders prövotid från anställningsdagen. Lön utgår enligt avtalspunkt 05VKA020 
respektive 01TOI060.  
Enligt landskapslagen 2004:3 om kontroll av brottslig bakgrund för dem som skall arbeta 
med barn krävs av den som blir vald att uppvisa ett utdrag ur straffregistret. Utdraget 
skall uppvisas till lönekansliet i Finström senast 31.04.2021.   

  
Beslut: 
Enligt förslag, vid förhinder erbjuds tjänsten åt rekryteringsgruppens andrahandskan-
didat. 
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§ 27 FÖRFRÅGAN OM KÖP AV BARNOMSORGSLEDARTJÄNSTER 

KS § 184/18.11.2020 
 

Geta kommunstyrelse har inkommit med en förfrågan om att köpa ca 6 % 
barnomsorgsledartjänster från kommunen. De efterfrågade tjänsterna är stöd för 
Geta daghem vad gäller pedagogiskt utveckling, beredning av vissa 
verksamhetsövergripande anvisningar och instruktioner, beredning av taxor och 
avgifter inför budgetbehandlingen samt stöd för utvecklingen av 
barnomsorgsverksamheten (t.ex. nya verktyg för lärande etc.). Föreståndaren i Geta 
daghem skulle inbjudas in till eventuella möten som Finströms barnomsorgsledare 
ordnar med sina föreståndare men förmanskap ingår inte i de efterfrågade 
tjänsterna. 

Tf kommundirektörens förslag:  Kommunstyrelsen efterhör invånarnämndens 
utlåtande kring Getas förfrågan om att köpa barnomsorgsledartjänster. I utlåtande 
ska beräkningar för den eventuella försäljningen av tjänster ingå. Kommunstyrelsen 
önskar få utlåtande senast 2.12.2020. 

 

Beslut: Enligt förslag. 

 

InvN § 92/1.12.2020 
  

•Bilaga 11:  Protokollsutdrag Geta kommunstyrelse § 164/11.11.2020 

•Bilaga 12:  Utlåtande och beräkningar för den eventuella försäljningen av tjänster 

Personal- och servicechefens förslag: Att invånarnämnden diskuterar utlåtande 
enligt bilaga 12 och lämnar sina synpunkter till kommunstyrelsen enligt uppdrag. 

Beslut: Invånarnämnden ställer sig positiv till att sälja tjänster men önskar ett 
förtydligande när det gäller uppdraget. 

KS § 202/9.12.2020 
Bilaga: InvN utlåtande och beräkningar. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att sälja barnomsorgsledartjänster och ger 
förvaltningen i uppdrag att föra vidare diskussioner och förtydliga uppdraget, och ger 
förvaltningen i uppdrag att inom första kvartalet år 2021 inkomma med antingen ett 
förslag till avtal eller till annan regional samarbetslösning på området. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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InvN § 27/ 23.3.2021 
  

Geta kommunstyrelse (Geta KS § 43/3.3.2021) har beslutat att inte starta nytt 
samarbete med annan kommun i detta skede, utan i stället fokusera på att få igång 
ett strukturerat samarbete och samordning för att utveckla av barnomsorgen på 
Norra Åland via Norra Ålands Utbildningsdistrikt.  

Kommundirektörens förslag: 

Invånarnämnden konstaterar att frågan om barnomsorgsledartjänster gemen-
samma med Geta förfallit och delger kommunstyrelsen detsamma. 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 28 FÖRFRÅGAN OM SAMARBETE KRING GYMNASTIKHALL 

InvN § 28/ 23.3.2021 
 

                                    •Bilaga: Förslag avtal om samarbete kring föreningsbidrag. 

 

En förfrågan har inkommit från kommunstyrelsen i Jomala den 12.2.2021: 

”Jomala kommunstyrelse beslöt § 274/14.12.2020 att rikta en förfrågan till övriga 
kommuner om att vara med i ett samarbete med syfte att möjliggöra för föreningen 
Ålands Gymnastics att uppföra en ny gymnastikarena centralt på Åland i Möckelö 
Jomala. Föreningen har närmare 900 medlemmar från tolv åländska kommuner. 

Det finansiella stödet skulle enligt förslaget vara fördelat mellan kommunerna 
baserat på antal medlemmar i åldern 7-20 år vilket skulle innebära följande 
fördelning med nuvarande medlemsantal. 

