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72 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 

 

 
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
Sammanträdet inleds kl. 19.00. 

 
NAMNUPPROP 

Vid namnuppropet är 14 ordinarie ledamöter närvarande. Niklas Rajamäki, 

Hedvig Stenros och Wille Valve har anmält förhinder. Niklas Rajamäki er-

sätts av Peik Enberg. Wille Valve ersätts av Sarah Holmberg. Hedvig Sten-

ros står utan ersättare vid sammanträdet. Sålunda är sammanlagt 16 ledamö-

ter närvarande vid uppropet. 

 
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunfullmäktige konstareras vara lagligen sammankallat och beslutfört. 

 
PROTOKOLLJUSTERING 

Till protokolljusterare utses Kristian Aller och Fredrik Karlström. 

 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan godkänns oförändrad. 

_______________ 
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73 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

Till kommunfullmäktige har delgetts: 

1. Boende på Kalmarnäsvägen har 7.11.2017 inkommit med en skrivelse 

om att den gång- och cykelväg som är planerad att anläggas 2019 längs med 

Kalmarnäsvägen bör prioriteras och förverkligas redan 2018. 

2. Ålands landskapsregering har 21.11.2017 inkommit med en uppdaterad 

preliminär uträkning gällande landskapsandelarna. 

 

BESLUT: 

Antecknas till kännedom. 

_______________ 
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74 § KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG I BUDGET 2017, UTFÖRA 

EN MINDRE UTREDNING VAD GÄLLER ETT EVENTUELLT 

ÖVERTAGANDE AV KOMMUNALFÖRBUNDET SÖDRA ÅLANDS 

HÖGSTADIEDISTRIKT ELLER EVENTUELLT UTTRÄDE UR 

DETSAMMA 

 

KST § 278/27.11.2017: 

Kommunfullmäktige gav i budget för 2017 skolförvaltningen och central-

förvaltningen i uppdrag att utföra en mindre utredning vad gäller ett eventu-

ellt övertagande av kommunalförbundet Södra Ålands högstadiedistrikt 

(SÅHD) eller ett eventuellt utträde ur detsamma. 

 

Kansliminister Nina Fellman beslöt 25.9.2017 att arbetet med kommunre-

formen ska föras vidare till lagberedningen. Det liggande förslaget är nu att 

södra Ålands kommun ska bestå av Jomala, Lumparland, Lemland, Ham-

marland och Eckerö. Med andra ord föreslås att SÅHD:s medlemskommu-

ner ska gå samman för att bilda en ny kommun. Samtidigt har kommun-

fullmäktige genom § 38/29.08.2017 beslutat att Jomala kommun gemen-

samt med fullmäktige i de andra berörda kommunerna, i enlighet med 4 § 1 

mom., 6 § 1 mom. och 8 § 1 mom. kommunindelningslagen (FFS 

1196/1997), ska föreslå en kommunindelning där Jomala, Lumparland, 

Lemland, Hammarland och Eckerö bildar en ny kommun. En förutsättning 

för att skicka in framställningen till landskapsregeringen är dock att ett sam-

tycke inhämtats från fullmäktige i de berörda kommunerna Lumparland, 

Lemland, Hammarland och Eckerö.  

 

Med anledning av ovan nämnda pågående processer finns klara skäl att 

tillsvidare avvakta med den mindre utredningen som kommunfullmäktige 

begärt tills resultatet och konsekvenserna av processerna ovan har blivit 

tydliggjorda. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att teckna sig redogörel-

sen ovan till kännedom och att uppdraget i budget 2017 om att utföra en 

mindre utredning vad gäller ett eventuellt övertagande av SÅHD eller ett 

eventuellt utträde ur detsamma inte föranleder några ytterligare åtgärder. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 74/12.12.2017: 

BESLUT:  

Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 
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75 § KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG I BUDGET 2017, SE ÖVER 

OCH EVENTUELLT ÄNDRA DEN FÖREBYGGANDE SPRÅK-

STÖDSUNDERVISNINGEN 

 

KST § 279/27.11.2017: 

Skolförvaltningen gavs i uppdrag att under 2017 se över och eventuellt 

ändra den förebyggande språkstödsundervisningen för elever med annat 

modersmål än svenska i Jomala kommuns lågstadieskolor. Skolförvaltning-

en har sammanställt en redogörelse över situationen i kommunen och givit 

förslag på hur språkstödsundervisningen ska ordnas framöver (se bilaga A). 

