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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 18.8.2016.
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 25.8.2016.

Intygar Carolina Frisk, personal- och servicechef
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INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6 / 23.08.2016

§ 80 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
INV § 80
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn
till antalet närvarande. Föreslås att budgetmötet tisdagen den 27 september
fortsätter onsdagen den 28 september. Den 27 september behandlas budgeten för
socialvården, äldreomsorgen och barnomsorgen. Den 28 september behandlas
budgeten för skola, centralkök, fritid, bibliotek och kultur. Höstens övriga möten
föreslås hållas den 25 oktober kl 18.30 och 29 november kl 18.30. Om behov finns
hålls ett möte vecka 50 onsdag eller torsdag, förslagsvis kl 16.30.
Beslut:
Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört
samt fastställer övriga mötestider.
-------------

§ 81 PROTOKOLLJUSTERARE
INV § 81
Utses protokolljusterare.
Beslut:
Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Jonna Granberg och Robert
Laaksonen. Justering sker senast onsdag 24.8.2016 kl 15.30.
-------------

§ 82 FÖREDRAGNINGSLISTAN
INV § 82
Godkänns föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur.
Beslut:
Invånarnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan.
-------------Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
25.8.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6 / 23.08.2016

§ 83 BARN- OCH UNGDOMSPROJEKTET SKAPA LUGN
INV § 83
Invånarnämnden har bjudit in Paulina Emretsson och Marlene Lindbäck till dagens möte kl.
18.30 för att de ska berätta mer om barn- och ungdomsprojektet Skapa Lugn.
Skapa Lugn information
Paulina Emretsson och Marlene Lindbäck är utbildade pedagoger och mentala tränare. De har
utarbetat ett program inom mental träning som fokuserar på stresshantering, självkänsla och
kreativitet.
De erbjuder träffar, kurser och läger för barn, ungdomar och vuxna i Saltvik.
Skapa Lugn erbjuder vardagsverktyg som är ålders anpassade avslappningsövningar,
grundövningar i andning och koncentration, enkla yoga och mindfulnessövningar. Effektiva och
roliga övningar i personlig utveckling är också en del av innehållet i Skapa Lugn.
Skapandet har en central roll i Skapa Lugn, med kravlösa skapandet som ger återhämtning, inre
lugn och flow men det kan även handla om problemlösning, samarbete och själstärkande
träning.
Skapa Lugn är friskvård med mental träning som passar för alla åldersgrupper. I första hand
kommer högstadieelever erbjudas, temasamtal med olika teman, i mindre grupp ( 5-6 ) i
samband med skoldagens slut. Tex träffar med temasamtal (aktuella ämnen som självkänsla,
rädslor, hänsyn, vänskap, näthantering...nätstyrka mm...).
Programmet är förebyggande och främjande:
●Avslappningsövningar
●Grundövningar i yoga, mindfulness, meditation, andning...
●Skapande verksamhet
●Jag-stärkande övningar och lek
●Temasamtal/ och föreläsningar
●Gruppstärkande handledning för arbetsteam
●Individuell handledning
Personal- och servicechefens förslag:
Antecknar informationen för kännedom.
Beslut:
Informationen antecknades för kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
25.8.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6 / 23.08.2016

§ 84 UTÖKAT ASSISTENTBEHOV INOM BARNOMSORGEN
INV § 84
Behov av utökning av anställningar av assistenter inom barnomsorgen har uppstått under år
2016. Invånarnämnden har genom § 53/2016 godkänt utökning av assistentanställningar
motsvarande 1,28 heltidsanställningar inför verksamhetsår 2016-2017 i jämförelse med
budgeterat anslag.
Ytterligare behov av assistent har uppstått, närmare redogörelse ges vid invånarnämndens
sammanträde. Läkarintyg som styrker behovet av assistent finns.
Därmed bedöms det totala behovet av assistentanställningar fr.o.m. höstterminen uppgår till
totalt 6,53 heltidsanställningar vilket innebär en personalöverskridning motsvarande 2,28
heltidsanställningar. Den totala kostnaden för personalutökningen år 2016 är 47 538 euro.
Finansiering av medel för ändamålet förväntas vara möjligt inom ramen för barnomsorgens
budget, dels finns medel att överföra från Familjedagvård för barn då anställningen av
familjedagvårdaren har upphört per den 31.07.2016 samt från Stöd för hemvård av barn då
medel inte brukats i samma utsträckning som budgeterat anslag under första halvåret.
Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att invånarnämnden godkänner behovet av assistentanställningar motsvarande 6,53
heltidsanställningar fr.o.m. höstterminen. Vidare föreslås att invånarnämnden anhåller till
kommunstyrelsen om rätt att omdisponera medel på grund av behov av utökat löneanslag,
omdisponeringen görs inom ramen för budgeterade medel inom barnomsorgen.
Beslut:
Invånarnämnden godkänner behovet av utökad assistentanställning motsvarande 2,28
heltidsanställningar under höstterminen till en kostnad om 47 538 euro. Invånarnämnden
anhåller till kommunstyrelsen om rätt att omdisponera medel på grund av behov av utökat
löneanslag, omdisponeringen görs inom ramen för budgeterade medel inom barnomsorgen.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
25.8.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6 / 23.08.2016

§ 85 KVARTALSRAPPORT ÅR 2016 INVÅNARNÄMNDEN
INV § 85


Bilaga 1: Kvartalsrapporer år 2016 Invånarnämnden, per den 30 06 2016.

