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Rolf Karlsson   
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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
INVÅNARNÄMNDEN 

 
PROTOKOLL, ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
 

 
Nr 
 
2 
 

Tid tisdag den 29 mars 2022 kl 17:00-18.30 

Plats Pålsböle daghem 
 

Ärenden: 

 
§ 11 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 

§ 12 PROTOKOLLJUSTERING 3 

§ 13 FÖREDRAGNINGSLISTAN 3 

§ 14 UTLÅTANDE ÖVER FÖRSLAG TILL LÄROPLAN INOM BARNOMSORGEN 4 

§ 15 ANHÅLLAN OM TILLÄGGSBUDGET 5 

§ 16 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE INVÅNARNÄMNDEN 2021 6 

§ 17 DELGIVNINGAR 7 

§ 18 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION 7 

§ 19 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 7 

 

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

 
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla den 24 mars 2022. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 30 mars 2022. 

 

Intygar Ann-Katrine Silfvernagel 
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§ 11 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

InvN § 11/ 29.3.2022 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  

Beslut: Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och 
beslutfört. 

 

§ 12 PROTOKOLLJUSTERING 

InvN § 12/ 29.3.2022 
Utses protokolljusterare.  

Beslut: Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Erica Ponthin och 
Rolf Karlsson. 

 

§ 13 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

InvN § 13/ 29.3.2022 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 

  

Beslut:  

Föredragningslistan godkänns utan förändringar. 

------------- 
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§ 14 UTLÅTANDE ÖVER FÖRSLAG TILL LÄROPLAN INOM BARNOMSORGEN 

KS § 47/ 15.2.2022 
Bilaga 7 

7a.Remissutkast 

https://www.utbildning.ax/sites/default/files/attachments/referral/023_210122_bi
laga_remissutkast_barnomsorgens_laroplan_1.pdf  

7b.Utlåtande från Finströms kommun 

 

Ålands landskapsregering har inkommit med en begäran om utlåtande över förslag 
till läroplan för barnomsorgen 2021–2022. Kommunens utlåtande ska lämnas in till 
landskapsregeringen senast 28.3.2022.  

 

Utbildningschefen har i samråd med barnomsorgen och fritidshemsverksamheten 
tagit fram ett förslag till utlåtande.  

 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att skicka utlåtande till Ålands landskapsregering enligt 
bilaga. Utlåtandet sänds även till invånarnämnden för kännedom. 

 

Beslut:  
Enligt förslag. 

 
InvN § 14/ 29.3.2022 

Bilaga 1 

1a.Remissutkast 

https://www.utbildning.ax/sites/default/files/attachments/referral/023_210122_bi
laga_remissutkast_barnomsorgens_laroplan_1.pdf   

1b. Utlåtande läroplan 

 

Ekonomichefens förslag: 

Invånarnämnden antecknar ärendet till kännedom. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

  

https://www.utbildning.ax/sites/default/files/attachments/referral/023_210122_bilaga_remissutkast_barnomsorgens_laroplan_1.pdf
https://www.utbildning.ax/sites/default/files/attachments/referral/023_210122_bilaga_remissutkast_barnomsorgens_laroplan_1.pdf
https://www.utbildning.ax/sites/default/files/attachments/referral/023_210122_bilaga_remissutkast_barnomsorgens_laroplan_1.pdf
https://www.utbildning.ax/sites/default/files/attachments/referral/023_210122_bilaga_remissutkast_barnomsorgens_laroplan_1.pdf
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§ 15 ANHÅLLAN OM TILLÄGGSBUDGET 

InvN § 15/ 29.3.2022 
 

Förutsättningarna inom barnomsorgen har förändrats efter att budgeten antogs. 
Behovet av assistenter har därför ökat för att få verksamheterna att fungera. 

 

Ekonomichefens förslag: 

Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att barnomsorgens budgetram 
utökas med 1,2 assistenter till en kostnad om 44 000 euro.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 16 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE INVÅNARNÄMNDEN 2021 

InvN § 16/ 29.3.2022 
Bilaga 2:  Bokslut och verksamhetsberättelse invånarnämnden 2021 
Bilaga 3: Kultur och fritid 2021 
 
Respektive verksamhetschef har uppgjort verksamhetsberättelse för vardera verksamheten och 
budgetram. Samtliga verksamheter underskrider budgetramarna. Totalt sett ligger 
invånarnämnden totalt 468 000 euro under budget. I dessa siffror är ännu inte slutreglering för 
Oasen medräknad eftersom den inte inkommit. 
 

 
 
 

 Ekonomichefens förslag: 
Invånarnämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för år 2021 enligt bilaga 2 och 
sänder den till kommunstyrelsen för vidare behandling. Invånarnämnden uppmärksammar 
kommunstyrelsen på att äldreomsorgens bokslut ännu är preliminärt då slutreglering för Oasen 
saknas. Vidare föreslår invånarnämnden att kommunstyrelsen godkänner skola och fritidshems 
budgetöverskridning av personalkostnader som beror på en lärare som inte varit budgeterad men 
som sedan har fakturerats NÅUD i sin helhet vilket syns på intäktssidan.   
 

 Beslut: 
Enligt förslag. 

 
  
  

Invånarnämnden
Bokslut 

2020

Budget 

2021

Budget-

ändring

Budget efter 

ändring 

2021

Bokslut 

2021

% mot 

budget

Socialvård -2 229 647 -2 088 575 -2 088 575 -2 035 890 97,5 %

Äldreomsorg -2 195 840 -2 280 273 -8 619 -2 288 892 -2 128 611 93,0 %

Barnomsorg -1 787 789 -1 898 920 -20 702 -1 919 622 -1 768 428 92,1 %

Källbo skola och fritidshem -1 675 537 -1 753 390 -46 040 -1 799 430 -1 776 753 98,7 %

NÅUD -1 618 465 -1 694 583 -1 694 583 -1 628 048 96,1 %

Kultur och fritid -379 571 -378 762 -3 057 -381 819 -368 806 96,6 %

Centralkök -484 518 -505 553 -505 553 -503 553 99,6 %

Totalsumma -10 371 367 -10 600 056 -78 418 -10 678 474 -10 210 089 95,6 %
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§17 DELGIVNINGAR 

InvN § 17/ 29.3.2022 

• Kommunalförbund, gemensamma organ 

- NÅUD förbundsfullmäktige 7.4.2022 

• Landskapsregeringen 

- Utredning om eventuell överföring av långvarig institutionsvård för 65 år 
och äldre till Ålands hälso- och sjukvård offentliggjord 2.3.2022 

- Behov av rikets myndigheters insatser på Åland med anledning av 
massflykten från Ukraina 

• Övrigt 

- Protokoll från den norråländska arbetsgruppen för äldreomsorg 
10.3.2022 

 

Förslag:  
Invånarnämnden antecknar informationen till kännedom. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

§ 18 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION 

InvN § 18/ 29.3.2022 
• Nästa möte InvN  

• Behov av översyn av lekredskap och gårdsmiljöer vid daghemmen 

Beslut:  

Nästa möte hålls 19 april 2022 kl.17.00.  

Invånarnämnden uppmärksammar samhällsnämnden och kommunstyrelsen på 
behovet av åtgärder av lekredskap och gårdsmiljöer vid daghemmen. 

§ 19 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

InvN § 19/29.3.2022 

Beslut: 

Sammanträdet förklarades avslutat kl. 18.30 

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: §§ 14–19 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet: §§ 11–13 
 
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: §§ 11–13 
 
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:   
 


