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Protokolljusterarnas signaturer 

   

   

   
 

§ 115 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUT

INV § 115  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.
 
Beslut: 
Invånarnämnden konstaterar 

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

§ 116 PROTOKOLLJUSTERARE 

INV § 116 
Utses protokolljusterare.
 
Beslut:  
Invånarnämnden beslutar att till pr
Freddie Forsman. Justering sker onsdagen den 26 oktober 2016 kl. 14.45.
 
 
------------- 

§ 117 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

INV § 117  
Godkänns föredragningslistan och eventuella ärenden av
 
Beslut: Att invånarnämnden besluter att godkänna föredragningslistan med följande 
tillägg ett extra ärende:
barnomsorg § 125 ändras till § 126
 
 
-------------- 
 
 
 

  

                                                     INVÅNARNÄMNDEN                PROTOKOLL 

Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby  

27.10.2016  

  

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  

konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört

protokolljusterare.  

beslutar att till protokolljusterare utse Erica Granesäter och 
Freddie Forsman. Justering sker onsdagen den 26 oktober 2016 kl. 14.45.

föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur.

Att invånarnämnden besluter att godkänna föredragningslistan med följande 
ett extra ärende:§ 125 Budgetuppföljning III -kvartalet och a

rnomsorg § 125 ändras till § 126. 

PROTOKOLL NR 8 /25.10.2016 

Utdragets riktighet bestyrkes 

sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 

gen sammankallat och beslutfört. 

otokolljusterare utse Erica Granesäter och 
Freddie Forsman. Justering sker onsdagen den 26 oktober 2016 kl. 14.45. 

brådskande natur. 

Att invånarnämnden besluter att godkänna föredragningslistan med följande 
och att Anhållan om 



                                                                 
 

Protokolljusterarnas signaturer 

   

   

   
 

§ 118 BARNOMSORGENS ARBETS

INV § 118 

• Bilaga 1: Godby daghem

• Bilaga 2: Emkarby daghem

• Bilaga 3: Pålsböle daghem

• Bilaga 4: Gruppfamiljedaghemmet Trollebo

 

Enligt 15 § i barnomsorgslagen för landskapet Åland ska varje gruppfamiljedaghem 
och daghem uppgöra en arbetsplan i enlighet med barnomsorgens målsättning samt 
anvisningar utfärdade av landskapsregeringen.

Arbetsplanen ska godkännas av det organ som ansvar
kommunen. 

 

Barnomsorgsledarens förslag:
planerna för daghemmen och gruppfamiljedaghemmet för verksamhetsår 2016

 

Beslut: Enligt förslag.

 

 

                                                     INVÅNARNÄMNDEN                PROTOKOLL 

Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby  

27.10.2016  

  

BARNOMSORGENS ARBETSPLANER VERKSAMHETSÅR 2016-2017

: Godby daghem 

: Emkarby daghem 

: Pålsböle daghem 

: Gruppfamiljedaghemmet Trollebo 

Enligt 15 § i barnomsorgslagen för landskapet Åland ska varje gruppfamiljedaghem 
och daghem uppgöra en arbetsplan i enlighet med barnomsorgens målsättning samt 
anvisningar utfärdade av landskapsregeringen. 

Arbetsplanen ska godkännas av det organ som ansvarar för barnomsorgen i 

Barnomsorgsledarens förslag: Föreslås att invånarnämnden godkänner arbets
planerna för daghemmen och gruppfamiljedaghemmet för verksamhetsår 2016

Enligt förslag. 

 

PROTOKOLL NR 8 /25.10.2016 

Utdragets riktighet bestyrkes 

2017 

Enligt 15 § i barnomsorgslagen för landskapet Åland ska varje gruppfamiljedaghem 
och daghem uppgöra en arbetsplan i enlighet med barnomsorgens målsättning samt 

ar för barnomsorgen i 

Föreslås att invånarnämnden godkänner arbets-
planerna för daghemmen och gruppfamiljedaghemmet för verksamhetsår 2016-2017. 



                                                                 
 

Protokolljusterarnas signaturer 

   

   

   
 

§ 119 GEMENSAM ÄLDREOMSORG

INV § 89/23.8.2016 
Sunds kommunstyrelse beslut ( §
intresse för ett samarbete gällande äldreomsorgsledare”. Vidare anges att ”Som 
utgångspunkt behöver Sunds kommun 
funktionen inom äldreomsorgen”.

Finström har i dagsläget ingen äldreomsorgsledare och tjänsten som socialarbetare 
med ansvar för äldreomsorg och handikappservice är vakant.

Kommundirektören i Finström beslutar att ef
kring förutsättningar och intresse att ombilda den vakanta socialarbetartjänsten till 
en äldreomsorgsledare som kunde vara gemensam med en eller flera andra 
kommuner inom närregionen. Nämndens utlåtande önskas inom august
2016. 

 

Bilaga 4/23.8.2016:

 

Personal- och servicechefens förslag: 

Att den inrättade socialarbetartjänsten inte ombildas, men titeln ändras till 
omsorgschef (-ledare) med nya tillkomna arb
ledningsfunktioner till andra kommuner förslagsvis från år 2017, samt att en ny 
arbetsbeskrivning skrivs.

