FINSTRÖMS KOMMUN

KALLELSE

Nr

INVÅNARNÄMNDEN

5

Tid

tisdag den 27 oktober 2020 kl 17:00

Plats
Närvarande

Kommungården i Godby, Skolvägen 2
Ledamöter:
Ersättare:
Rögård Christian, ordf.
Sundin Janne
Lundberg Håkan, viceordf.
Blomqvist Björn
Rådland Bodil
Lindblom Madeleine
Johansson Erica
Boman Carola
Karlsson Leif
Johns Elof
Bergendahl Camilla
Rajalin Malin
Hellsten Fia
Arezoo Naely kl.18.25Blixt Mathilda, kommunstyrelsens representant
Frisk Carolina, personal- och servicechef

Övriga närvarande

Andersson Inger-Louise, biblioteks- och kulturchef
Andersson Jana, äldreomsorgsledare
Andersson Mattias, ansvarig fritidsledare
Eklund Paulina, socialchef, § 78
Hage Niclas, skolföreståndare
Johansson Cecilia, skoldirektör
Pihlakoski, Tiia-Maria, bespisningschef
Sjöstrand Ingela, barnomsorgschef, § 75

Ärenden

Eklund Ida, tf kommundirektör
Danielsson Sven-Anders, kommunstyrelsens ordförande
§§ 70-81

Underskrifter

Godby den 27 oktober 2020
Christian Rögård
Ordförande

Carolina Frisk
Sekreterare

Erica Johansson
Godby den 22 oktober 2020

Camilla Bergendahl

Protokolljustering

Sammanträdet är kungjort
Protokollet framlagt till
påseende

Godby den 28 oktober 2020

Intygar

Carolina Frisk
Personal- och servicechef
Godby den

Utdragets riktighet bestyrkes

Underskrift

FINSTRÖMS KOMMUN

FÖREDRAGNINGSLISTA

INVÅNARNÄMNDEN

Nr
5

Tid

tisdag den 27 oktober 2020 kl 17:00

Plats

Kommungården i Godby, Skolvägen 2

Ärenden:

§ 70 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

3

§ 71 PROTOKOLLJUSTERARE

3

§ 72 FÖREDRAGNINGSLISTAN

3

§ 73 FÖRFRÅGAN OM GEMENSAMT ÄLDRERÅD

4

§ 74 DANAARV

6

§ 75 BARNOMSORGENS ARBETSPLANER FÖR VERKSAMHETSÅREN 2020-2021

7

§ 76 ÄNDRING AV DELEGERINGSORDNING

8

§ 77 ANHÅLLAN OM TILLÄGGSMEDEL

10

§ 78 KONFIDENTIELLT /RÄTTELSEYRKAN, STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

11

§ 79 DELGIVNINGAR

13

§ 80 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION

14

§ 81 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING

15

Carolina Frisk, personal- och servicechef, enligt uppdrag á Christian Rögård, invånarnämndens ordförande.
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 22 oktober 2020.
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 28 oktober 2020.

Intygar Carolina Frisk, Personal- och servicechef

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 27.10.2020

§ 70 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
InvN § 70/ 27.10.2020
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn
till antalet närvarande.
Beslut: Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och
beslutfört.
------------§ 71 PROTOKOLLJUSTERARE
InvN § 71/ 27.10.2020
Utses protokolljusterare.
Beslut: Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Erica Johansson och
Camilla Bergendahl, justering sker direkt efter mötet.

------------§ 72 FÖREDRAGNINGSLISTAN
InvN § 72/ 27.10.2020
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur.
Beslut: Invånarnämnden beslutar godkänna föredragningslistan.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 28 oktober 2020
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INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 27.10.2020

