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Erik Brunström, enligt uppdrag av Christian Rögård, invånarnämndens ordförande. 

 
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 28 maj 2021. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 4 juni 2021. 

 

Intygar Barbro Malmlund-Sundblom 
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§ 45 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

InvN § 45/ 1.6.2021 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  

Beslut:  

Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 

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

§ 46 PROTOKOLLJUSTERARE 

InvN § 46/ 1.6.2021 
Utses protokolljusterare.  

Beslut:  

Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Erica Johansson och Leif 
Karlsson 

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

§ 47 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

InvN § 47/ 1.6.2021 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 

Beslut:  

Föredragningslistan godkänns 

------------- 
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§ 48 BUDGETDIREKTIV 2022  

KS § 66/11.5.2021 

Finströms kommun har en etablerad praxis att som preliminära budgetdirektiv utgå 
från ram per verksamhetsområde enligt föregående bokslut, med möjlighet till 
motiverade avvikelser. 

Förvaltningen har sammanställt ramar enligt den principen, enligt bilaga. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tillsänder nämnderna de preliminära budgetramarna för 
behandling senast 1 juni inför framtagande av budgetdirektiv för år 2022. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

InvN § 48/ Tisdagen den 1 juni 2021 
Budgetansvariga tjänstemän inom invånarnämnden har haft möjlighet att på kort 
varsel framföra reflektioner kring de preliminära budgetramarna för år 2022, 
baserade på ram per verksamhetsområde enligt bokslut år 2020, för att meddela 
eventuella motiverade behov av avvikelser från dessa. 

 

Synpunkterna och de upplevda behoven har sammanställts enligt bilaga och de 
budgetansvariga tjänstemännen kallas till invånarnämndens möte för att föredra 
desamma. 

 

Verksamhetsåret 2020 har inom många områden präglats av corona-situationen 
varför bokslutsuppgifterna för just det året inte fullt ut fungerar som referenspunkt 
för kommande års budget.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Invånarnämnden tar till kännedom sina budgetansvariga tjänstemäns upplevda 
behov och föreslår att dessa genom fortsatt dialog i någon mån beaktas vid 
framtagande av budgetdirektiv för år 2022 samt att hänsyn tas till de avvikande 
förutsättningarna vid referensåret 2020 varför i processen även viss hänsyn bör tas 
till ramar enligt godkänd budget för innevarande år 2021.  

Diskussion: Ledamot Leif Karlsson understöder kommundirektörens förslag med 
tillägg att budgeten skall baseras på fastställd budget för 2021 just för år 2022. 

Principiellt stopp  gällande inrättande av nya tjänster samt ny investerings stopp.  
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Beslut: 

Enligt kommundirektörens förslag med tillägg att budgeten skall baseras på fastställd 
budget för 2021 just för år 2022. Invånarnämnden önskar ett principiellt stopp 
gällande inrättande av nya tjänster samt ny investerings stopp.  

§ 49 MAXSUMMA FÖR MÅNADSAVGIFT PÅ ROSENGÅRD 

InvN 49/ Tisdagen den 1 juni 2021 
 

Finströms kommuns avgifter för hemservice följer Lag och Förordning om 
klientavgifter inom social och hälsovården samt Socialvårdslagen. 
Hemserviceavgifterna räknas ut på basen av antal besök/vecka och 
bruttoinkomster/månad. 

Personer som flyttar till Rosengårds ESB, samt personer med högt vårdbehov hamnar 
i den högsta kategorin, dvs har fler än ett/besök om dagen, vilket betyder att 
månadsavgiften kan bli väldigt hög beroende på inkomsterna. Utöver det tillkommer 
övriga avgifter, hyra för rummet/lgh, måltidsavgift, serviceavgift, läkemedelsavgifter, 
avgift för hemsjukvård mm. 

Avgiften som tas ut från servicen får enligt Lag om Klientavgifter inom social och 
hälsovården § 2 vara högst lika stor som kostnaderna för serviceproduktionen. 

Ett vårddygn på Rosengård (BS 2020) är uträknat till 188,65 euro/dygn. 

