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Nr 
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Tid tisdag den 25 januari 2022 kl 17:00-18:00 

Plats Kommungården 

Närvarande Ledamöter: 
 Rögård Christian, ordf. 
 Lundberg Håkan, viceordf. 
 Rådland Bodil 
 Johansson Erica 
 Karlsson Leif 
 Bergendahl Camilla, via Teams 
 Hellsten Fia 

Ersättare: 
 Sundin Janne 

 Blomqvist Björn 
 Lindblom Madeleine 
 Boman Carola 
 Johns Elof 
 Rajalin Malin 
 Arezoo Naely 

Övriga närvarande 
 
 
 
 

 Danielsson Sven-Anders, kommunstyrelsens ordförande 
 Andersson Jana, äldreomsorgsledare, via Teams §§6–7 
 Andersson Inger-Louise, biblioteks- o kulturchef, via Teams §§1-5 

 Eklund Ida, ekonomichef/tf kommundirektör 
 
 

 

Ärenden §§ 1–10 

Underskrifter Godby den 30 november 2021  
 

 
 Christian Rögård 

Ordförande  
Ida Eklund 
Sekreterare 
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 Håkan Lundberg 
Protokolljusterare  

Bodil Rådland 
Protokolljusterare 

Sammanträdet är kungjort  Godby  den 20 januari 2022  

Protokollet framlagt till 
påseende  
 

Godby  den 26 januari 2022  

Intygar  
Ann-Katrine Silfvernagel 

 

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den  

   

Underskrift Ann-Katrine Silfvernagel  

    



 
 

 

 
FINSTRÖMS KOMMUN 
 
INVÅNARNÄMNDEN 

 
PROTOKOLL, ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
 

 
Nr 
 
1 
 

Tid tisdag den 25 januari 2022 kl 17:00-18:00 

Plats Kommungården 
 

Ärenden: 

 
§ 1 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 

§ 2 PROTOKOLLJUSTERING 3 

§ 3 FÖREDRAGNINGSLISTAN 3 

§ 4 VERKSAMHETSBIDRAG FÖRENINGAR 4 

§ 5 UTLÅTANDE BIBLIOTEKSPOLITISKT PROGRAM 5 

§ 6 EGENKONTROLLPLAN INOM ÄLDREOMSORGEN I FINSTRÖM 6 

§ 7 GEMENSAM ARBETSGRUPP FÖR ATT SAMARBETA INOM ÄLDREOMSORGEN 7 

§ 8 DELGIVNINGAR 8 

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION 8 

§ 10 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 9 

 

Ida Eklund, enligt uppdrag av Christian Rögård, invånarnämndens ordförande. 

 
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla den 20 januari 2022. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 26 januari 2022. 

 

Intygar Ann-Katrine Silfvernagel 
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§ 1 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

InvN § 1/ 25.1.2022 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  

Beslut: Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och 
beslutfört. 

 

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

§ 2 PROTOKOLLJUSTERING 

InvN § 2/ 25.1.2022 
Utses protokolljusterare.  

Beslut: Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Håkan Lundberg 
och Bodil Rådland. 

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

§ 3 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

InvN § 3/ 25.1.2022 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 

  

Beslut:  

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 

------------- 
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§ 4 VERKSAMHETSBIDRAG FÖRENINGAR 

InvN § 4/ 25.1.2022 
Bilaga 1: Kriterier för verksamhetsbidrag för föreningar  

Bilaga 2: Förteckning över föreningar som ansökt om verksamhetsbidrag för 2022 

 

Budgeterade medel för verksamhetsbidrag för föreningar är 51 000 euro. 15 
föreningar har inkommit med ansökningar, totalt ansöks om 100 880 euro. 
Föreningsbidraget avser att bidra till föreningens löpande utgifter och uppmuntra till 
att upprätthålla ett rikt föreningsliv i kommunen. Se kriterier för övrigt. För eventuella 
kulturevenemang kan evenemangsbidrag sökas skilt. Direkta investeringar har inte 
medtagits i beredningen. 