§ 73 FÖRFRÅGAN OM GEMENSAMT ÄLDRERÅD
InvN § 73/ 27.10.2020
•Bilaga 1: Tillämpningsguide äldrelag (2020:9) för Åland
KS § 127/30.9.2020
De åländska kommunerna har sedan tidigare, med stöd av 53 § kommunallagen
(1997:73) för landskapet Åland haft möjlighet att tillsätta äldreråd och andra
funktioner enligt kommunens eget initiativ. Genom ändring av kommunallagen i
anslutning till äldrelagen görs inrättande av äldrerådet obligatoriskt.
Ålands landskapsregering har genom Ålands författningssamling nr 11/2020
meddelat att i enlighet med lagtingets beslut fogas en ny 31a § till kommunallagen
(1997:73) för landskapet Åland.
Paragrafen innebär att kommunstyrelsen ska tillsätta ett äldreråd för att ge den
äldre befolkningen möjlighet att delta i och påverka beslutsfattande som berör den
äldre befolkningens levnadsförhållanden. Medlemmarna i äldrerådet tillsätts för
kommunstyrelsens mandattid. Ett äldreråd kan vara gemensamt för flera
kommuner. Lagen träder i kraft 1.1.2021.
Enligt tillämpningsguiden till äldrelag (2020:9) för Åland (äldrelag) anges att det inte
finns separata bestämmelser i lag om äldrerådets organisation och verksamhetsformer, beslut om dessa fattas av kommunen. Rekommendationen är att
kommunstyrelsen godkänner verksamhetsstadgar för äldrerådet, i vilka man
fastställer bland annat äldrerådets syfte, lagstadgade och eventuella andra
uppgifter, vilket organ som inrättar äldrerådet, antal medlemmar och vem
medlemmarna företräder, rådets verksamhetsperiod, hur sammanträdena
sammankallas, val av ordförande och hur sekreteraruppgifterna sköts. Det är viktigt
att rådet består av en heterogen sammansättning samt att jämställdhetsaspekter
tas i beaktande.
Äldrerådets huvudsakliga uppgifter sammanhänger med planen för att stöda den
äldre befolkningen som kommunen ska anta enligt 7 § äldrelagen samt
utvärderingen i enlighet med 8 § i samma lag. Kommunen ska enligt lagen sörja för
att äldrerådets verksamhetsförutsättningar. Det innebär bland annat att kommunen
ska se till att äldrerådet har tillgång till mötesrum, en sekreterare samt de tekniska
hjälpmedel som äldrerådet behöver för att fullfölja det uppdrag som ges i lagen.
Med anledning av detta har Saltvik inkommit med en förfrågan om intresse för att
tillsätta ett gemensamt äldreråd för norra Åland.
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Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 28 oktober 2020
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INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 27.10.2020

Tf kommundirektörens beslut: Kommunstyrelsen ställer sig positiva till ett
gemensamt äldreråd och ger personal- och servicechefen i uppdrag att i samråd
med de kommuner som önskar ingå i samarbetet utarbeta ett förslag till gemensam
verksamhetsstadga för gemensamt äldreråd från och med 1.1.2021.
Kommunstyrelsen begär även in invånarnämndens synpunkter och önskar få dessa
inom oktober månad.
Beslut: Enligt förslag.
Invn § 73/ 27.10.2020
I kommuner har äldreråden en viktig roll i utvecklingen av äldres boende och
livsmiljö. Äldreråden ska beaktas i alla ärenden som gäller äldre, från planeringsskedet till konsekvensbedömningen.
Äldrerådet är en viktig aktör i beslutsfattandet.
Ädrerådet ska ges möjlighet att delta i beredningen av ärenden som har betydelse
för tjänster och service till den äldre befolkningen som kommunen tillhandahåller,
men också ärenden som indirekt påverkar äldres välfärd, hälsa, delaktighet,
livsmiljö, boende, rörlighet och möjlighet att klara sig själva t.ex. beredning och
antagande av planer med stöd av plan- och bygglagen eller andra beslut som berör
den fysiska miljön, idrotts- och kulturplaner vilka kan påverka äldres möjlighet att
delta i olika fritidsverksamheter.
Kommunens organ ska höra och begära utlåtande från äldrerådet under
planeringen av ärenden som är av betydelse för den äldre befolkningen.
Tjänstemän och beslutsfattare måste känna till äldrerådet och dess roll i
kommunens beslutssystem för att de äldres synpunkter ska beaktas i det praktiska
arbetet. Det är viktigt med direkta och löpande kontakter med förtroendevalda och
tjänstemän.