 

Beslut: 

Nämnden ställer sig positiv till att sälja sociala tjänster till andra kommuner. 
Nämnden anser att p
återremitterar därför ärendet.

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

 

INV § 103/27-28.9.2016 

Bilaga 2: Organisationsmodeller för
2016.  

Personal- och servicechefens förslag: 

Att den inrättade socialarbetartjänsten inte ombildas, men titeln ändras till 
omsorgschef (-ledare) med nya tillkomna arbetsuppgifter, vilket möjliggör att sälja 
ledningsfunktioner till andra kommuner förslagsvis från år 2017, samt att en ny 
arbetsbeskrivning skrivs.

 

                                                     INVÅNARNÄMNDEN                PROTOKOLL 

Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby  

27.10.2016  

  

GEMENSAM ÄLDREOMSORGSLEDARE, AVTALSFÖRFRÅGAN 

Sunds kommunstyrelse beslut ( § 132/2016) att ”efterhöra med Finströms kommun 
intresse för ett samarbete gällande äldreomsorgsledare”. Vidare anges att ”Som 
utgångspunkt behöver Sunds kommun ca 35-40 procent av heltid för lednings
funktionen inom äldreomsorgen”. 

Finström har i dagsläget ingen äldreomsorgsledare och tjänsten som socialarbetare 
med ansvar för äldreomsorg och handikappservice är vakant. 

Kommundirektören i Finström beslutar att efterhöra invånarnämndens synpunkter 
kring förutsättningar och intresse att ombilda den vakanta socialarbetartjänsten till 
en äldreomsorgsledare som kunde vara gemensam med en eller flera andra 
kommuner inom närregionen. Nämndens utlåtande önskas inom august

4/23.8.2016: Vision 2017; Från äldreomsorg till socialt stöd och omsorg.

och servicechefens förslag:  

Att den inrättade socialarbetartjänsten inte ombildas, men titeln ändras till 
ledare) med nya tillkomna arbetsuppgifter, vilket möjliggör att sälja 

ledningsfunktioner till andra kommuner förslagsvis från år 2017, samt att en ny 
arbetsbeskrivning skrivs. 

Nämnden ställer sig positiv till att sälja sociala tjänster till andra kommuner. 
Nämnden anser att personalsituationen på socialkansliet bör kartläggas och 
återremitterar därför ärendet. 

: Organisationsmodeller för personal inom invånarnämnden, 

och servicechefens förslag:  

Att den inrättade socialarbetartjänsten inte ombildas, men titeln ändras till 
ledare) med nya tillkomna arbetsuppgifter, vilket möjliggör att sälja 

ledningsfunktioner till andra kommuner förslagsvis från år 2017, samt att en ny 
ing skrivs. 

PROTOKOLL NR 8 /25.10.2016 

Utdragets riktighet bestyrkes 

132/2016) att ”efterhöra med Finströms kommun 
intresse för ett samarbete gällande äldreomsorgsledare”. Vidare anges att ”Som 

40 procent av heltid för lednings-

Finström har i dagsläget ingen äldreomsorgsledare och tjänsten som socialarbetare 
 

terhöra invånarnämndens synpunkter 
kring förutsättningar och intresse att ombilda den vakanta socialarbetartjänsten till 
en äldreomsorgsledare som kunde vara gemensam med en eller flera andra 
kommuner inom närregionen. Nämndens utlåtande önskas inom augusti månad 

Vision 2017; Från äldreomsorg till socialt stöd och omsorg. 

Att den inrättade socialarbetartjänsten inte ombildas, men titeln ändras till 
etsuppgifter, vilket möjliggör att sälja 

ledningsfunktioner till andra kommuner förslagsvis från år 2017, samt att en ny 

Nämnden ställer sig positiv till att sälja sociala tjänster till andra kommuner. 
ersonalsituationen på socialkansliet bör kartläggas och 

personal inom invånarnämnden, september 

Att den inrättade socialarbetartjänsten inte ombildas, men titeln ändras till 
ledare) med nya tillkomna arbetsuppgifter, vilket möjliggör att sälja 

ledningsfunktioner till andra kommuner förslagsvis från år 2017, samt att en ny 



                                                                 
 

Protokolljusterarnas signaturer 

   

   

   
 

Beslut: 

Nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att nuvarande socialarbetartjänsten med 
ansvar för äldreomsorg och handikapp, ombildas ti
arbetatjänst med handikappfrågor. Nämnden föreslår även att en ny 
omsorgsledartjänst på 100 % inrättas fr o m 2017 inom äldreomsorgsförvaltningen, 
vilket möjliggör försäljning av ledar

 
KST § 151/12.10.2016 

 
Invånarnämnden har
avseende del av socialkansliets personal, enligt bilaga.
 
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar enligt invånarnämndens förslag att inför 
kommunfullmäktige förorda att nuvarande socialar
äldreomsorg och handikapp ombildas till en tillsvidare 100 % socialarbetartjänst 
med inriktning på handikappfrågor, och att en ny omsorgsledartjänst på 100 % 
inrättas inom äldreomsorgsförvaltningen, dock under förutsättning att
ingås med andra kommuner om försäljning av minst 40 % av omsorgsledarens 
tjänst.  

