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§ 97 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

INV § 97  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  
 
Beslut: 
Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 

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

§ 98 PROTOKOLLJUSTERARE 

INV § 98 
Utses protokolljusterare.  
 
Beslut:  
Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Christoffer Virtanen och 
Jonas Gripenberg. Justering sker torsdagen den 6 oktober 2016 kl 17.00. 
 
------------- 

§ 99 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

INV § 99  
Godkänns föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
Två sammanträdesdagar; §§ 97 – 107, tisdag 27 09 2016, invånarnämndens 
förvaltning, äldreomsorg, barnomsorg och socialvård, §§ 108-114, onsdag 28 09 
2016 centralkök, skola och fritidshem, kultur och fritid. 
Beslut: 
Invånarnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan. 
 
-------------- 
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§ 100 PROJEKTET ”ÄLDRES PSYKISKA OHÄLSA” 

INV § 100 

 Bilaga 1: Projekt ”Äldres psykiska ohälsa”, projektförberedande rapport 
 

Ålands landskapsregering initierar nu ett treårigt utvecklingsprojekt med fokus på 
äldres psykiska ohälsa. Syftet med projektet är att utveckla det förebyggande, 
stärkande och hälsofrämjande arbetet kring äldres psykiska hälsa och utveckla 
formerna för det multiprofessionella samarbetet kring de individer som behöver 
mycket stöd. 

Projektet är gemensamt för aktörer inom socialvård, äldreomsorg och hälso- och 
sjukvård. 

Landskapsregeringen är nu intresserade av vilka aktörer vill delta i projektet. 
Deltagandet i projektet innebär inte några direkta kostnader för de involverade 
aktörerna med hänvisning till den PAF-finansierade projektbaserade formen för 
utvecklingsarbetet. En central del av projekttiden är gemensamma 
utbildningssatsningar för personal. 

Nuvarande tanke om projektorganisation utgår ifrån att två personer (50 %) med 
kunskap och erfarenhet om kommunala/ÅHS förvaltningsstrukturer, skulle anställas 
som projektansvariga. En styrgrupp kommer att tillsättas. 

Gränsöverskridande samarbeten och fungerande servicehelheter ( exempelvis inom 
och mellan ÅHS och kommunerna) är ett kärnområde i den nya socialvårdslagen, 
och konkreta exempel på hur dessa samarbetsformer skulle kunna te sig och skulle 
bidra till en utveckling i rätt riktning. 

Landskapsregeringen inbegär nu i detta skede kommunens ställningsstagande, 
beslut om deltagande i projektet ”Äldres psykiska ohälsa”, svar önskas senast 
måndag 03 10 2016. 

Landskapsregeringen önskar i samband med kommunens/ÅHS ställningsstagande 
till projektet att man även tar ett politiskt ställningsstagande till om 
kommunen/Ålands hälso- och sjukvård har tillgängliga resurser inom den egna 
verksamheten som kan avvara till projektledare (50 %) under perioden 01 01 2017- 
30 04 2019. 

Föreståndaren vid servicehuset Rosengård, socialchefen på socialkansliet och 
personal- och servicechefen är positivt inställda att personal inom invånarnämnden 
medverkar i projektet ”Äldres psykiska ohälsa, men i dags läget kan vi inte avvara 
personella resurser (50%) . 
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Forts. § 100 

 

Personal- och servicechefens förslag: 

Att invånarnämndens personal deltar i det tre åriga projektet ”Äldres psykiska 
ohälsa” men vi bidrar inte med personella resurser. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 101 HEMSTÄLLNINGSMOTION: TORG I CENTRALA GODBY 

INV § 101 

Kommunstyrelsen önskar ett utlåtande både från samhälls- och invånarnämnden 
kring intresse och förutsättningar för ett torg i centrala Godby. 

Hemställningsmotion: ” Torg i centrala Godby 

Ett torg i centrala Godby skulle vara en bra mötesplats på Norra Åland både för 
befolkningen och turisterna. 

På torget skulle finnas möjligheter att sälja lokala produkter och annat som kan 
tänkas säljas på ett torg. Intresset för lokalproducerat ökar och riktar sig till 
befolkningen i alla åldrar och är av intresse även för turister. Torget skulle med 
fördel kunna användas för olika sociala evenemang och aktiviteter och få Godby att 
leva upp som centralort. 

