
 

 
FINSTRÖMS KOMMUN 
 
INVÅNARNÄMNDEN  

 
PROTOKOLL 
 
 

 

 
Nr 
 
3 

 

Tid tisdag den 19 april 2022 kl 17:00-18.30 

Plats Ungdomsgården 

Närvarande Ledamöter: 
 Rögård Christian, ordf. 
 Lundberg Håkan, viceordf. 
 Rådland Bodil 
 Ponthin Erica 
 Karlsson Rolf 
 Bergendahl Camilla 
 Hellsten Fia 

Ersättare: 
 Sundin Janne 

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

Övriga närvarande 
 
 
 
 

 Danielsson Sven-Anders, kommunstyrelsens ordförande 
 Karlsson Leif, kommunstyrelsens representant 
 Sandberg Magnus, kommundirektör §§ 20-26 
 Eklund Ida, ekonomichef 
 Andersson Inger-Louise, biblioteks- och kulturchef 
 Andersson Mattias, fritidsledare 

 

Ärenden §§ 20–29 

Underskrifter Godby den 19 april 2022  
 

 
 Christian Rögård 

Ordförande  
Ida Eklund 
Sekreterare 

Protokolljustering  
 
 

 

 Fia Hellsten 
Protokolljusterare  

Camilla Bergendahl 
Protokolljusterare 

Sammanträdet är kungjort  Godby  den 13 april 2022  

Protokollet framlagt till 
påseende  
 

Godby  den 20 april 2022  

Intygar  
Ann-Katrine Silfvernagel 

 

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den  

   

Underskrift Ann-Katrine Silfvernagel  

    



 
 

 

 
FINSTRÖMS KOMMUN 
 
INVÅNARNÄMNDEN 

 
KALLELSE, ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
 

 
Nr 
 
3 
 

Tid tisdag den 19 april 2022 kl 17:00-18.30 

Plats Ungdomsgården 
 

Ärenden: 

 
§ 20 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 

§ 21 PROTOKOLLJUSTERING 3 

§ 22 FÖREDRAGNINGSLISTAN 3 

§ 23 MEDDELANDE OM UPPSÄGNING 4 

§ 24 KULTURBIDRAG 2022 5 

§ 25 FINSTRÖMS MUSEUM 6 

§ 26 YTTRANDE GÄLLANDE FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV LAGSTIFTNINGEN OM BARNOMSORG OCH 
HEMVÅRDSSTÖD 7 

§ 27 DELGIVNINGAR 9 

§ 28 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION 9 

§ 29 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 9 

 

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

 
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla den 13 april 2022. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 20 april 2022. 

 

Intygar Ann-Katrine Silfvernagel 
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§ 20 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

InvN § 20/ 19.4.2022 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  

Beslut: Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och 
beslutfört. 

§ 21 PROTOKOLLJUSTERING 

InvN § 21/ 19.4.2022 
Utses protokolljusterare.  

Beslut: Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Camilla Bergendahl 
och Fia Hellsten. 

 

§ 22 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

InvN § 22/ 19.4.2022 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 

  

Beslut:  

Föredragningslistan godkänns utan förändringar. 
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§ 23 MEDDELANDE OM UPPSÄGNING 

InvN § 23/ 19.4.2022 
 

Bilaga 1 Uppsägning 

 

Källbo skolas tjänstlediga föreståndare Sofi Ekholm har inkommit med meddelande om 
att hon säger upp sig från tjänsten som skolföreståndare vid Källbo skola.  
 
Föreståndaren har varit förordnas sedan 1.1.2016 vid Källbo skola och innan det varit 
anställd som klasslärare och speciallärare vid skolan. Då anställning varat längre än fem år 
är uppsägningstiden 1 månad.  
 
Från 1.8.2021 är tjänsten inrättad som skolföreståndare i kommunen i enlighet med 
gällande landskapslag för barnomsorg och grundskola 2020:32. 
 
Enligt förvaltningsstadgan för Finströms kommun § 102 fattar invånarnämnden beslut 
gällande anställningar för enhetschefer. 
 

Utbildningschefens förslag:  

Invånarnämnden har mottagit **Sofi Ekholms** meddelande om uppsägning från 
tjänsten som skolföreståndare vid Källbo skola, Finströms kommun. Anställningen 
upphör 30.04.2022. 