Ärendet förs till kommunfullmäktige för avgörande av målsättningarna med 
upplägget och föreslås därefter att återremitteras till invånarnämnden för 
framtagande av tjänstebeskrivningar samt förslag till avtal rörande försäljning av 
omsorgsledartjänster.

 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till invånarnämnden för vidare 
beredning i anslutning till budgetprocessen för år 2017.
------------- 

 
INV § 119  

Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till invånarnämnden för 
vidare beredning i anslutning till budgetprocessen för år 2017.

 
 
●Bilaga 5: Utökning av resurs/befintlig resurs
Personal- och servicechefens förslag
eventuella ändringar i liggande budgetförslag.
 
Beslut: Invånarnämnden beslutar att dra tillbaka sitt förslag om att redan nu inrätta en 
ny tjänst som omsorgsledare för äldreomsorgen, men ställer sig med anledning av 

                                                     INVÅNARNÄMNDEN                PROTOKOLL 

Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby  

27.10.2016  

  

Nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att nuvarande socialarbetartjänsten med 
ansvar för äldreomsorg och handikapp, ombildas till en tillsvidare 100 % social

rbetatjänst med handikappfrågor. Nämnden föreslår även att en ny 
omsorgsledartjänst på 100 % inrättas fr o m 2017 inom äldreomsorgsförvaltningen, 
vilket möjliggör försäljning av ledarfunktioner till andra kommuner.

Invånarnämnden har behandlat ett förslag till ändrad organisationsstruktur 
avseende del av socialkansliets personal, enligt bilaga. 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar enligt invånarnämndens förslag att inför 
kommunfullmäktige förorda att nuvarande socialarbetartjänsten med ansvar för 
äldreomsorg och handikapp ombildas till en tillsvidare 100 % socialarbetartjänst 
med inriktning på handikappfrågor, och att en ny omsorgsledartjänst på 100 % 
inrättas inom äldreomsorgsförvaltningen, dock under förutsättning att
ingås med andra kommuner om försäljning av minst 40 % av omsorgsledarens 

Ärendet förs till kommunfullmäktige för avgörande av målsättningarna med 
upplägget och föreslås därefter att återremitteras till invånarnämnden för 

tjänstebeskrivningar samt förslag till avtal rörande försäljning av 
omsorgsledartjänster. 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till invånarnämnden för vidare 
beredning i anslutning till budgetprocessen för år 2017. 

Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till invånarnämnden för 
idare beredning i anslutning till budgetprocessen för år 2017.

Utökning av resurs/befintlig resurs 
och servicechefens förslag: Att invånarnämnden diskuterar

eventuella ändringar i liggande budgetförslag. 

Invånarnämnden beslutar att dra tillbaka sitt förslag om att redan nu inrätta en 
ny tjänst som omsorgsledare för äldreomsorgen, men ställer sig med anledning av 

PROTOKOLL NR 8 /25.10.2016 

Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att nuvarande socialarbetartjänsten med 
ll en tillsvidare 100 % social- 

rbetatjänst med handikappfrågor. Nämnden föreslår även att en ny 
omsorgsledartjänst på 100 % inrättas fr o m 2017 inom äldreomsorgsförvaltningen, 

funktioner till andra kommuner. 

behandlat ett förslag till ändrad organisationsstruktur 

Kommunstyrelsen beslutar enligt invånarnämndens förslag att inför 
betartjänsten med ansvar för 

äldreomsorg och handikapp ombildas till en tillsvidare 100 % socialarbetartjänst 
med inriktning på handikappfrågor, och att en ny omsorgsledartjänst på 100 % 
inrättas inom äldreomsorgsförvaltningen, dock under förutsättning att avtal kan 
ingås med andra kommuner om försäljning av minst 40 % av omsorgsledarens 

Ärendet förs till kommunfullmäktige för avgörande av målsättningarna med 
upplägget och föreslås därefter att återremitteras till invånarnämnden för 

tjänstebeskrivningar samt förslag till avtal rörande försäljning av 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till invånarnämnden för vidare 

Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till invånarnämnden för  
idare beredning i anslutning till budgetprocessen för år 2017. 

: Att invånarnämnden diskuterar och fattar 

Invånarnämnden beslutar att dra tillbaka sitt förslag om att redan nu inrätta en 
ny tjänst som omsorgsledare för äldreomsorgen, men ställer sig med anledning av 



                                                                 
 

Protokolljusterarnas signaturer 

   

   

   
 

avtalsförfrågan positiv til
att på sikt kunna erbjuda del av omsorgsledare som köptjänst.
 
Invånarnämnden har avsikt att under början av år 2017 se över huruvida en ny tjänst bör 
inrättas eller ifall man genom omorganisering 
kommunens egna behov och eventuellt erbjuda andra kommuner möjlighet att köpa in 
sig på omsorgsledartjänster.
 
Nämnden konstaterar att den befintliga vakan
äldreomsorg och ha

 
  

                                                     INVÅNARNÄMNDEN                PROTOKOLL 

Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby  

27.10.2016  

  

avtalsförfrågan positiv till fortsatt dialog med berörda kommuner och med förhoppning 
att på sikt kunna erbjuda del av omsorgsledare som köptjänst.