Med anledning av Finströms kommun nu planerar en utveckling av Godbyområdet 
skulle det vara bra att få in ett torg redan nu i planeringsstadiet. 

Vi anser att det kommer att lyfta Godby som en central mötesplats på Norra Åland 
och även ge signaler om att Godby är en centralort. Man kunde planera in en 
lekpark så att även barnfamiljer känner sig välkomna. Det här visar att Godby är ett 
växande område och kan ge positiv respons från företag och privatpersoner. Det 
borde också vara positivt för alla odlare som har möjlighet att sälja sina varor 
central i närområdet. 

Med anledning av ovanstående anser vi att Finströms kommun bör projektera för 
ett torg i centrala Godby. 

Undertecknare, Freddie Forsman och Helen Lundberg, 07 06 2016.” 

Samhällsnämnden har haft upp ärendet den 30 08 2016 och ställer sig positiva till 
förslaget och önskar gå vidare i ärendet. 

Personal från samhällsnämnden och invånarnämnden har träffats och diskuterat 
hemställningsmotionen, 30 08 2016. 

Synpunkter från invånarnämndens tjänstemän: Vi är positiva till att göra Godby 
området mer attraktivt. Ett torg kan bidra till en ”levande samlingsplats” för både 
unga och gamla, ålänningar och turister. Vi vill gärna att torget placeras i nära 
anslutning till servicehuset Rosengård, så att de boende och besökare kan se att det 
”händer något” i Godby. Det är även önskvärt att torget är tillgängligt för alla, att 
det finns allmänna toaletter i nära anslutning till torget, förråd med marknadsstånd, 
utomhusscen ( eller likande för olika evenemang), lekpark, parkbänkar, belysning, 
informationstavlor, blommor och träd. En plats som inbjuder till sammankomster. 
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Forts. § 101 

 

Personal- och servicechefens förslag:  

Att invånarnämnden tar tjänstemännens synpunkter till kännedom och fattar beslut 
om ärendets fortsatta hantering. 

 

Beslut: 

Invånarnämnden tar tjänstemännens synpunkter till kännedom samt föreslår att en 
kartläggning över behov och kostnader görs. 
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§ 102 DANAARV 

INV § 102 
Kommunstyrelsen önskar ett utlåtande från invånar-  respektive  samhällsnämnden 
för eventuellt intresse och förutsättningar för övertagande av den fasta egendomen 
jämte förslag till socialt eller kulturellt ändamål densamma i så fall skulle användas 
för. 

Den aktuella fastigheten är en bostadstomt inom detaljplanerat område i Godby 
med ett befintligt bostadshus i behov av renovering. Fastigheten finns i direkt 
närhet till kommunens äldreboende samt före detta Godby daghem. 

Samhällsnämnden har behandlat frågan 30 08 2016 och ger följande förslag ” 
Samhällsnämnden ger som utlåtande till kommunstyrelsen att Finströms kommun 
tar emot fastigheten för att utveckla området så det gynnar personer med särskilda 
behov.” 

Ett samplanerings möte har hållits med personal från invånarnämnden och 
samhällsnämnden. Frågan om danaarv har även förts i andra forum inom 
invånarnämnden.  

Förslag till sociala ändamål; 

●Samtliga tjänstemän ställer sig positiva till att området kan användas för att 
vidareutveckla den sociala omsorgen 

●Skolan är tidvis i behov av ett mindre skolutrymme som kan användas för enskild 
undervisning 

●Omsorgsboende/avlastningsbostäder  för olika grupper, tex handikapp, psykiskt 
ohälsa och annat 

●Dagverksamhet, personalutrymmen och aktivitetsrum i nära anslutning till olika 
omsorgsboende 

●Bygga ut serviceboende, dagens bostäder räcker inte till för framtiden 

●På visionsseminariet framkom önskemål om att utveckla äldreomsorgen med att 
bygga ”seniorboende” och andra boendeformer samt avlastningsbostäder, mer 
aktiviteter för äldre, utbyggnad av Rosengård, gemensam äldreomsorg för Norra 
Åland 
 

Personal- och servicechefens förslag: Att området används för att vidareutveckla 
den sociala omsorgen för kommunens invånare. 

