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Intygar Carolina Frisk, Personal- och servicechef

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 24.9.2019

§ 54 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
InvN § 54/ 24.9.2019
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn
till antalet närvarande.
Beslut: Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och
beslutfört.
------------§ 55 PROTOKOLLJUSTERARE
InvN § 55/ 24.9.2019
Utses protokolljusterare.
Beslut: Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Janne Sundin och
Cecilia Berndtsson.
Justering sker 25.9.2019 kl.19.00, kommungården
------------§ 56 FÖREDRAGNINGSLISTAN
InvN § 56/ 24.9.2019
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur.
Beslut: Invånarnämnden beslutar godkänna föredragningslistan.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 26 september 2019
3 (30)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 24.9.2019

§ 57 KVARTALSRAPPORT 2 ÅR 2019 INVÅNARNÄMNDEN
InvN § 57/ 24.9.2019
•Bilaga 1: Kvartalsrapport 2 år 2019 Invånarnämnden, per den 30.6.2019
Budgetuppföljning för verksamhetsenheterna samt allmänna synpunkter.
•Invånarnämndens förvaltning
•Socialvård
•Äldreomsorg
•Barnomsorg
•Skola och fritidshem
•NÅHD
•Kultur och fritid
•Centralkök

Personal- och servicechefens förslag: Att invånarnämnden antecknar kvartalsrapporten per den 30.6.2019 för kännedom.
Beslut: Enligt förslag.
------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 26 september 2019
4 (30)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 24.9.2019

§ 58 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022 INVÅNARNÄMNDENS FÖRVALTNING
InvN § 58/ 24.9.2019

•Bilaga 2: Vart är vi på väg? Budgetdirektiv för år 2020.
•Bilaga 3: Budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, Invånarförvaltning
Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiven för 2020 den 5.6.2019 § 110. Enligt
dessa direktiv sätts fokus på mätbara politiska målsättningar och max 2-3
verksamhetsmål. Budgetramen utgår från bokslut 2018. När det gäller investeringar
uppmanas till strikta prioriteringar som i första hand utgår från tidigare äskade
åtgärder och projekt som återfinns i den gällande ekonomiplanen för åren 20202021. Utrymme för investeringar är ytterst begränsat. Utöver 2-3 mål per
verksamhetsområde ska kommunen som helhet ha 2-3 för året specifika
fokusområden som ska genomsyra all verksamhet.
Personal- och servicechefens förslag: Att invånarnämnden godkänner budgetförslaget för invånarnämndens förvaltning 2020 och ekonomiplan 2021-2022 och
överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 26 september 2019
5 (30)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 24.9.2019

§ 59 OMDISPONERING MELLAN KOSTNADSSTÄLLEN (INOM RAM) FÖR
SOCIALVÅRDEN
InvN § 59/ 24.9.2019
Kommunfullmäktige (13.6.2019 § 37) har beviljat utökning av ram om 191 865 euro
för att täcka dygnskostnader inom barnskyddet. Totalt uppgick de budgeterade
medlen på kostnadsställe 21 711 till 255 045 euro. För årets sju första månader har
kostnaderna uppgått till 136 849,89 euro. Sjukvården har beviljat
betalningsförbindelse (8.7.2019) för en del av kostnaden. Sjukvårdens andel beräknas
uppgå till 51 460 euro för 2019. Andelen betalas till kommunen.
Kostnaderna för handikappservice är högre än budgeterat till följd av att en del av
kostnaderna för personlig assistans, av oklar orsak, saknas i budgeten. Kostnaderna
är färdtjänst ser också ut att bli högre än budgeterat.
I budgetförslaget för 2020 föreslås ökade kostnader för anskaffning av redskap,
maskiner och anordningar som personen med funktionsnedsättning behöver för att
klara de dagliga funktionerna och ändringsarbeten/anpassning av dessa. Av denna
orsak bedöms det som positivt om också minst en av dessa anskaffningar kan göras
under 2019.
Av ovanstående orsaker föreslås därmed att 51 460 euro omdisponeras från
barnskyddet till handikappservice.
Socialchefens förslag: Invånarnämnden omdisponerar 51 460 euro från
kostnadsstället institution barnskydd (21 711) till kostnadsställe handikappservice
(24 040).