 
Bilioteks- och kulturchefens förslag: 

Följande föreningar beviljas verksamhetsbidrag enligt bilaga, totalt 51 000 euro. 
Folkhälsan i Finström, Ålands Simförening, Finströms Jaktvårdsförening, Ålands 4 H 
distrikt, Föreningen för Norrfinström, Finströms sjöscouter, Pålsbölenejdens byalag, 
IFFK, Ämnäs byalag, Gymnastics Åland och Södra Finströms byalag. Avslag ges till 
Föreningen Norden på Åland och Svenska Finlands folkting med motiveringen att 
kopplingen till direkt verksamhet i kommunen är bristfällig. Avslag ges Norra Ålands 
Pensionärer och Ålands Synskadade som har inkommit med ansökan för sent.  

 

Beslut: 

Enligt förslag med tillägget att förvaltningen får i uppdrag att i höst se om möjlighet 
finns till att ge utökade bidrag inom ramen för budgeterade medel. 
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§ 5 UTLÅTANDE BIBLIOTEKSPOLITISKT PROGRAM 

InvN § 5/ 25.1.2022 
Bilaga 3: ÅLR Begäran om utlåtande  

Bilaga 4: Förslag till bibliotekspolitiskt program 

 

Landskapsregeringen har skickat ut ett förslag till bibliotekspolitiskt program till 
kommunerna för ett remissutlåtande. 

 
Förslaget är sammanställt av en kommitté bestående av representanter från olika 
delar av biblioteksväsendet på Åland. Det behandlar enbart de allmänna biblioteken 
och innefattar varken skolbibliotek eller specialbibliotek. Det beskriver dagsläget och 
tar upp visioner och målsättningar samt förslag till åtgärder. 

 

Förslaget är i stort en bra kartläggning men ger inga direkta direktiv för kommunerna, 
det är fortfarande stor skillnad mellan kommunernas organisation av verksamheten. 
Hur mycket öppethållning och hur stor personalstyrka som finns, vilka 
arbetsuppgifter som ingår i tjänsterna förutom den allmänna 
biblioteksverksamheten, allt varierar från kommun till kommun.  
 

Finström följer rekommendationerna väl och har med sin meröppetverksamhet en 
mycket god tillgänglighet för bibliotekskunderna. Vi har ännu fler öppettimmar än 
vad som framkommer i tabellen Öppettimmar inklusive meröppet. En rättelse där 50 
timmar ska vara 84 timmar totalt. 

 

Bilioteks- och kulturchefens förslag: 

Invånarnämnden ger följande utlåtande till Ålands landskapsregering: 

Arbetskommittén har gjort ett gott arbete med det bibliotekspolitiska programmet 
men det behövs mer konkreta direktiv och en förnyad bibliotekslag för att säkerställa 
en likvärdig service i alla kommuner. I dagens värld när kommunerna har svårt 
ekonomiskt finns annars risk för att bemanning och service dras ner just inom 
bibliotek och kultur, ett område som verkligen behövs för att förbättra folkhälsan. 
Skolbiblioteksverksamheten borde också tas med i det här sammanhanget. 
Rättelse: I tabellen Öppettimmar inklusive meröppet, Finström har 84 timmar totalt. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 6 EGENKONTROLLPLAN INOM ÄLDREOMSORGEN I FINSTRÖM 

InvN § 6/ 25.1.2022 
Bilaga 5: Egenkontrollplan  

 

Enligt Landskapslagen om Socialvård (2020:12) och Äldrelagen (2020:9) för Åland 
skall verksamhetsenheter som bedriver kommunal äldreomsorg ha en 
egenkontrollplan för att säkerställa god kvalitet, säkerhet och ändamålsenlighet. 

 

En Egenkontrollplan har tagits fram i Finström som ska publiceras på kommunens 
hemsida och läggas fram till offentligt påseende enligt den nya lagstiftningen. 

 

Äldreomsorgsledarens förslag: 

Invånarnämnden godkänner egenkontrollplanen enligt bilaga 5 och lägger fram 
planen till offentligt påseende. 