 

Beslut: Nämnden ställer sig positiv till övertagandet av fastigheten och att området 
används för att vidareutveckla den sociala omsorgen för kommunens invånare. 
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§ 103 GEMENSAM ÄLDREOMSORGSLEDARE, AVTALSFÖRFRÅGAN 

INV § 89/23.8.2016 
 
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 
ledningsfunktionen 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 augusti månad 
2016. 

 

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

 

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. 

 

Beslut: 

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

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

INV § 103 

 Bilaga 2: Organisationsmodeller för personal inom invånarnämnden, september 
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 NR 7/27 o 28.9.2016 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   7.10.2016  

     

 

Forts. § 103 

 

Beslut: 

Nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att nuvarande socialarbetartjänsten med 
ansvar för äldreomsorg och handikapp, ombildas till en tillsvidare 100 % social-
arbetartjänst 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. 
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§ 104 BUDGETFÖRSLAG 2017 OCH EKONOMIPLAN 2018-2019  

- INVÅNARNÄMNDENS FÖRVALTNING 

INV § 104 

 ●Bilaga 3: Budgetförslag 2017 

 ●Bilaga 4: Sammanfattning sifferdel 2017 

 

Personal- och servicechefens förslag: 
Att invånarnämnden godkänner budgetförslaget för invånarnämndens förvaltning   
2017 och ekonomiplanen 2018-2019 och sänder ärendet till kommunstyrelsen för 
vidare behandling. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 105 BUDGETFÖRSLAG 2017 OCH EKONOMIPLAN 2018-2019  – ÄLDREOMSORG 

INV § 105 

 Bilaga 5: Budgetförslag 2017 

 Bilaga 6: Sammanfattning sifferdel 2017 

 Bilaga 7: Taxor och avgifter 

 

Äldreomsorgens budget omfattar vård på institution, hemservice, och äldreboende 
samt närståendestöd för äldre (över 68 år). 

Förslag till budget för år 2017, de största förändringarna som ingår i förslaget är 
följande: 

-Att vårdpersonalen utökas med en heltids närvårdare i arbetsavtalsförhållande 
som i huvudsak kommer att vara i hemservicen på grund av det ständigt ökande 
antalet klienter. 

-Utveckla äldreomsorgen och diskutera seniorboende. 

-Utökning av köksbiträde/matutkörare, 60 % 

-Införskaffning av vårdtyngdsmätningsinstrument RAI-soft 

 

Föreståndaren vid servicehusets förslag:  

Föreslås att invånarnämnden godkänner budgetförslaget för äldreomsorgen, 
ekonomiplanen 2018-2019 samt förslaget till avgifter inom äldreomsorgen enligt 
bilagor och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 

Beslut: 

Invånarnämnden godkänner budgetförslaget med tillägget, gällande nämndens 
beslut § 103, inrättande av ny tjänst som omsorgsledare. Nämnden godkänner 
ekonomiplanen 2018-2019 och förslaget till avgifter inom äldreomsorgen och 
överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
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§ 106 BUDGETFÖRSLAG 2017 OCH EKONOMIPLAN 2018-2019 – BARNOMSORG 

INV § 106 

 Bilaga 8: Budgetförslag 2017 

 Bilaga 9: Sammanfattning sifferdel 2017 

 Bilaga 10: Barnomsorgstaxa 

 

Barnomsorgens budget omfattar barnomsorg i daghem (inklusive barnomsorgens 
förvaltning) och övrig barnomsorg. 

