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§ 1 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

InvN § 1/ 26.2.2019 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  

Beslut: Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och 
beslutfört. 

 

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

§ 2 PROTOKOLLJUSTERARE 

InvN § 2/ 26.2.2019 
Utses protokolljusterare.  

Beslut:  

Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Jonna Granberg och 
Freddie Forsman. Justering sker direkt efter mötet. 

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

§ 3 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

InvN § 3/ 26.2.2019 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 

Beslut: 

Invånarnämnden beslutar godkänna föredragningslistan. 

 

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

  



                                                                 INVÅNARNÄMNDEN                     PROTOKOLL NR 1/ 26.2.2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 27 februari 2019  

 4 (18)  

 

§ 4 FÖRDELNING AV VERKSAMHETSBIDRAG TILL FÖRENINGAR  

InvN § 4/ 26.2.2019 
Bilaga 1: Kriterier för verksamhetsbidrag  

Bilaga 2: Förteckningar över föreningar som ansökt om verksamhetsbidrag 2019 
och 2018 

 

Budgeterade medel för verksamhetsbidrag är 50.000 €. 

8 föreningar har inkommit med ansökan till denna fördelning, totalt ansöks om 
71.471,60 €. 

Ansvarig Fritidsledares förslag:  

Att följande föreningar får verksamhetsbidrag 

 

1.Folkhälsan Finström   1400€ 

2.Föreningen för Norrfinström  300€ 

3.Pålsbölenejdens byalag   300€ 

4.Ämnäs byalag    300€ 

5.Finströms jaktvårdsförening   400€ 

6.Ålands 4H    2750€ 

7.IFFK    44.500€ 

8. Föreningen Norden   0€ (uppfyller ej kriterierna) 

 

Totalt: 50.000 € 

Beslut: Enligt förslag. 

 

------------  
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§ 5 KVARTALSRAPPORT 4 ÅR 2018 INVÅNARNÄMNDEN 

InvN § 5/ 26.2.2019 
 Bilaga 3: Kvartalsrapport IV år 2018 Invånarnämnden, per den 31.12.2018 

 

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 31.12.2018 för 
kännedom. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

------------  
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§ 6 UTLÅTANDE ÖVER LAGFÖRSLAG OM ÄLDRELAG FÖR ÅLAND  

InvN § 6/ 26.2.2019 
Bilaga 4: Synpunkter över förslag till äldrelag för Åland 

 

Ålands landskapsregering har av den 23 januari 2019 kommit in med en begäran om 
utlåtande över ett förslag till äldrelag för Åland. 

Svar önskas i elektronisk form till registrator@regeringen.ax senast 1 mars 2019. 

Förlängd remisstid till 12.3.2019. 

Remisshandlingarna kan hämtas från landskapsregeringens hemsida 

www.regeringen.ax under rubriken ”Lagstiftning” och ” Remisser”. 

Personal- och servicechefens förslag:  

Invånarnämnden godkänner synpunkter över förslag till äldrelag för Åland och 
översänder dessa till kommunstyrelsen. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

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

  

http://www.regeringen.ax/
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§ 7 YTTRANDE LAGFÖRSLAG OM LL OM LANDSKAPSLAG OM SOCIALVÅRD 

InvN § 7/ 26.2.2019 
 

Bilaga 5: Förslag till utlåtande, Landskapslag om socialvård 

 

Ålands landskapsregering har den 17.1.2019 sänt lagförslag om landskapslag om 
socialvård på remiss till bl.a. de åländska kommunerna. Lagförslaget är efterlängtat. 
Remisstiden gäller till den 27.2.2019 och är förlängd till 12.3.2019.Eventuella 
synpunkter skall inlämnas elektroniskt under adress registrator@regeringen.ax  

Remisshandlingarna kan hämtas från landskapsregeringens hemsida 

www.regeringen.ax under rubriken ”Lagstiftning” och ” Remisser”. 

Kommunstyrelsen har begärt invånarnämndens utlåtande avseende lagförslag om 
socialvårdslagen.  

