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SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Sammanträdet öppnas kl. 19.00.
NAMNUPPROP

Vid namnuppropet är 17 ordinarie ledamöter närvarande. Sålunda är sammanlagt 17 ledamöter närvarande vid uppropet.
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört.
PROTOKOLLJUSTERING

Till protokolljusterare utses Tage Eriksson och Bo-Yngve Karlsson. Protokolljustering sker 14.3.2017 vid kommunkansliet.
FÖREDRAGNINGSLISTAN

Föredragningslistan godkänns oförändrad.
_____________
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ANMÄLNINGSÄRENDEN
Inga anmälningsärenden föreligger.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG I BUDGET 2015, UTREDA
BEHOVEN AV KOMMANDE SKOLUTRYMMEN I JOMALA

KST § 76/20.04.2015:

./.

Kommunfullmäktige i Jomala har i budget 2015 upptagit ett anslag om 35
000 euro för utredning och eventuell projektering av fyra nya klassrum vid
Vikingaåsens skola. Skolförvaltningen har utrett behoven av kommande
skolutrymmen i Jomala. Utredning, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 76
På basen av skolförvaltningens utredning kan konstateras att det framförallt
finns två alternativ att ta ställning till. Det första alternativet är en utbyggnad av Vikingaåsens skola för att möta det ökade behovet av klassrum till
följd av ett ökat antal elever. För detta alternativ kan det även poängteras att
skoldistriken inom kommunen kan ses över för att nyttja den utökade kapaciteten i Vikingaåsens skola och således minska trycket på och trängseln i
Södersunda skola, vilket innebär att Södersunda skola inte behöver byggas
ut inom den närmsta tiden. Det andra alternativet är att minska elevantalet i
kommunen genom ett utvidgat skolsamarbete med Mariehamns stad, där
elever från Möckelö och Sviby börjar sin skolgång i Mariehamns stads skolor likt eleverna från Solberget, Kalmarnäs och vissa delar av Västerkalmare. För detta alternativ behövs inte någon utbyggnad av Vikingaåsens
skola eftersom befintliga lokaler då är tillräckliga i förhållande till det
minskade elevantalet.
Skoldirektören förordar:
Att utredningen enligt Bilaga A ges till kännedom för fullmäktige.
Skoldirektör Per-Olof Friberg är inkallad som sakkunnig.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar ge utredningen enligt Bilaga A till kommunfullmäktige för kännedom.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 1.6.2015.
_____________

KST § 121/01.06.2015:
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar ge utredningen enligt Bilaga A till kommunfullmäktige för kännedom och föreslår för kommunfullmäktige att Jomala
kommun i första hand går in för att utreda möjligheten till att bygga ut
kommunens egna skolor framom att ingå samarbetsavtal med andra kommuner.
_____________
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KFG § 47/16.06.2015:
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att godkänna kommunstyrelsens förslag och tillsätter en arbetsgrupp för att utreda möjligheten till att bygga ut
kommunens egna skolor. Arbetsgruppen ska bestå av:
- Kaj Backas (Lib)
- Mariann Stenroos (MSÅ)
- Annika Hambrudd (C)
- Charlotta Solax (Soc)
- Glenn Koskinen (ÅF)
- Skoldirektören
- Byggnadsinspektören
- Planeraren
Arbetsgruppen ska i första hand utreda möjligheten att bygga ut kommunens egna befintliga skolor. Arbetsgruppen ska rapportera till kommunstyrelsens sista styrelsemöte för 2015. Till ordförande för arbetsgruppen utses
Annika Hambrudd och till sekreterare för arbetsgruppen utses skoldirektören.
_____________
KST § 277/01.12.2015:
Arbetsgruppen för att utreda möjligheten att bygga ut kommunens egna
skolor har 17.11.2015 inkommit med slutrapport och protokoll från arbetsgruppens sammanträden.

./.

Arbetsgruppens slutrapport, enligt bilaga:
Bilaga B – KST § 277

./.