Förslag till budget för år 2017 ligger enligt ram för barnomsorgen. De största 
förändringarna som ingår i förslaget är följande: 
- familjedagvård i familjedagvårdarens hem har upphört under 2016 och är därmed 
inte upptaget i budgeten 
- utökning med en familjedagvårdare på deltid till kommunens gruppfamiljedaghem 
för att kunna erbjuda service enligt de tider som behov finns 
- tillfällig utökning av antalet assistenter inom barnomsorgen för att bemöta de 
behov som finns 
- en minskning av anslaget för hemvårdsstöd enligt det förväntade barnantalet och 
förväntat nyttjande av stödet 
- anslaget för specialbarnträdgårdslärare som köptjänst av Norra Ålands 
Högstadiedistrikt är upphöjt i enlighet med förbundets budgetförslag, höjningen 
baserar sig på en utökning av tjänsten 

 

Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att invånarnämnden godkänner budgetförslaget för barnomsorgen 2017, 
ekonomiplanen 2018-2019 samt förslaget till barnomsorgstaxa 2017 enligt bilagor 
och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 107 BUDGETFÖRSLAG 2017 OCH EKONOMIPLAN 2018-2019 - SOCIALVÅRD 

INV § 107 

 Bilaga 11: Budgetförslag 2017 

 Bilaga 12: Sammanfattning sifferdel 2017 

 Bilaga 13: Taxor och avgifter 

 
Socialvårdens budget omfattar social förvaltning, barnskydd, service för 
handikappade, missbrukarvård och övrig socialvård. Budgeten innehåller inga större 
ändringar.  

 

Förslag till budget för år 2017, de största förändringarna som ingår i förslaget är 
följande: 

-För att kunna förebygga problem hos barnfamiljer föreslås köptjänsten som 
familjearbetare utökas med 20 % av heltidsarbete.   

-Anslag för handikappservice är större än i år eftersom det finns några större 
bostadsändringar på kommande.  

-Behovet av utkomststödet har minskat och minskningen räknas att fortsätta, det 
krävs dock mycket socialt arbete med dessa klienter, så att de kommer till 
arbetsmarknader eller hittar studieplats. 

Vik. socialchefens förslag: Föreslås att invånarnämnden godkänner budgetförslaget 
för socialvården, ekonomiplanen 2018-2019 samt förslaget till avgifter inom 
socialvården enligt bilagor och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare 
behandling. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 108 HEMSTÄLLNINGSMOTION: BARKBANA I GODBY 

INV § 108 

Kommunstyrelsen önskar ett utlåtande både från samhälls- och invånarnämnden 
kring intresse och förutsättningar för en utvidgning av befintlig barkbana i Godby, 
alternativt att komplettera densamma med en avstickare i form av anslutande 
anlagd skogsstig via Grelsby och vidare norrut mot Pålsbölevägen. 

Ledamot Solveig Gestberg med flera inlämnade hemställan om att Finströms 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att 
kommunen utvidgar nuvarande befintliga barkbana i Godby. 

” Utvidgning av befintlig barkbana i Godby 

Godby är under en utvecklingsfas med nya bostadsområden. Det är viktigt att 
kommuninvånarna har möjlighet till olika utomhusaktiviteter. Det finns just nu 
planer på två utegym i Godby. För att ytterligare förstärka Godby som en ort med 
möjligheter för utövande av motion föreslås en utvidgning av befintlig barkbana i 
Godby. Med hänvisning till ovanstående hemställer vi om att Finströms 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att 
kommunen utvidgar nuvarande befintlig barkbana i Godby. Maj 2016.” 

Hemställningsmotionen har behandlats i samhällsnämnden 30 08 2016 och deras 
utlåtande lyder; ”Samhällsnämnden ger som utlåtande att man ställer sig positiv till 
utökad motions och kommunikationsförbindelser, men ser samordningsvinster om 
man i första hand ser över ett stråk mot Stallhagen.” 

Personal inom invånarnämnden har diskuterat hemställningsmotionen och vill 
framföra följande synpunkter: 

●Gärna ett motionsspår mot Stallhagen  

●Att motionsspåret blir på skogsstigar och befintliga vägar 

●Det är bra om underlaget är något annat än bark ( 9,45euro m3) 

●I samband med visions seminariet framkom önskemål om ridväg 

 

Personal- och servicechefens förslag:  

Invånarnämnden ger som utlåtande till kommunstyrelsen att vi är positiva till 
förslaget om en utvidgning av befintligt motionsspår. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 109 ANHÅLLAN OM BIDRAG FÖR SVENSKA FINLANDS FOLKTING 

INV § 90/23.8.2016 
 

Svenska Finlands folkting är ett lagstadgat samarbetsorgan för den svenskspråkiga 
befolkningen i Finland som arbetar för att stärka det svenska språkets ställning och 
kulturen på svenska i Finland. Folktinget består av 75 ledamöter från hela 
Svenskfinland, inklusive Åland. Folktinget arbetar över politiska gränser och alla 
riksdagspartier med svensk verksamhet deltar i arbetet. 

