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Carolina Frisk, personal- och servicechef, enligt uppdrag á Regina Lindblom invånarnämndens ordförande.
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 6.5.2016.
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 12.5.2016.

Intygar Carolina Frisk, personal- och servicechef

2

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 4 / 10.05.2016

§ 47 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
INV § 47
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn
till antalet närvarande.
Beslut:
Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.
-------------

§ 48 PROTOKOLLJUSTERARE
INV § 48
Utses protokolljusterare.
Beslut:
Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Freddie Forsman och Jonas
Gripenberg. Justering sker den 12 maj kl 20.00.
-------------

§ 49 FÖREDRAGNINGSLISTAN
INV § 49
Godkänns föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur.
Beslut:
Invånarnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan.
--------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
12.05.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 4 / 10.05.2016

§ 50 DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT
INV § 50
SOCIALFÖRVALTNING, ÄLDREOMSORG OCH BARNOMSORG
Socialkansli, personalbeslut
§§ 25-28
Faderskap
§
Vårdnad och umgänge
§
Underhåll
§
Utkomststöd
§§ 23-49
Förebyggande utkomststöd
§Barnskydd
§§
Missbrukarvård och föreb åtg §
Sysselsättning
§
Handikappservice o spec.oms. §§ 5-6
Omsorg
§
Äldreomsorg, personal
§§
Hemservice, personal
§§ 65-94
Hemservice, klienter
§§ 18-26
Barnomsorg, personalbeslut
§§ 67-82
Barnomsorg, placering
§§ 6-33
Godby daghem, personalbeslut §§ 49-90
Emkarby daghem, personalbesl §§ 5-23
Pålsböle daghem, personalbesl §§ 31-51
Barnomsorg, avgiftsbeslut
§§ 36-41
Hemvårdsstöd
§§ 26-27
Moderskapsunderstöd
§§ 6-10
SKOLA
Personalbeslut/C.J
§Tjänstemannabeslut/C.J
§1
Tjänstemannabeslut/S.E
§Personalbeslut/S.E
§KULTUR- OCH FRITID
Personalbeslut
§§ 6-9
Tjänstemannabeslut
§1
PERSONAL- OCH SERVICECHEF
Personalbeslut
§§ 13-17
Personal- och servicechefens förslag:
Tjänstemannabesluten finns till påseende och antecknas för kännedom.
Beslut:
Tjänstemannabesluten antecknas för kännedom.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
12.05.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 4 / 10.05.2016

§ 51 KVARTALSRAPPORT ÅR 2016 INVÅNARNÄMNDEN
INV § 51


Bilaga 1: Kvartalsrapport år 2015 Invånarnämnden, per den 31 03 2016

Budgetuppföljning för enheterna samt allmänna synpunkter:
●Invånarnämndens förvaltning
●Centralkök
●Socialvård
Socialkansliet söker fortsättningsvis två socialarbetare.
●Äldreomsorg
Personalen på Rosengård har fått diplom, arbetsplatsen premieras i JHL:s kampanj:
” I goda händer” ( www.motiv.fi)
●Barnomsorg
Har nyttjat 22,4 % av budgeten under första kvartalet. Den största enskilda orsaken till att
anslaget inte har nyttjats till fullo är att utgifterna för hemvårdsstöd understiger budgeterat
anslag, en förhöjning av bruksgraden förväntas stiga under sommarmånaderna p.g.a att ett
flertal familjer kommer att lyfta utökat hemvårdsstöd under perioden. I övrigt finns inte stora
skillnader mellan budget och bruksgrad för barnomsorgen.
●Skola och fritidshem
Evenemangskalender är fullbokad; skolmusik, skolutfärder och besök till 4H-gården, Kastelholm,
ÅCA. Sportaktiviteter som friidrott, stafett och mountainbike samt Källbos eget minimaraton. Nu
besöker blivande ettorna skolan.
●NÅHD
●Kultur och fritid
Investeringar:
●MerÖppet bibliotek
Kultur- och fritidschef Fredrika Sundberg kommer att redogöra för MerÖppet planerna.
Personal- och servicechefens förslag:
Att invånarnämnden antecknar kvartalsrapporten per den
31.03.2016 för kännedom.
Beslut:
Invånarnämnden antecknar kvartalsrapporten per den 31.03.2016 för kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
12.05.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 4 / 10.05.2016