I översynen hänvisas till den konsekvensanalys som Ålands landskapsrege-

ring tagit fram i ärendet 3.6.2016 (se bilaga B). 

 

Stödundervisningen i svenska för elever med annat modersmål än svenska i 

Jomala kommuns lågstadieskolor, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 279 

 

  Konsekvensanalys – Svenska som andra språk, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 279 

 

Skoldirektören förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att teckna sig redogörel-

sen ovan till kännedom. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att teckna sig redogörel-

sen ovan till kännedom. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 75/12.12.2017: 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 
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76 § KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG I BUDGET 2017, UTREDA 

OCH KARTLÄGGA VILKA FÖRENINGAR, BYALAG OCH 

ANDRA SAMMANSLUTNINGAR SOM FINNS INOM JOMALA 

KOMMUN SOM BEDRIVER VERKSAMHET FÖR KOMMUNIN-

VÅNARE 

 

KST § 280/27.11.2017: 

Fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och biblioteksförvaltningen gavs i 

uppdrag att under 2017 utreda och kartlägga vilka föreningar, byalag och 

andra sammanslutningar som finns inom Jomala kommun och som bedriver 

verksamhet för kommuninnevånare. Biblioteksförvaltningen har hållit i 

själva uppdateringen av listan och annonserat vid två tillfällen i infobladet 

om inlämnande av uppgifter. 

 

Den aktuella uppdaterade listan för 2017, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 280 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att teckna sig redogörel-

sen ovan till kännedom. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 76/12.12.2017: 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 
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77 § KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG I BUDGET 2017, UTREDA 

BEHOVET AV ETT NYTT HR- OCH LÖNESYSTEM 

 

KST § 281/27.11.2017: 

Kommunfullmäktige gav i budget för 2017 centralförvaltningen i uppdrag 

att utreda behovet av ett nytt HR- och lönesystem. 

 

Ett nytt HR- och lönesystem förbättrar och säkerställer attesteringsförfaran-

det samt förtydligar och tydliggör ansvarsfördelningen. Det möjliggör med 

andra ord förbättrade rutiner och kontroller inom området. Ett nytt system 

är även en nyckel för att bättre möta krav på personalstatistik. Det finns så-

ledes ett behov av att i kommunen ta i bruk ett nytt HR- och lönesystem. 

 

Åda Ab har för sina ägare upphandlat ett HR- och lönesystem och de avser 

att starta upp ett projekt tillsammans med de kommuner och kommunalför-

bund som är intresserade av att implementera ett nytt HR- och lönesystem. 

Den upphandlande leverantören har meddelat att enligt en grovt uppskattad 

tidsplan kan Jomala kommun implementera ett nytt system tidigast 2019. 

 

Åda Ab kan i detta skede ännu inte informera om eventuella kostnader för 

implementerande av ett nytt HR- och lönesystem då de inte fått tillräckligt 

detaljerade uträkningar från leverantören. 

 

Jomala kommuns personalchef och ekonomichef har 23.11.2017 gjort ett 

studiebesök i Korsholms kommun för att få en konkret demonstration av det 

HR- och lönesystem som kommunen eventuellt kommer att köpa in. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att teckna sig redogörel-

sen ovan till kännedom och att processen gällande ett nytt HR- och lönesy-

stem för Jomala kommun ska fortsätta under 2018 för att ytterligare utreda 

kostnader och för att ta fram en konkret tidsplan. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 77/12.12.2017: 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 
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78 § BARNOMSORGSAVGIFTERNA FR.O.M. 1.1.2018 

 

KST § 232/30.10.2017: 

I revideringen av 22 § i barnomsorgslagen för landskapet Åland (ÅFS 

2017:56), som träder i kraft den 1 januari 2018, har maxavgiften för en 

barnomsorgsplats höjts till 240 euro/månad (tidigare 230 euro/månad). De 

lagstadgade nedre bruttomånadsinkomsterna har också justerats. 

 

I samband med justeringen av kommunens barnomsorgsavgifter har även 

gjorts en förändring av den icke lagstadgade syskonrabatten. 

 

Nu gällande barnomsorgsavgifter, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 232 

 

Förslag till nya barnomsorgavgifter fr.o.m. 1.1.2018, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 232 

 

Socialchefen förordar: 

Att barnomsorgsavgifterna från och med 1.1.2018 för kommunens daghem, 

gruppfamiljedaghem och familjedaghem fastställs enligt Bilaga B.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att barnomsorgsavgifter-

na från och med 1.1.2018 för kommunens daghem, gruppfamiljedaghem 

och familjedaghem fastställs enligt Bilaga B. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 59/14.11.2017: 

BESLUT:  
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt återremittera ärendet. 

