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Intygar Ida Eklund

INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 5/tisdag den 21 september 2021

§ 55 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
InvN § 55 tisdag den 21 september 2021
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn
till antalet närvarande.
Beslut:
Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.
------------§ 56 PROTOKOLLJUSTERARE
InvN § 56/ tisdag den 21 september 2021
Utses protokolljusterare.
Beslut:
Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Camilla Bergendahl och Fia
Hellsten. Protokolljustering sker torsdag 23.9 kl.11.30 på kommungården.
------------§ 57 FÖREDRAGNINGSLISTAN
InvN § 57/ tisdag den 21 september 2021
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur.
Beslut:
Föredragningslistan godkänns utan tillägg.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 23 september 2021
3 (24)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 5/tisdag den 21 september 2021

§ 58 FÖRSLAG TILL TAXOR OCH AVGIFTER FÖR ÄLDREOMSORGEN
InvN § 58/ tisdag den 21 september 2021

Bilaga: 1 Förslag till avgifter inom äldreomsorgen.
Enligt förvaltningsstadgan § 125 fastställande av avgifter; bestämmer
kommunfullmäktige de allmänna grunderna för uppbärande av avgifter för de olika
verksamhetsområdena.
Äldreomsorgsledarens förslag:
Invånarnämnden föreslår att kommunstyrelsen fastställer avgifterna i enlighet med
bilaga 1 vilket innebär att serviceavgiften inne på Rosengård höjs från 25
euro/månad till 30 euro/månad samt att avgift för dagvård på Rosengård sätts in till
en summa på 15 euro/dag.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 23 september 2021
4 (24)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 5/tisdag den 21 september 2021

§ 59 FÖRSLAG TILL AVGIFTER FÖR BARNOMSORGEN
InvN § 59/ tisdag den 21 september 2021
Bilaga: 2 Förslag till avgifter inom barnomsorgen.
Enligt förvaltningsstadgan § 125 fastställande av avgifter; bestämmer
kommunfullmäktige de allmänna grunderna för uppbärande av avgifter för de olika
verksamhetsområdena.
Barnomsorgsledarens förslag:
Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att taxor och avgifter för år 2022
fastställs enligt förslaget i bilaga 2.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 23 september 2021
5 (24)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 5/tisdag den 21 september 2021

§ 60 TAXOR OCH AVGIFTER FÖR KÄLLBO SKOLA OCH FRITIDSHEMSVERKSMHET
InvN § 60/ tisdag den 21 september 2021
Bilaga 3: Taxor och avgifter
Enligt förvaltningsstadgan för Finströms kommun 47§, punkt 11 skall nämnden
initiera ändringar av stadgor, instruktioner och taxor som andra organ beslutar om
samt ansvara för att övriga taxor och allmänna direktiv hålls aktuella.
Enligt direktiv från kommunstyrelsen skall taxorna och avgifterna indexjusteras, vilket
gjorts.
Utbildningschefens förslag:
Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att taxor och avgifter för år 2022
fastställs enligt förslaget i bilaga 3.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 23 september 2021
6 (24)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 5/tisdag den 21 september 2021

§ 61 FÖRSLAG TILL AVGIFTER, KULTUR OCH FRITID
InvN § 61/ tisdag den 21 september 2021
Bilaga 4: Förslag till taxor och avgifter för kultur och fritid.
Biblioteks- och kulturchefens förslag:
Invånarnämnden föreslår att taxor och avgifter för Kultur och Fritid godkänns enligt
bilaga 4. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 23 september 2021
7 (24)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 5/tisdag den 21 september 2021

§ 62 BUDGET 2022 INVÅNARNÄMNDENS FÖRVALTNING OCH KOMMUNERNAS
SOCIALTJÄNST KF
InvN §62 / tisdag den 21 september 2021
Bilagor 5: Budgetförslag 2021 Invånarnämndens förvaltning
Budgetförslag 2022 Kommunernas Socialtjänst kf (KST)
Budgetdirektiven för budgetramen år 2022 bygger på grund av pandemin på
budgetramen för år 2021 istället för bokslut år 2020. Invånarnämndes budgetförslag
i sin helhet ligger ca 190 000 euro över ramen där ca 160 000 euro står för ökade
kostnader till NÅUD samt minskade intäkter då landskapsregeringen inte längre
ersätter undervisningskostnader för elever med annat modersmål än svenska och
antal barn i barnomsorgen har minskat. Personalkostnaderna utgår från oförändrade
nivåer men med ökade lönebikostnader.