§ 52 KULTURBIDRAG ÅR 2016
INV § 40/5.4.2016
 Bilaga 1/5.4.2016: Kommunens kriterier angående kulturbidrag.
Kultur bidrag kan sökas en gång per år. 2.400 euro finns att fördela i budgeten för år 2016.
Ansökningstiden går ut 31 03 2016.
●Ansökningar som inkommit för bidrag för midsommarstänger:
Föreningen för Norrfinström
ingen summa
Pålsbölenejdens byalag
ingen summa
Södra Finströms byalag
250 euro
Ämnäs byalag
200 euro
Bergö fiskelag
ingen summa
Kulturföreningen Tunagården
ingen summa
Svartsmara byalag
ingen summa
●Övriga ansökningar:
Knut Grüssner
200 euro
Utgivning av sånghäfte ”Mina noterade visor från Åland. Boken kom ut i slutet av december 2015
och utgivningsfest hölls i biblioteket.
Arbetsgruppen för Fishbait Rockfestival ingen summa
Stöd för att genomföra rockfestivalen på Stallhagen 17-18 juni 2016.
(Emelie Christenbrunn, Nicke Söderström, Christian Ekström, Emma Ölund).
Arbetsgruppen De två rövarna
3500 euro
Stöd för att genomföra föreställningen Ronja Rövardotter på Stallhalla, premiär 29 juni 2016.
Tolv föreställningar är planerade (Petronella Wester, Christian Ekström).
Åbo Svenska teater
500 euro
Garantisumma för att genomföra ett besök i Finström under 2016. 2015 utnyttjades inte
garantisumma eftersom ÅST inte besökte Finström.
Personal – och servicechefens förslag: Kulturbidrag för år 2016 enligt följande,
Midsommarstänger
150 euro/st (1.050 euro)
Knut Grüssner
200 euro
Arbetsgruppen Fishbait
575 euro
Arbetsgruppen De två rövarna
575 euro
Totalt 2.400 euro
Åbo Svenska teater
500 euro. Garantisumman utbetalas efter genomfört
besök i Finström, reserveras från konto 39010 4470
Övriga tjänster.
Beslut: Ledamot Freddie Forsman anmälde och beviljades jäv.
Nämnden återremitterar ärendet för vidare utredning.
------Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
12.05.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 4 / 10.05.2016

TILLÄGGSBEREDNING KULTURBIDRAG ÅR 2016
INV § 52
Ärendet om kulturbidrag återremitterades för vidare beredning. Frågeställning som kom upp är
det möjligt att betala ut kulturbidrag till privatpersoner?
Enligt våra kriterier som är fastställda av kommunstyrelsen 16 12 2009:
Kan kulturbidrag sökas av:
-Föreningar eller sammanslutningar med hemort i Finströms kommun
-Privatpersoner bosatta i Finströms kommun
-Kulturverksamhet som riktar sig till kommunens invånare
-Annat evenemang eller tillställning som riktas till kommunens invånare


Bilaga 2: Utdrag ur inkomstskattelagen

Det finns inga hinder att betala ut kulturbidrag/-stipendier till privatpersoner.
Personal och servicechefens förslag: Kulturbidrag för år 2016 enligt följande,
Midsommarstänger
Knut Grüssner
Arbetsgruppen Fishbait
Arbetsgruppen De två rövarna

150 euro/st (1.050 euro)
200 euro
575 euro
575 euro

Totalt
Åbo Svenska teater

2.400 euro samt
500 euro. Garantisumman betalas efter genomfört
besök i Finström, reserveras från konto 39010 4470,
övriga tjänster.