Arbetsgruppens protokoll, enligt bilaga:
Bilaga C – KST § 277
Arbetsgruppen har i sin slutrapport redogjort för tre olika utbyggnadsalternativ för Södersunda skola, där arbetsgruppen konstaterar att det för Södersunda skola främst är prioriterat att förstora de gemensamma allmänna utrymmena, samt tre olika utbyggnads-, ombyggnads-, eller tillbyggnadsalternativ för Vikingaåsens skola med en kortare konsekvensutredning för de
tre olika alternativen.
Det kan konstateras att det som enligt arbetsgruppens slutrapport omnämns
som förslag C innebär att Vikingaåsens befintliga skolbyggnad byggs ut söderut. De konsekvenser som arbetsgruppen har konstaterat för detta förslag
får anses vara mindre omfattande än de konsekvenser som omnämns för
förslag A och B, som båda kräver markinköp och detaljplaneändring. Det är
även fördelaktigt med en utbyggnad av den befintliga skolbyggnaden som
då får en naturlig samhörighet mellan nya och gamla delen av byggnaden
framför att bygga helt separat byggnad en liten bit ifrån den befintliga skolbyggnaden.
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Arbetsgruppen förordar:
Arbetsgruppen har valt att inte förorda ett konkret förslag.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige antecknar arbetsgruppens slutrapport enligt Bilaga B till kännedom. Kommunstyrelsen
beslutar vidare föreslå för kommunfullmäktige att projektering inleds 2016
för utbyggnad av Vikingaåsens skola enligt förslag C i arbetsgruppens slutrapport.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt föreslå att kommunfullmäktige antecknar arbetsgruppens slutrapport enligt Bilaga B till kännedom. Kommunstyrelsen beslutar vidare enhälligt föreslå för kommunfullmäktige att innan
Vikingaåsens skola byggs ut ska området omgående planeras för ett längre
perspektiv som beaktar kommunens framtida behov av skol- och barnomsorgsplatser samt placering av fritidshem, bibliotek och med en eventuell
fristående gymnastiksal som möjligen kan användas även kvällstid.
_______________
KFG § 97/15.12.2015:
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att investeringsmedlen för utredning/projektering av tillbyggnad av Vikingaåsens skola samt investeringsmedlen för Myran (Sandtorp RNr 2:3) som beslöts av kommunfullmäktige
genom beslut § 105/16.12.2014 slås samman och inriktas på att utreda, med
ett helhets- och ett längre perspektiv, som också beaktar kommunens framtida behov av skol- och barnomsorgsplatser samt placering av fritidshem,
fritidsverksamhet, bibliotek och med en eventuell fristående gymnastiksal
som kan användas även kvällstid.
Vid första kommunfullmäktigesammanträdet 2016 ska en arbetsgrupp tillsättas för att arbeta med frågan.
_____________
KFG § 13/19.01.2016:
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda, med ett helhets- och ett längre perspektiv, som också beaktar kommunens framtida behov av skol- och barnomsorgsplatser samt placering av fritidshem, fritidsverksamhet, bibliotek och med en eventuell fristående gymnastiksal som kan användas även kvällstid. Arbetsgruppen ska bestå av en
ledamot från varje parti invalt i kommunfullmäktige samt barnomsorgschefen och följande personer:
- Pamela Sjödahl (Lib)
- Dennis Jansson (MSÅ), ordförande
- Annika Hambrudd (C), vice ordförande
- Dan Jansén (Soc)
- Peggy Smulter (ÅF)
- Barnomsorgschefen, sekreterare
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Arbetsgruppen ska avge en delrapport till kommunstyrelsens första sammanträde inom april 2016. Till ordförande för arbetsgruppen utses Dennis
Jansson, till vice ordförande utses Annika Hambrudd och till sekreterare för
arbetsgruppen utses barnomsorgschefen.
_____________
KST § 106/16.05.2016:
Arbetsgruppen gav en muntlig presentation av sitt arbete hittills för kommunstyrelsen 25.4.2016 med möjlighet för kommunstyrelsen att ge synpunkter och kommentarer. Därefter har arbetsgruppen sammanställt en slutrapport som inkom 9.5.2016.