Om månadsavgiften enligt uträkningar av antal besök och bruttoinkomster/månad 
blir så hög att det inte är en skälig summa, kunde man istället utgå från den faktiska 
vårddygnskostnaden och halvera den eftersom det ytterligare tillkommer flera övriga 
avgifter för den boende. Då skulle en maxavgift för själva vårdbehovet vara 2.829,75 
euro/månad om man utgår från BS 2020, samt övriga avgifter inne på Rosengård 
(mat, hyra, serviceavgift) ca 700 euro/månad. 

Äldreomsorgsledarens förslag: 

Invånarnämnden föreslår till kommunstyrelsen att en maxsumma för månadsavgift 
införs på Rosengård, vilket baserar sig på 50 % av vårddygnskostnaden. 

Beslut:  

Beslut enligt förslag  
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§ 50 ANHÅLLAN OM MEDEL FRÅN DANAARV  

InvN 50/ Tisdagen den 1 juni 2021 
Rosengårds uteplats behöver rustas upp och göras om. 

Plattorna på uteplatsen är ojämna och har höga kanter vilket medför en direkt fara 
för personer med rullstolar eller rollatorer att röra sig där. Uteplatsen är så liten att 
alla boende inte kan vistas där samtidigt och inte heller anhöriga. Nu måste de 
boende sitta på stolar på grusgången eller på gräsmattan om det är någon tillställning 
utomhus. Dagverksamhetens uteplats finns innanför ett staket, som skulle behöva 
tas bort och förnyas, så att det även går ihop med den övriga uteplatsen för att få det 
större och för att kunna utnyttja platsen. 

Äldreomsorgsledarens förslag: 

Invånarnämnden beslutar att 10.000 euro från Danaarvsmedel sätts till Rosengårds 
uteplats, den förstoras till ca 10x10 meter, marken jämnas upp och plattor eller 
trädäck läggs, dagverksamhetens staket rivs och byggs om och uteplatsen kopplas 
ihop med befintlig uteplats. Utemöbler, vindskydd och planteringar införskaffas. 

Diskussion: Ledamot Leif Karlsson önskar att ärendet överförs till tekniska sektorn då 
ledamoten anser att underhåll gällande fastigheter bör stanna på kommunen. 

Konstaterar att förslaget ej fått understöd. 

Beslut:  

Enligt förslag 

Ledamot Leif Karlsson reserverar sig mot beslutet med hänvisning till ovan nämnda 
diskussion.  
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§ 51 DELGIVNINGAR 

InvN § 51/ 1.6.2021 
 

• PM från VSB-möte 9.3.2021 

• Tjänstemannabeslut 

o G-M D §§ 29-52, Beviljande av ledighet samt anställning av tillfällig 
vikarie 

o ÄO-ledare §§1-6, 7-10, 18-21,32-33, 38-39, 43-45, 47-55,58-61, 71, 74, 
79-82, 88, 94-96 anställning vikarie. §§ 0, 52,54, anhållan om 
närståendestöd. §§12-17,23-29,34-37,41-42,46, 55-57, 62, 65-70, 72-73, 
75-77, 78, 83-87,89-90,92-93 anhållan om ledighet. §§7, 11, 31, 40 
anhållan om måltidsservice. §§63 anhållan om hemservice 

o GB 23-104 omvandling av semester och ledigheter 

o Budgetuppföljning 30.4 

 

Sekreterarens förslag:  

Invånarnämnden antecknar informationen till kännedom. 

Beslut: 

Enligt förslag 
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 § 53 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION 

InvN § 53/ 1.6.2021 
 

Ledamot Leif Karlsson önskar lyfta listan gällande inbesparingsåtgärder som 
arbetsgruppen för översyn av inbesparings åtgärder givit som förslag. 

 

• Nästa möte InvN, 24.8.2021 kl. 17.00, Kommungården. 

 

 

 

§ 54 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

InvN § 54/ 1.6.2021 

Beslut: 

Sammanträdet förklarades avslutat kl. 19.36 

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: §§ 45-49, 51-54 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet: §§ 50 
 
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: §§ 50 
 
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:   
 