Avsikten är att lagen ska träda i kraft 01.01.2020. Den nya socialvårdslagen följer i 
huvudsak rikets socialvårdslag. Lagen är mer detaljerad än tidigare och innehåller 
bestämmelser om klientprocessen. Avsikten är att stärka basservicen för barn och 
unga. Barnfamiljer ska i större utsträckning få hemservice med stöd av lagen. 
Bestämmelser om förebyggande barnskydd och öppenvård som i dagsläget finns i 
barnskyddslagen flyttas till socialvårdslagen. Avsikten är att sänka tröskeln för att 
barnfamiljer och unga att söka hjälp och på så sätt nå dem i ett tidigare skede, vilket 
kan minska behovet av mer ingripande korrigerande åtgärder inom barnskyddet. 
Lagen innehåller också bestämmelser om multiprofessionellt samarbete där 
socialvården vid behov ska samarbeta med andra myndigheter och sektorer så att 
servicehelheter som tillgodoser klientens behov uppnås.  

Vissa förändringar föreslås också i bl.a. landskapslag om Ålands hälso- och sjukvård 
samt i blankettlagstiftningen om barnskydd., familjevård etc. 

Ålands kommunförbund har en grundlig genomgång av hela lagförslaget som 
kommunen med fördel kunde omfatta. 

Socialchefens förslag: 

Invånarnämnden omfattar socialchefens förslag till yttrande enligt bilaga. 

Beslut: Enligt förslag. 

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

  

mailto:registrator@regeringen.ax


                                                                 INVÅNARNÄMNDEN                     PROTOKOLL NR 1/ 26.2.2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 27 februari 2019  

 8 (18)  

 

§ 8 YTTRANDE LAGFÖRSLAG OM KLIENTHANDLINGAR I SOCIALVÅRDEN 

InvN § 8/ 26.2.2019 

Bilaga 6: Förslag till utlåtande, Lag om klienthandlingar inom socialvården 

 

Ålands landskapsregering har den 17.1.2019 sänt lagförslag om klienthandlingar 
inom socialvården på remiss till bl.a. de åländska kommunerna. Remisstiden gäller 
till den 27.2.2019 och är förlängd till 12.3.2019. Eventuella synpunkter skall 
inlämnas elektroniskt under adress registrator@regeringen.ax 

Remisshandlingarna kan hämtas från landskapsregeringens hemsida 

www.regeringen.ax under rubriken ”Lagstiftning” och ” Remisser”. 

Kommunstyrelsen har begärt invånarnämndens utlåtande avseende lagförslag om 
klienthandlingar i socialvården.  

Lagen ska tillämpas på alla typer av klienthandlingar (dokument, elektroniska 
dokument osv) och ska tillämpas av tillhandahållare av såväl offentliga som privata 
socialvårdstjänster. Målsättningen är att skapa enhetliga klienthandlingar genom 
bestämmelser som föreskriver vilka klientuppgifter som skall antecknas i 
socialvårdens klienthandlingar. Avsikten är att lagen ska träda i kraft 01.01.2020. 

Socialchefens förslag: 

Invånarnämnden omfattar socialchefens förslag till yttrande enligt bilaga. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

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

  

mailto:registrator@regeringen.ax
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§ 9 YTTRANDE LAGFÖRSLAG OM LL OM YRKESUTBILDADE PERSONER I 

SOCIALVÅRDEN 

InvN § 9/ 26.2.2019 

Bilaga 7: Förslag till utlåtande, Lag om yrkesutbildade personer i socialvården 

 

Ålands landskapsregering har den 17.1.2019 sänt lagförslag om yrkesutbildade 
personer i socialvården på remiss till bl.a. de åländska kommunerna. Remisstiden 
gäller till den 27.2.2019 och är förlängd till 12.3.2019. Eventuella synpunkter skall 
inlämnas elektroniskt under adress registrator@regeringen.ax 

Remisshandlingarna kan hämtas från landskapsregeringens hemsida 

www.regeringen.ax under rubriken ”Lagstiftning” och ” Remisser”. 

