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Ida Eklund, enligt uppdrag av Christian Rögård, invånarnämndens ordförande.
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 25 november 2021.
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 1 december 2021.

Intygar Barbro Malmlund-Sundblom

INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 7/tisdag den 30 november 2021

§ 87 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
InvN § 87/ tisdag den 30 november 2021
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn
till antalet närvarande.
Beslut: Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och
beslutfört.
------------§ 88 PROTOKOLLJUSTERING
InvN § 88/ tisdag den 30 november 2021
Utses protokolljusterare.
Beslut: Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Erica Johansson och
Leif Karlsson.
------------§ 89 FÖREDRAGNINGSLISTAN
InvN § 89/ tisdag den 30 november 2021
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur.
Beslut:
Föredragningslistan godkänns utan tillägg.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 1 december 2021
3 (16)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 7/tisdag den 30 november 2021

§ 90 SAMORDNARE FÖR INVÅNARNÄMNDEN
InvN § 90/30.11.2021
Kommunens barnomsorgsledare tillika administratör för invånarnämnden har sagt upp sig och
slutar 30.11.2021. Eftersom oklarheter råder kring tjänstens innehåll och omfattning behöver
detta utredas innan tjänsten lediganslås på nytt. Ledningsgruppen har i samråd med nämndens
ordförande därför kommit till att en tillfällig lösning för invånarnämnden är att ekonomichefen
sköter samordningen fram tills att en långsiktig lösning är klar.
Nämndordförandens förslag:
Invånarnämnden beslutar att utse ekonomichefen till samordnare och sekreterare för
invånarnämnden fram till dess att en långsiktig lösning finns klar.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 1 december 2021
4 (16)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 7/tisdag den 30 november 2021

§ 91 BARNOMSORGSLEDARTJÄNSTEN
InvN § 91/30.11.2021
Kommunens barnomsorgsledare har sagt upp sig och slutar 30.11.2021. Eftersom oklarheter råder
kring tjänstens innehåll och omfattning behöver detta utredas innan tjänsten lediganslås.
Förvaltningen har därför jobbat på en tillfällig lösning för barnomsorgsledaruppgifterna. På
tjänstemannanivå har diskussioner därför förts med Saltviks kommun om möjligheten att köpa in
barnomsorgsledartjänster motsvarande ca 20 % av heltid 1.1.2022-28.2.2022 bestående av
följande uppgifter:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Föreståndarmöten ca 1 gång per månad i Finström
Budgetansvar
Koordinera verksamheterna
Stöda och leda föreståndarna
Övergripande planering vid frågor som rör daghemmen
Övergripande personalplanering
Bereda och föredra barnomsorgens ärenden i invånarnämnden

Utöver köp av tjänster från Saltvik kommer en av daghemsföreståndarna att ta ett större ansvar
och dialog förs med utbildningschefen.
Fram tills årsskiftet löses barnomsorgsledaruppgifterna internt inom kommunen.
Ekonomichefens förslag:
Invånarnämnden efterhör möjligheten att köpa in barnomsorgsledartjänster från Saltviks
kommun till en omfattning om ca 20 % av heltid under tiden 1.1.2022-28.2.2022. Om Saltviks
kommun ställer sig positiva till förslaget får ekonomichefen fullmakt att förhandla och ingå avtal
med Saltviks kommun enligt arrangemanget ovan inom ramen för budgeterade medel.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 1 december 2021
5 (16)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 7/tisdag den 30 november 2021

§ 92 UPPSÄGNING AV AVTAL – ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS (ÄLDIS)
InvN § 92/30.11.2021
Bilaga 1 § 92

Avtal med Jomala kommun

Finströms kommun har skrivit under ett samarbetsavtal med Jomala Kommun gällande
äldreomsorg på distans (Äldis) och har använt sig av tjänsten under några år.
Nu har några kommuner valt att gå ur Äldis och då kommer kostnaderna för de övriga
kommunerna att stiga. Under år 2022 kommer månadskostnaden att vara 1 149,86 euro/månad,
+ 83,26 euro/skärm/månad. Kostnad för år 2021 är ca 636 euro/månad + 77,54
euro/skärm/månad.
Finströms Kommun använder idag en skärm, som finns på Rosengård.
Eftersom Finström har en egen dagverksamhetsledare så finns inte det egentliga behovet av att
ha en skärm på Rosengård, och ingen ute i kommunen har varit intresserad av en skärm.
Uppsägningstiden för avtalet är 12 månader.
Äldreomsorgsledarens förslag:
Invånarnämnden godkänner att avtalet för Äldis sägs upp med Jomala kommun innan årsskiftet
2021–2022.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 1 december 2021
6 (16)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 7/tisdag den 30 november 2021