_______________ 

KST § 282/27.11.2017: 

Då det gäller syskonrabatten har det redan i liggande förslag beaktats en 

höjning av rabatten från 11 procent till 20 procent för det näst yngsta barnet 

(gäller maxavgift). För barn nummer tre har syskonrabatten höjts från 22 

procent till 50 procent. Beträffande barn inom förundervisningen kan kon-

stateras att 99 procent respektive 100 procent av barn f. 2011 och 2012 har 

en barnomsorgsplats och att det är av ideologiska och inte ekonomiska skäl 

någon familj har valt bort förundervisning på daghem.  

 

Vid en jämförelse med Mariehamns stads avgiftssystem kan man konstatera 

att man i staden inte har möjlighet till en plats på 80 procent och inte heller 

möjlighet till avgiftsreducering vid minst åtta veckors sammanhängande 

frånvaro under juni-augusti. Vad gäller barn i fritidshemsverksamheten räk-

nas inte heller de in i barnomsorgen.   
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En höjning av syskonrabatten för det tredje barnet till 60 eller 70 procent 

påverkar inte avgiftsintäkterna nämnvärt då det bara är ett fåtal familjer 

med tre (eller flera) barn inom barnomsorgen. Om man däremot höjer sys-

konrabatten för det andra barnet till 30 procent minskar avgiftsintäkterna 

inom barnomsorgen med uppskattningsvis 10 000 euro per år. 

 

Om man vill erbjuda avgiftsfri förundervisning, 20 timmar/vecka, under ti-

den maj-september bör avgift uppbäras för resterande tid enligt t.ex. föl-

jande: 

 

20 procents avgift för barnomsorg 20-25 timmar/vecka (60 procents plats) 

40 procents avgift för barnomsorg upp till 35 timmar/vecka (80 procents 

plats) 

60 procents avgift för barnomsorg över 35 timmar/vecka (100 procents 

plats) 

 

Vid ett sådant system beräknas avgiftsintäkterna sjunka med ca 60 000 euro 

per år. 

 

Socialchefen förordar: 

Att barnomsorgsavgifterna från och med 1.1.2018 för kommunens daghem, 

gruppfamiljedaghem och familjedaghem fastställs enligt Bilaga B.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att barnomsorgsavgifter-

na från och med 1.1.2018 för kommunens daghem, gruppfamiljedaghem 

och familjedaghem fastställs enligt Bilaga B. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 78/12.12.2017: 

BESLUT:  

Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 
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79 § FRITIDSHEMSAVGIFTERNA FR.O.M. 1.1.2018 

 

KST § 233/30.10.2017: 

I revideringen av 22 § i barnomsorgslagen för landskapet Åland (ÅFS 

2017:56), som träder i kraft den 1 januari 2018, har maxavgiften för en 

barnomsorgsplats höjts till 240 euro/månad (tidigare 230 euro/månad). De 

lagstadgade nedre bruttomånadsinkomsterna har också justerats. 

 

I samband med justeringen av kommunens fritidshemssavgift har även 

gjorts en förändring av den icke lagstadgade syskonrabatten. Förslag till ny 

fritidshemsavgift fr.o.m. 1.1.2018, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 233 

 

Skoldirektören förordar: 

Att fritidshemsavgifterna från och med 1.1.2018 för kommunens fritidshem 

samt fritidshemmet Ugglan i Mariehamns stad fastställs enligt Bilaga A.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att fritidshemsavgifterna 

från och med 1.1.2018 för kommunens fritidshem samt fritidshemmet Ugg-

lan i Mariehamns stad fastställs enligt Bilaga A. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 60/14.11.2017: 

BESLUT:  
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt återremittera ärendet. 

_______________ 

KST § 283/27.11.2017: 

Då fritidshemsavgifterna är kopplade till vilka beslut som tas angående 

barnomsorgsavgifterna innebär det att förslaget till fritidshemsavgifter är 

oförändrat eftersom inga ändringar gjorts sedan kommunfullmäktiges be-

handling av förslaget till barnomsorgsavgifter. 

 

I samband med justeringen av kommunens fritidshemssavgift har även 

gjorts en förändring av den icke lagstadgade syskonrabatten. Till skillnad 

från t.ex. Mariehamns stad sammankopplas även syskonrabatten med barn-

omsorgen. 