Kommunstyrelsen har begärt invånarnämndens utlåtande avseende lagförslag om 
yrkesutbildade personer i socialvården.  

Lagförslaget innebär behörighetsvillkor för samt bestämmelser om 
legitimeringsförfarande för att få verka som socialarbetare och socionom på Åland. I 
lagförslaget föreslås även bestämmelser om att få använda skyddad 
yrkesbeteckning som närvårdare inom socialvården på Åland. I lagförslaget ingår 
även bestämmelser om yrkeskvalifikationer för att verka på Åland som 
socialarbetare, socionom och närvårdare för personer som har utländsk utbildning. 
Även närmare bestämmelser om tillsyn och påföljder för en yrkesutbildad persons 
felaktiga förfarande i arbetet.  

Avsikten är att lagen ska träda i kraft 01.01.2020. 

Socialchefens förslag: 

Invånarnämnden omfattar socialchefens förslag till yttrande enligt bilaga. 

Beslut: Enligt förslag. 

  

mailto:registrator@regeringen.ax
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§ 10 ANMÄLAN OM PRIVAT SOCIALSERVICE; BJÖRKKÖ AB 

InvN § 10/ 26.2.2019 

Bilaga 8: 

Komplettering till mervärdesskattefri privat socialservice anmälan 

Tjänstemannabeslut 25.9.2018 § 84 

Anmälan om mervärdesskattefri privat socialservice 

Uppgifter om serviceproducenten inkl. plan för egenkontroll 

Uppgifter från YTJ om företaget 

Intyg if 

 

En anmälan om privat socialservice har inkommit Björkkö den 21.8.2018. Anmälan 
har den 1.2.2019 kompletterats. I anmälan 1.2.2019 framkommer att de utvidgat 
sin service med dagverksamhet för äldre. Dagverksamheten är belägen i Finströms 
kommun. Företaget har organisationsnummer 2874358-6. 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 (21.8.2018). 

Företaget är redan infört i kommunens register för momsfri socialservice och 
kommuninvånare kan anlita företaget. Registret kommer nu att kompletteras. 
Villkoret för att anlita momsfri social service 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 kompletterande anmälan om privat 
socialservice från Björkkö 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. Björkkö AB:s uppgifter upp-
dateras i kommunens register över godkända privata socialserviceproducenter. 
Beslutet delges ÅMHM. 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 11 DELGIVNINGAR 

InvN § 11/ 26.2.2019 
 

•Verksamhetsplan för Ungdomsgård 

 

• Kommunstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för projektering av Rosengård: Dick 
Lindström, Inger Rosenberg-Mattsson, Aron Lundström och Jana Andersson. 
Projektering av Rosengård, ventilation, ombyggnad av kök samt tillbyggnad. 
Projekteringen bör färdigställas senast 30.9.2019. 

 

•Grundskolornas arbetsdagar läsåren 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023. 
Skoldistrikten har rätt att avvika från antalet fastställda arbetsdagar med högst en 
dag i det fall dagen används för lärarfortbildning eller annan därmed jämförbar 
aktivitet. 

 

•De norråländska socialkanslierna (Finström-Geta, Saltvik, Sund-Vårdö) beviljades 
medel för att under år 2018 ordna en utbildningsinsats till socialarbetare och 
familjearbetare. En anhållan om att senarelägga utbildningsinsatsen har inkommit. 
Landskapsregeringen beslöt att godkänna anhållan, med krav på skriftlig 
redovisning hur beviljat understöd använts, senast 30.3.2020. 

 

•Institutet för hälsa och välfärd, THL 

Inlämning av uppgifter för statistiken över barnskyddet 2018, (inlämnad).  

Inlämning av uppgifter för statistiken över underhåll och vårdnad om barn 2018 
(inlämnad). 

Inlämning av uppgifter för statistiken över utkomststödet år 2018 (inlämnad). 

 

•Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB 

Social verksamhetsstatistik 2018 (inlämnad). 

 

•Social- och hälsovårdsministeriet 

Kommuninfo 15/2018 Underhållsbidrag och underhållsstöd stiger från och med 
01.01.2019. 

