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§ 34 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

InvN § 34/ tisdag den 27 april 2021 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  

Beslut:  

Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 

 

 

§ 35 PROTOKOLLJUSTERARE 

InvN § 35/ tisdag den 27 april 2021 
Utses protokolljusterare.  

Beslut:  

Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Camilla Bergendahl och 
Arezoo Naely.  

 

  

§ 36 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

InvN § 36/ tisdag den 27 april 2021 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 

  

Beslut:  

Invånarnämnden godkänner föredragningslistan utan tillägg eller korrigeringar. 
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§ 37 BUDGET: KVARTALSRAPPORT 

InvN § 36/ tisdag den 27 april 2021 

• Bilaga: Budgetuppföljning invånarnämnden, kvartalsrapport 1 

  

Förvaltningen presenterar invånarnämndens budgetuppföljning för årets första 
kvartal, enligt bilaga. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Invånarnämnden tar budgetuppföljning 1-3 till kännedom enligt bilaga. 

 

Beslut:  

Enligt förslag. 
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§ 38 SAMARBETSAVTAL (KST) KÖP AV TJÄNST INOM BOENDE OCH INSTITUTION  

InvN § 29/23.3.2021  

• Bilagor: Avtalshandlingar jämte tillhörande bilagor 

Kommunernas socialtjänst kf (KST) behöver ingå avtal med kommunerna gällande 
köp av tjänster för boende och institution för att KST skall kunna erbjuda denna 
service till sina klienter. För Finströms del lär köp av tjänst för institutionsboende ej 
bli aktuellt eftersom kommunen inte har egna institutionsplatser utan köper dessa av 
kommunalförbundet Oasen boende- och vårdcenter.  

Boendeservice och service på institution till klienter under 65 år är KST:s ansvar och 
ges bland annat till personer med funktionsnedsättningar. För att ha möjlighet att 
kunna erbjuda dessa tjänster även lokalt i Finström ska kommunen och KST ingå ett 
avtal som reglerar eventuella köp av tjänster. Om KST vill låta en klient inom deras 
ansvarsområde få boendeservice i Finström, och om kommunen så godkänner, 
verkställs i sådana fall detta genom köp av platser från kommunens äldreboende 
Rosengård. Eventuella framtida klienter från KST som får boendeplats på kommunens 
effektiviserade serviceboende ingår hyreskontrakt med kommunen som också 
uppbär hyran. Kommunen fakturerar sedan en fastställd avgift (se bilaga) och 
administrativt påslag – klientens hyra. Enligt klientavgiftslagen är hyran inte en avgift 
inom socialvården, utan klienten gör själv hyresavtal med den hyresvärd som klienten 
hyr bostaden av och betalar hyran enligt avtalet. KST fakturerar klienterna utgående 
från KST:s klientavgifter.  

Enligt samarbetsavtalet ersätter KST Finströms kommun för framtida köp av tjänster 
till självkostnadspris för de platser på boendeservice de köper.  

Finströms kommun bör senast i september varje år meddela KST om eventuella 
ändringar av priser inför följande år.  

Till avtalet bifogas även ett PUB-avtal med instruktioner. Dataskyddsombuden från 
ÅDA har varit behjälpliga i framtagandet av detta.  

Avtalet föreslås att tillämpas från och med 1.1.2021 och att gälla tillsvidare.  

Kommundirektörens förslag:  

Invånarnämnden beslutar att omfatta bifogat avtalsutkast och befullmäktigar 
kommundirektören att göra eventuella mindre ändringar i avtalet vid behov och att 
underteckna avtalet för nämndens räkning.  

Beslut: 

Invånarnämnden beslutar enhälligt att ärendet återremitteras. 
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InvN § 38/27.4.2021 
Förvaltningen har sett över beräkningsgrunderna och korrigerat taxorna. 

Kommundirektörens förslag:  

Invånarnämnden beslutar att omfatta bifogat avtalsutkast om köp av tjänst inom 
boende och institution och befullmäktigar kommundirektören att göra eventuella 
mindre ändringar i avtalet vid behov samt att underteckna avtalet för nämndens 
räkning. 