 

Skoldirektören förordar: 

Att fritidshemsavgifterna från och med 1.1.2018 för kommunens fritidshem 

samt fritidshemmet Ugglan i Mariehamns stad fastställs enligt Bilaga A.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att fritidshemsavgifterna 

från och med 1.1.2018 för kommunens fritidshem samt fritidshemmet Ugg-

lan i Mariehamns stad fastställs enligt Bilaga A. 
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BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 79/12.12.2017: 

BESLUT:  

Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 
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80 § PRINCIPER FÖR UPPBÄRANDE AV BARNOMSORGSAVGIFT 

FR.O.M. 1.1.2018 

 

KST § 240/30.10.2017: 

Följande ändringar och tillägg har gjorts i kommunens principer för uppbä-

rande av barnomsorgsavgift: 

 

Om barnet är frånvarande p.g.a. sjukdom minst tio sammanhängande verk-

samhetsdagar uppbärs halv månadsavgift. Om sjukfrånvaron går över må-

nadsskiftet sänks avgiften endast för en månad. 

 

Om föräldrarna själva kan ordna vården under barnomsorgens planerings-

dagar är de dagarna avgiftsfria (gäller även nu enligt socialnämndens beslut 

§ 258/20.11.2002). 
 

Förslag till principer för uppbärande av barnomsorgsavgift, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 240 

 

Eftersom principerna i dagsläget gäller alla barnomsorgsavgifter (inklusive 

avgifterna för fritidshem) bör även de ändrade principerna gälla både barn-

omsorg (daghem, gruppfamiljedaghem, familjedaghem) och fritidshem. 

 

I och med att de föreslagna principerna avgör hur barnomsorgsavgiften ska 

uppbäras inom kommunen ska de enligt 12 § kommunallagen (ÅFS 

1997:73) antas av kommunfullmäktige. 

 

Socialchefen förordar: 

Att principer för uppbärande av barnomsorgsavgifter inklusive fritidshems-

avgifter från och med 1.1.2018 antas i enlighet med Bilaga A.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att anta nya principer för 

uppbärande av barnomsorgsavgifter inklusive fritidshemsavgifter från och 

med 1.1.2018 i enlighet med Bilaga A. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 67/14.11.2017: 

BESLUT:  
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt återremittera ärendet. 

_______________ 

KST § 284/27.11.2017: 

Förslag till principer för uppbärande av barnomsorgs- och fritidshemsavgift, 

enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 284 
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I punkt tre har lagts till följande: 

”Om barnet är frånvarande minst fyra sammanhängande veckor under en 

annan del av året än under tiden juni – augusti erhålls en avgiftsfri månad 

då i stället.” 

 

Rubricering av principerna har också ändrats för att förtydliga att de även 

gäller för fritidshemmen. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att anta nya principer för 

uppbärande av barnomsorgsavgifter inklusive fritidshemsavgifter från och 

med 1.1.2018 i enlighet med Bilaga B. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 80/12.12.2017: 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 
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81 § RENOVERING AV OMKLÄDNINGS- OCH DUSCHRUM VID VI-

KINGAHALLEN, UPPHANDLING 

KST § 75/03.04.2017: 

Fritidsförvaltningen har beviljats investeringsmedel om 50 000 euro för re-

novering i Vikingahallen av två omklädnings- och duschrum. Upphandling 

har lagenligt gjorts men endast ett anbud har inkommit. Öppningsprotokoll, 

enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 75 

 

Kan konstateras att budgeterade medel saknas för att kunna anta anbudet. I 

och med att enbart ett anbud inkommit har konkurrensen även varit bristfäl-

lig. 

 

Fritidschefen förordar: 

Med hänvisning till avsaknad av budgeterade medel och bristfällig konkur-

rens föreslås att upphandlingen avbryts. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till avsaknad av budgeterade 

medel och bristfällig konkurrens avbryta upphandlingen ”Renovering av 

omklädnings- och duschrum vid Vikingahallen”. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 157/19.06.2017: 

Upphandling har för andra gången lagenligt gjorts men endast ett anbud har 

inkommit. Öppningsprotokoll, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 157 

 

Kan konstateras att budgeterade medel saknas för att anta anbud och kon-

kurrensutsättningen har ånyo varit bristfällig. Efter genomförda upphand-

lingar finns orsak att se över de krav som ställs i upphandlingen. Reflexion-

er som gjorts i detta skede är att åtminstone kravet vad gäller byggtiden bör 

ändras så att byggtiden förlängs och att byggtiden placeras under en annan 

årstid än sommaren och tidig höst. Byggtiden skulle i stället kunna placeras 

till 1.4 – 30.6.2018 för att entreprenörer ska få skälig tid att planera och ut-

föra arbetet.  Två baracker kan i så fall, om budgeterade medel beviljas, hy-

ras in som omklädningsrum under åtminstone april månad eftersom det är 

högtryck på konstgräset under denna tid. 