Sedan flera år tillbaka vänder sig Folktinget till kommuner som har över 250 
svenskspråkiga invånare med en graderad ansökan om bidrag om 30 euro per 250 
svenskspråkiga invånare, dock minst 100 euro per kommun. 

 

Bilaga 5: Anhållan 

Folktinget anhåller om ett stöd om 278 euro för år 2016. 

 

Personal- och servicechefens förslag:    

Att invånarnämnden inbetalar 278 euro för år 2016 till Svenska Finlands folkting. 

 

Beslut: 

 Ärendet återremitteras. 

------- 

 

INV § 109 

Tidigare har motsvarande anhållan behandlats av kommunstyrelsen i 

Finström, åren 2011 och 2013. Båda gångerna har anhållan avslagits med  

hänvisning till kommunens kriterier för beviljande av föreningsbidrag. Att  

verksamheten inte riktar sig till barn och ungdomar och inte heller till 

kommunens invånare. 

 

Personal- och servicechefens förslag: 

Utgående från tidigare behandling föreslås avslag med hänvisning till att 
verksamheten inte riktar sig till barn och ungdomar. 
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Forts. § 109 

 

Diskussion: Ledamot Freddie Forsman föreslog att anhållan beviljas och fick 
understöd av ledamot Christoffer Virtanen. 

Omröstning enligt Personal- och servicechefens förslag (Ja) och ledamot Forsmans 
förslag (Nej). 

Omröstningen utföll enligt (Ja) : HL, JG, FP,F K-M, RL (5) och (Nej): FF och CV (2). 

 

Beslut:  

Enligt Personal- och servicechefens förslag. 
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§ 110 DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT 

INV § 110                   SOCIALFÖRVALTNING, ÄLDREOMSORG OCH BARNOMSORG 

Socialkansli, personalbeslut  §§ 36-51 

Faderskap   §  

Vårdnad och umgänge  § 

Underhåll   § 

Utkomststöd   §§ 1-6/JG, §§ 39-43/JN, §§ 4-8/MÖ, §§ 1-4/YO 

Förebyggande utkomststöd  § 

Barnskydd   § 6/MÖ 

Missbrukarvård och föreb åtg §  

Sysselsättning   §  

Handikappservice o spec.oms. § 

Hemservice och äo, personal  §§ 178-197 

Hemservice och äo, klienter  §§ 39-41 

Barnomsorg, personalbeslut  §§ 145-165 

Barnomsorg, placering  §§ 40-41 

Godby daghem, personalbeslut §§ 174-189 

Emkarby daghem, personalbesl §§ 30-36 

Pålsböle daghem, personalbesl §§ 76-82 

Barnomsorg, avgiftsbeslut  §§ 58-155 

Hemvårdsstöd   §§ 46-49 

Moderskapsunderstöd  §§ 22-23 

Hemserviceavgifter  § 30 

 

SKOLA 

Tjänstemannabeslut/C.J  §§ 35-37 

Tjänstemannabeslut/S.E  §§ 217-283 

 

KULTUR- OCH FRITID 

Personalbeslut  § 15 

Tjänstemannabeslut  § 14 
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Forts. § 110 

 

CENTRALKÖK 

Personalbeslut  §§ 1-14 

 

PERSONAL- OCH SERVICECHEF 

Personalbeslut  §§ 32 - 38 

 

Personal- och servicechefens förslag:  

Tjänstemannabesluten antecknas för kännedom. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 111 BUDGETFÖRSLAG 2017 OCH EKONOMIPLAN 2018-2019 - CENTRALKÖK 

INV § 111 

 Bilaga 14: Budgetförslag 2017 

 Bilaga 15: Sammanfattning sifferdel 2017 

 

Centralköket tillagar lunch till Godby daghem, Emkarby daghem, Pålsböle daghem, 
gruppfamiljedaghemmet och Källbo skola. 