Beslut: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 26 september 2019
6 (30)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 24.9.2019

§ 60 FÖRSLAG TILL TAXOR OCH AVGIFTER FÖR SOCIALVÅRDEN
InvN § 60/ 24.9.2019
•Bilaga 4: Socialvård, arvoden och kostnadsersättning
Arvodena och kostnadsersättningarna för stödpersoner/familjer föreslås kvarstå
enligt tidigare modell och summor. Arvode och kostnadsersättning för stödpersoner
och stödfamiljer är inte fastställt i lag.
Under 2019 har intressebevakare inom barnskyddet inte anlitats, arvodet föreslås
behållas oförändrat inför 2020. Dock bör noteras att arvodet är lågt i jämförelse
med andra kommuner och Rädda barnens riktlinjer.
Arvodet och kostnadsersättning för familjehem fastställs enligt lagens krav. I
kommunen tillämpas tre olika nivåer som årligen indexjusteras. Indexjusteringen för
2020 är ännu inte fastställd.
Stöd för närståendevård samt avlösarservice har infogats i stadgan. I kommunen
tillämpas tre olika nivåer som årligen indexjusteras. Indexjusteringen för 2020 är
ännu inte fastställd.
Socialchefens förslag: Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att arvoden
och kostnadsersättningar fastställs enligt bilaga. Dock så att de indexjusteras inför
2020 i enlighet med direktiv från ÅSUB samt social- och hälsovårdsministeriet,
avrundat upp till närmaste hela euro.
Beslut: Enligt förslag.

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

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 26 september 2019
7 (30)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 24.9.2019

§ 61 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022, SOCIALVÅRDEN
InvN § 61/ 24.9.2019
•Bilaga 5: Budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, Socialvård
Kommunstyrelsen har fastställt budgetdirektiv för 2020, ramen för socialvården
uppgår till 1 972 071 euro.
Socialchefen har uppgjort ett förslag till budget. Förslaget är -2 230 233 euro och
därmed totalt 258 162 euro över budgetramen.
Noteras att Ålands omsorgsförbund ännu inte har inkommit med sitt förslag till
budget för 2020 varvid kostnader för specialomsorg med största sannolikhet
kommer att öka. Kända förändringar (ökad dagverksamhet och korttidsvård) ingår
dock i socialvårdens förslag till budget.
Socialchefens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslaget och sänder det
till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 26 september 2019
8 (30)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 24.9.2019

§ 62 ÄLDIS SOM STÖDSERVICE/E-HEMSERVICE
InvN § 62/ 24.9.2019
Den s.k. e-hemservicen fungerar som komplement till den traditionella hemservicen
och bidrar genom sin effektivisering och kostnadsreducering till att personalen kan
tillbringa en större del av sin arbetsdag i kontakt med klienterna, antingen fysiskt
eller digitalt.
Några exempel på användningsområden inom hemtjänsten:
-behov av fler tillsyner än vad som kan erbjudas fysiskt
-påminnelser som att ta mediciner, äta eller tid som ska passas
-uppmuntran, guidning, instruktion ges som hjälp till självhjälp
-extra stöd vid hemkomst efter t.ex. sjukhusvistelse
-klienter som är i behov av mycket tillsyn och stöd men inte vill ha intrång i sin
personliga sfär.
Till budget 2019 avsattes ett anslag för att införa Äldis-Äldreomsorg på distans
under året. Diskussioner har förts med Äldis koordinator och äldreomsorgen. Nu är
äldreomsorgen i Finström beredda att starta upp Äldis.
Äldreomsorgsledaren har berett ärendet.
Personal- och servicechefens förslag: Att Finströms kommun ingår avtal med
Jomala kommun och att Äldis (Äldreomsorgen på distans) införs under hösten 2019
samt överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 26 september 2019
9 (30)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 24.9.2019