 

Fritidschefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till avsaknad av budgeterade 

medel och bristfällig konkurrens avbryta upphandlingen ”Renovering av 

omklädnings- och duschrum vid Vikingahallen”. 
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Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till avsaknad av budgeterade 

medel och bristfällig konkurrens avbryta upphandlingen ”Renovering av 

omklädnings- och duschrum vid Vikingahallen”. 

 

_______________ 

KST § 285/27.11.2017: 

Upphandling har för tredje gången lagenligt gjorts men endast ett anbud har 

inkommit. Öppningsprotokoll, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga C – KST § 285 

 

Kan konstateras att budgeterade medel återigen saknas för att anta anbudet. 

Inte heller med det nya äskandet av förhöjt anslag 2018 till renoveringen 

räcker medlen till. Efter genomförda upphandlingar finns orsak att se över 

om eventuell riktat anbudsförfarande skulle vara en lösning. Konsekvensen 

kan bli att hela projektet skjuts framåt i tiden och att de inte står klara innan 

semestertiden infaller, vilket gör att fritidsförvaltningen kan ha två omkläd-

ningsrum som inte är klara inför höstsäsongen. Annat alternativ är att höja 

investeringsanslaget med den summa som fattas och renoveringen kan se-

dan genomföras med start i april 2018. 

 

Fritidschefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till avsaknad av budgeterade 

medel att höja anslaget för investeringsmedel för ”Renovering av omkläd-

nings- och duschrum vid Vikingahallen” år 2018. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till avsaknad av budgeterade 

medel och bristfällig konkurrens avbryta upphandlingen ”Renovering av 

omklädnings- och duschrum vid Vikingahallen”. Fritidsförvaltningen ska se 

över anbudhandlingarna för att lätta på kraven under byggnationstiden. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt föreslå för fullmäktige att tilläggsme-

del om 40 000 euro beviljas till investeringsanslaget 85107 Vikingahallen 

renovering i budget 2017. 

_______________ 

KFG § 81/12.12.2017: 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 
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82 § BUDGETEN 2018 

 

KST § 214/09.10.2017: 

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium, nämndernas ordföran-

den och berörda tjänstemän håller budgetseminarium på Hotell Pommern 

inför 2018 års budget. Kommunfullmäktiges ledamöter har inbjudits som 

åhörare.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Skolförvaltningen, tekniska förvaltningen, biblioteks- och kulturförvalt-

ningen och centralförvaltningen presenterar sina budgetförslag för 2018 och 

en allmän diskussion och frågestund hålls i anslutning till detta. 

 

BESLUT: 

Ärendet bordläggs. 

_______________ 

KST § 218/10.10.2017: 

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium, nämndernas ordföran-

den och berörda tjänstemän håller budgetseminarium på Hotell Pommern 

inför 2018 års budget. Kommunfullmäktiges ledamöter har inbjudits som 

åhörare.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Socialförvaltningen, byggnämnden, fritidsförvaltningen och gemensamma 

räddningsnämnden presenterar sina budgetförslag för 2018 och en allmän 

diskussion och frågestund hålls i anslutning till detta. 

 

BESLUT: 

Ärendet återremitteras. 

_______________ 

KST § 243/30.10.2017: 

Förslag till budget för 2018, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 243 

 

Ekonomichef Dan Lindblom är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tar del av beredningens förslag till budget för 2018 och 

beslutar om anslagens ramar, anslagen för investeringar, budgetens bin-

dande verkan, de allmänna motiveringarna och detaljmotiveringarna samt 

föreslår för kommunfullmäktige att fullmäktige håller remissdebatt om 

budgetförslaget den 14 november 2017, varefter budgetförslaget återremit-

teras till kommunstyrelsen för eventuell justering. 
 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt om en allmän inbesparing om 25 000 

euro vad gäller Vikingaåsens skola inom skolförvaltningens ram. 
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Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att understöd för sammanslutningar 

gällande idrottverksamhet höjs med 25 000 euro inom fritidsförvaltningens 

ram och betonar att även flickor ska aktiveras inom idrottsverksamheten. 

 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att investeringen gällande Torpvägen 

förflyttas till 2020. 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ge socialförvaltningen i uppdrag att 

under 2018 utreda hur det nya avgiftssystemet för hemservice utfallit jäm-

fört med det tidigare systemet. 