Invånarnämnden har avsikt att under början av år 2017 se över huruvida en ny tjänst bör 
inrättas eller ifall man genom omorganisering av befintlig personalresurs kan tillgodose 
kommunens egna behov och eventuellt erbjuda andra kommuner möjlighet att köpa in 
sig på omsorgsledartjänster. 

aterar att den befintliga vakanta socialarbetartjänsten med ansvar för 
äldreomsorg och handikappservice är en tillsvidare tjänst. 

PROTOKOLL NR 8 /25.10.2016 

Utdragets riktighet bestyrkes 

l fortsatt dialog med berörda kommuner och med förhoppning 
att på sikt kunna erbjuda del av omsorgsledare som köptjänst. 

Invånarnämnden har avsikt att under början av år 2017 se över huruvida en ny tjänst bör 
av befintlig personalresurs kan tillgodose 

kommunens egna behov och eventuellt erbjuda andra kommuner möjlighet att köpa in 

ta socialarbetartjänsten med ansvar för 



                                                                 
 

Protokolljusterarnas signaturer 

   

   

   
 

§ 120 TJÄNSTEBESKRIVNINGAR 

INV § 120 
●Bilaga 6: Förslag på tjänstebeskrivningar
 
Nya tjänstebeskrivningar för personal inom invåna
kommunen nyinrättar en tjänst som omsorgsl
 

●Socialarbetare/handikappservice
 
●Föreståndare vid servicehuset Rosengård
 
●Omsorgsledare/Äldreomsorgsledare

 
Personal- och servicechefens förslag:
sättning om kommunen inrättar en ny tjänst som omsorgsl
2017. 
 
Beslut: Nämnden återremitterar ärendet till år 2017.
 
 

  

                                                     INVÅNARNÄMNDEN                PROTOKOLL 

Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby  

27.10.2016  

  

 

örslag på tjänstebeskrivningar 

Nya tjänstebeskrivningar för personal inom invånarnämnden under förutsättning om
kommunen nyinrättar en tjänst som omsorgsledare/äldreomsorgsledare från

●Socialarbetare/handikappservice, socialförvaltningen 

åndare vid servicehuset Rosengård, äldreomsorgsförvaltning

●Omsorgsledare/Äldreomsorgsledare, äldreomsorgsförvaltning

och servicechefens förslag:  Att tjänstebeskrivningarna godkännns under förut
sättning om kommunen inrättar en ny tjänst som omsorgsledare/äldreomsorgsledare 

Nämnden återremitterar ärendet till år 2017. 

PROTOKOLL NR 8 /25.10.2016 

Utdragets riktighet bestyrkes 

rnämnden under förutsättning om 
edare/äldreomsorgsledare från 2017. 

, äldreomsorgsförvaltning 

, äldreomsorgsförvaltning 

Att tjänstebeskrivningarna godkännns under förut- 
edare/äldreomsorgsledare 



                                                                 
 

Protokolljusterarnas signaturer 

   

   

   
 

§ 121 BUDGET OCH EKONOMIPL

INV § 121 
●Bilaga 7: Budget och ekonomiplan 2018
●Bilaga 8: Förslag och konsekvenser
●Bilaga 9: Främjande av integration
 
 
 
Kommunstyrelsen har diskuterat budgetförslag den 12 10 2016 och återremitterar 
förslaget till invånarnämnden med följande kommentarer:
 
-Med hänvisning till givna budgetdirektiv är målsättningen att varje resultatenhet 
håller sig inom innevarande års budgetramar och att eventuella avvikelser med 
hänvisning till innevarande års budgetramar ska förklararas och motiveras utförligt.
 
-All förslagen utökning av personalresurser måste motiveras utförligt.
 
-Där det med hänvisning till ökade behov till följd av t ex förändrade förutsättningar 
eller höjd nyttjandegrad äskas om medel utöver givna ramar för särskild uppgift 
eller åtgärd, ska behoven redog
nettobesparing på annat håll inom samma resultatenhet och i andra hand inom 
nämndens övriga områden.
 
-Såväl kostnader som intäkter ses över med målsättning att nettoanslaget per 
resultatenhet och uppgi
 
-Föreslagna inversteringar bör övervägas nödvändigheten av samt upprättas 
övergripande projektplaner för.
 
-Centralförvaltningen ges i uppdrag att nogsamt följa utvecklingen och uppskatta 
och beräkna såväl 
beaktat eventuella korrigeringar i avdragsrätter samt av de egna skattesatserna.
Efter kommunstyrelsens möte har vissa enheter och dess tjänstemän tagit fram 
förslag och konsekvensanalyser till d
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BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2018-2019 

Budget och ekonomiplan 2018-2019 
Förslag och konsekvenser 

Bilaga 9: Främjande av integration 

Kommunstyrelsen har diskuterat budgetförslag den 12 10 2016 och återremitterar 
förslaget till invånarnämnden med följande kommentarer: 

hänvisning till givna budgetdirektiv är målsättningen att varje resultatenhet 
håller sig inom innevarande års budgetramar och att eventuella avvikelser med 
hänvisning till innevarande års budgetramar ska förklararas och motiveras utförligt.

utökning av personalresurser måste motiveras utförligt.