 

Kommun Antal 
medlemmar 7-
20 

Andel av 110.000 

Mariehamn 290 52 124 

Jomala 138 24 804 

Lemland 52   9 346 

Finström 59 10 605 

Saltvik 22  3 954 

Hammarland 22  3 954 

Sund 9  1 618 

Eckerö 7  1 258 

Vårdö 5      899 

Geta 4      719 

Föglö 2      359 

Lumparland 2      359 

Brändö 0           0 

Kumlinge 0           0 

Kökar 0           0 

Sottunga 0           0 

Totalt 612 110 000 
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För samarbetet har ett preliminärt förslag till samarbetsavtal tagits fram. Jomala 
kommun önskar nu få in synpunkter på avtalsförslaget samt hur respektive kommun 
ställer sig till att ansluta sig till samarbetet. Om möjligt önskas svar före utgången av 
mars 2021. Om det inte låter sig göras vänligen meddela Jomala kommun när svar 
kan ges.” 

Ansvarig fritidsledares förslag: 

Invånarnämnden beslutar meddela Jomala kommun att kommunen med dagens 
svåra ekonomiska läge inte har möjlighet att delta i den föreslagna finansieringen. 
Åland Gymnastics kan fortsättningsvis söka bidrag från Finström för verksamhet som 
bedrivs i kommunen.  

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 29 SAMARBETSAVTAL (KST) KÖP AV TJÄNST INOM BOENDE OCH INSTITUTION  

InvN § 29/23.3.2021  

• Bilagor: Avtalshandlingar jämte tillhörande bilagor 

Kommunernas socialtjänst kf (KST) behöver ingå avtal med kommunerna gällande 
köp av tjänster för boende och institution för att KST skall kunna erbjuda denna 
service till sina klienter. För Finströms del lär köp av tjänst för institutionsboende ej 
bli aktuellt eftersom kommunen inte har egna institutionsplatser utan köper dessa av 
kommunalförbundet Oasen boende- och vårdcenter.  

Boendeservice och service på institution till klienter under 65 år är KST:s ansvar och 
ges bland annat till personer med funktionsnedsättningar. För att ha möjlighet att 
kunna erbjuda dessa tjänster även lokalt i Finström ska kommunen och KST ingå ett 
avtal som reglerar eventuella köp av tjänster. Om KST vill låta en klient inom deras 
ansvarsområde få boendeservice i Finström, och om kommunen så godkänner, 
verkställs i sådana fall detta genom köp av platser från kommunens äldreboende 
Rosengård. Eventuella framtida klienter från KST som får boendeplats på kommunens 
effektiviserade serviceboende ingår hyreskontrakt med kommunen som också 
uppbär hyran. Kommunen fakturerar sedan en fastställd avgift (se bilaga) och 
administrativt påslag – klientens hyra. Enligt klientavgiftslagen är hyran inte en avgift 
inom socialvården, utan klienten gör själv hyresavtal med den hyresvärd som klienten 
hyr bostaden av och betalar hyran enligt avtalet. KST fakturerar klienterna utgående 
från KST:s klientavgifter.  

Enligt samarbetsavtalet ersätter KST Finströms kommun för framtida köp av tjänster 
till självkostnadspris för de platser på boendeservice de köper.  

Finströms kommun bör senast i september varje år meddela KST om eventuella 
ändringar av priser inför följande år.  

Till avtalet bifogas även ett PUB-avtal med instruktioner. Dataskyddsombuden från 
ÅDA har varit behjälpliga i framtagandet av detta.  

Avtalet föreslås att tillämpas från och med 1.1.2021 och att gälla tillsvidare.  

Kommundirektörens förslag:  

Invånarnämnden beslutar att omfatta bifogat avtalsutkast och befullmäktigar 
kommundirektören att göra eventuella mindre ändringar i avtalet vid behov och att 
underteckna avtalet för nämndens räkning.  

Beslut: 

Invånarnämnden beslutar enhälligt att ärendet återremitteras. 
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§ 30 SAMARBETSAVTAL (KST) OM KÖP AV TJÄNST INOM HEMSERVICE  

InvN § 30/23.3.2021  

• Bilagor: Avtalshandlingar jämte tillhörande bilagor 

Kommunernas socialtjänst kf (KST) behöver ingå avtal med Finströms kommun 
gällande köp av tjänst inom hemservice för att KST skall kunna erbjuda denna service 
till sina klienter som bor i kommunen. För Finströms del kommer detta avtal att direkt 
börja tillämpas på nuvarande klientförhållanden som KST och kommunen har.  

