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Ärenden: 

 
§ 30 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 

§ 31 PROTOKOLLJUSTERING 3 

§ 32 FÖREDRAGNINGSLISTAN 3 

§ 33 TJÄNSTEBESKRIVNING FÖR LEDANDE FRITIDSPEDAGOG 4 

§ 34 VAL AV LEDANDE FRITIDSPEDAGOG 5 

§ 35 VAL AV SKOLFÖRESTÅNDARE 6 

§ 36 BUDGETRAMAR 2023 OCH INVESTERINGSÄSKANDEN 2023–2025 7 

§ 37 DELGIVNINGAR 8 

§ 38 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION 8 

§ 39 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 8 

 

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

 
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla den 11 maj 2022. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 18 maj 2022. 

 

Intygar Ann-Katrine Silfvernagel 
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§ 30 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

InvN § 30/ 17.5.2022 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  

Beslut:  
Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 

 

§ 31 PROTOKOLLJUSTERING 

InvN § 31/ 17.5.2022 
Utses protokolljusterare.  

Beslut:  
Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Erica Ponthin och Bodil 
Rådland. 

 

§ 32 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

InvN § 32/ 17.5.2022 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 

  

Beslut:  

Föredragningslistan godkänns utan ändringar. 
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§ 33 TJÄNSTEBESKRIVNING FÖR LEDANDE FRITIDSPEDAGOG  

InvN § 23/ 17.5.2022 
 

Bilaga 1 Tjänstebeskrivning 

 

Vid Källbo fritidshemsverksamhet finns en tjänst som föreståndare för 
fritidshemsverksamheten inrättad.  
 
I landskapslag för barnomsorg och grundskola (2020:32) förtydtydligas i Del V 1 kap § 2 att 
en daghems- eller skolföreståndare eller en rektor ansvarar för fritidshemsverksamhet. För 
respektive enhet kan en vice föreståndare eller vice rektor utses som fungerar som 
ställföreträdande ledare. På ett fritidshem som har fler än 12 barn ska det finnas minst en 
fritidspedagog med högskoleexamen (2020: 32 del II §9) enligt behörighet ÅLF 2020:99 § 
21.  
 
Fritidshemsverksamheten lyder i lagen under barnomsorgen och fritidshemsavgiften är en 
barnomsorgsavgift. Verksamheten däremot är riktad till skolans elever, i första hand i åk 1-
2. Fritidshemsverksamheten erbjuder dagtid under skoldagarna omsorg och en meningsfull 
fritid för barn och ungdomar som har rätt till det enligt bestämmelserna i lagen (§ 7). 
 
Källbo skolas fritidshem, med 44 platser och 6 personal erbjuder såväl morgon- som 
eftermiddagsverksamhet för skolans elever från veckan innan skolstart i augusti fram till 
midsommar efter läsårets slut.  
 
Med anledning av omorganisation i kommunen för att uppfylla lagkraven behöver 
tjänstebeskrivningen ändras från föreståndare för fritidshemsverksamheten till ledande 
fritidspedagog. Kompetenskrav, arbetstid och löneinplacering är det samma.  
 

Utbildningschefens förslag:  

Invånarnämnden fastställer tjänstebeskrivning för ledande fritidspedagog. 

  

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 34 VAL AV LEDANDE FRITIDSPEDAGOG  

InvN § 34/ 17.5.2022 
 

Bilaga 2  Sammanställning av sökande 

  

En tjänst som föreståndare vid Källbo fritidshemsverksamhet 78,43% av heltid från 
1.8.2022 har varit utannonserad i lokaltidningarna och på AMS.  

 

I landskapslag för barnomsorg och grundskola (2020:32) förtydtydligas i Del V 1 kap 
§ 2 att en daghems- eller skolföreståndare eller en rektor ansvarar för 
fritidshemsverksamhet. För respektive enhet kan en vice föreståndare eller vice 
rektor utses som fungerar som ställföreträdande ledare. På ett fritidshem som har 
fler än 12 barn ska det finnas minst en fritidspedagog med högskoleexamen (§9).  

 

Under tiden tjänsten varit utannonseras har Finström påbörjat omorganisation i 
kommunen för att uppfylla lagkraven i landskapslag för barnomsorg och grundskola 
(2020:32). Tjänstebeskrivningen har ändrats från föreståndare för 
fritidshemsverksamheten till ledande fritidspedagog. Kompetenskrav, arbetstid och 
löneinplacering är det samma.  

 

Vid ansökningstidens slut har tjänsten sökts av fem personer, varav en med full 
behörighet som fritidspedagog enligt behörighetskraven i ÅFS 2020:99 § 21.   

 

Den behöriga sökanden, Tatjana Berglund (fritidspedagog Stockholm 1999), har varit 
anställd som barnskötare vid Källbo fritidshemsverksamheten sedan 2008 och har 
under senaste året vikarierat som föreståndare för fritidshemmet.  