 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ge centralförvaltningen i uppdrag 

att under 2018 se över kommunens arbetsutvärderingar för samtliga 

befattningar och tjänster och lyfta upp behov av eventuella uppdateringar. 

 

I övrigt godkänns kommundirektörens förslag. 

_______________ 

KFG § 68/14.11.2017: 

Ekonomichef Dan Lindblom är inkallad som sakkunnig. 

 

Vidare är förvaltningscheferna för samtliga förvaltningar samt barnom-

sorgschefen och äldreomsorgsledaren inkallade som sakkunniga. 

 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 

KST § 286/27.11.2017: 

Synpunkter/förslag framförda vid kommunfullmäktiges remissdebatt den 14 

november 2017 samt kommunstyrelsens förslag till ställningstagande, enligt 

bilaga:  

 ./.  Bilaga B – KST § 286 

 

Sedan den senaste versionen av förslag till budget för 2018 som diskutera-

des vid remissdebatten i kommunfullmäktige den 14 november 2017 har 

Ålands omsorgsförbund k.f. meddelat att specialfritidshemsverksamheten 

har medtagits för hela 2018 i deras senaste budgetutskick. Däremot förblir 

kostnaderna för Jomala kommun oförändrade då kostnaderna för gruppbo-

ende sänkts med motsvarande merkostnad specialfritidshemsverksamheten 

medför. 

 

Kommunfullmäktige har genom § 48/14.11.2017 beslutat att uppta medel 

om 10 000 euro i budget 2018 för genomförande av en extern IT-revision. 

 

Kommunfullmäktige har även genom § 50/14.11.2017 beslutat att sänka 

den allmänna fastighetsskatten till 0,45 %. Denna sänkning beräknas ge 

36 966 euro mindre i skatteintäkter. 

 

Ekonomichef Dan Lindblom är inkallad som sakkunnig. 
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Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar underställa kommunfullmäktige förslaget till 

budget enligt Bilaga A med de justeringar som framkommer ovan samt de 

tillägg och ändringar som kommunstyrelsen beslutat om enligt § 

243/30.10.2017 för godkännande och föreslår att kommunfullmäktige be-

handlar budgeten enligt följande: 

  

1. Driftshushållningen och investeringarna  

Per nettoanslag (ram i driftsdelen och projekt i investeringsdelen) så att be-

loppen och detaljmotiveringarna för respektive anslag behandlas samtidigt. 

Om ändringar önskas i detaljmotiveringarna ska förslag om det ställas sam-

tidigt med behandlingen av anslaget. Vid förslag om höjning av ett anslags 

belopp bör samtidigt finansieringen anges.  

 

2. Finansieringsdelen  

Resultaträkningen och finansieringsanalysen (finansieringskalkylen). 

 

3. De allmänna motiveringarna  

Om ändringar görs i sifferdelen och detaljmotiveringarna som påverkar de 

allmänna motiveringarna rättas dessa av kommunkansliet. Likaså omarbetas 

sammandrag, tablåer och grafiska illustrationer på tjänstens vägnar. 

 

Kommunstyrelsen beslutar även tillställa kommunfullmäktige remissvaren 

enligt Bilaga B för godkännande. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt föreslå för fullmäktige att tekniska för-

valtningen ges i uppdrag att under 2018 utreda möjligheterna och inkomma 

med kostnadsestimater vad gäller eventuella solcellsanläggningar på kom-

munens fastigheter. 

 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt föreslå för fullmäktige att socialför-

valtningen ges i uppdrag att under 2018 utreda möjligheterna till att i sam-

arbete med övriga aktuella kommuner ta emot flyktingar 2018. 

 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt föreslå för fullmäktige att socialför-

valtningen ges i uppdrag att under 2018 utreda möjligheter och kostnadsef-

fekter vad gäller att erbjuda fysioterapi för klienter inom ESB vid Oasen 

boende- och vårdcenter k.f. 

 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt föreslå för fullmäktige att socialför-

valtningen ges i uppdrag att under 2018 utreda och utvärdera hur vård-

tyngdsmätningssytemet RAI har fungerat och i övrigt se över digitala lös-

ningar inom äldreomsorgen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt föreslå för fullmäktige att skolförvalt-

ningen ges i uppdrag att under 2018 ta fram instrument och enkäter för att 

möjligöra en utredning av den psykiska hälsan för elever i årskurs 5 och 6. 
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Kommunstyrelsen beslutar enhälligt föreslå för fullmäktige att tekniska för-

valtningen ges i uppdrag att under 2018 utreda möjligheterna till att Allé-

gården överförs till Fastighets Ab Jomalabostäder. 