TOTALT INVÅNARNÄMNDEN
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER
A3120 Försäljningsintäkter
A3170 Avgiftsintäkter
A3240 Understöd och bidrag
A3250 Övriga verksamhetsintäkter
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER
A4110 Personalkostnader
A4170 Köp av tjänster
A4200 Material och förnödenheter
A4230 Understöd
A4270 Övriga verksamhetskostnader
Totalsumma

Bokslut 2020
-10 413 918
886 624
350 159
252 067
16 492
267 906
-11 300 543
-5 278 060
-4 605 792
-419 195
-920 879
-76 616
-10 413 918

Budget 2021
-10 649 074
704 199
261 580
299 457
11 700
131 462
-11 353 273
-5 087 480
-5 314 318
-466 575
-427 300
-57 600
-10 649 074

Budget 2022
-10 839 301
625 709
220 950
263 000
8 880
132 879
-11 465 010
-5 078 049
-5 449 819
-479 242
-402 600
-55 300
-10 839 301

Budget 2021 /
Budget 2022
-190 227
-78 490
-40 630
-36 457
2 000
1 417
-111 737
9 431
-135 501
-12 667
24 700
-2 300
190 227

Invånarnämndens förvaltning
Invånarnämndens förvaltnings budgetförslag ligger under ramen då personal- och
servicechefsfunktionen dragits in.
Kommunernas Socialtjänst Kf (KST)
KST har ännu inte inkommit med budgetförslag så siffrorna är insatta till samma nivå
som år 2021.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 23 september 2021
8 (24)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 5/tisdag den 21 september 2021

Barnomsorgsledarens förslag:
Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2022 för invånarnämndens förvaltning
och KST (bilaga 5) och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare
behandling. Invånarnämnden uppmärksammar kommunstyrelsen på att KST:s
budgetförslag inte inkommit och önskar i mån av möjlighet att få vara delaktiga i
utlåtandet över KST:s budgetförslag när det kommer till kommunen.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 23 september 2021
9 (24)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 5/tisdag den 21 september 2021

§ 63 BUDGET 2022 ÄLDREOMSORGEN
InvN §63 / tisdag den 21 september 2021
Bilaga 6: Budgetförslag 2022 Äldreomsorgen och Köp av äldreomsorgsplatser
Bilaga 7: Investeringsäskande
Äldreomsorgen (Rosengård, hemservice, dagverksamhet och närståendevård)
Budgetförslaget ligger ca 24 000 euro över ramen. Av detta är ca 12 000 euro
avtalsenliga personalkostnadsökningar främst på lönebikostnaderna.
Resterande 13 000 euro består av två luftvärmepumpar och kodlås.
Luftvärmepumpar behöver installeras i korridorerna på Rosengård, för att säkra en
behaglig inomhustemperatur för de boende och för personalen.
Med tanke på den åldrande befolkningen så ökar också personer med
minnesproblematik. Just nu finns inte tillräckligt med platser för personer med
minnesproblem på Åland, utan fler och fler vårdas på serviceboenden, som inte är
utformade för det ändamålet. För att öka säkerheten behöver det finnas kodlås på
ytterdörrarna, el något motsvarande så att ingen i misstag går ut.
Köp av äldreomsorgsplatser
Från och med budget 2022 läggs köp av äldreomsorgsplatser i en skild budgetram.
För budget 2022 budgeteras en esb-plats, fem demensvårdsplatser och fyra
institutionsvårdsplatser på Oasen samt en och en halv plats på Folkhälsans boende.
Investeringsäskande
Biltak till hemservicens bilar är upptaget som en investering. Genom att inte behöva
skrapa bilrutor på vintern kan man spara in många minuter vilket kan vara livsviktigt
då personalen åker ut på trygghetslarm. Eftersom det även är nattbesök i kommunen
så är det trevligare ur personalperspektiv att inte behöva stå ute i kyla och snö och
skrapa rutor. Dessutom mår bilarna bättre av att inte stå ute i väder och vind året
om.
Äldreomsorgsledarens förslag:
Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2022 (bilaga 6) och överlämnar ärendet
till kommunstyrelsen för vidare behandling. Investeringsäskandet (bilaga 7) skickas
via samhällsnämnden för delgivning innan det förs vidare till kommunstyrelsen för
behandling.
Beslut:
Enligt förslag med tillägget att invånarnämnden understöder förslaget om två
luftvärmepumpar och kodlås till Rosengård men att anslaget lyfts ur
invånarnämndens driftsbudget och föreslår inför samhällsnämnden att de lyfter in
anslaget i deras underhållsbudget. Invånarnämnden efterhör även
samhällsnämndens möjlighet att bygga ett biltak i egen regi.
------------Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 23 september 2021
10 (24)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 5/tisdag den 21 september 2021