Beslut:
Ledamot Freddie Forsman anmälde och beviljades jäv.
Kulturbidrag för år 2016 beviljades i enlighet med personal- och servicechefens förslag.
Kriterierna för sökande av kommunens kulturbidrag omarbetas inför år 2017.
Paragrafen justerades omedelbart.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
12.05.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 4 / 10.05.2016

§ 53 ASSISTENTBEHOV INOM BARNOMSORGEN, VERKSAMHETSÅR 2016-2017
INV § 53
En genomgång av behovet av assistentresurser inför kommande verksamhetsår har gjorts.
Bedömningen av behov av assistentresurser har gjorts genom samtal med
daghemsföreståndare, personal samt specialbarnträdgårdsläraren. Vidare har specialpedagogen
vid Folkhälsans lekotekverksamhet inkommit med rekommendationer.
Inför verksamhetsåret 2016-2017 bedöms assistentbehovet vara:
Pålsböle daghem
1 assistent, heltid
1 assistent 86,27 % av heltid
Godby daghem
2 assistenter, heltid
1 assistent 67,05 % av heltid
Emkarby daghem
1 assistent, heltid
Totalt
5,53 heltidsanställningar
I budgeten för hösten 2016 finns medel för 4,25 heltidsanställningar. Möjlighet till
omdisponering av medel inom barnomsorgens budgetram förväntas vara möjligt bl.a. med
hänvisning till att en anställning som familjedagvårdare i hemmet upphör varvid budgeterat
löneanslag inte kommer att nyttjas till fullo.
Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att invånarnämnden godkänner anställande av assistenter i enlighet med ovanstående
behovsbedömning för att tillgodose behovet av assistenter inom barnomsorgen under
inkommande verksamhetsår. Anställningarna finansieras genom omdisponering av medel inom
barnomsorgens budget under hösten.
Beslut:
Invånarnämnden besluter i enlighet med barnomsorgsledarens förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
12.05.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 4 / 10.05.2016

§ 54 FÖRÄLDRAENKÄT BARNOMSORGEN
INV § 54


Bilaga 3: Sammanställning föräldraenkät för barnomsorgen totalt

I mars 2016 genomfördes en föräldraenkät riktad till vårdnadshavare med barn inom
kommunens barnomsorg.
Totalt har 91 enkätsvar inkommit vilket utgör en svarsprocent om 63 %.
Resultatet av enkäten finns sammanställd per avdelning, per enhet och för barnomsorgen totalt.
En genomgång med förmännen för samtliga enheter har gjorts och i det fortsatta arbetet
beaktas resultaten från enkäten för vidareutveckling av verksamheten. Sammanfattningsvis kan
konstateras att 23,1 % av vårdnadshavarna är nöjda och 70,3 % är mycket nöjda med barnets
barnomsorgsverksamhet som helhet.
Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att invånarnämnden antecknar sig informationen för kännedom.
Beslut:
Invånarnämnden antecknar sig informationen för kännedom och konstaterar att målsättningen
med enkätsvaren bör vara att åtgärda de punkter där föräldrarna är ”mindre nöjda”.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
12.05.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 4 / 10.05.2016

§ 55 PLATSSITUATIONEN INOM BARNOMSORGEN
INV § 55
Under veckorna 9-10 hölls en samlad ansökningsperiod för platserna inom barnomsorgen
gällande verksamhetsår 2016-2017. Sammanlagt har 28 ansökningar inkommit, 9 av dessa gäller
byte av vårdplats och 17 ansökningar gäller nya barn.
Samtliga sökande har beviljats plats inom barnomsorgen och inför verksamhetsåret 2016-2017
finns 14 lediga platser i dagsläget och 3 ansökningar har inkommit som gäller behov från januari
2017.
Barnomsorgsledarens förslag:
Invånarnämnden antecknar sig ovanstående information för kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
12.05.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 4 / 10.05.2016

§ 56 OMBILDANDE AV TJÄNST, FINSTRÖMS BIBLIOTEK
INV § 56
Kommunfullmäktige beslöt vid sitt möte den 21 04 2016 att invånarnämnden får ombesörja
nyrekrytering samt fullmakt att i samband därmed se över och ta beslut om tjänstebeskrivningar
inom sektorn jämte eventuell ombildning av tjänst till annan avtalspunkt och titel, inom ramen
för budgeterade medel.
Kultur- och fritidschefens tjänst är inrättad enligt avtalspunkt 02KIR011 AKTA , biblioteksdirektör,
dvs högre högskoleexamen.