./.

Arbetsgruppens slutrapport, enligt bilaga:
Bilaga D – KST § 106
Arbetsgruppens slutsatser är att två avdelningar för barnomsorg måste planeras in för kommunens framtida behov av barnomsorgsplatser. Arbetsgruppen ser flera samverkansvinster med att biblioteket, ungdomsgården och
sporthallen byggs i samma fastighet. Att flera verksamheter finns under
samma tak ger även möjlighet för personal att samarbeta. Till exempel
tryggas personalens säkerhet genom att flera finns på plats exempelvis under kvällstid. Försvårande omständigheter för projektet är tomternas storlek.
Byggrätten för bägge nuvarande tomter tillåter idag byggnation om cirka 2
248 m² men endast 1 600 m² får byggas i markplan. Enligt arbetsgruppens
preliminära beräkningar behövs cirka 2 500 m².
Det behövs en detaljplaneändring för området eftersom det är BE- och
BAV-tomter. Kvartersområdet är inte för allmänna byggnader av något
slag vilket de bör vara enligt arbetsgruppens bedömning. Detaljplaneändring behövs även då exploateringstalet behöver ändras.
Arbetsgruppens anser att det är viktigt att snarast bjuda in och diskutera
med tomtägarna söder om det planerade området. Kommunen är i stort behov av att köpa hela eller delar av den närmaste tomten för att kunna förverkliga områdets framtid optimalt.
Kostnaden för berörda byggnader uppskattas till 2 500 €/m², det vill säga
sammanlagt 6,275 miljoner euro för 2 510 m².
Arbetsgruppens förslag:
- Att en byggnadskommitté tillsätts för att planera för ombyggnad av Vikingaåsens skola och det föreslagna komplexet innehållande ett daghem
med två avdelningar, gymnastiksal/sporthall, ett bibliotek med ett mediatek, en ungdomsgård samt en aula som binder ihop alla utrymmen.
- Att omgående bjuda in fastighetsägarna söder om gamla branddepån till
diskussion om möjlighet att få köpa hela eller del av deras fastighet.
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- Att omgående planera för en daghemsmodul på parkeringen vid Överby
daghem så att den står färdig under hösten 2016.
- Att en begäran lämnas in till Jomala församling att få hyra prästgården
som en tillfällig ungdomsgård.
- Trafiklösningarna i området bör ses över. Om en del av fastigheten söderut kan lösas in kunde all trafik förutom skoltaxi/skolbuss riktas bort
från skolområdet och styras till parkeringen söder om nybygget. Fördelen med hallens placering är att det finns möjlighet till mycket parkeringsplatser. kommunkansliet, kyrkan och församlingshemmet kunde
nyttjas vid skolavslutningar och liknande.
- Arbetsgruppen lyfter fram att utrymmena inom Södersunda skola inte bör
glömmas bort utan att en plan kring vilka utrymmen som behöver förstoras samt vilka tillbyggnader som måste göras bör göras. Arbetsgruppen har inte fördjupat sig i detta utan anser att förvaltningen kan få i
uppdrag att göra en översyn och bedömning av vilka åtgärder som behövs vidtas först.
- Förvaltningen bör se över och reservera en tomt för framtida behov för
ytterligare en skola inom kommunen. Det kommer att bli aktuellt i
framtiden med ytterligare en skola och redan nu börja fundera var behovet kommer att finnas.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att:
- Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ges i uppdrag att
omgående bjuda in fastighetsägarna söder om gamla branddepån till
diskussion om möjlighet att få köpa eller på annat sätt få tillgång till
hela eller del av deras fastighet.
- Att socialförvaltningen och tekniska förvaltningen ges i uppdrag att omgående planera för en daghemsmodul på parkeringen vid Överby daghem så att den står färdig under hösten 2016.
- Att en förfrågan lämnas in till Jomala församling angående att hyra ut utrymmen som kan fungera som en tillfällig ungdomsgård.
- Ärendet återremitteras till arbetsgruppen för att se över kostnadsfrågan
och dimensioneringen för att försöka få ner kostnaden under 5 miljoner
euro.
- Att samtliga inblandade ska avge rapport angående punkterna ovan senast den 30 maj 2016 för behandling vid kommunstyrelsens inplanerade
sammanträde den 6 juni 2016.
_______________
KST § 124/06.06.2016:
Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande har talat med fastighetsägarna söder om gamla branddepån och de meddelade att de själva tar
kontakt med en fastighetsmäklare för diskussion om eventuell försäljning.
När de har erhållit ett utlåtande innehållande en värdering från fastighetsProtokolljustering:
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mäklaren kommer ett möte hållas mellan kommunen och dem för fortsatta
diskussioner.
En förfrågan om uthyrning av utrymmen hos Jomala församling har översänts till församlingen 17.5.2016. Något svar har inte erhållits.