Diskussion: 

Ledamot Håkan Lundberg föreslår en tilläggsformulering i avtalets 5 p, enligt följande: 

Efter räkenskapsårets slut beräknas den verkliga dygnskostnaden och i samband med 
detta sker en slutreglering som för Köparen kan innebära tilläggsdebitering eller 
återbetalning av erlagda avgifter. Slutregleringen sker efter att kommunfullmäktige 
fastställt bokslut. Preliminär uppgift kan meddelas i samband med genomförd 
revision.  

Förslaget vinner understöd och ingen däremot.  

Beslut: 

Invånarnämnden beslutar enhälligt enligt kommundirektörens förslag, att omfatta 
bifogat avtalsutkast om köp av tjänst inom boende och institution och befullmäktigar 
kommundirektören att göra eventuella mindre ändringar i avtalet vid behov samt att 
underteckna avtalet för nämndens räkning, med tilläggsformulering i avtalets 5 p, 
enligt följande: 

Efter räkenskapsårets slut beräknas den verkliga dygnskostnaden och i samband med 
detta sker en slutreglering som för Köparen kan innebära tilläggsdebitering eller 
återbetalning av erlagda avgifter. Slutregleringen sker efter att kommunfullmäktige 
fastställt bokslut. Preliminär uppgift kan meddelas i samband med genomförd 
revision.  
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§ 39 SAMARBETSAVTAL (KST) OM KÖP AV TJÄNST INOM HEMSERVICE  

InvN § 30/23.3.2021  

• Bilagor: Avtalshandlingar jämte tillhörande bilagor 

Kommunernas socialtjänst kf (KST) behöver ingå avtal med Finströms kommun 
gällande köp av tjänst inom hemservice för att KST skall kunna erbjuda denna service 
till sina klienter som bor i kommunen. För Finströms del kommer detta avtal att direkt 
börja tillämpas på nuvarande klientförhållanden som KST och kommunen har.  

Hemservice till klienter under 65 år är KST:s ansvar och kan ges bland annat till 
personer med funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, missbruk samt som före-
byggande åtgärder inom familjerelaterade ärenden. För att ha möjlighet att kunna 
erbjuda dessa tjänster även lokalt i Finström behöver kommunen och KST ingå ett 
avtal som reglerar eventuella köp av tjänster. Om KST vill låta en klient inom deras 
ansvarsområde få hemservice i Finström, och om kommunen så godkänner, verkställs 
i sådana fall detta genom köp av tjänster från kommunens äldreboende Rosengård. 
De tjänster som kommunen erbjuder återfinns i bilagan till anhängiggjort 
avtalsförslag. Kommunen fakturerar fastställda avgifter för tjänsterna enligt bilagan 
till avtalsutkastet. KST fakturerar klienterna utgående från KST:s klientavgifter.  

Enligt samarbetsavtalet ersätter KST Finströms kommun för köp av tjänster till 
självkostnadspris för de tjänster de köper. Ekonomichefen har räknat ut 
självkostnadspriserna för hemtjänstservice. Dock följer de andra avgifterna 
kommunens redan fastställda avgifter inom äldreomsorgen (t.ex. matavgifter och 
annan extra stödservice).  

Finströms kommun bör senast i september varje år meddela KST om eventuella 
ändringar av priser inför följande år.  

Till avtalet bifogas även ett PUB-avtal med instruktioner. Dataskyddsombuden från 
ÅDA har varit behjälpliga i framtagandet av detta.  

Avtalet föreslås att tillämpas från och med 1.1.2021 och att gälla tillsvidare.  

Kommundirektörens förslag:  

Invånarnämnden beslutar att omfatta bifogat avtalsutkast och befullmäktigar 
kommundirektören att göra eventuella mindre ändringar i avtalet vid behov och att 
underteckna avtalet för nämndens räkning.  

Beslut: 

Invånarnämnden beslutar enhälligt att ärendet återremitteras. 
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InvN § 39/27.4.2021 
Förvaltningen har sett över beräkningsgrunderna och korrigerat taxorna. 