 

Utbildningschefens förslag:  

Invånarnämnden utser Tatjana Berglund till tjänsten som ledande fritidspedagog vid 
Källbo fritidshemsverksamhet 78,43% av heltid från 1.8.2022. Lön enligt AKTA, 
straffregisterutdrag uppvisat. Ingen prövotid tillämpas då personen arbetat i 
kommunen sedan 2008. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 35 VAL AV SKOLFÖRESTÅNDARE 

InvN § 35/ 17.5.2022 
 

En tjänst som skolföreståndare vid Källbo skola från 1.8.2022 har varit utannonserad 
i lokaltidningarna och på AMS.  

 

Vid ansökningstidens slut har tjänsten sökts av en person. Personen är behörig enligt 
behörighetskraven i ÅFS 2020:99 § 23; 

 

Behörig som rektor, biträdande rektor och skolföreståndare är den som 

1) är behörig som lärare i någon av de årskurser som ifrågavarande skola omfattar, 

2) har avlagt studier i ledarskap och/eller förvaltning som omfattar minst 25 
akademiska poäng eller en examen i undervisningsförvaltning som omfattar 15 
studiepoäng samt 

3) har avlagt ett godkänt prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning och 
som 

4) har tillräcklig erfarenhet av läraruppgifter. 

 

Utbildningschefen har i samråd med invånarnämndens ordförande valt att gå vidare 
med rekryteringen med motivering att den sökande är behörig och att det är svårt 
att rekrytera behöriga skolföreståndare.  

 

Invånarnämndens ordförande, utbildningschefen och vice föreståndaren vid Källbo 
skola har genomfört en intervju med den sökande.   

 

Den behöriga sökanden, Niclas Hage (Ped.Mag Vasa 1993), har varit anställd som 
klasslärare i Finström sedan 1993. Under de två senaste läsåren har Niclas vikarierat 
som skolföreståndare i Källbo skola.   
 

Konstateras: 

Niclas Hage anmäler och beviljas jäv. 
 

Utbildningschefens förslag:  

Invånarnämnden utser Niclas Hage till tjänsten som skolföreståndare vid Källbo skola 
från 1.8.2022. Lön enligt UKTA- skolledaravtalet (Ål), straffregisterutdrag uppvisat. 
Ingen prövotid tillämpas då personen arbetat i kommunen sedan 1993.  

 

Beslut:  

Enligt förslag.  
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§ 36 BUDGETRAMAR 2023 OCH INVESTERINGSÄSKANDEN 2023–2025 

InvN § 36/ 17.5.2022 
 

Bilaga 3 Sammanställning kända förändringar inom driftsbudget 2023 och 
investeringsäskanden 2023–2025 

 

Kommunstyrelsen (KS §67/27.4.2022) begär nämndernas utlåtande om kända 
förändringar inom driften år 2023 inför fastställande av budgetramar och 
investeringsäskanden för åren 2023–2025. Kommunstyrelsen önskar utlåtandet inom 
maj månad.  

 

Verksamhetscheferna har sammanställt de kända förändringarna och 
investeringsäskanden i bilaga 3. 

 

Sammantaget kan konstateras att nämndens två största verksamhetsområden, 
barnomsorg och skola samt äldreomsorg står inför förändringar och där tillhörande 
utmaningar i och med ny lagstiftning som är svår att sätta kostnader på idag. 
Verksamhetscheferna trycker även på att 2021 var ännu ett pandemiår där fler saker 
inte har kunnat utföras. 

 

Ekonomichefens förslag: 

Invånarnämnden delger kommunstyrelsen sammanställningen av de kända 
förändringarna och investeringsäskanden i bilaga 3 och uppmärksammar 
kommunstyrelsen på att nämndens två största verksamhetsområden, barnomsorg 
och skola samt äldreomsorg står inför förändringar och där tillhörande utmaningar i 
och med ny lagstiftning som är svår att sätta kostnader på idag. Invånarnämnden 
konstaterar även inför kommunstyrelsen att verksamhetscheferna lyfter att 
budgeten för år 2022 är bättre riktgivande än bokslut år 2021 på grund av pandemin. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 37 DELGIVNINGAR 

InvN § 37/ 17.5.2022 

• Kommunalförbund, gemensamma organ 

• Landskapsregeringen 

• Övrigt 

o Budgetuppföljning Q1 

 

Förslag:  
Invånarnämnden antecknar informationen till kännedom. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

§ 38 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION 

InvN § 38/ 17.5.2022 
• Diskussion kring nya barnomsorgs- och grundskolelagen 

• Nästa möte InvN 14 juni 2022 

Beslut: 

Information kring barnomsorgs- och grundskolelagen antecknades till kännedom 
och nästa möte hålls 14 juni 2022. 

§ 39 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

InvN § 3X/17.5.2022 

Beslut: 

Sammanträdet förklarades avslutat kl. 19:03. 

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: §§ 36-39 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet: §§ 30-35 
 
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: §§ 30-35 
 
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:   
 