./.

Arbetsgruppen har kommit in med ett svar med anledning av kommunstyrelsens beslut § 106/16.05.2016 att återremittera till arbetsgruppen för att se
över kostnadsfrågan och dimensioneringen för att försöka få ner kostnaden
under 5 miljoner euro. Arbetsgruppen konstaterar där att den föreslagna dimensioneringen för daghemmen följer gällande riktlinjer och bestämmelser
som inte går att frångå samt att gymnastiksalens dimensionering inte bör
minskas med anledning av behovet som finns. Vad gäller övriga utrymmen
(bibliotek, fritids/ungdomsgård, aula samt andra mindre utrymmen) kan arbetsgruppen inte svara på hur många kvadratmeter som behövs, utan de anser att frågan bör hanteras av en byggnadskommitté. Arbetsgruppens slutsats är således att inte för sin del förändra tidigare föreslagen dimensionering och den uppskattade kostnaden är därmed oförändrad. Arbetsgruppens
skrivelse, enligt bilaga:
Bilaga E – KST § 124

./.

Barnomsorgschefen och tekniska chefen har förberett anläggandet av en
modul vid Överby daghem bestående av två avdelningar. Barnomsorgschefen har tagit fram uppgifter om modulens storlek (cirka 300 m2 för två avdelningar med 16 respektive 13 barn) medan teknisk chef har granskat
markområdet och efterhört arrendemöjligheter från intilliggande fastighet.
Barnomsorgschefens redogörelse, enligt bilaga:
Bilaga F – KST § 124
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om fortsatta åtgärder med anledning av inkomna
rapporter för uppdrag enligt KST § 106/16.05.2016 och arbetsgruppens
slutrapport enligt Bilaga D.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att föreslå för fullmäktige att arbetsgruppens förslag omfattas med tillägget att en kostnadseffektiv lösning ska
eftersträvas med ett kostnadstak om 5 miljoner euro. Efter fullmäktiges behandling tillsätts i så fall en projekteringsgrupp av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta planeringen av en daghemsmodul bestående av två avdelningar som
anläggs på parkeringen vid Överby daghem så att den står färdig under hösten 2016. Socialförvaltningen och tekniska förvaltningen ges i uppdrag att
inkomma till kommunstyrelsen med ett konkret förslag, beredning av kostnader och förslag till beslut.
_______________
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KFG § 54/14.06.2016:
BESLUT:
Kommunstyrelsens förslag godkänns.
_______________
KST § 155/20.06.2016:
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att återremittera ärendet med direktivet
att förvaltningen ska fortsätta arbetet i enlighet med tidigare direktiv samt
påbörja arbetet med nödvändiga planändringar. Ålands miljöservice k.f. ska
kontaktas för flyttning av nuvarande återvinningsstation vid Överby daghem.
_______________
KST § 194/12.09.2016
Skoldirektören, teknisk chef och barnomsorgschefen har färdigställt sina respektive utredningar i ärendet.
Gymnastikutrymmen
Skoldirektören har kartlagt Vikingaåsens skolas behov av gymnastikutrymmen och eventuella möjligheter till samanvändning med SÅHD av Vikingahallen. Tillsammans med idrottslärarna och rektorn vid Kyrkby högstadieskola (KHS) har utrymmesbehovet för högstadiets del kartlagts medan avgående skolföreståndaren och den nytillträdda rektorn hörts vad gäller Vikingaåsens behov.