Kommundirektörens förslag:  

Invånarnämnden beslutar att omfatta bifogat avtalsutkast om köp av tjänst inom 
hemservice och befullmäktigar kommundirektören att göra eventuella mindre 
ändringar i avtalet vid behov samt att underteckna avtalet för nämndens räkning.  

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 40 DELEGERINGSORDNING FÖR BARNOMSORG OCH GRUNDSKOLA  

InvN § 85/ 1.12.2020 
 

•Bilaga 1: Utbildningsstadga för barnomsorg och grundskola, Finströms kommun. 

 

Den 1.1.2021 träder den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola 
(2020:32) samt landskapsförordning (2020:99) i kraft. 

Detta medför att ny och gemensam utbildningsstadga (ersätter gällande skolstadga) 
samt delegeringsordning behöver tas fram. Kommunfullmäktige skall enligt 4 § VI 
anta en utbildningsstadga. 

 

I utbildningsstadgan intas delegering av uppgifter som enligt lagstiftningen eller 
bestämmelser utfärdade med stöd av den, ankommer en nämnd för barnomsorg 
och grundskola eller viss tjänsteman.  

 

Skoldirektör för NÅHD och barnomsorgschefen i Finströms kommun har tagit fram 
ett förslag till utbildningsstadga för barnomsorg och grundskola (bilaga 1). 

Invånarnämnden kan även delegera sin beslutanderätt till underlydande personal i 
enlighet med 46 § kommunens förvaltningsstadga. En detaljerad förteckning ska 
föras över den beslutanderätt som delegerats till tjänsteman. Delegeringsordningen 
fastställs av invånarnämnden. 

Personal- och servicechefens förslag: Att invånarnämnden godkänner en gemensam 
utbildningsstadga, bilaga 1, och skickar ärendet till kommunstyrelsen för vidare 
behandling. Samt att nämnden beslutar att en delegeringsordning skall tas fram för 
barnomsorg och grundskola som fastställs inom februari månad i nämnden. 

Beslut: Enligt förslag. 

 

InvN § 5/9.2.2021 
Invånarnämnden beslöt den 1.12.2020 § 85 att en delegeringsordning skall tas fram 
för barnomsorg och grundskola och fastställas inom februari månad. 

Invånarnämnden kan delegera beslutanderätt till underlydande personal i enlighet 
med 46 § kommunens förvaltningsstadga. Delegeringsordningen fastställs av 
invånarnämnden. 

 

Från och med 1.1.2021 har barnomsorg och grundskola en gemensam förvaltning. 

Personal inom barnomsorg och grundskola tar fram ett förslag till 
delegeringsordning. 
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Kommunstyrelsen har återremitterat ett ärende 20.1.2021 om att inrätta en tjänst 
som fritidshemsföreståndare.  

 

Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden återremitterar ärendet om 
förslag till delegeringsordning för barnomsorg och grundskola i väntan på styrelsens 
beslut beträffande fritidshemsföreståndare. 

Beslut: Enligt förslag. 

KS § 14 /20.1.2021  

Enligt kommunens förvaltningsstadga antagen i kommunfullmäktige 22.10.2020 § är 
det kommunstyrelsen som beslutar om inrättande av tjänster, § 98 inrättande och 
indragning av tjänster och ändring av tjänstebeteckning.  

Inom kommunen finns personal anställda på arbetsavtal som borde vara på 
tjänsteförhållande då de äger ansvar för viss verksamhet och bör ha möjlighet till 
självständigt beslutsfattande inom sina områden. I somliga fall har det för 
arbetstagare upprättats tillfälliga tjänsteförordnanden som förlängts över tid, men 
dessa bör permanentas som tillsvidareinrättade tjänsteförhållanden.  

Som exempel på dylika anställningar föreslås här och nu att tas till behandling 
ansvarig fritidsledare jämte fritidshemsföreståndare, att övergå från arbetsavtal till 
tjänsteförhållande.  

 

Kommundirektörens förslag  

Kommunstyrelsen beslutar att inrätta tjänster som ansvarig fritidsledare respektive 
fritidshemsföreståndare, samt att nuvarande arbetstagare därmed övergår i 
desamma med oförändrad lön men förnyade villkor i övrigt enligt bilaga.  