Hemservice till klienter under 65 år är KST:s ansvar och kan ges bland annat till 
personer med funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, missbruk samt som före-
byggande åtgärder inom familjerelaterade ärenden. För att ha möjlighet att kunna 
erbjuda dessa tjänster även lokalt i Finström behöver kommunen och KST ingå ett 
avtal som reglerar eventuella köp av tjänster. Om KST vill låta en klient inom deras 
ansvarsområde få hemservice i Finström, och om kommunen så godkänner, verkställs 
i sådana fall detta genom köp av tjänster från kommunens äldreboende Rosengård. 
De tjänster som kommunen erbjuder återfinns i bilagan till anhängiggjort 
avtalsförslag. Kommunen fakturerar fastställda avgifter för tjänsterna enligt bilagan 
till avtalsutkastet. KST fakturerar klienterna utgående från KST:s klientavgifter.  

Enligt samarbetsavtalet ersätter KST Finströms kommun för köp av tjänster till 
självkostnadspris för de tjänster de köper. Ekonomichefen har räknat ut 
självkostnadspriserna för hemtjänstservice. Dock följer de andra avgifterna 
kommunens redan fastställda avgifter inom äldreomsorgen (t.ex. matavgifter och 
annan extra stödservice).  

Finströms kommun bör senast i september varje år meddela KST om eventuella 
ändringar av priser inför följande år.  

Till avtalet bifogas även ett PUB-avtal med instruktioner. Dataskyddsombuden från 
ÅDA har varit behjälpliga i framtagandet av detta.  

Avtalet föreslås att tillämpas från och med 1.1.2021 och att gälla tillsvidare.  

Kommundirektörens förslag:  

Invånarnämnden beslutar att omfatta bifogat avtalsutkast och befullmäktigar 
kommundirektören att göra eventuella mindre ändringar i avtalet vid behov och att 
underteckna avtalet för nämndens räkning.  

Beslut: 

Invånarnämnden beslutar enhälligt att ärendet återremitteras. 
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§ 31 DELGIVNINGAR 

InvN § 31/ 23.3.2021 
 

• Arbetsgruppen för organisationsförändringar i Finströms kommun, protokoll 
 

• Gemensamt Äldreråd. En gemensam verksamhetsstadga finns för Finström, Geta, 
Saltvik, Sund och Vårdö. Finströms representanter är Ritva Björklund och Anders de 
Mander. Mer info om äldrerådet finns på kommunens hemsida. 
 

• Samverkansavtal för hemvård, KS § 205, 9.12.2020. 
 

• Grundavtal NAUD, Norra Ålands Utbildningsdistrikt, KF § 6, 18.2.2021 
 

• Tjänstemannabeslut GB, vikarier Godby daghem feb-mar 2021 
 

• Tjänstemannabeslut IS/G-M.D §§ 1-34, personalärenden Pålsböle 
 

• Tjänstemannabeslut K.dir § 2, Semester (GB) 
 

• Tjänstemannabeslut K.dir § 3, Utökat förmanskap Trollebo (GB) 
 

• Tjänstemannabeslut K.dir § 4, (Anhållan om) Tillfälligt köp av BO-ledartjänster 
 

• Tjänstemannabeslut K.dir § 6, Sjukledighet (inom barnomsorgen) 
 

• Sunds kommunstyrelse § 37/2021, (Beviljande) Tillfälligt köp av BO-ledartjänster 
 
 

Kommundirektörens förslag: Invånarnämnden antecknar informationen till 
kännedom. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 32 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION 

InvN § 32/ 23.3.2021 
 

 

• Nästa möte InvN, 20.4.2021 kl. 17.00, Kommungården. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

 

§ 33 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

InvN §33/ 23.3.2021 

Beslut: 

Sammanträdet förklarades avslutat kl. 19:06 

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: §§ 17-24, 29-33 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet: §§ 14-16, 25, 26, 27, 28 
 
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: §§ 14-16, 25, 26, 27, 28 
 
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:   
 