§ 93 BUDGET 2022 ÄLDREOMSORGEN
InvN § 93/30.11.2021
Efter nämndens beredning av äldreomsorgens budget år 2022 har förutsättningarna
för köp av vårdplatser på Oasen samt kostnaderna för Äldreomsorg på distans (Äldis)
förändrats. I ursprungsförslaget budgeterades för fem demensvårds-, fyra
institutions- och en ESB-plats. I nuläget ser behovet ut att i stället vara sex
demensvårds- och fyra institutionsvårdsplatser.
I och med att kommuner gått ur Äldis har kostnaderna stigit inför år 2022. Avtalet har
ett års uppsägningstid.
Äldreomsorgsledarens förslag:
Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att budgeten för vårdplatserna på
Oasen ändras så att det budgeteras för sex platser demensvård och fyra platser
institutionsvård. Ändringen innebär en total ökning om ca 15 000 euro.
Vidare föreslår invånarnämnden inför kommunstyrelsen att kostnaden för Äldis höjs
med 5 900 euro.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 1 december 2021
7 (16)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 7/tisdag den 30 november 2021

§ 94 BUDGET 2022 BARNOMSORGEN
InvN § 94/30.11.2021
Efter nämndens beredning av barnomsorgens budget år 2022 har fler
barnomsorgsplatser fyllts så förutsättningarna har förändrats vilket innebär att en
assistent om 80 % av heltid och en barnskötare om 80 % av heltid behöver införas i
budgeten för hela året.
Ekonomichefens förslag:
Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att en assistent om 80 % av heltid
och en barnskötare om 80 % av heltid tillförs i barnomsorgens budgetförslag år 2022.
Den totala kostnaden uppgår till ca 65 500 euro.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 1 december 2021
8 (16)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 7/tisdag den 30 november 2021

§ 95 EVENTUELL BUDGETÖVERSKRIDNING 2021 SKOLA OCH FRITIDSHEM
InvN § 95/30.11.2021
Skolans och fritidshemmets budget för innevarande år ser ännu per 31.10.2021 att
hållas innanför ramen.
Däremot budgeterades ersättning från ÅLR för
stödundervisning i svenska (86 % av kostnaderna) för hela året men stödet upphörde
efter vårterminen. Inkomstbortfallet i skolans budget är ca 31 000 euro. I stället
betalas stöd för förberedande undervisning som höjda landskapsandelar vilket torde
uppgå till 6*5 500 för höstterminen men dessa syns inte i budgetramen.
Skolföreståndarens förslag:
Invånarnämnden underrättar kommunstyrelsen att skolans och fritidshemmets
budgetram just nu ser ut att hållas inom budgeterade medel men i och med det
uteblivna budgeterade stödet från ÅLR om ca 31 000 euro så saknas dessa medel som
intäkt vilket leder till att invånarnämnden anhåller om att en budgetändring görs så
att intäkterna för skolan och fritidshemmet sänks med 31 000 euro och budgeten för
landskapsandelarna höjs med motsvarande summa.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 1 december 2021
9 (16)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 7/tisdag den 30 november 2021

§ 96 TJÄNSTEBESKRIVNING BIBLIOTEKS- OCH KULTURCHEFEN
InvN § 96/30.11.2021
Bilaga 2 § 96

Tjänstebeskrivning biblioteks- och kulturchef

Kommunstyrelsen beslöt efter genomförda samarbetsförhandlingar med biblioteksoch kulturchefen att:
Biblioteks- och kulturchefen föreslås att åter påföras ansvar för fritidssektorn;
förmanskap för fritidsledarna, budgetansvar, beredning och föredragning för
fritidsverksamheten osv, samt även för val och integration, förutsatt att PoS-tjänsten
dras in. Ändringen bör rent praktiskt kunna vara i kraft från snarast möjligt då det
gäller förmanskap för ansvarig fritidsledare och i övrigt från det att densamme
övergår från ansvarig till ordinarie fritidsledare, senast 1.1.2022.
Ekonomichefen har utgående från beslutet i samråd med biblioteks- och kulturchefen
tagit fram ett förslag till ny tjänstebeskrivning att börja gälla från 1.1.2022, se bilaga
2 § 96. Enligt förvaltningsstadgan § 108 är det den anställande myndigheten, i detta
fall invånarnämnden, som fastställer densamma.
Biblioteks- och kulturchefen deltog under vecka 45 i ett seminarium kring
integrationen och kunde konstatera att det råder stor osäkerhet kring
ansvarsfördelningen för integrationen mellan KST och kommunerna. Innan klarhet
nåtts i den frågan behöver det förtydligas från kommunstyrelsens sida vad biblioteksoch kulturchefens roll i integrationsfrågor ska vara samt huruvida möjlighet till
kommunala samarbeten kring integrationen finns. Således är i detta läge inte
integrationen insatt i förslaget till tjänstebeskrivning.
Förslaget till ändringarna i tjänstebeskrivningen gör att biblioteket initialt minskar
öppethållningen med 2 timmar per vecka för att möjliggöra schemaläggningen med
de tillkomna arbetsuppgifterna.
Ekonomichefens förslag:
Invånarnämnden fastställer tjänstebeskrivningen enligt bilaga 2 § 96 och lyfter frågan
om integrationen enligt ovan till kommunstyrelsen.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 1 december 2021
10 (16)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 7/tisdag den 30 november 2021