 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt föreslå för fullmäktige att biblioteks- 

och kulturförvaltningen ges i uppdrag att under 2018 ta fram underlag för 

att utarbeta en kommunhistorik och undersöka eventuella stöd och samar-

betspartners. 

 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt föreslå för fullmäktige att ett anslag 

om 5 000 euro till Jomala kommuns lågstadieskolor upptas för att fortsätta 

arbetet med LikaOlika-metoden. 

 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt föreslå för fullmäktige att investering-

en gällande gc-led Norrabergshöjden – S-market flyttas fram till 2019 och 

att medel om 10 000 euro införs under 2018 för projektering.  

 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt föreslå för fullmäktige att investering-

en gällande gc-led Kalmarnäsvägen tidigareläggs till 2018 och att medel om 

307 000 euro införs under investeringsanslaget. 

 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt föreslå för fullmäktige att 30 000 euro 

upptas i budget 2018 inom fritidsförvaltningens ram för fortsatt grundför-

bättring av motionsspåret vid Vikingahallen på de delar av motionsspåret 

där det är särskilt nedgånget. 

 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att investeringsanslaget 85107 Viking-

ahallen renovering stryks under förutsättning att fullmäktige beviljar till-

läggssmedel för renovering under 2017. 

 

I övrigt godkänns kommundirektörens förslag. 

_______________ 

KFG § 82/12.12.2017: 

Ekonomichef Dan Lindblom är inkallad som sakkunnig. 

 

Anders Eriksson föreslår, understödd av Hanna Segerström, att investe-

ringsanslaget under 86404 GC-leder benämnt Solberget, på vallen om 

35 000 euro stryks.  

 

BESLUT:  

Vid omröstning mellan kommunstyrelsens förslag och Anders Erikssons 

förslag beslutar kommunfullmäktige med rösterna 14-2 omfatta kommun-

styrelsens förslag. 

 ./. Omröstningsprotokoll C – KFG § 82 

 

I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag. 

_______________  
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83 § INRÄTTANDE AV TILLSVIDARE BEFATTNING SOM ÄL-

DISKOORDINATOR 

 

KST § 288/27.11.2017: 

Under perioden april 2013 till december 2015 har Äldreomsorg på Distans 

(ÄlDis) utförts som ett projekt i landskapet Åland. Projektägare var Högs-

kolan på Åland och deltagande under projekttiden var kostnadsfritt för 

kommunerna och användaren. 

 

Vid projekttidens slut tog Jomala kommun över huvudmannaskapet för den 

digitala servicen ÄlDis och en personalresurs anställdes på viss tid. Ett 

samarbetsavtal tecknades direkt vid start den 6 april 2016 mellan 6 åländska 

kommuner. I dagsläget är antalet samarbetskommuner 8 stycken inklusive 

Jomala som i avtalet nämns som värdkommun: 

 

 Jomala 

 Lemland 

 Lumparland 

 Mariehamn 

 Eckerö 

 Föglö 

 Sund 

 Geta 

 

Föglö kommun har dock 16.11.2017 meddelat att de säger upp avtalet var-

vid Föglö enbart kommer att vara med i samarbetet under 2018. 

 

ÄlDis stöder som digital form av äldreomsorg målsättningen att de äldre så 

länge som möjligt ska kunna bo kvar i sina egna hem, gynna självständig-

het, trygghet, aktivitet och valfrihet. Servicen är mycket uppskattad bland 

den äldre befolkningen och kommunerna börjar se fördelarna både vad gäl-

ler hälsofrämjande arbete och kostnadsreducerande effekter. 

 

För drift av ÄlDis behövs en personalresurs för administration och för tryg-

gande av programverksamhet och support. Ett arbetsavtal med ÄlDiskoor-

dinatorn har tecknats för viss tid, motsvarande perioden som rimligen an-

sågs behöva för att implementera en ny serviceform och motsvarande pe-

riod som kommunen erhåller finansieringsbidrag från landskapsregeringen. 

 

Ett tidsbegränsat arbetsavtal får, enligt 1 kap. 3 § arbetsavtalslagen (FFS 

55/2001), ingås enbart då det finns en grundad anledning till detta. En 

grundad anledning ansågs föreligga under implementeringen av den nya 

verksamhetsformen som förutsatte att flera åländska kommuner anslöt sig 

till servicen genom samarbetsavtalet. 