Kommuninfo 13/2018 Vårdarvoden inom närståendevården 2019. 

 

•Ålands landskapsregering 

4.12.2018 Information om vissa indexjusteringar inom socialvården. 

14.1.2019 Höjda Adoptionsbidrag och nya klassificeringar av överlåtande länder 
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21.1.2019 Indexjustering av utkomststödets grunddel. 

 

•Åland fountainhouse/Pelaren 

14.1.2019 Verksamhetsberättelseför2018, verksamhetskostnader för 2019 etc. 

 

•Ålands miljö- och hälsovårdsmyndighet 

Brev, dnr 2019-2-5 Påminnelse om att inkomma med uppgifter om 
anmälningspliktig socialservice i kommunen. 

 

•Mariehamns stad 

Fältarnas årsrapport 2019. 

 

• Ålands landskapsregering 

 Stöd till barn i barnomsorgen med annat modersmål än svenska 2018. 

 Stöd till barn i barnomsorgen med annat modersmål än svenska 2019. 

 

• Avgiftsfri barnomsorg i samband med stormen Alfrida 

Emkarby daghem höll stängt måndagen den 07.01.2019 p.g.a. låg 
inomhustemperatur som uppstått i samband med långvarigt strömavbrott under 
stormen Alfrida. Samtliga familjer med barn på Emkarby daghem har erhållit en 
avgiftsfri dag på grund av dessa omständigheter. 

Personal- och servicechefens förslag:  

Invånarnämnden antecknar informationen till kännedom. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

  



                                                                 INVÅNARNÄMNDEN                     PROTOKOLL NR 1/ 26.2.2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 27 februari 2019  

 13 (18)  

 

§ 12 DELGIVNINGAR AV TJÄNSTEMANNABESLUT 

InvN § 12/ 26.2.2019 
Verksamhetschefer har vid sitt senaste möte diskuterat om det är rimligt att delge 
nämnden tjänstemannabeslut vid varje möte, önskemål finns att dessa ska delges 
två ggr per år. 

Enligt kommunens förvaltningsstadga som fastställdes 26.11.2015 sägs följande; 

48 § Delegering av beslutanderätt ett kollegialt organ kan, med beaktande av 
gällande lagstiftning, delegera beslutanderätt till underlydande tjänsteinnehavare. 
Varje kollegialt organ ska föra en detaljerad förteckning över den beslutanderätt 
som kollegiala organ delegerat till tjänsteinnehavare. 

 

Protokoll ska föras över de beslut som tjänsteinnehavare fattar. Tjänsteinnehavare 
ska, med beaktande av 100 § denna stadga, meddela organet de beslut som kan tas 
upp till behandling i kommunstyrelsen eller nämnden. Tjänstemannabeslut ska 
tillställas överordnat kollegialt organ till kännedom kvartalsvis i formen av ett 
anmälningsärende. 

Personal- och servicechefens förslag:  
Att verksamhetschefer/tjänstemän delger tjänstemannabeslutet till nämnden 
kvartalsvis samt framför önskemål om att förvaltningsstadgan ändras till att 
tjänstemannabesluten tillkännages två gånger per år. 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 13 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION 

InvN § 13/ 26.2.2019 
Förslag på mötestider för invånarnämnden, kl. 16.30. 

Tisdag 26.3.2019, Kommungården 

Tisdag 23.4.2019, Kommungården 

Tisdag 28.5.2019, Kommungården 

Tisdag 18.6.2019, Kommungården 

Beslut: Enligt ovanstående datum kl. 18.30. 
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§ 14 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

InvN § 14/ 26.2.2019 

Beslut: 

Sammanträdet förklarades avslutat kl. 19.45. 

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:  §§ 5-9, 11-14 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  §§ 1-4, 10 
 
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:  §§ 1-4, 10  
 
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. 

  



                                                                 INVÅNARNÄMNDEN                     PROTOKOLL NR 1/ 26.2.2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 27 februari 2019  

 18 (18)  

 

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:   
 