Där det med hänvisning till ökade behov till följd av t ex förändrade förutsättningar 
eller höjd nyttjandegrad äskas om medel utöver givna ramar för särskild uppgift 
eller åtgärd, ska behoven redogöras för och i första hand övervägas möjligheten till 
nettobesparing på annat håll inom samma resultatenhet och i andra hand inom 
nämndens övriga områden. 

Såväl kostnader som intäkter ses över med målsättning att nettoanslaget per 
resultatenhet och uppgiftsområde hålls inom innevarande års givna ramar.

Föreslagna inversteringar bör övervägas nödvändigheten av samt upprättas 
övergripande projektplaner för. 

Centralförvaltningen ges i uppdrag att nogsamt följa utvecklingen och uppskatta 
 landskapsandelar som skatteintäkter som kan förväntas, även 

beaktat eventuella korrigeringar i avdragsrätter samt av de egna skattesatserna.
Efter kommunstyrelsens möte har vissa enheter och dess tjänstemän tagit fram 
förslag och konsekvensanalyser till dagens fortsatta budgetbehandling.

PROTOKOLL NR 8 /25.10.2016 

Utdragets riktighet bestyrkes 

Kommunstyrelsen har diskuterat budgetförslag den 12 10 2016 och återremitterar 

hänvisning till givna budgetdirektiv är målsättningen att varje resultatenhet 
håller sig inom innevarande års budgetramar och att eventuella avvikelser med 
hänvisning till innevarande års budgetramar ska förklararas och motiveras utförligt. 

utökning av personalresurser måste motiveras utförligt. 

Där det med hänvisning till ökade behov till följd av t ex förändrade förutsättningar 
eller höjd nyttjandegrad äskas om medel utöver givna ramar för särskild uppgift 

öras för och i första hand övervägas möjligheten till 
nettobesparing på annat håll inom samma resultatenhet och i andra hand inom 

Såväl kostnader som intäkter ses över med målsättning att nettoanslaget per 
ftsområde hålls inom innevarande års givna ramar. 

Föreslagna inversteringar bör övervägas nödvändigheten av samt upprättas 

Centralförvaltningen ges i uppdrag att nogsamt följa utvecklingen och uppskatta 
landskapsandelar som skatteintäkter som kan förväntas, även 

beaktat eventuella korrigeringar i avdragsrätter samt av de egna skattesatserna. 
Efter kommunstyrelsens möte har vissa enheter och dess tjänstemän tagit fram 

agens fortsatta budgetbehandling. 
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Budget 2017 och ekonomiplan 2018

 
   

Invånarnämnd förvaltning 

Externt netto 

Socialvård 

Externt netto 

Äldreomsorg 

Externt netto 

Barnomsorg 

Externt netto 

Skola och fritidshem 

Externt netto 

NÅHD 

Externt netto 

Kultur och fritid 

Externt netto 

Centralkök 

Externt netto 

TOTALT 

 
 
Efter invånarnämndens möte 27
fritidshem. 
 
 
Tjänstemän inom invånarförvaltningen har tagit fram förslag om hur enheterna i första hand 
kan bibehålla nettobesparing inom sina egna resultatenheter samt dess konsekvenser.
Se bilaga 8. 
 

 
Finströms kommunfullmäktige har den 01.10.2015 fastställt ett 
integration. 
Se bilaga 9. 
 

 
Personal- och servicechefens förslag:
förändringar. 
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Budget 2017 och ekonomiplan 2018-2019 för invånarnämndens enheter.

 

Ram 2017 Förslag 2017 Skillnad € 

-49 900 -53 091 3 191 

Ram 2017 Förslag 2017 Skillnad € 

-1 732 005 -1 742 695 10 690 

Ram 2017 Förslag 2017 Skillnad € 

-1 872 381 -2 105 478 233 097 

Ram 2017 Förslag 2017 Skillnad € 

-1 883 187 -1 883 187 0 

Ram 2017 Förslag 2017 Skillnad € 

-1 579 223 -1 590 217 10 994 

Ram 2017 Förslag 2017 Skillnad € 

-1 635 000 -1 551 751 -83 249 

Ram 2017 Förslag 2017 Skillnad € 

-378 335 -362 013 -16 322 

Ram 2017 Förslag 2017 Skillnad € 

-352 887 -356 470 3 583 

-9 482 918 -9 644 902 161 984 

Efter invånarnämndens möte 27-28.9.2016 har förändring skett inom skola och

Tjänstemän inom invånarförvaltningen har tagit fram förslag om hur enheterna i första hand 
kan bibehålla nettobesparing inom sina egna resultatenheter samt dess konsekvenser.

Finströms kommunfullmäktige har den 01.10.2015 fastställt ett program för främjande av 

och servicechefens förslag: Att invånarnämnden fattar beslut om eventuella 

PROTOKOLL NR 8 /25.10.2016 

Utdragets riktighet bestyrkes 

2019 för invånarnämndens enheter. 

