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Övriga närvarande 
 
 
 
 

Blixt Mathilda, kommunstyrelsens representant 

Frisk Carolina, personal- och servicechef 

 

Andersson Inger-Louise, biblioteks- och kulturchef, §§ 25-29 

Andersson Jana, äldreomsorgsledare 

Andersson Mattias, ansvarig fritidsledare 

Bamberg Marie, vik. bespisningschef 
Ekholm Sofi, skolföreståndare, §§ 25-33 

Eklund Paulina, socialchef 

Johansson Cecilia, skoldirektör, §§ 25-33 

Sjöstrand Ingela, barnomsorgschef 
 

Brunström Erik, kommundirektör 

Danielsson Sven-Anders, kommunstyrelsens ordförande 

Ärenden §§ 25-33 

Underskrifter Godby den 21 april 2020  
 

 Christian Rögård 
Ordförande  

Carolina Frisk 
Sekreterare 

Protokolljustering Godby den 21 april 2020  

 Erica Johansson Bodil Rådland 

Sammanträdet är kungjort  Godby  den 16 april 2020  

Protokollet framlagt till 
påseende  
 

Godby  den 22 april 2020  

Intygar Carolina Frisk 
Personal- och servicechef 

 

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den  
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Ärenden: 

§ 25 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 

§ 26 PROTOKOLLJUSTERARE 3 

§ 27 FÖREDRAGNINGSLISTAN 3 

§ 28 KULTURBIDRAG 2020 4 

§ 29 KVARTALSRAPPORT 1 ÅR 2020 INVÅNARNÄMNDEN 5 

§ 30 ANHÅLLAN OM TILLÄGGSMEDEL 6 

§ 31 DELGIVNINGAR 7 

§ 32 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION 8 

§ 33 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 9 

 

Carolina Frisk, personal- och servicechef, enligt uppdrag á Christian Rögård, invånarnämndens ordförande. 

 
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 16 april 2020. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 22 april 2020. 

 

Intygar Carolina Frisk, Personal- och servicechef 
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§ 25 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

InvN § 25/ 21.4.2020 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  

Beslut: Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och 
beslutfört. 

 

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

§ 26 PROTOKOLLJUSTERARE 

InvN § 26/ 21.4.2020 
Utses protokolljusterare.  

Beslut: Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse xx och xxx, justering 
sker efter mötet. 

 

  

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

§ 27 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

InvN § 27/ 21.4.2020 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 

  

Beslut:  Invånarnämnden beslutar godkänna föredragningslistan. 

 

------------- 
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§ 28 KULTURBIDRAG 2020 

InvN § 28/ 21.4.2020 
 

•Bilaga 1: Kriterier/Ansökan för kultur- och evenemangsbidrag 

 

I budgeten för 2020 finns totalt 2.340 euro att fördela. 

 

Ansökningar om bidrag för midsommarstänger har inkommit från: 
 

Förening   Ansökt bidrag Förslag 

Föreningen för Norrfinström  ingen summa 200 
Bergö fiskelag   200  200 
Svartsmara samfällighet  ingen summa 200 

 

Övriga ansökningar  Ansökt bidrag Förslag  

Arbetsgrupp för Sture Isacssons  
minneskonsert  500  500 
G. Sundström/B. Karlsson, 
Musik på Rosengård  500  500 

 

Totalt     1.600 euro 

    

Biblioteks- och kulturchefens förslag:  Föreningarnas ansökningar för 
midsommarstängerna beviljas lika för alla 200 euro/förening. Övriga ansökningar 
beviljas ansökt belopp. Bidrag utbetalas under förutsättning att evenemangen kan 
genomföras. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 29 KVARTALSRAPPORT 1 ÅR 2020 INVÅNARNÄMNDEN 

InvN § 29/ 21.4.2020 
 

•Bilaga 2: Kvartalsrapport 1 år 2020, Invånarnämnden, per den 31.3.2020. 

 

Budgetuppföljning för verksamhetsenheterna samt allmänna synpunkter. 

•Invånarnämndens förvaltning 

•Socialvård 

•Äldreomsorg 

•Barnomsorg 

•Skola och fritidshem 

•NÅHD 

•Kultur och fritid 

 

  

Personal- och servicechefens förslag: Att invånarnämnden antecknar 
kvartalsrapport 1 per den 31.3.2020 för kännedom. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 30 ANHÅLLAN OM TILLÄGGSMEDEL 

InvN § 30/ 21.4.2020 
  

Inför hösten kommer Källbo skola att behöva ännu en lärare för enskild elev. Behovet 
är inte budgeterat. En inventering av budgeterade lärare visar att det inte finns 
möjlighet att omplacera någon av de nuvarande lärarna på uppgiften. 

 

Källbo skola anhåller om tilläggsmedel för utökning av en timlärare för höstterminen 
2020 till en beräknad kostnad av totalt 18 500 euro. 

 

Skoldirektörens förslag: Invånarnämnden omfattar Källbo skolas anhållan om 
tilläggsmedel om 18 500 euro för timlärare under höstterminen 2020. Ärendet 
skickas till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Beslut: Ärendet återremitteras. 
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§ 31 DELGIVNINGAR 

InvN § 31/ 21.4.2020 
 

•ÅLR 2020/619, 31.3.2020: Remissbegäran för utkast på den nya läroplanen för 
grundskolan på Åland. Remisstiden är förlängd fram till 30.5.2020. 

•ÅLR 2020/516, 3.4.2020: Arbetsgrupp för klarläggande av behörighetskrav i 
landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola. Arbetsgruppens mandat 
förlängdes till högst 17.4.2020. 

•Kommunstyrelsen § 42, 25.3.2020. Samarbetsförhandlingar KST; tre tjänstemän och 
tre arbetstagare överförs till kommunernas socialtjänst. 

 

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

 

Beslut: Enligt förslag. 
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 § 32 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION 

InvN § 32/ 21.4.2020 
 

En skrivelse inlämnades: Utvärdering av Eftis modulerna. 

 

 

Beslut: Ärendet bereds till nästa möte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                 INVÅNARNÄMNDEN                     PROTOKOLL NR 2/ 21.4.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 22 april 2020  

 9 (12)  

 

§ 33 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

InvN §33/ 21.4.2020 

Beslut: 

Sammanträdet förklarades avslutat kl. 18.30 

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: §§ 29-33 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet: §§ 25-28 
 
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: §§ 25-28 
 
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:   
 