 

I dagsläget har merparten av de åländska kommunerna ingått ett samarbets-

avtal med Jomala som värdkommun, med skriftlig uppsägningstid för re-
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spektive part på minst 12 månader per 31.12. Behovet av personalresurs är 

således bestående och det kan rimligen inte finnas någon grundad anledning 

till fortsatt visstidsanställning. 

 

Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner inrättandet av tills-

vidarebefattningen som ÄlDiskoordinator så fastställer kommundirektören 

en befattningsbeskrivning och kommunstyrelsen fastställer den uppgiftbase-

rade lönen. Därefter lediganslås befattningen i enlighet med av kommun-

fullmäktige fastslagna principer (KFG § 5/31.1.2017).   

 

Arbetsutvärdering för ÄlDiskoordinator, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 288 

 

Socialchefen förordar: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att befattningen som 

ÄlDiskoordinator inrättas tillsvidare från 1.1.2018. Efter fullmäktiges god-

kännande fastställer kommundirektören en befattningsbeskrivning och 

kommunstyrelsen fastställer den uppgiftsbaserade lönesättningen. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att en befattning i arbetsavtals-

förhållande som ÄlDiskoordinator inrättas från och med 1.1.2018. Under 

förutsättning att fullmäktige inrättar befattningen fastställs även den upp-

giftsrelaterade lönen till 2 578,38 euro. Kommundirektören ska sedan fast-

ställa en arbetsbeskrivning. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 83/12.12.2017: 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 
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84 § KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDESDAGAR UNDER 

2018 

 

KFG § 84/12.12.2017: 

Enligt 7 § förvaltningsstadgan för Jomala kommun, fastställd av kommun-

fullmäktige genom § 41/29.08.2017, beslutar fullmäktige om vilka dagar 

samanträden ska äga rum. 

 

Tisdagen den 16 januari 

Tisdagen den 13 mars 

Tisdagen den 8 maj 

Tisdagen den 12 juni 

Tisdagen den 28 augusti 

Tisdagen den 18 september 

Tisdagen den 13 november 

Tisdagen den 11 december 

 

Sammanträdena inleds klockan 19.00 och hålls i kommunkansliet. 

 

Sammanträdena kan ändras om anledning till detta finns och de ovan beslu-

tade tidpunkterna är preliminära för planeringsändamål. 

 

Enligt 11 § förvaltningsstadgan för Jomala kommun skickas kallelse till 

komunfullmäktiges sammanträden per post och per e-post. Fullmäktigele-

damot som endast önskar erhålla kallelsen elektroniskt kan, genom att 

skriftligen meddela kommunkansliet, avsäga sig kallelse per post och 

kommer därefter endast erhålla kallelser samt föredragningslistor jämte bi-

lagor i elektroniskt format. 

 

BESLUT: 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar godkänns enligt ovan. 

_______________ 
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85 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

Sammanträdet avslutas kl. 20.35. 

 

Besvärsanvisning; enligt bilaga: 

 ./. Bilaga 1. 

________________ 
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B E S V Ä R S A N V I S N I N G 

 
Över beslut som endast rör beredning eller verkställighet får besvär inte anföras. På dessa grun-

der får besvär i detta protokoll inte anföras beträffande paragrafer: 73, 75, 76, 77. 

 

 

KOMMUNALBESVÄR 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

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

nom kommunalbesvär på den grunden att 

1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 

2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 

3) beslutet annars strider mot lag. 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

22101 MARIEHAMN 

 

Paragrafer i protokollet: 72, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84. 

 

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslut. En part anses fått del av beslutet sju da-

gar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha 

fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. 

 

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag för landskapet Åland är 30 dagar och räknas 

från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den 

14.12.2017. 

 



J O M A L A   K O M M U N  Sida 24  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunfullmäktige 12.12.2017 kl. 19:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

FÖRVALTNINGSBESVÄR 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

22101 MARIEHAMN 

 

Paragrafer i protokollet: - 

 

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

 Besvärsskrift 

 

I besvärsskiften ska uppges 

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslut 

- motiveringarna till att beslutet bör ändras 

 

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. 

Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort 

och postadress anges. 

 

Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt 

kopia. 

 

Inlämnande av handlingarna 

 

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärs-

handlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget an-

svar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går 

ut. 

 

Avgift 
 

Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2016, är rättegångsav-

giften i förvaltningsdomstolen 250 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen 

avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har 

framgång i ärendet.  

 

  