§ 64 BUDGET 2022 OCH EKONOMIEPLAN 2023–2024 FÖR BARNOMSORGEN
InvN § 64 tisdag den 21 september 2021
Bilaga 8: Budgetförslag 2022 för barnomsorgen.
Till följd av minskat barnantal minskar således även intäkterna något under perioden
2021–2022. Personaldimensioneringen anpassas efter lagstadgade behov och kan
komma att förändras under året.
Eftersom ledande tjänsteman nu är anställd på 80% till skillnad från tidigare 100%
sker en mindre inbesparing vilket leder till att barnomsorgen kan hålla ram enligt
direktiv.
Hemvårdsstödets kostnader minskar i följd med barnantalet. Detta kan komma att
ändras under året eftersom hemvårdsstödet är lagstadgat.
Barnomsorgsledarens förslag:
Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2022 och ekonomiplan 2022 – 2023 (bilaga 8).
Budgetförslaget skickas till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut:
Enligt förslag med tillägget att invånarnämnden understöder förslaget om
luftvärmepump till Godby daghem men att anslaget lyfts ur invånarnämndens
driftsbudget och föreslår inför samhällsnämnden att de lyfter in anslaget i deras
underhållsbudget.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 23 september 2021
11 (24)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 5/tisdag den 21 september 2021

§ 65 BUDGET 2022 OCH EKONOMIEPLAN 2023–2024 FÖR KÄLLBO SKOLA OCH
KÄLLBO FRITIDSHEM
InvN § 65/ tisdag den 21 september 2021
Bilaga 9:
Bilaga 10:
Bilaga 11:

Budgetförslag 2022 ekonomiplan 2023-24
Investeringsäskande ”lås”
Investeringsäskande ”lekredskap”

Kommunstyrelsen fastställde den 8.6.2021 budgetdirektiv för 2022. Ramen för Källbo
skola och fritidshem är -1 753 390 €.
De ansvariga tjänstemännen har tagit fram ett budgetförslag för Källbo skola och
fritidshemmet utifrån den givna ramen och trots hårda besparingar ligger förslaget
ligger 14 000 €över ram. Orsaken till överskridningen trots neddragning av personal
är att lönerna sedan 2019 stigit med 3,5 % vilket för Källbo skolas del motsvarar en
lärartjänst (53 000€). Vidare har kostnaderna för skolskjutsar ökat. Intäkterna
minskar drastiskt då intäkter för elever i annan kommun uteblir samt att ÅLR inte
längre ersätter stödundervisning för elever med annat modersmål.
Källbo skola äskar om investeringarna ”lekredskap och ”lås”.
NÅHD: s budget behandlas i förbundsstyrelsen 1 september och antas inom
november i förbundsfullmäktige. För NÅHD har Finström satt nämndramen till -1 694
583 € och förslaget till förbundsstyrelsen ligger på -1 621 950 € för skolverksamheten,
elevvården och förvaltningen, den sk. ramen. Totalt beräknas Finströms
betalningsandel till distriktet vara -1 894 236 € inkl. tränings-undervisningen, FBU,
grundvux, hemundervisningselever och speciallärare inom barnomsorg. Speciallärare
inom barnomsorg budgeteras under barnomsorgen.
Budgetförslaget presenteras av vik. skolföreståndare Niclas Hage och utbildningschef
Cecilia Johansson.
Utbildningschefens förslag:
Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2022 och ekonomiplan 2022 – 2023 (bilaga 9)
och skickar budgetförslaget till kommunstyrelsen för vidare behandling. Invånarnämnden
godkänner Källbo skolas investeringsäskanden (bilaga 10 och 11) om flytt av lekredskap
och lås till skolfastigheten. Investeringsäskandena skickas via samhällsnämnden för
delgivning innan de förs vidare till kommunstyrelsen för behandling.
Beslut:
Enligt förslag med ändringen att invånarnämnden omfattar förslaget om flytt av
redskap men att anslaget lyfts ur invånarnämndens budgetförslag och föreslår inför
samhällsnämnden att de lyfter in anslaget i deras underhållsbudget på driften.
------------Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 23 september 2021
12 (24)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 5/tisdag den 21 september 2021