Invånarnämnden i egenskap av anställande organ anmodas att upprätta detaljerade 
tjänstebeskrivningar och förnyade anställningsavtal, med villkor, uppgifter och 
lönesättning med mera enligt bilaga.  

Beslut:  

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras. 

KS § 51/14.4.2021 

Frågan om ansvarig fritidsledare avgjordes i kommunstyrelsen § 34 f) den 3.3.2021 i 
anslutning till det förslag till åtgärdspaket som arbetsgruppen för inbesparingar och 
organisationsförändringar gav efter genomförda samarbetsförhandlingar. 
Kommunstyrelsen beslöt då att den tillfälligt förordnade tjänsten som ansvarig 
fritidsledare förlängs till och med 31.12.2021 – varefter densamme återgår till 
ordinarie arbetsavtal som fritidsledare, och att de båda fritidsledarna underställs 
förmanskap under biblioteks- och kulturchefen som därefter även åter tar ansvar för 
budget, beredning och föredragning i fritidsärenden. 
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Frågan om fritidshemsföreståndaren återstår dock att ta ställning till. Kommun-
direktören, personalsekreteraren, utbildningschefen, skolföreståndaren och fritids-
hemsföreståndaren diskuterade saken 8.4.2021 och enades om ett förslag till 
upplägg. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att ombilda arbetsavtal som fritidshemsföreståndare till 
tjänst som fritidshemsföreståndare, samt att nuvarande arbetstagare därmed 
övergår i densamma med oförändrad lön men förnyade villkor i övrigt enligt 
tjänstebeskrivning (bilaga), att gälla från och med 15 april 2021.  

Utbildningschefen upprättar tjänsteförordnande. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

InvN § 40/ tisdag den 27 april 2021 
 

Då den nya gemensamma lagen för barnomsorg och skola fortfarande ändras och 
förtydligas har utbildningschefen i samråd men kommundirektören kommit fram till 
att kommunens utbildningsstadga behöver revideras i slutet på året. I samband med 
revideringen av utbildningsstadgan införs de få punkter som saknas angående 
delegeringen så att allt finns samlat i ett dokument.   

Utbildningschefens förslag:  

Invånarnämnden konstaterar att en delegeringsordning inte behövs utan 
förtydliganden görs i utbildningsstadgan, som revideras innan årets slut.  

Beslut:  

Enligt förslag. 
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§ 41 KULTURBIDRAG 2021 

InvN § 41/27.4.2021 

Bilaga: Kriterier/Ansökan för kultur- och evenemangsbidrag 

  

I budgeten för 2021 finns totalt 1.600 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 

Finströms Jaktvårdsförening  450  450 

G Sundström/B Karlsson, Musik på Rosengård  

   500  500 

   ___________________________ 

Summa:     1.550 

  

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, med tillägg att skatteförfarande utreds vid utbetalning till privatperson. 
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§ 42 DELGIVNINGAR 

InvN § 42/ tisdag den 27 april 2021 
 

• Daghemspersonals skrivelse 

• Avtal för köp av BO-ledartjänster från Sund 

• Tjänstemannabeslut 

o K.dir §§ 10 a)-b) Semester tf besp.chef 

o G-M D §§ 1-28, personalbeslut inom BO 

o Tf besp.chef § 1-35, personalbeslut inom köken 

o ÄO-ledare §§ 1-96 

Kommundirektörens förslag:  

Invånarnämnden antecknar informationen till kännedom. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 43 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION 

InvN § 43/ tisdag den 27 april 2021 
 

 

• Nästa möte InvN, 18.5.2021 kl. 17.00, Kommungården 

 

Beslut: 

Inga övriga frågor diskuterades. 

 

 
 

§ 44 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

InvN § 44/ tisdag den 27 april 2021 

Beslut: 

Sammanträdet förklarades avslutat kl. 18:35. 

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: §§ 34-37, 42-44 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet: §§ 38, 39, 40, 41 
 
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: §§ 38, 39, 40, 41 
 
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:   
 