Personal- och servicechefens förslag: Att invånarnämnden diskuterar äldrerådets
funktion och lämnar sina synpunkter till kommunstyrelsen enligt uppdrag.

Beslut: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 28 oktober 2020
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INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 27.10.2020

§ 74 DANAARV
KS § 129/30.9.2020
Ålands landskapsregering har meddelat att kommunen har möjlighet att ansöka om
62 407,37 euro från danaarv. Medlen ska användas till socialt eller kulturellt
ändamål.
Tf kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen beslutar att begära in
invånarnämndens förslag på vad kommunen ska anhålla om att använda medlen
från danaarvet till. Kommunstyrelsen önskar få in utlåtandet inom oktober månad.
Beslut: Enligt förslag.
InvN § 74/ 27.10.2020
•Bilaga 2: Förslag på användningsområden/Danaarv
Biblioteks- och kulturchefen samt äldreomsorgsledaren har inkommit med förslag på
användningsområden, bilaga 2.

Personal- och servicechefens förslag: Föreslås att danaarvet fördelas enligt bilaga 2.
Beslut: Det aktuella danaarvet avses att användas till sociala och kulturella ändamål
inom äldreomsorg, barn och ungdomsverksamhet samt kommunens och
föreningars övriga kulturella verksamhet. Arvet sätts på ett eget konto som endast
får användas för bidrag till ovannämnda ändamål som kan överföras till nästa år vid
årsslut. Bidragsansökningarna skall tillställas förvaltningen för beredning och
behandlas av invånarnämnden för att slutgiltigt beslutas av kommunstyrelsen.
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INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 27.10.2020

§ 75 BARNOMSORGENS ARBETSPLANER FÖR VERKSAMHETSÅREN 2020-2021
InvN § 75/ 27.10.2020
•Bilaga 3: Godby daghem arbetsplan för 2020-2021
•Bilaga 4: Emkarby daghem arbetsplan för 2020-2021
•Bilaga 5: Pålsböle daghem arbetsplan för 2020-2021
•Bilaga 6: Gruppfamiljedaghemmet Trollebo arbetsplan för 2020-2021

Enligt § 15 barnomsorgslagen för landskapet Åland ska varje daghem och
gruppfamiljedaghem uppgöra en arbetsplan i enlighet med barnomsorgens
målsättning och anvisningar utfärdade av landskapsregeringen. Arbetsplanen ska
godkännas av det organ som ansvarar för barnomsorgen i kommunen.
Samtliga daghems- och gruppfamiljedaghemmets arbetsplaner har en gemensam
struktur och likadan rubriksättning och innehållsförteckning.
Barnomsorgschefens förslag: Föreslås att invånarnämnden godkänner
arbetsplanerna för daghemmen och gruppfamiljedaghemmet för verksamhetsår
2020-2021, enligt bilagor 3-6.

Beslut: Enligt förslag.
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INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 27.10.2020

§ 76 ÄNDRING AV DELEGERINGSORDNING
InvN § 66/22.5.2018
I enlighet med 48 förvaltningsstadgan kan nämnden delegera beslutanderätt till
underlydande tjänsteinnehavare. En detaljerad förteckning ska föras över den
delegerande beslutanderätten, som för invånarnämndens del förverkligas genom
antagande av delegeringsordning.
Ändring av instruktion för invånarnämnden ändras genom fullmäktige beslut. Ett
nytt ändringsförslag är framtaget och därtill har tjänster inom nämndens
verksamhetsområden ändrats. Därmed bör delegeringsordningen uppdateras för
att anpassas till instruktion och de ändrade tjänsterna.

Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden beslutar att anta ändrad
delegeringsordning enligt bilaga 12 att gälla från och med 1.8.2018 under
förutsättning att fullmäktige antar ändring av nya instruktionen för
invånarnämnden.
Beslut: Återremiss för vidare utredning.
InvN § 76/ 27.10.2020
•Bilaga 7: Förslag till delegeringsordning 1.1.2021

Finströms fullmäktige antog en ny förvaltningsstadga, 12.12.2019 § 78.
Därmed upphäves instruktion för invånarnämnden av den 1 januari 2016. Nya
förvaltningsstadgan gäller från 1.1.2020.
Invånarnämndens förvaltning står inför förändringar.
År 2018 presenterades ett nytt förslag till delegeringsordning, förslaget som lades
fram är inte aktuellt längre.
Från och med 1.1.2021 överförs socialvårdens personal till kommunernas
socialtjänst k.f., ny lagstiftning för barnomsorg och grundskola börjar gälla och en ny
äldrelag träder i kraft.
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INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 27.10.2020

Ett nytt förslag till delegeringsordning är framtaget, bilaga 7. Personal som inte
berörs är socialvården och barnomsorgen. Dessa följer nu gällande delegeringsordning fram till 31.12.2020. Framöver skrivs en utbildningsstadga för barnomsorgens och grundskolans personal.
Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden beslutar anta ändrad
delegeringsordning enligt bilaga 7 att gälla från och med 1.11.2020.

Beslut: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 28 oktober 2020
9 (18)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 27.10.2020

§ 77 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 investering 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

InvN § 77/ 27.10.2020
En lärare för enskild elev är anställd sedan augusti vid Källbo skola och behov av
tilläggsmedel kvarstår. Enligt löneräknare Tiina Zetterman är summan som behövs
för lärare till enskild elev 17 300 euro.

Skoldirektörens förslag: Invånarnämnden omfattar Källbo skolas anhållan om
tilläggsmedel om 17 300 euro för timlärare under höstterminen 2020. Ärendet
skickas till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut: Ärendet återremitteras med önskemål om ekonomisk uppföljning.
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INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 27.10.2020

§ 78 KONFIDENTIELLT /RÄTTELSEYRKAN, STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD
InvN § 78/ 27.10.2020
•Bilaga 8:
•Bilaga 9:
•Bilaga 10:
•Bilaga 11:
•Bilaga 12:
•Bilaga 13: Anvisningar för stöd för närståendevård i Finströms kommun
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INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 27.10.2020

§ 79 DELGIVNINGAR
InvN § 79/ 27.10.2020
•KST-nytt nr 6/2020: Förbundsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 1 oktober
2020 utsett två av fyra områdeschefer: Susanne Peltonen har utsetts till
områdeschef för tidigt stöd för barn och familj. Paulina Eklund har utsetts till
områdeschef för barnskydd.
•KST-nytt nr 7/2020: Förbundsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 12 oktober
2020 utsett ytterligare två områdeschefer: Mikaela Brandt har utsetts till
områdeschef för vuxensocialtarbete. Andrea Björnhuvud har utsetts till
områdeschef för funktionsservice och sysselsättning.
•Ålands landskapsregering, beslut 204U2: stödundervisning i svenska vårterminen
2020.

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

Beslut: Enligt förslag.
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INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 27.10.2020

§ 80 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION
InvN § 80/ 27.10.2020

•Nästa invånarnämndsmöte hålls 1.12.2020 kl. 17.00, Kommungården.

Personal- och servicechefens förslag: Informationen antecknas till kännedom.

Beslut: Enligt förslag samt med tillägg om:
Invånarnämnden uppmanar kommunstyrelsen att reagera på landskapsregeringens
beslut om fördelning av danaarv.
Nämnden noterar att det finns besparingsförslag som inte behandlats i nämnden.
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INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 27.10.2020

§ 81 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
InvN § 81/ 27.10.2020
Beslut:
Sammanträdet förklarades avslutat kl. 18.30
Besvärsanvisning bifogas protokollet.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
den 28 oktober 2020
15 (18)

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5/ 27.10.2020

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: §§ 73, 74, 77, 79-81
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen
kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: §§ 70-72, 75, 76
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: §§ 70-72, 75, 76
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/ 27.10.2020

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/ 27.10.2020

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:

§ 78

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 28 oktober 2020
18 (18)

Utdragets riktighet bestyrkes