Budgetuppföljning för enheterna
●Invånarnämndens förvaltning
●Centralkök
●Socialvård
●Äldreomsorg
●Barnomsorg
●Skola och fritidshem
●NÅHD
●Kultur- och fritid
Investeringar:
●MerÖppet bibliotek
Personal- och servicechefens förslag:
Att invånarnämnden antecknar kvartalsrapporten per den
30 06 2016 för kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
25.8.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6 / 23.08.2016

§ 86 DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT
INV § 86
SOCIALFÖRVALTNING, ÄLDREOMSORG OCH BARNOMSORG
Socialkansli, personalbeslut
§
Faderskap
§
Vårdnad och umgänge
§
Underhåll
§
Utkomststöd
§§ 75-80 JE, §§ 5-38 JN §§ 1-3 MÖ
Förebyggande utkomststöd
§ 1 MÖ
Barnskydd
§§ 1-5 MÖ
Missbrukarvård och föreb åtg §
Sysselsättning
§
Handikappservice o spec.oms. §§ 1-9 PS
Hemservice och äo, personal
§§ 144 - 177
Hemservice och äo, klienter
§§ 32 - 38
Barnomsorg, personalbeslut
§§ 110-144
Barnomsorg, placering
§§ 37-39
Godby daghem, personalbeslut §§ 129-173
Emkarby daghem, personalbesl §§ 23-29
Pålsböle daghem, personalbesl §§ 65-75
Barnomsorg, avgiftsbeslut
§ 57
Hemvårdsstöd
§§ 31-45
Moderskapsunderstöd
§§ 14-21
Hemserviceavgifter
§§ 25-29
SKOLA
Tjänstemannabeslut/C.J
§§ 20-34
Tjänstemannabeslut/S.E
§
Personalbeslut/S.E
§
KULTUR- OCH FRITID
Personalbeslut
§
Tjänstemannabeslut
§
PERSONAL- OCH SERVICECHEF
Personalbeslut
§§ 25-31
Personal- och servicechefens förslag:
Tjänstemannabesluten antecknas för kännedom.
Beslut: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
25.8.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6 / 23.08.2016

§ 87 DELGIVNINGAR
INV § 87





LR: 109 U2, 07.06.2016 Utvärdering av användning av digitala verktyg.
LR: 110 U2, 02.05.2016 Skolvisa resultat av utvärderingen av IT- användningen i
skolorna på Åland, grundskolan.
Ålands ombudsmannamyndighet: Verksamhetsberättelse 2015
LR: 97 S2, 30.06.2016 Ändringar i lag (FFS 937/2005) om stöd för närståendevård

Personal- och servicechefens förslag:
Delgivningarna antecknas för kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
25.8.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6 / 23.08.2016

§ 88 KÄLLBO SKOLAS ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2016- 2017
INV § 88



Bilaga 2: Arbetsplan (skickas endast digitalt)
Bilaga 3: Skol- och elevuppgifter

Enligt 20 § i grundskolelagen för landskapet Åland skall ”varje skola varje år göra upp en
arbetsplan som baserar sig på läroplanen. Arbetsplanen skall godkännas av skolnämnden och
tillställas landskapsregeringen för kännedom. I arbetsplanen skall finnas närmare bestämmelser
om skolans verksamhet under läsåret.”
Skolföreståndare Sofi Ekholm presenterar förslaget till arbetsplan för Källbo skola läsåret
2016-2017.
Skoldirektörens förslag:
Invånarnämnden godkänner arbetsplanen och de bilagor som skolföreståndaren för Källbo skola
tagit fram för läsåret 2016-2017. Arbetsplanen tillställs skolbyrån vid Ålands landskapsregering
för kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
25.8.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6 / 23.08.2016

§ 89 GEMENSAM ÄLDREOMSORGSLEDARE, AVTALSFÖRFRÅGAN
INV § 89
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: 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.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
25.8.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6 / 23.08.2016

§ 90 ANHÅLLAN OM BIDRAG FÖR SVENSKA FINLANDS FOLKTING
INV § 90
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.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
25.8.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6 / 23.08.2016

§ 91 KONFIDENTIELLT ÄRENDE – SKOLA

INV § 91

§ 92 KONFIDENTIELLT ÄRENDE – SKOLA
INV § 92

§ 93 KONFIDENTIELLT ÄRENDE - SKOLA
INV § 93

§ 94 KONFIDENTIELLT ÄRENDE - SOCIALVÅRD
INV § 94

§ 95 KONFIDENTIELLT ÄRENDE – SOCIALVÅRD
INV § 95

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
25.8.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6 / 23.08.2016

§ 96 MÖTETS AVSLUTANDE
INV § 96
Sammanträdet förklarades avslutat kl 22.35.
Besvärsanvisning bifogas protokollet.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
25.8.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6 / 23.08.2016

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: §§ 81-87, 89-93, 95-96
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: §§ 80, 88
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: §§ 80, 88
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
25.8.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 6 / 23.08.2016

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: § 94
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
25.8.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