 

Beslut: 

Invånarnämnden antecknar uppsägningen till kännedom. 
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§ 24 KULTURBIDRAG 2022 

InvN § 24/ 19.4.2022 
 

Bilaga 2  Kriterier/Ansökan för kultur- och evenemangsbidrag 

  

I budgeten för 2022 finns totalt 1 600 euro att fördela. 

 

Ansökningar om bidrag för midsommarstänger har inkommit från 

  

Förening   Ansökt bidrag Förslag  

Södra Finströms byalag   500 250  

Bergö fiskelag    200 250 

Pålsbölenejdens byalag   400 250 

Föreningen för Norrfinström   Ospec. 250 

 

Ansökan inlämnad 6/4 2022 

Greta Sundström/Birger Karlsson  500 500 

för musikunderhållning på Rosengård   
    ________________________ 

Summa     1 500 euro 

 

Biblioteks- och kulturchefens förslag: 

Ansökningar beviljas enligt förslag under förutsättning att evenemangen gemomförs. 
Även den ansökan som kommit in efter ansökningstidens utgång men ändå innan 
beredningen slutförts, föreslås som godkänd eftersom det finns medel att fördela och 
ändamålet är gott. Ansökningar som inkommit senare beaktas endast om det finns 
särskilda skäl heter det i kriterierna. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 25 FINSTRÖMS MUSEUM 

InvN § 25/ 19.4.2022 
 

Bilaga 3  Beslutsgång 

Bilaga 4  Skrivelse om övertagande, 5/4 2018 

Bilaga 5  Mötesprotokoll från FUF, 12/2 2022 

 

Finströms Museum, beläget i Breidablicks källare har förekommit i diskussionerna 
sedan Kulturgruppen besök i museet sommaren 2017. En dokumentation av Rainer 
Kronstams berättelser kring museet och diverse prylar därifrån har kommunen låtit 
göra som film. Per-Ove Högnäs har producerat.  

 

Sommaren 2018 hade vi museet öppet för allmänheten med timanställd personal, 
dock under mycket begränsad tid. Sommarutställningen i biblioteket 2018 var också 
inlånad från museet. Dock blev det ingen öppethållning sommaren 2019 då personal 
saknades, sen har bistra ekonomiska tider och coronapandemin kommit i vägen. De 
medel som fanns i budgeten för Finströms museum har strukits bort. Något svar om 
officiellt övertagande av museet från Finströms Ungdomsförenings sida har dröjt. 
Dock har vi nu fått ett mötesprotokoll från föreningen där man erbjuder kommunen 
att ta över ansvaret för museet.  

 

Vi har inte några pengar i årets budget men frågan om Finströms Museums framtid 
är fortfarande lika aktuell. Rainer Kronstam har fortfarande visat museet vid 
förfrågan då han ideellt har fungerat som museets syssloman. Frågan är fri, hur 
mycket kan kommunen satsa på att bevara museet i dess nuvarande form och kan 
verksamheten utvecklas och bli mer tillgänglig på något sätt? 

 

Biblioteks- och kulturchefens förslag: 

Kommunen tar över ansvaret för museets tillgångar och tillsätter en museigrupp som 
kan jobba vidare med det praktiska arbetet. Avtal om övertagande bör tecknas med 
Finströms Ungdomsförening och förslagsvis utser nämnden biblioteks- och 
kulturchefen att sköta detta för nämndens del. För att utveckla verksamheten 
behöver vi återinföra Finströms museum i budgeten och sikta på att ha museet öppet 
för allmänheten, om inte inkommande sommar så åtminstone sommaren 2023 eller 
under andra tider som kan tänkas vara aktuella. 

 

Beslut:  

Enligt förslag. Till museigruppen utses Christian Rögård och Inger-Louise Andersson 
och de får mandat att utöka gruppen. 
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§ 26 YTTRANDE GÄLLANDE FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV LAGSTIFTNINGEN OM 

BARNOMSORG OCH HEMVÅRDSSTÖD 

InvN § 26/ 19.4.2022 
 

Bilaga 6 Begäran om yttrande  

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser/lagforslag-
om-andringar-lagstiftningarna-om-barnomsorg-hemvardsstod  

Bilaga 7 Förslag till yttrande 

 

Ålands landskapsregering (ÅLR) har per 1.4.2022 skickat ut ett förslag till ändringar i 
lagstiftningen inom barnomsorg och hemvårdsstöd på remiss. I utskicket anges att 
yttrandet måste vara ÅLR tillhanda senast 14 april 2022 vilket innebär två veckors 
remissrunda. Den korta svarstiden motiveras med att ärendet är brådskande. ÅLR har 
även bjudit in tjänstemän till ett informationstillfälle om de föreslagna ändringarna 
7.4.2022. 