§ 63 FÖRSLAG TILL TAXOR OCH AVGIFTER FÖR ÄLDREOMSORGEN
InvN § 63/ 24.9.2019
•Bilaga 6: Förslag till avgifter inom äldreomsorgen.
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.
Äldreomsorgsledaren har berett ärendet.
Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att hyrorna på Rosengård och Linneastugan höjs med 1,13% enligt
konsumentprisindex Åland januari 2019/2018. Övriga taxor och avgifter fastställs
enligt bilaga 6. Indexjusteringar fastställs i slutet på året.
Beslut: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 26 september 2019
10 (30)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 24.9.2019

§ 64 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022, ÄLDREOMSORGEN
InvN § 64/ 24.9.2019
•Bilaga 7: Budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, Äldreomsorgen

Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2020 den 5.6.2019 § 110. Enligt
dessa direktiv skall budgetramen utgå från bokslut år 2018.
Ansvariga tjänstemän har tagit fram ett budgetförslag för äldreomsorgen och
äldreomsorgsledaren har berett ärendet.
Motiveringar till avvikelser:
-Anslaget för Rosengårds konto har överskridits, men ökningen är på grund av
lönehöjningar enligt avtal
-Folkhälsan har budgeterats utgående för tre personer, tidigare två
-Oasens anslag gäller för tolv personer år 2020, varav fem är demensvård och sju är
institutionsvård. Det är samma som för år 2019, men av någon oklar anledning har
anslaget för demensvård fallit bort för år 2019
-Äldis är utanför ramen eftersom den inte fanns med i bokslut 2018.
Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag
2020 och ekonomiplan 2021-2022 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för
vidare behandling.

Beslut: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 26 september 2019
11 (30)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 24.9.2019

§ 65 FÖRSLAG TILL TAXOR OCH AVGIFTER FÖR BARNOMSORGEN
InvN § 65/ 24.9.2019
•Bilaga 8: Förslag till barnomsorgstaxa för barnomsorgen
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.
Avgifter inom barnomsorgen uppbärs enligt fastställd taxa. Grunderna för taxan
finns i §§ 22-23 i barnomsorgslagen för landskapet Åland 2011:86 samt i
landskapslagen om ändring av barnomsorgslagen för landskapet Åland 2017:56.
Avgiften bestäms procentuellt utgående från familjens storlek och inkomster. Den
högsta avgiften för heldagsvård är 240 euro i månaden per barn och den lägsta
avgiften som tas ut är 10 euro i månaden per barn.
Kommunens barnomsorgstaxa reviderades inför år 2018. Inga förändringar föreslås
inför budgetår 2020. En ny lagstiftning gällande barnomsorgen är på kommande och
förväntas träda i kraft fr.o.m. januari 2021, denna kommer att innebära förändringar i kommunens taxa för barnomsorgen.
Barnomsorgschefens förslag: Föreslås att invånarnämnden godkänner förslaget för
barnomsorgstaxa fr.o.m. 01.01.2020 enligt bilaga samt överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 26 september 2019
12 (30)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 24.9.2019

§ 66 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022, BARNOMSORGEN
InvN § 66/ 24.9.2019
•Bilaga 9: Budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, Barnomsorgen

Barnomsorgens budget omfattar barnomsorg i daghem (inklusive barnomsorgens
förvaltning) och övrig barnomsorg.
Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2020 den 5.6.2019 § 110.
Motiveringar till avvikelser:
-Utökning av kostnader för kundtjänster köpta av övriga har höjts med hänvisning
till nyttjande av Waldorfbarnträdgården
-Utökning av lönekostnader p.g.a. nytillkomna behov
-Genomförda löneförhöjningar är inte beaktade i ramen
Barnomsorgschefens förslag: Föreslås att invånarnämnden godkänner
budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022 och överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen för vidare behandling.

Beslut: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 26 september 2019
13 (30)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 24.9.2019

§ 67 FÖRSLAG TILL TAXOR OCH AVGIFTER FÖR KÄLLBO SKOLA OCH
FRITIDSHEMSVERKSAMHET
InvN § 67/ 24.9.2019
•Bilaga 10: Förslag till taxor och avgifter för skola och fritidshemsverksamhet.
Enligt förvaltningsstadgan för Finströms kommun 47 §, punkt 11, skall nämnden
initiera ändringar av stadgor, instruktioner och taxor som andra organ beslutar om
samt ansvarar för att övriga taxor och allmänna direktiv hålls aktuella.
Källbo skola och fritidshemsverksamheten har indexjusterat de avgifter som kan
justeras med 1,13 % (konsumentprisindex Åland januari 2019/januari 2018).
Skoldirektörens förslag: Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att taxor
och avgifter för år 2020 fastställs enligt förslaget i bilaga 10.