§ 66 BUDGET 2022 OCH EKONOMIPLAN 2023-24 KULTUR OCH FRITID
InvN § 66/ tisdag den 21 september 2021
Bilaga 12: Budgetförslag 2022
Bilaga 13: Investeringsäskande 2022 Bamböle hopptorn
Bilaga 14: Investeringsäskande 2023 gräsklippare

Avvikelser från rambudget
Medborgarinstitutets budget bygger på 2021 års faktiska kostnader. Några nya siffror
har vi inte fått från Medis. De siffror som vi fick för 2021 var tydligen lågt räknade,
därav höjningen på 8 061 euro.
Fritidsverksamhetens underskott på 8 034 euro är främst beroende av att bidragen
från andra kommuner var lite generöst räknade i årets budget och med lite feltänk så
blev bidraget draget från hyran direkt. Så hyran har inte stigit egentligen, felet
kommer även att belasta årets bokslut.
Turism och marknadsföring har ett underskott på 1 300 euro. Infobladets kostnader
är lite lågt räknade i rambudgeten och har justerats uppåt.
För övrigt har verksamhetsbudgeten skurits ner under flera år och med tanke på ett
normalår utan Coronabegränsningar har vi på vissa områden nått botten och vi vill
gärna få med medel för t ex luciafirandet i planeringen igen.
Investeringar
Bamböle hopptorn är i behov av reparation och gräsklipparen på Breidan är så
gammal att det är svårt att få tag på reservdelar.
Biblioteks- och kulturchefens förslag:
Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2022 och ekonomiplan 2022-23 (bilaga
12) samt investeringsäskanden (bilaga 13 och 14) och överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut:
Enligt förslag gällande budgetförslaget för 2022 och ekonomiplan 2022-23 (bilaga 12)
men återremitterar investeringsäskandena (bilaga 13 och 14).
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 23 september 2021
13 (24)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 5/tisdag den 21 september 2021

§ 67 BUDGET 2022 CENTRALKÖKET
InvN § 67/ tisdag den 21 september 2021
Bilaga 15: Budgetförslag 2022 Centralkök
CENTRALKÖKET TOTALT
Budgetförslaget ligger ca 33 000 euro över ramen. Detta beror särskilt på
personalkostnader varav 0,81% är arbetsgivaravgifter, 6 844 € är utökat biträde på
Rosengård och 10 549 € är en höjning av vikariekostnaderna. Det utökade biträdet är
till för att kunna köra två rundor med mat alla vardagar utan extern hjälp.
Vikariekostnaderna är mer anpassade till Rosengårds 365 dagars matservering och
för att kunna täcka upp avtalsenliga semestrar.
I övrigt har de tillfälliga nedskärningarna återkommit i budgeten vilket är nödvändigt
för en fungerande verksamhet. Bland annat kontorsmaterial, personalens
skyddskläder, inventarier (köksredskap och kärl) samt utbildningskostnader. Mycket
av detta ingår i avtalen.
DAGHEM OCH SKOLA
Vikariekostnaderna ökas från 4-> 6 % vilket betyder 3 875€.
Personalen vid Centralköket och Källbo skolas kök är erfaren och kompetent och har
därför fulla semesterdagar att ta ut. Ledigheterna anpassas naturligtvis till skolans
lovdagar i den mån det är möjligt, men Godby daghem håller öppet hela sommaren
och de flesta lovdagar vilket kräver kökspersonal på plats.
Ett nytt, större och effektivare stekbord måste införskaffas för att kunna utnyttja tid
och kapacitet bättre. Det befintliga är slitet och ineffektivt. Summan återfinns på
inventariekontot.
ROSENGÅRD
Vikariekostnaderna ökas från 8 -> 12% vilket betyder 6674€. Denna höjning beror på
att de flesta i personalgruppen har semester att ta ut, samt för att i rimlig mån täcka
ev sjukfrånvaro. Dessutom kräver verksamheten full bemanning även på röda dagar.
För att säkerställa mattransport till kommunens äldre så har Rosengårds kök tagit
över socialförvaltningens bil och likaså alla ev kostnader för denna, vilket i längden
inte borde påverka budgeten nämnvärt, men några nya kostnadsposter har
tillkommit härigenom.