 

Beslut: 

Enligt förslag med tillägget att invånarnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
utveckla planen och efterhöra med ÅMHM om möjlighet att ta fram en mall för 
egenkontroll mer anpassad för specifikt äldreomsorgen.  

  



                                                              INVÅNARNÄMNDEN     MÖTE NR 1/25.1.2022 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 26 januari 2022  

 7 (12)  

 

§ 7 GEMENSAM ARBETSGRUPP FÖR ATT SAMARBETA INOM ÄLDREOMSORGEN 

KS § 5/ 19.1.2022 
 

Bilaga 1 Protokollsutdrag Sunds KS 13.12.2021 § 163 

Sunds kommun har skickat en förfrågan om kommunen vill ingå i en gemensam 
norråländsk arbetsgrupp för att se över ett eventuellt fördjupat samarbete inom 
äldreomsorgen. Utöver kommundirektörerna ska 1–2 personer ingå från vardera 
kommun. Sund önskar svar senast 15.2.2022. Äldreomsorgsledaren har meddelat att 
hon står till förfogande att ingå i arbetsgruppen. 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen ställer sig positiva till Sunds initiativ och ger invånarnämnden 
mandat att utöver äldreomsorgsledaren och kommundirektören utse 1 person att 
ingå i arbetsgruppen.  

Kommunstyrelsen önskar ta del av arbetsgruppens resultat. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 
InvN § 7/ 25.1.2022 

Bilaga 4: Protokollsutdrag Sunds KS 13.12.2021 § 163 

 

Kommunstyrelsen har gett invånarnämnden mandat att utöver äldreomsorgsledaren 
och kommundirektören utse en representant till en gemensam norråländsk 
arbetsgrupp för att se över ett eventuellt fördjupat samarbete inom äldreomsorgen. 

 

Tf kommundirektörens förslag: 

Invånarnämnden utser en representant utöver kommundirektören och 
äldreomsorgsledaren till arbetsgruppen och meddelar Sunds kommun vilka som ingår 
i gruppen från Finström. 

 

Beslut: 

Invånarnämnden meddelar Sunds kommun att från Finström deltar utöver 
kommundirektören äldreomsorgsledare Jana Andersson samt Håkan Lundberg. 
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§ 8 DELGIVNINGAR 

InvN § 8/ 25.1.2022 

• Kommunalförbund, gemensamma organ 

- Kallelse KSTs förbundsstämma 28.1.2022 kl.13.00 

• Landskapsregeringen 

- Statligt Coronastöd (ej aktuellt för de åländska kommuenrna) 

- Instruktion gällande beställning och utdelning av mun- och nässkydd i 
skolorna 

- Information och riktlinjer till grundskor inför skolstart vt 22 

- Beslut om förutsättningar för användningen av utrymmen avsedda för 
kunder och deltagare för att förhindra spridning av covid-19 epidemin 

- Distribution av kostnadsfria mun- och nässkydd då mun- och nässkydd 
rekommenderas i kollektivtrafiken 

- Beslut gällande Socialvårdsplan 2022–2026 

- Förebyggande arbete i barnomsorgen på Åland under Covid-19 
pandemin 

- Rekommendation om distansarbete under covid-19 epidemin 

- Rekommendation om begränsningar av antal personer vid privata 
tillställningar under covid-19-epidemin 

- Beslut gällande offentliga tillställningar och allmänna sammankomster 
under perioden 3.1.2022-20.1.2022 

Förslag:  

Invånarnämnden antecknar informationen till kännedom. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION 

InvN § 9/ 25.1.2022 
• Nästa möte InvN  

Beslut: 

1.3.2022 kl. 17.00 
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§ 10 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

InvN § 10/25.1.2022 

Beslut: 

Sammanträdet förklarades avslutat kl. 18.00. 

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: §§ 8, 9, 10 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet: §§ 1-7 
 
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: §§ 1-7 
 
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. 
 

  



                                                              INVÅNARNÄMNDEN     MÖTE NR 1/25.1.2022 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 26 januari 2022  

 11 (12)  

 

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:   
 