Beslut: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 26 september 2019
14 (30)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 24.9.2019

§ 68 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022 FÖR SKOLA OCH
FRITISHEM
InvN § 68/ 24.9.2019
•Bilaga 11: Budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, Skola och fritidshem
•Bilaga 12: Budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, NÅHD

Kommunstyrelsens fastställde budgetdirektiv för 2020 den 5.6.2019 § 110.
De ansvariga tjänstemännen har tagit fram ett budgetförslag för Källbo skola och
fritidshemmet utifrån den givna ramen på -1 646 766 euro, förslaget ligger 107 679
euro över ram pga. utökningar av personal och ökade materialkostnader.
NÅHD:s budget behandlas i förbundsstyrelsen 25 september och i förbundsfullmäktige 7 november. För NÅHD har Finström satt ramen till -1 607 742 euro och
förslaget ligger på - 1 823 397 euro.
Budgetförslaget presenteras av skolföreståndare Sofi Ekholm och skoldirektör
Cecilia Johansson.
Skoldirektörens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2020 och
ekonomiplan 2021-2022 och skickar dem vidare till kommunstyrelsen för vidare
behandling.

Beslut: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 26 september 2019
15 (30)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 24.9.2019

§ 69 KÄLLBO SKOLAS ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET
InvN § 69/ 24.9.2019
•Bilaga 13: Arbetsplan 2019-2020
Skol- och elevuppgifter 2019-2020 (13 a)
Läromedelsförteckning 2019-2020 (13 b)
Enligt 20 § i grundskolelagen för landskapet Åland skall ”varje skola varje år göra
upp en arbetsplan som baserar sig på läroplanen. Arbetsplanen skall godkännas av
skolnämnden och tillställas landskapsregeringen för kännedom. I arbetsplanen skall
finnas närmare bestämmelser om skolans verksamhet under läsåret.”
Skolföreståndare Sofi Ekholm presenterar förslaget till arbetsplan för Källbo skola
läsåret 2020-2021 med tillhörande bilagor.
Skoldirektörens förslag: Invånarnämnden godkänner arbetsplanen och de bilagor
som skolföreståndaren för Källbo skola tagit fram för läsåret 2019-2020.
Arbetsplanen med tillhörande bilagor tillställs utbildnings- och kulturavdelningen
vid Ålands landskapsregering för kännedom.

Beslut: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 26 september 2019
16 (30)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 24.9.2019

§ 70 MEDBORGARINSTITUTETS KOSTNADER 2020
InvN § 70/ 24.9.2019
Avgiften för Medis (Medborgarinstitutet) ligger som grund för budgetförslaget
2020. Under två år har kommunerna fått extra bidrag från LR (8879 euro) för att
uppväga en del av den kostnadsökning som uppstod för kommunerna 2018 då man
minskade ner bidraget direkt till Medis.
På en direkt fråga till finansavdelningen (september 2019) finns inga beslut på att
utbetalningen kommer att fortgå. Därför blir ökningen i budgetförslaget jämfört
med ramen: 16907 euro, vilket är omöjligt att spara in från andra konton inom
kultur och fritid.
Biblioteks- och kulturchefens förslag: Att budgetramen utökas med 16907 euro och
ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 26 september 2019
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INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 24.9.2019

§ 71 FÖRSÄLJNING AV FRITIDSLEDARTJÄNSTER
InvN § 71/ 24.9.2019
•Bilaga 14:

Avtalsförslag

Geta och Vårdö kommun har under våren inkommit med förfrågan om att få köpa
fritidsledartjänster beträffande gemensamma aktiviteter som anordnas av
Fritidsledarna på Åland under helger och lov. Det rör sig om 7-10 aktiviteter per år.
Ansvarig fritidsledare förslag: Att Finströms kommun tecknar avtal med Geta och
Vårdö kommun enligt avtalsförslaget som gäller från 15.10.2019.
Beslut: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 26 september 2019
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INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 24.9.2019

§ 72 FÖRSLAG TILL TAXOR OCH AVGIFTER, KULTUR OCH FRITID
InvN § 72/ 24.9.2019
•Bilaga 15: Förslag till taxor och avgifter för kultur och fritid.
Enligt förvaltningsstadgan för Finströms kommun 47 §, punkt 11, skall nämnden
initiera ändringar av stadgor, instruktioner och taxor som andra organ beslutar om
samt ansvarar för att övriga taxor och allmänna direktiv hålls aktuella.

