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Tid tisdag den 14 juni 2022 kl 17:00 

Plats Kommungården 
 

Ärenden: 

 
§ 40 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 

§ 41 PROTOKOLLJUSTERING 3 

§ 42 FÖREDRAGNINGSLISTAN 3 

§ 43 ANHÅLLAN OM TILLÄGGSMEDEL 4 

§ 44 TJÄNSTEBESKRIVNING FÖR DAGHEMSFÖRESTÅNDARE 5 

§ 45 TJÄNSTEBESKRIVNING FÖR VICE DAGHEMSFÖRESTÅNDARE 6 

§ 46 VAL AV DAGHEMSFÖRESTÅNDARE 7 

§ 47 FÖRSÄLJNING AV BARNOMSORGSPLATSER 8 

§ 48 DELGIVNINGAR 9 

§ 49 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION 9 

§ 50 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 9 

 

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

 
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla den 8 juni 2022. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 15 juni 2022. 

 

Intygar Ann-Katrine Silfvernagel 
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§ 40 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

InvN § 40/ 14.6.2022 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  

Beslut:  
Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 

§ 41 PROTOKOLLJUSTERING 

InvN § 41/ 14.6.2022 
Utses protokolljusterare.  

Beslut:  
Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Håkan Lundberg och 
Camilla Bergendahl. 
  

§ 42 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

InvN § 42/ 14.6.2022 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 

  

Beslut:  

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
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§ 43 ANHÅLLAN OM TILLÄGGSMEDEL 

InvN § 43/ 14.6.2022 
 

Bilaga 1 Assistentbehov Källbo skola 2022–2023 

 

Inför hösten finns ökat behov av olika typer av speciallösningar för elever i Källbo 
skola. Orsaken till att dessa utökningar inte finns budgeterade 2022 är främst 
pandemin, men även det allmänna världsläget som fört med sig en stor psykisk ohälsa 
som visar sig bland annat i att barnen inte kan komma till skolan eller i skolan mår så 
dåligt att de behöver väldigt mycket vuxennärvaro. 
Att undervisningen varit separerade i så kallade "bubblor" under nästan 2 läsår har 
även medfört att det sociala samspelet inte fungerar och vi behöver tid för 
återhämtning. Vidare kan distansundervisning, hur bra Källbo skola än gjorde den, 
inte jämföras med närundervisning. 

 
Pedagogisk personal prioriteras för eleverna, men situationen just nu kräver 
vuxennärvaro i form av elevassistenter. Källbo skola har i basbemanningen 4 
elevassistenter och en extra elevassistent budgeterad för 2022.  

 

Inför hösten finns i Källbo skola behov av utökning med 4 elevassistenter (deltid), 
totalt utökning med 269,3% för 5 månader till en totalkostnad om 40 000€. 

 

Enligt fastställd budget 2022 får anställningar endast ske inom ramen för de för 
ändamålet i budget fastställda medlen och antalet anställda. Nämnderna skall göra 
en behovsprövning inför varje anställning. Omdisponering som ökar eller minskar 
löneanslaget (lönekostnader och lönebikostnader) jämfört med den ursprungliga 
budgeten men som inte påverkar resultatområdets nettoanslag skall tillställas 
kommunstyrelsen för godkännande. Förflyttningar mellan budgetramar, drift och 
investering samt eventuella tilläggsbudgeter skall alltid sedan godkännas av 
fullmäktige. 

 

Utbildningschefens förslag:  

Invånarnämnden omfattar Källbo skolas äskande om utökning av fyra elevassistenter, 
269,3% för 5 månader och anhåller till kommunstyrelsen om tilläggsanslag på 
40 000€ för utökade personalkostnader.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 44 TJÄNSTEBESKRIVNING FÖR DAGHEMSFÖRESTÅNDARE 

InvN § 44/ 14.6.2022 
 

Bilaga 2  Tjänstebeskrivning 

  

Finström står inför en omorganisation av utbildningsväsendet. Föreslagen 
organisation bygger på att utbildningschefen är föredragande i utbildningsfrågor i 
invånarnämnden. Källbo skola sköts av skolföreståndaren och kommunens 
barnomsorg av en gemensam daghemsföreståndare. På respektive enhet inom 
barnomsorgen finns vice daghemsföreståndare/ledande fritidspedagog med ansvar 
för enheten.  

 

Tjänstebeskrivning för daghemsföreståndare behöver uppdateras enligt bilaga.  

 

Utbildningschefens förslag:  

Invånarnämnden fastställer tjänstebeskrivning för daghemsföreståndare. 