Bilaga 4: Tjänstebeskrivning för Kultur- och fritidschef (nu gällande)

Det är nu aktuellt att söka ny personal till Finströms bibliotek, vilket möjliggör ombildande av
tjänst.
Biblioteks- och kulturchef enligt avtalspunkt 02KIR021 AKTA bibliotekschef, dvs högskoleexamen.
Biblioteksförordingen (1997:83) för landskapet Åland 3 § Behörighetskrav för bibliotekarie vid
allmänt bibliotek är högskoleexamen i vilken ingår eller utöver vilken har slutförts minst 20
studieveckors eller motsvarande ECTS-poängs ämnesstudier inom området biblioteks- och
informationsförvaltning vid universitet eller högskola.


Bilaga 5: Tjänstebeskrivning för Biblioteks- och kulturchef

Personal- och servicechefens förslag:
Att invånarnämnden ombildar nuvarande tjänsten som Kultur- och fritidschef till Biblioteks- och
kulturchef enligt avtalspunkt 02KIR021 från och med 10 05 2016.
Att tjänstebeskrivningen för Biblioteks- och kulturchef antas.
Att annonsering och nyrekrytering sker omgående samt att en rekryteringsgrupp utses.
Att ärendet om ombildande av tjänsten behandlas av kommunstyrelsen, som handhar
lönesättningen för kommunens anställda.
Beslut:
Invånarnämnden ombildar den nuvarande tjänsten som Kultur- och fritidschef till Biblioteks- och
kulturchef enligt avtalspunkt 02KIR021 från och med 10 05 2016 samt antar bifogat förslag på
tjänstebeskrivning för Biblioteks- och kulturchef.
Man beslutar även att annonsering och nyrekrytering sker omgående och utser en
rekryteringsgrupp bestående av Regina Lindblom, Håkan Lundberg och Carolina Frisk.
Kommundirektör Erik Brunström bjuds in att delta vid rekryteringsgruppens möten.
Ombildande av tjänsten behandlas av kommunstyrelsen, som handhar lönesättningen för
kommunens anställda.
Paragrafen justerades omedelbart.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
12.05.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 4 / 10.05.2016

§ 57 DELGIVNINGAR
INV § 57
Barnomsorgen i Finström
 Daghemmens öppettider i sommar.
Ålands landskapsregering
 Utvärdering inom barnomsorg, förundervisning och nybörjarundervisning.
 Ersättning för skolgångskostnader utanför Åland.
 Temamöte om barnskydd, tjänster och barnfamiljer och ny socialvårdslag.
 Begäran om kommentarer om tillämpning av vissa artiklar i den nordiska
konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster.
Personal- och servicechefens förslag:
Delgivningarna antecknas för kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
12.05.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 4 / 10.05.2016

§ 58 RÄTTELSEYRKANDE / KONFIDENTIELLT ÄRENDE (SOCIALVÅRD)
INV § 58

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
12.05.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 4 / 10.05.2016

§ 59 MÖTETS AVSLUTANDE
INV § 59
Sammanträdet förklarades avslutat kl 21.35.
Besvärsanvisning bifogas protokollet.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
12.05.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 4 / 10.05.2016

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: §§ 48-51, 54-57, 59
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: §§ 47, 52-53
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: §§ 47, 52-53
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.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
12.05.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 4 / 10.05.2016

BESVÄRSANVISNING
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.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
12.05.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