28.9.2016 har förändring skett inom skola och 

Tjänstemän inom invånarförvaltningen har tagit fram förslag om hur enheterna i första hand  
kan bibehålla nettobesparing inom sina egna resultatenheter samt dess konsekvenser. 

program för främjande av 

Att invånarnämnden fattar beslut om eventuella 
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Beslut: Invånarnämnden föreslår följande förändring.
 

Socialförvaltning 

Ökade intäkter 

Äldreomsorgsförvaltning 

Matutkörare - minskad utökning (62 % 

Oasen - minskning från 8 till 7,5 platser

Omsorgsledare - dras tillbaka från budgetförslaget

TOTAL SÄNKNING AV BUDGETFÖRSLAGET
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Invånarnämnden föreslår följande förändring. 

Liggande 
förslag 

Nytt 
budgetförslag

88 000 97 200

Liggande 
förslag 

Nytt 
budgetförslag

minskad utökning (62 % � 37 %) -20 800 -12 400

minskning från 8 till 7,5 platser -767 377 -722 477

dras tillbaka från budgetförslaget -25 965 0

TOTAL SÄNKNING AV BUDGETFÖRSLAGET     

PROTOKOLL NR 8 /25.10.2016 

Utdragets riktighet bestyrkes 

rslag 
Sänkt 

budget € 

97 200 -9 200 

budgetförslag 
Sänkt 

budget € 

12 400 -8 400 

722 477 -44 900 

0 -25 965 

-88 465 



                                                                 
 

Protokolljusterarnas signaturer 

   

   

   
 

§ 122 TILLÄGG TILL BUDGETFÖRSLAG 2017

  
INV § 122 Förutsättningarna i Källbo skola har ändras sedan skolstart och sedan budgeten för 2017 

uppgjordes. Elever har flyttat in till kommunen, flera med speciella behov och med annat 
modersmål vilket har gjort att skolan behöver utöka personalen med en resurslär
en lärare i stödundervisning i svenska. 

 Ärendet är behandlat i skolans elevvårdsgrupp, som påtalar behovet extra lärarresurser. 
Ledningsgruppen har sett på olika lösningar, men ser att en resurslärare behöver anställas 
samt lärare för stödundervi
och stödundervisning i svenska ersätts med 86% av landskapsregeringen varpå kostnaden 
för Finström blir ca 5000 

 
 
 Skolföreståndarens förslag

skolas budgetförslag 2017 höjs med 41
lärare i stödundervisning i svenska.

 
 
 Beslut: Nämnden återremitterar ärendet.
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ÖRSLAG 2017 

Förutsättningarna i Källbo skola har ändras sedan skolstart och sedan budgeten för 2017 
uppgjordes. Elever har flyttat in till kommunen, flera med speciella behov och med annat 
modersmål vilket har gjort att skolan behöver utöka personalen med en resurslär
en lärare i stödundervisning i svenska.  
Ärendet är behandlat i skolans elevvårdsgrupp, som påtalar behovet extra lärarresurser. 
Ledningsgruppen har sett på olika lösningar, men ser att en resurslärare behöver anställas 
samt lärare för stödundervisning i svenska.  Kostnaden för en resurslärare är 36
och stödundervisning i svenska ersätts med 86% av landskapsregeringen varpå kostnaden 
för Finström blir ca 5000 €/ år.  

förslag: Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att Källbo 
skolas budgetförslag 2017 höjs med 41 000 € för att täcka kostnaderna för resurslärare och 
lärare i stödundervisning i svenska. 

Nämnden återremitterar ärendet. 

PROTOKOLL NR 8 /25.10.2016 

Utdragets riktighet bestyrkes 

Förutsättningarna i Källbo skola har ändras sedan skolstart och sedan budgeten för 2017 
uppgjordes. Elever har flyttat in till kommunen, flera med speciella behov och med annat 
modersmål vilket har gjort att skolan behöver utöka personalen med en resurslärare och 

Ärendet är behandlat i skolans elevvårdsgrupp, som påtalar behovet extra lärarresurser. 
Ledningsgruppen har sett på olika lösningar, men ser att en resurslärare behöver anställas 

n resurslärare är 36 000 €/ år 
och stödundervisning i svenska ersätts med 86% av landskapsregeringen varpå kostnaden 

kommunstyrelsen att Källbo 
€ för att täcka kostnaderna för resurslärare och 
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§ 123 DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT

INV § 123 SOCIALFÖRVALTNING, ÄLDREOMSORG OCH BARNOMSORG
Socialkansli, personalbeslut

Faderskap  

Vårdnad och umgänge

Underhåll  

Utkomststöd  

Förebyggande utkomststöd

Barnskydd  

Missbrukarvård och föreb åtg

Sysselsättning  

Handikappservice o spec.oms.