  

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 45 TJÄNSTEBESKRIVNING FÖR VICE DAGHEMSFÖRESTÅNDARE 

InvN § 45/ 14.6.2022 
 

Bilaga 3  Tjänstebeskrivning 

  

Finström står inför en omorganisation av utbildningsväsendet. Föreslagen 
organisation bygger på att utbildningschefen är föredragande i utbildningsfrågor i 
invånarnämnden. Källbo skola sköts av skolföreståndaren och kommunens 
barnomsorg av en gemensam daghemsföreståndare. På respektive enhet inom 
barnomsorgen finns vice daghemsföreståndare/ ledande fritidspedagog med ansvar 
för enheten.  

 

Tjänstebeskrivning för vice daghemsföreståndare behöver uppdateras enligt bilaga.  

 

Utbildningschefens förslag:  

Invånarnämnden fastställer tjänstebeskrivning för vice föreståndare i barnomsorg. 

  

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 46 VAL AV DAGHEMSFÖRESTÅNDARE 

InvN § 46/ 14.6.2022 
 

Bilaga 4 Sammanställning av sökande  

 

En tjänst som gemensam daghemsföreståndare i Finströms kommun 80 % av heltid har 
varit utannonserad. Vid ansökningstidens slut har tjänsten sökts av en person, Ann Grunér- 
Jansson.  
 
Ann är utbildad förskollärare från Uppsala universitet 1983 och har sedan dess jobbat inom 
barnomsorgen, varav 34 år som daghemsföreståndare. En kort period har hon även 
vikarierat som barnomsorgsledare i Jomala. Trots sin omfattande erfarenhet är den 
sökande inte behörig daghemsföreståndare enligt kraven i ÅFS 2020:99 § 21.  
 
Intervju har genomförts med den sökande och Ann Grunér- Jansson föreslås till tidsbundet 
förordnande på två år.  

 
Enligt utbildningsstadgan för Finströms kommun §20 anställer invånarnämnden 
föreståndare inom utbildningsverksamheten.  
 

Utbildningschefens förslag:  

Invånarnämnden utser Ann Grunér-Jansson till tidsbundet förordnande som 
daghemsföreståndare i Finström 80 % av heltid för tiden 15.8.2022 – 14.8.2024. 
Lön enligt KS beslut 8.6.2022. Anställningen inleds med sex månaders prövotid.   
Enligt landskapslag 2004:3 om kontroll av brottslig bakgrund för dem som skall arbeta med 
barn krävs av den som blir vald att uppvisa ett utdrag ur straffregistret. Utdraget skall 
uppvisas till lönekansliet senast 31.07.2022. 
 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 47 FÖRSÄLJNING AV BARNOMSORGSPLATSER 

InvN § 47/ 14.6.2022 
 

Sund och Geta har behov av att köpa barnomsorgsplatser från Finström under 
sommaren så att de kan hålla sina daghem stängda. Godby daghem håller öppet hela 
sommaren och möjlighet finns att sälja platser. Geta och Sund kommer att skicka 
personal med barnen.  

 

Förvaltningen har räknat fram en kostnad på 60 euro per barn och dag baserat på 
bokslut år 2021. För de dagar Sund och Geta har egen personal på plats är kostnaden 
30 euro per dag. Kostnaden tas ut för hela veckor istället för endast de dagar barnen 
är närvarande eftersom personalen måste dimensioneras veckovis. 

 

Utbildningschefens förslag:  

Invånarnämnden beslutar att sälja barnomsorgsplatser till Geta och Sund under 
sommaren 2022 till en kostnad på 60 euro per barn och dag baserat på bokslut år 
2021. För de dagar Sund och Geta har egen personal på plats är kostnaden 30 euro 
per dag. Kostnaden tas ut för hela veckor istället för endast de dagar barnen är 
närvarande eftersom personalen måste dimensioneras veckovis. 

  

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 48 DELGIVNINGAR 

InvN § 48/ 14.6.2022 

• Kommunalförbund, gemensamma organ 

 KST stämma 10.6.2022 

• Landskapsregeringen 

• Övrigt 

Förslag:  

Invånarnämnden antecknar informationen till kännedom. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

§ 49 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION 

InvN § 49/ 14.6.2022 
 

• Nästa möte InvN hålls enligt kallelse 

Beslut: 

Invånarnämnden antecknar informationen till kännedom. 

 

§ 50 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

InvN § 50/14.6.2022 

Beslut: 

Sammanträdet förklarades avslutat kl. 17.45 

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: §§ 43, 48, 49, 50  
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet: §§ 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47 
 
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: §§ 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47 
 
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:   
 