Biblioteks- och kulturchefens förslag: Taxor och avgifter för Kultur och fritid
godkänns enligt bilaga 15. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare
behandling.
Beslut: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 26 september 2019
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INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 24.9.2019

§ 73 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022, KULTUR OCH
FRITID
InvN § 73/ 24.9.2019
•Bilaga 16: Budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, kultur och fritid
•Bilaga 17: Investeringsförslag /gräsklippare för fritid
Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2020 den 5.6.2019 § 110.
Motiveringar till avvikelser:
-Kommunens andel av MEDIS kostnaderna steg under 2018 men uppvägdes av ett
tillfälligt bidrag från LR. Beslut om motsvarande bidrag för 2020 finns inte varför
ökningen jmf med ramen blir stor och omöjlig att uppvägas av indragningar på
andra konton.
-Tidigare bokutgivningar (Godbyboken och Finströmsboken) har inbringat
försäljningsinkomster som vi inte kan räkna med inför 2020.
Biblioteks- och kulturchefens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag
2020 och ekonomiplan 2021-2022 samt investeringsförslag enligt bilaga och
överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut: Enligt förslag.
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INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 24.9.2019

§ 74 BUDGETFÖRSLAG 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022, CENTRALKÖK
InvN § 74/ 24.9.2019
•Bilaga 18: Budgetförslag 2020 och ekonomiplan 2021-2022, Centralkök
•Bilaga 19: Investeringsförslag/ stekbord centralköket
Kommunstyrelsens fastställde budgetdirektiv för 2020 den 5.6.2019 § 110.
Enligt dessa direktiv skall budgetramen utgå från bokslut år 2018.
Ansvariga tjänstemän har tagit fram ett budgetförslag för centralköket.
Budgetförslaget presenteras av bespisningschefen.
Motiveringar till avvikelser:
-förhöjda personalkostnader p.g.a. allmänna löneförhöjningar
-inköpspriset på livsmedel har höjts
-centralköket innefattas även av Rosengårds kök och Källbo skolas kök. Förmän är
bespisningschef och ansvarig kock.
Bespisningschefens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2020 och
ekonomiplan 2021-2022 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare
behandling.
Beslut: Enligt förslag.
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på kommungården i Godby
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INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 24.9.2019

§ 75 DELGIVNINGAR
InvN § 75/ 24.9.2019
• Kommunfullmäktige i Jomala 39 § 27.8.2019: Tillfällig gemensam
integrationssamordnare. Avtalet förlängs till och med 30.6.2020, med Jomala
kommun som huvudman.
•Fastställande av implementeringsplan 2019-2022. LR beslut 182 U2, 30.8.2019.
Bilaga 183 U2, ÅLR 2019/5212.
•Kommunstyrelsen i Finström § 154 11.9.2019: Kommunstyrelsen tar till kännedom
utförd utredning om fritidsverksamheten i Finström kommun enligt bilaga och ger
förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till ändringar i styrdokument och övriga
åtgärder som förutsätts för att permanenta nuvarande upplägg i enlighet med
utredningens rekommendationer.
•Följebrev från ekonomichefen.
• Ålands landskapsregering: Brev, ”Ändringar i specialomsorgslagen” 28.7.2019.
•Social- och hälsovårdsministeriet: Kommuninfo 5/2019 ”Lag om ändring av lagen
angående vårdnad om barn och umgängesrätt träder i kraft 1.12.2019”.
•Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet: Brev, ”Rekrytering av socialarbetare”, Dnr
2018-611-1, enkäten besvarad 26.8.2019. Brev, ”Uppföljning av behandlingstider för
utkomststöd 2019”, Dnr 2019-612-1 (undersökningsperioden är 1.11-1.12.2019).
Myndighetsbeslut, ”Tillsyn av behandlingstider inom barnskyddet”, Dnr 2019-505-1.
•Ålands fountainhouse r.f./Pelaren. Brev, ”Redovisning för besök under perioden 1.130.6.2019” samt bilagor, inkom 11.7.2019. Finström har 68 besök (a´ 42 euro/besök).
•Övrigt:
Kommunernas socialtjänst: Heldag med bl.a. studiebesök från Borgå socialvård
28.8.2019, samtliga socialkansliet inbjuda.
Kommunernas socialtjänst: Omsorgsdirektör K Dahlman tillsammans med C
Berndtsson besökte socialkansliet och personalen den 14.8.2019.