§ 97 UTSTÄLLNING FOLKDRÄKTER
InvN § 97/30.11.2021
Bilaga 3 § 97

Skrivelse om utställning av folkdräkter

Biblioteket har sedan länge haft Finströms folkdräkt i sitt förvar, specialtillverkad för
dokumentation men även för utlåning till allmänheten. Under årens lopp har flera
dräkter donerats till biblioteket, så man kan få tillgång till lite varierande storlekar.
Dessutom finns dräkter som tillhört folkdansarna också i vårt förvar. Dock finns det
ingen plats där dräkterna i nuläget kan exponeras. De upptar personalens klädskåp
och en del förvaras i bokmagasinet.
Roger Fagerholm har engagerat sig i dräkternas förvaring och gjort en skrivelse till
nämnden.
Vi har hittat ett glasskåp i kommungårdens källare som tidigare varit förvaring för
folkdräkter. Skåpet är demonterat men ska enligt fastighetsskötarens uppgifter gå att
återställa med lite kompletterande byggnation så att det kan fungera fristående.
Material, inklusive ny belysning kan på sin höjd uppgå till 1 000 euro. Därtill skulle två
nya skyltdockor behöva anskaffas för ändamålet, vilket kan uppgå till ca 800 euro.
Placeringen är planerad till tidningssalen.
Biblioteks- och kulturchefens förslag:
Förslaget är att invånarnämnden reserverar en summa om max 1 800 euro av
danaarvet för ändamålet så att vi inom den ramen kan fixa en bra
förvaring/utställningsskåp med exponering av Finströms vackra folkdräkter på riktiga
skyltdockor.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 1 december 2021
11 (16)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 7/tisdag den 30 november 2021

§ 98 MOTION: TILLGÄNGLIGHETSANPASSA BADPLATS I KOMMUNEN

KF § 7/18.2.2021
Ledamot Miina Fagerlund redogör för inlämnad motion enligt bilaga.
Beslut:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att motion enligt bilaga förs till
kommunstyrelsen för beredning.
KS § 152/17.11.2021
Under sommaren 2021 har en del åtgärder vidtagits vid Godby badplats, i motionens
riktning, men mer finns att göra för att ytterligare förbättra tillgängligheten till
stranden, bryggan och vid parkeringarna.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen för motionen enligt bilaga till invånarnämnden för beredning.
Beslut:
Enligt förslag.
InvN § 98/30.11.2021
Bilaga 4 § 98

Motion: Tillgänglighetsanpassa badplats i kommunen

Kommunen ansvarar idag över tre badstränder i Bamböle, Godby och Tjudö. Som
framgår ur motionen är ingen offentlig badplats idag tillgänglighetsanpassad.
Under de senaste åren har dock bryggan vid Bamböle badstrand anpassats för rullstol
och parkeringen har försetts med två handikapplatser.
Ansvarige fritidsledarens förslag:
Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att följande mål införs i kultur- och
fritidsbudget år 2022:
Mål: Ålands första offentliga tillgänglighetsanpassade badplats år 2023
Aktivitet: Att under år 2022 utreda förutsättningarna och kostnaderna för att
tillgänglighetsanpassa en av kommunens badplatser år 2023. I utredningen ska även
möjligheten till bidrag för ändamålet utredas.
Med detta föreslås därmed hemställningsmotionen (KF § 7/18.2.2021)
färdigbehandlad.
Beslut:
Enligt förslag.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 1 december 2021
12 (16)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 7/tisdag den 30 november 2021

§ 99 DELGIVNINGAR
InvN § 99/30.11.2021
• Budgetuppföljning 31.10.2021
• ÅMHM – Tillsyn äldreomsorg
• Ålands Landskapsregering - Enkät om överföring av institutionsvård för 65 år och
äldre till ÅHS
•

Ålands Landskapsregering - Begäran om uppgifter gällande avgiftstak och
konsekvenser av förslag om sänkt avgiftstak inom socialvården

•
•
•
•
•
•

Bespisningschefen tjänstemannabeslut 1-14 2021
Ansvarige fritidsledarens tjänstemannabeslut 25.10-10.11.2021 (4 st)
Barnomsorgsledarens tjänstemannabeslut §§ 63–97
Godby daghem föreståndarens tjänstemannabeslut §§ 160–196
Pålsböle daghem föreståndarens tjänstemannabeslut §§ 74–87
Emkarby daghem föreståndarens tjänstemannabeslut §§ 52-54

Förslag:
Invånarnämnden antecknar informationen till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.

§ 100 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION
InvN § 100/30.11.2021
• Nästa möte InvN
Beslut:
25 januari 2022 kl 17.00

§ 101 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
InvN § 101/tisdag den 30 november 2021
Beslut:
Sammanträdet förklarades avslutat kl. 18.50
Besvärsanvisning bifogas protokollet.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 1 december 2021
13 (16)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 7/tisdag den 30 november 2021

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: §§ 93-95, 98-101
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen
kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: §§ 87-92, 96-97
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: §§ 87-92, 96-97
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.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 1 december 2021
14 (16)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 7/tisdag den 30 november 2021

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.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 1 december 2021
15 (16)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

MÖTE NR 7/tisdag den 30 november 2021

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:

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 1 december 2021
16 (16)

Utdragets riktighet bestyrkes