 

Lagförslaget är en direkt konsekvens av de lagändringar som genomförs i riket och 
där fler än 24 lagar berörs. I vissa av dessa har Åland egen lagstiftningsbehörighet, 
exempelvis inom barnomsorgen. Rikets ändringar i systemet med 
föräldradagpenningar träder i kraft den 1 augusti 2022 och det medför ett behov av 
att på Åland göra ändringar av lagstiftningarna om barnomsorg och hemvårdsstöd. 

 

Rikets förändringar beskrivs som en reform av föräldrapenningssystemet och är en 
del av statsminister Sanna Marins regeringsprogram. Dessutom är syftet med 
reformen att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1158 om 
balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare. Rent konkret kan 
sägas är tanken med förändringarna bland annat är att öka flexibiliteten för 
vårdnadshavarna att nyttja föräldraledighet och erhålla föräldrapenning. Med detta 
vill man uppnå ökad jämställhet vid omsorgen av barn samt vid nyttjandet av 
föräldrapenningsledighet. 

 

ÅLR har i oktober 2021 på ett utbildningschefsmöte informerat om att reformen är 
på kommande, att åländsk lagstiftning berörs, och att tidsramen kommer att bli 
pressad. På samma möte informerades i korthet om förslagets innehåll och ÅLR:s 
preliminära konsekvensanalys. Samtidigt efterfrågades utbildningschefernas 
synpunkter på de föreslagna förändringarna. 

 

Några exempel på de föreslagna förändringarna: 

-benämningarna moderskaps-/faderskapspenning slopas, i stället graviditetspenning 
och föräldrapenning 

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser/lagforslag-om-andringar-lagstiftningarna-om-barnomsorg-hemvardsstod
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser/lagforslag-om-andringar-lagstiftningarna-om-barnomsorg-hemvardsstod
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-utökning av föräldrapenningdagarna från 287 till 320 (160 + 160) 

-möjlighet att överlåta föräldrapenningdagarna till den andra vårdnadshavaren 

-flexiblare uttag av föräldrapenningdagar:  högst 4 perioder ber barn 

-subjektiv rätt till barnomsorg på heltid för alla barn 

-partiell föräldrapenning som ger rätt till barnomsorgsplats och möjlighet att arbeta 
upp till 5 timmar per dag 

-utjämningsperiod om 4 veckor 

 

I Finströms kommun har nämnderna rätt att lämna yttranden inom sina 
verksamhetsområden. Peter Holm, utbildningschef i Saltvik och som kommunen i 
dagsläget köper barnomsorgsledartjänster av har tagit fram ett förslag till yttrande. 

 

Ekonomichefens förslag: 

Invånarnämnden delger Ålands landskapsregering bifogat förslag till yttrande och 
sänder det till kommunstyrelsen för kännedom. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 27 DELGIVNINGAR 

InvN § 27/ 19.4.2022 

• Kommunalförbund, gemensamma organ 

- Madeleine Lindblom med Björn Blomqvist som ersättare utsedda som 
kommunens representanter i NÅUDs förbundsstyrelse 

• Landskapsregeringen 

• Övrigt 

 
Förslag:  

Invånarnämnden antecknar informationen till kännedom. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

§ 28 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION 

InvN § 28/ 19.4.2022 
• Diskussion kring ungdoms- och kulturarbetet i kommunen 

• Nästa möte hålls nästa gång i maj enligt kallelse 

Beslut: 

Invånarnämnden antecknar ärendet till kännedom.  

§ 29 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

InvN § 29/19.4.2022 

Beslut: 

Sammanträdet förklarades avslutat kl. 18.30. 

Besvärsanvisning bifogas protokollet. 

  



                                                              INVÅNARNÄMNDEN     MÖTE NR 3/19.4.2022 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 20 april 2022  

 10 (12)  

 

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: §§ 25–29 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet: §§ 20–24 
 
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: §§ 20–24 
 
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:   
 