Protokolljusterarnas signaturer
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INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 24.9.2019

Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden antecknar informationen till
kännedom.

Beslut: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 26 september 2019
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INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 24.9.2019

§ 76 DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT
InvN § 76/ 24.9.2019
Tjänstemannabeslut ska tillställas överordnat kollegialt organ till kännedom
kvartalsvis i formen av ett anmälningsärende.

SOCIALFÖRVALTNING, ÄLDREOMSORG, BARNOMSORG
Socialkansli, pers.beslut 2019
§§ 28-52 PE
Barnatillsyn 2019
§§ BT 2190015-2190033
Utkomststöd 2019
§§ U 2190067-2190119
Förebyggande utk.stöd 2019
§§ FU 2190008-21900018
Barnskydd 2019
§§ BS-PE 2190020-2190023
§§ BS-MB2190022-2190030
Närståendestöd 2019
§§ Närst 2190003-2190007
Socialt arbete 2019
§§ Soc 219006-2190008Handikappserv. o. spec.oms
§§ H- PE 2190011-2190025
2019
§§ SVL-PE 2190005-2190010
Tjänstemannabeslut
§§ 102-245
Barnomsorg, pers
§§ 61- 128 MG
Barnomsorg, placering
§§ BO 2190149-2190166 MG
Barnomsorg, avgifter
§§ BOA 2190155-2190161 MG
Godby daghem, pers 2019
§§ 100- 184 GB
Emkarby daghem, pers 2019
§§ 1-40 A-KE
Pålsböle daghem, pers 2019
§§ 41-77 G-MD
Hemvårdsstöd
§§ 1-21
Moderskapsunderstöd
§§
SKOLA
Tjänstemannabeslut/C.J
Tjänstemannabeslut/S.E

Protokolljusterarnas signaturer

§§ 20-35
§§ 162-284
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INVÅNARNÄMNDEN
KULTUR OCH FRITID
Tjänstemannabeslut, pers
Tjänstemannabeslut
CENTRALKÖK
Tjänstemannabeslut, pers

PERSONAL- OCH SERVICECHEF
Tjänstemannabeslut, pers

PROTOKOLL NR 5/ 24.9.2019

§§ 8-16 I-L.A
§§ 4-10 M.A

§§ 38-49 T-M.P
§§ 1-32 M.B

§§ 17-21, 23-24, 26-29, 32, 34, 36-39, 41, 43-44.

Personal- och servicechefens förslag: Tjänstemannabesluten antecknas till
kännedom.

Beslut: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 26 september 2019
25 (30)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 24.9.2019

§ 77 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION
InvN § 77/ 24.9.2019
Mötestider för invånarnämnden:
Tisdag 5.11.2019 kl. 18.30, Kommungården
Tisdag 10.12.2019 kl.18.30, Kommungården

Beslut: Mötestiderna antecknas till kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer
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på kommungården i Godby
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INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 24.9.2019

§ 78 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
InvN §78/ 24.9.2019
Beslut:
Sammanträdet förklarades avslutat kl. 19.20.
Besvärsanvisning bifogas protokollet.

Protokolljusterarnas signaturer
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INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 24.9.2019

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: §§ 57-70, 72-78
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen
kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: §§ 54-56, 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: §§ 54-56, 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

PROTOKOLL NR 5/ 24.9.2019

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

PROTOKOLL NR 5/ 24.9.2019

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:
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