Hemservice och äo, personal

Hemservice och äo, klienter

Barnomsorg, personalbeslut

Barnomsorg, placering

Godby daghem, personalbeslut

Emkarby daghem, personalbesl

Pålsböle daghem, person

Barnomsorg, avgiftsbeslut

Hemvårdsstöd  

Moderskapsunderstöd

Hemserviceavgifter

 

SKOLA 

Tjänstemannabeslut/C.J

Tjänstemannabeslut/S.E

 

KULTUR- OCH FRITID

Personalbeslut 

Tjänstemannabesl
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EMANNABESLUT 

IALFÖRVALTNING, ÄLDREOMSORG OCH BARNOMSORG 
Socialkansli, personalbeslut  §§ 41-57 MÖ 

 §  

Vårdnad och umgänge  § 

 § 

 §§  

Förebyggande utkomststöd  § 

 §  

Missbrukarvård och föreb åtg §  

 §  

Handikappservice o spec.oms. § 

emservice och äo, personal §§  

Hemservice och äo, klienter  §§  

sorg, personalbeslut  §§ 166-177 

Barnomsorg, placering  §§ 42-43 

aghem, personalbeslut §§  

by daghem, personalbesl §§  

le daghem, personalbesl §§ 83-89 

omsorg, avgiftsbeslut  §§ 156-171 

 §§ 50-55 

erskapsunderstöd  §§ 24-25 

Hemserviceavgifter  §  

Tjänstemannabeslut/C.J  §§  

Tjänstemannabeslut/S.E  §§ 284-311 

OCH FRITID 

 §  

Tjänstemannabeslut  §  

PROTOKOLL NR 8 /25.10.2016 

Utdragets riktighet bestyrkes 
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Forts. § 123 

 

CENTRALKÖK 

Personalbeslut 

 

PERSONAL- OCH SERVICECHEF

Personalbeslut 

 

Personal- och servicechefens förslag: 

Tjänstemannabesluten antecknas för kännedom

 

Beslut: Enligt förslag.
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 §§ 

OCH SERVICECHEF 

 §§ 39-44 

och servicechefens förslag:  

Tjänstemannabesluten antecknas för kännedom. 

Enligt förslag. 

PROTOKOLL NR 8 /25.10.2016 

Utdragets riktighet bestyrkes 
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§ 124 DELGIVNINGAR 

INV § 124 

Mise 

Idrottsbanken. Har du sportutrustning i fel storlek eller har bara intresset svalnat?
Lämna då in till Idrottsbanken!

-Misebilen tar emot sportutrustning i gott skick, se turlistan på 

-Mise förmedlar utrust

-Ålands idrott lånar ut till de som behöver, se mera på 

-Du behöver inte vara Misemedlem för att lämna in.

Informationsmöte om AXET

Informationsmöte om användning av 
förundervisningen och rutinerna för överföring av barn till grundskolans 
nybörjarundervisning. En del av framtagandet av Axet
förberedelsen inför skolstart skulle vara likartad i alla kommuner.

Välkommen till aulan i Ålands Sjöfartsmuseum måndag 24 10 2016, kl. 13.00
16.00. 

Advokatbyrån DKCO
tillställningen är avgiftsfri och hålls onsdagen 30 11 2016 kl. 18.30 i Sjöfartsmuseets 
auditorium. Meddela gärna om du deltar samt eventuella matallergier senast

23 11 2016 till britt.wahlsten@dkco

Ålands landskapsregering

Inbjudan till utbildningsdag med anledning av ändringar i specialoms
tisdagen den 13 december kl. 9.30 

Bildningen riktar sig till nyckelpersoner som kommer i kontakt med 
specialomsorger på Åland.

 Anmälan senast 21 11 2016 till 

 

Personal- och servicechefens förslag:
för kännedom. 

 

Beslut: Enligt förslag.
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Idrottsbanken. Har du sportutrustning i fel storlek eller har bara intresset svalnat?
Lämna då in till Idrottsbanken! 

Misebilen tar emot sportutrustning i gott skick, se turlistan på 

Mise förmedlar utrustning till Ålands idrott 

Ålands idrott lånar ut till de som behöver, se mera på www.alandsidrott.ax

Du behöver inte vara Misemedlem för att lämna in. 

Informationsmöte om AXET 

Informationsmöte om användning av uppföljningsmaterialet inom barnomsorgen, 
förundervisningen och rutinerna för överföring av barn till grundskolans 
nybörjarundervisning. En del av framtagandet av Axet-materialet var att 
förberedelsen inför skolstart skulle vara likartad i alla kommuner.

älkommen till aulan i Ålands Sjöfartsmuseum måndag 24 10 2016, kl. 13.00

Advokatbyrån DKCO anordnar del 2, ”Visst är det jobbigt att vara arbetsgivare”, 
tällningen är avgiftsfri och hålls onsdagen 30 11 2016 kl. 18.30 i Sjöfartsmuseets 

rium. Meddela gärna om du deltar samt eventuella matallergier senast

britt.wahlsten@dkco-law.com. 

Ålands landskapsregering 

Inbjudan till utbildningsdag med anledning av ändringar i specialoms
tisdagen den 13 december kl. 9.30 - 13.30 i Ålands sjöfartsmuseum auditorium. Ut

Bildningen riktar sig till nyckelpersoner som kommer i kontakt med 
specialomsorger på Åland. 

Anmälan senast 21 11 2016 till gunilla.lindqvist@regeringen.ax

och servicechefens förslag: Invånarnämnden antecknar informationen 

Enligt förslag. 

PROTOKOLL NR 8 /25.10.2016 

Utdragets riktighet bestyrkes 

Idrottsbanken. Har du sportutrustning i fel storlek eller har bara intresset svalnat? 