Protokolljusterarnas signaturer
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Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 5/tisdag den 21 september 2021

Vik bespisningschefens förslag:
Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2022 (bilaga 15) och överlämnar ärendet
till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------
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INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 5/tisdag den 21 september 2021

§ 68 ARBETSPLAN KÄLLBO SKOLA 2022
InvN 68/ tisdag den 21 september 2021
Bilaga 16: Källbo skolas arbetsplan 2021-2022

Enligt landskapslag för barnomsorg och grundskola (2020:32) del III 3 kap. § 12 skall varje
grundskola göra en arbetsplan för läsåret som baserar sig på läroplanen. I skolans
arbetsplan skall finnas bestämmelser om skolans verksamhet under läsåret.
Landskapsregeringen utfärdar närmare bestämmelser om innehållet i arbetsplanen.
Arbetsplanen skall godkännas av kommunen och skickas till landskapsregeringen för
kännedom.
Vikarierande skolföreståndare Niclas Hage har i samråd med skolanskollegium och
eleverna tagit fram förslag till arbetsplan för läsåret 2021-2022.
Förutom arbetsplanen med tillhörande trivselstadga skall följande dokument finnas på
kommunens hemsida:
•
Elevhälsoplan
•
Antimobbningsplan
•
Likabehandlingsplan
•
ANDTS-plan
•
Plan för hur samarbete barnomsorg och skola organiseras
•
Plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder
Dessa planer delges nämnden på mötet.
Utbildningschefens förslag:
Invånarnämnden godkänner arbetsplanen (bilaga 16) och de bilagor som
skolföreståndaren för Källbo skola tagit fram för läsåret 2021-2022. Arbetsplanen med
tillhörande bilagor tillställs utbildnings- och kulturavdelningen för kännedom.

Beslut:
Enligt förslag.
-------------
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INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 5/tisdag den 21 september 2021

§ 69 ARBETSPLAN KÄLLBO FRITIDSHEM 2020-2021
InvN § 69/ tisdag den 21 september 2021
Bilaga 17: Arbetsplan Källbo fritidshem 2021-2022
Enligt Landskapslag för barnomsorg och grundskola (2020:32) del II kap 1 §2 att varje
gruppfamiljedaghem, daghem och fritidshem skall uppgöra en arbetsplan som beskriver
hur verksamheten skall genomföra fritidshemmets målsättning, sådana anvisningar som
landskapsregeringen utfärdat med stöd av lag samt samverkan med vårdnadshavarna,
föräldrarna och andra personer som svarar för barnets vård och fostran.
Arbetsplanen skall godkännas av kommunen.
Vårdnadshavarna skall informeras om innehållet i arbetsplanen.
Vikarierande fritidshemsföreståndare Tatjana Berglund har tillsammans med
fritidshemmets personal tagit fram förslag på arbetsplan för verksamhetsåret 2021-2022.
Då den nya läroplanen för barnomsorgen och fritidshemsverksamheten inte antagits är
förslaget uppgjort utifrån gällande läroplan.
Utbildningschefens förslag:
Invånarnämnden godkänner arbetsplanen för fritidshemsverksamheten (bilaga 17) för
verksamhetsåret 2021-2022.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------
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INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 5/tisdag den 21 september 2021