 

Bespisningschefens förslag :  

Föreslås att invånarnämnden godkänner budgetförslaget för centralköket, 
ekonomiplanen 2018-2019 enligt bilagor och överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 112 BUDGETFÖRSLAG 2017 OCH EKONOMIPLAN 2018-2019 - FÖR SKOLA OCH 
FRITIDSHEM 

INV § 112 

 Bilaga 16: Budgetförslag 2017 

 Bilaga 17: Sammanfattning sifferdel 2017 

 Bilaga 18: Taxor och avgifter 

   

Kommunstyrelsen fastställde budgetdirektiv för 2017 den 17.08.2016 § 107. Enligt 
dessa direktiv skall budgetramen utgå från av budgeten år 2016 med möjlighet att 
utöka ramen vid konkret hänvisning till budgetseminarium i enlighet med bilaga.  

De ansvariga tjänstemännen har tagit fram ett budgetförslag för skola och 
fritidshem utifrån den givna ramen på 3 214 223 €, förslaget ligger 42 861 € under 
ram.   

Orsaker till att ramen underskrids är: 

Ökade intäkter pga. skolplatser säljs till andra kommuner 

Antalet elever i specialklass sjunker 

Antalet elever inskrivna i träningsundervisningen minskar 

Trots de minskade kostnaderna görs satsningar på: 

Lärare för lite grupp i Källbo. 

Utökning av elevassistent på fritidshemmet.  

Nåhd föreslår en utökning av skolpsykologtjänsten från 100% till 150% för att klara 
av den förebyggande elevvården. 

Budgetförslaget presenteras av skolföreståndare Sofi Ekholm och skoldirektör 
Cecilia Johansson.  

Enligt förvaltningsstadgan för Finströms kommun 47§, punkt 11 skall nämnden 
initiera ändringar av stadgor, instruktioner och taxor som andra organ besluter om 
samt ansvara för att övriga taxor och allmänna direktiv hålls aktuella.  
Skolföreståndare Sofi Ekholm har gått igenom taxor och avgifter och föreslår att 
dessa blir oförändrade inför 2017. 

Skoldirektörens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetförslag 2017 och 
ekonomiplan 2018-19 och skickar dem vidare till kommunstyrelsen för vidare 
behandling. Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att taxor och avgifter 
för 2017 fastställs enligt förslaget i bilaga 18. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 113 BUDGETFÖRSLAG 2017 OCH EKONOMIPLAN 2018-2019 – FRITID, BIBLIOTEK OCH 

KULTUR 

INV § 113 
 

 Bilaga 19: Budgetförslag 2017 

 Bilaga 20: Sammanfattning sifferdel 2017 

 Bilaga 21: Taxor och avgifter 

 
Kultur och fritid innefattar Medis, Bibliotek- och kultur, fritidsverksamhet, turism 
och marknadsföring. 

Förslag till budget för år 2017, de största förändringarna som ingår i förslaget är 
följande: 

-Förändringar från föregående år är obetydliga, en försiktig budget, eftersom flera 
större projekt slutförs under 2016. Meröppet investeringen med tillhörande extra 
arbete och bokutgivning av ”Från bondby till centralort” har minskat ner biblioteks- 
och kultursidan.  

-Fortsatt god service på alla områden till bibehållen kostnadsnivå. 

 

Bibliotekschefens förslag:  

Föreslås att invånarnämnden godkänner budgetförslaget för kultur och fritid, 
ekonomiplanen 2018-2019 samt förslaget till avgifter inom kultur och fritid enligt 
bilagor och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 114 MÖTETS AVSLUTANDE 

INV § 114  
Sammanträdet tisdagen den 27 september förklarades avslutat kl 22.55. 
Sammanträdet onsdagen den 28 september förklarades avslutat kl 21.15. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 
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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 kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer: §§ 98-99, 101-102, 104-114 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: §§ 97,100,103 
 
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: §§ 97,100,103 
 
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 
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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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: § 58 
 
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 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. 
 
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 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. 