Misebilen tar emot sportutrustning i gott skick, se turlistan på www.mise.ax 

www.alandsidrott.ax 

uppföljningsmaterialet inom barnomsorgen, 
förundervisningen och rutinerna för överföring av barn till grundskolans 

materialet var att 
förberedelsen inför skolstart skulle vara likartad i alla kommuner. 

älkommen till aulan i Ålands Sjöfartsmuseum måndag 24 10 2016, kl. 13.00 - 

gt att vara arbetsgivare”, 
tällningen är avgiftsfri och hålls onsdagen 30 11 2016 kl. 18.30 i Sjöfartsmuseets 

rium. Meddela gärna om du deltar samt eventuella matallergier senast 

Inbjudan till utbildningsdag med anledning av ändringar i specialomsorgslagen, 
13.30 i Ålands sjöfartsmuseum auditorium. Ut- 

Bildningen riktar sig till nyckelpersoner som kommer i kontakt med 

gunilla.lindqvist@regeringen.ax 

nden antecknar informationen 



                                                                 
 

Protokolljusterarnas signaturer 

   

   

   
 

§ 125 BUDGETUPPFÖLJNING III-KVARTALET

INV § 125  
• Bilaga 10: Budgetuppföljning för 

 
Ekonomichefen presenterar budgetuppföljningen vid mötet.
 
 
Personal- och servicechefens förslag:
kommunstyrelsen för kännedom.
 
Beslut: Enligt förslag.
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KVARTALET 

Budgetuppföljning för invånarnämnden, kvartal III 

Ekonomichefen presenterar budgetuppföljningen vid mötet. 

och servicechefens förslag: Att budgetuppföljning III
kommunstyrelsen för kännedom. 

Enligt förslag. 

PROTOKOLL NR 8 /25.10.2016 

Utdragets riktighet bestyrkes 

 

Att budgetuppföljning III-kvartalet tillställs 
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§ 126 ANHÅLLAN OM BARNOMSORG/KONFIDENT

INV § 126  
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BARNOMSORG/KONFIDENTIELLT 

 

PROTOKOLL NR 8 /25.10.2016 

Utdragets riktighet bestyrkes 
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§ 127 MÖTETS AVSLUTANDE 

INV § 127 
Sammanträdet tisdagen den 25 oktober 2016 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.
------------- 
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tisdagen den 25 oktober 2016  förklarades avslutat kl 21.30.
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 

PROTOKOLL NR 8 /25.10.2016 

Utdragets riktighet bestyrkes 

förklarades avslutat kl 21.30. 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller 
 
Paragrafer: §§  115-124, 125, 127
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet.
 
Paragrafer: §§ 126 
 
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
 
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse
 
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 är
 
Invånarnämnden i Finström 
Skolvägen 2 
22 410 Godby 
 
Paragrafer: §§ 126 
 
Yrkandet skall 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
framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

 
Rättelseyrkandets innehåll 
 
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av
den som framställer det. 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

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.

127 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet. 

FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet: 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

igt 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 är 

Yrkandet skall 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 

eller delgivningsdagen med i besvärstiden. 

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av

PROTOKOLL NR 8 /25.10.2016 

Utdragets riktighet bestyrkes 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § 
kommunalbesvär anföras över beslutet. 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 

FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. 

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 

igt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller 

Yrkandet skall 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 

protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte 

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av 



                                                                 
 

Protokolljusterarnas signaturer 

   

   

   
 

B E S V Ä R S A N V I S N I N G
 
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. 

 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer: §§ 
 
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.

 
Besvärsskrift 
I besvärsskriften skall uppges 
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslut
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
 
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om en
som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.
 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.
 
Inlämnande av handlingarna 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan 
även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till 
posten i så god tid att de kommer fram in
 
Kommunens förvaltning kan vid behov bistå vid ändringssökande till Ålands förvaltningsdomstol.
 
Ålands förvaltningsdomstol uppbär avgift i enlighet med L om domstolsavgifter.

                                                     INVÅNARNÄMNDEN                PROTOKOLL 

Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby  

27.10.2016  

  

B E S V Ä R S A N V I S N I N G 

Besvärsmyndighet och besvärstid 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ett beslut får överklagas genom 
kommunalbesvär på den grunden att 

tillkommit i felaktig ordning, 
den myndighet som fattas beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
beslutet annars strider mot lag. 

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 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

namn, yrke, boningsort och postadress 

vilka ändringar som yrkas i beslut 
motiveringarna till att beslutet bör ändras 

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om en
som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.

shandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan 
även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till 
posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 

Kommunens förvaltning kan vid behov bistå vid ändringssökande till Ålands förvaltningsdomstol.

Ålands förvaltningsdomstol uppbär avgift i enlighet med L om domstolsavgifter. 

PROTOKOLL NR 8 /25.10.2016 

Utdragets riktighet bestyrkes 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ett beslut får överklagas genom 

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 

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den 
som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. 

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. 

shandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan 
även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till 

Kommunens förvaltning kan vid behov bistå vid ändringssökande till Ålands förvaltningsdomstol. 