§ 70 ARBETSPLANER FÖR BARNOMSORGEN 2022
InvN 70/ tisdag den 21 september 2021
Bilaga 18: Arbetsplan Godby daghem för 2021-2022
Bilaga 19: Arbetsplan Pålsböle daghem för 2021-2022
Bilaga 20: Arbetsplan Emkarby daghem för 2021-2022
Bilaga 21: Arbetsplan Trollebo gruppfamiljedaghem 2021-2022
Arbetsplaner 2021-2022 för barnomsorgen i Finströms kommun
Enligt lagen om barnomsorg och grundskola 2020:32 skall varje daghem och
gruppfamiljedaghem ha en arbetsplan som beskriver hur verksamheten skall
genomföra och uppnå de mål som lagen föreskriver.
I planen skall framgå:
1. Barnomsorgens målsättning
2. Förundervisningen i enlighet med den läroplan som landskapsregeringen fattat
beslut om enligt 1mom.,
3. Sådana anvisningar som landskapsregeringen utfärdat med stöd av denna lag.
4. Samverkan med vårdnadshavarna, föräldrarna och andra personer som svarar för
barnets vård och fostran.
Arbetsplanerna skall godkännas av kommunen. Vårdnadshavarna ska informeras om
innehållet i arbetsplanen.
Barnomsorgsledarens förslag:
Invånarnämnden godkänner arbetsplanerna för barnomsorgen (bilaga 18-21) i
kommunen för verksamhetsåret 2021-2022.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------
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INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 5/tisdag den 21 september 2021

§ 71 UTBILDNING I VÅRD VID KOGNITIV SVIKT 30SP
InvN 71/ tisdag den 21 september 2021
Enligt tillämpningsguiden till Äldrelag för Åland ska personal som arbetar inom
effektiverat serviceboende ha tilläggsutbildning inom demensvård motsvarande ett
halvt års studier eller 30 studiepoäng.
Högskolan på Åland erbjuder på uppdrag av Ålands Landskapsregering ett
kompetenshöjande utbildningspaket för yrkesverksam personal i kommunerna som i
sitt vårdarbete möter personer med kognitiv svikt.
Utbildningen har 30 platser och vid behov kommer det att fördelas kommunvis och
Finström skulle erhålla minst 2 platser.
Utbildningen är ettårig och bygger till stor del på självstudier och tillämpat arbete på
arbetsplatsen, samt ca 15 närstudiedagar.
Rosengård har många klienter som lider av minnesproblematik och det skulle vara av
stor vikt att kommunen har någon deltagare under utbildningen.
Ett sätt att få deltagare kan vara att bevilja betald arbetstid under närstudiedagarna.
Kurslitteratur och det egna arbetet, vilket är rätt omfattande som ska läggas ner
under året får deltagaren själv stå för.
Äldreomsorgsledarens förslag:
Invånarnämnden går in för att bevilja betald arbetstid under närstudiedagar för
deltagande i utbildningen Vård vid kognitiv svikt, 30 sp för 2-3 deltagare.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------
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INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 5/tisdag den 21 september 2021

§ 72 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION
InvN § 72/ tisdag den 21 september 2021

Nästa möte InvN, 26.10.2021 kl. 17.00, Kommungården.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 23 september 2021
20 (24)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 5/tisdag den 21 september 2021

§ 73 DELGIVNINGAR
InvN §73/ tisdag den 21 september 2021
Budgetuppföljning 31.7.2021
ÅLR beslut 170 U2, 15.06.2021 Stödundervisning i svenska våren 2021 (44 548 €)
ÅLR beslut 172 U2, 16.06.2021 Tutorersättning (3 521,07 €)
Beslut 219 U2, 25.08.2021 Projekt programmering i grundskolan, rapport
Beslut 220 U2, 25.08.2020 Digital kompetens, rapport
Utbildningschefens tjänstemannabeslut (§§ 1–81)
Barnomsorgsledarens tjänstemannabeslut (§§ 1-62)
Barnomsorgens föreståndare tjänstemannabeslut
(Godby §§ 1-159) (Pålsböle §§ 1-76) (Emkarby §§ 1-42)
Biblioteks- och kulturchefens tjänstemannabeslut (§§ 1-11)
Ansvarige fritidsledarens tjänstemannabeslut (§§ 1-9)
Bespisningschefens tjänstemannabeslut (§§ 39-79)
Barnomsorgsledarens förslag:
Invånarnämnden antecknar delgivningarna till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------

§ 74 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
InvN §74/ tisdag den 21 september 2021
Beslut:
Sammanträdet förklarades avslutat kl. 20.15.
Besvärsanvisning bifogas protokollet.
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INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 5/tisdag den 21 september 2021

ANVISNING FÖR RÄTTELSE OCH BESVÄR
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: §§ 55-67, 72-74
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen
kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: §§ 68-71
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: §§ 68-71
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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INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 5/tisdag den 21 september 2021

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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INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 5/tisdag den 21 september 2021

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:

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 23 september 2021
24 (24)

Utdragets riktighet bestyrkes