./.

Sammanfattningsvis konstateras att om man väljer att göra om Vikingaåsens nuvarande gymnastiksal till klassrum så behöver en ny idrottshall på
cirka 500 m² byggas för skolans behov. Idrottshallen skall lätt kunna delas
in i två lika stora undervisningssalar. Därtill kommer materialrum och omklädningsrum. Vikingahallen behöver fortsättningsvis finnas till för KHS:s
behov av idrottsutrymmen. Skoldirektörens utredning i sin helhet, enligt bilaga:
Bilaga G – KST § 194
Modul vid Överby daghem:
En eventuell modul vid Överby daghem måste anläggas på mark som arrenderas eller förvärvas av markägaren intill skolfastigheten. Han meddelar
att köp eller arrende av ett 2 500 - 3 000 m² stort markområde intill Överbyvägen, nordost om parkeringen är möjligt. En förfrågan gällande hyra av
moduler anger att kostnaden per månad och kvadratmeter uppgår till 30 –
35 euro om hyrestiden är två år. Vid en hyrestid om fem år kan hyran reduceras med 10 euro. En daghemsmodul för två avdelningar ca 350 m² stor
ger således en månadshyra om 10 000 till 12 000 euro vid två års nyttjande
och 7 000 till 9 000 euro vid fem års nyttjande. Årskostnaden varierar således mellan 85 000 och 145 000 euro.
En daghemsmodul med två avdelningar behövs för en flytt av Myrans nuvarande verksamhet samt för kommande behov av barnomsorgsplatser för 13-åringar. I dagsläget finns det elva barn (1-3 år) i behov av barnomsorg
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under tiden november 2016 – januari 2017. Befintligt antal lediga platser är
för närvarande sex platser för 1-3 åringar och tre platser för 3-6-åringar.
Ålands miljöservice k.f. (MISE) har kontaktats vad gäller en flyttning av
nuvarande återvinningsstation vid Överby daghem. Detta kan vid behov
verkställas relativt snabbt.
Avslutningsvis kan konstateras att de höga kostnaderna vad gäller inhyrning
av en modul vid Överby daghem och behovet av barnomsorgsplatser snarare skulle motivera att en permanent lösning med helst två avdelningar
framom en tillfällig lösning med modul vid Överby daghem förverkligas.
En preliminär kostnad för ett liknande projekt beräknas till cirka 1 000 000
euro. Detta är en fråga kommunstyrelsen omgående måste ta ställning till.
En realistisk bedömning, ifall markfrågan löses och medel beviljas, är att en
byggnation kan färdigställas 2018. Ifall denna lösning väljs måste dock ett
tillfälligt arrangemang med t.ex. gruppfamiljedaghem hittas för 2017.
Allmän information i ärendet
Ett köpebrev för fastigheten Granebo RNr 8:3 (fastighetsbeteckning: 170422-8-3) har upprättats och översänts till markägaren. Alla dödsbodelägare
är tyvärr inte på Åland just nu, vilket fördröjer processen. I och med att
Jomala kommun ännu inte äger marken kan en detaljplaneändringsprocess
inte inledas enligt uppgjorda skisser.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar tillsätta en projekteringsgrupp för projekteringen
av en byggnation i enlighet med kommunfullmäktiges beslut §
54/14.06.2016 och övrig information som framkommer ovan i beredningen
av ärendet. Medel för projekteringen finns redan budgeterade.
Kommunstyrelsen beslutar även ge ett uppdrag till förvaltningen att arbeta
med markfrågan vid Överby daghem och ta fram uppgifter samt närmare
beräkningar rörande en eller två nya daghemsavdelningar med övriga behövliga utrymmen. Utöver detta bör även ett tillfälligt arrangemang med
t.ex. gruppfamiljedaghem hittas för 2017. För ändamålet beviljas 5 000
euro ur kommunstyrelsens dispositionsmedel.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns och en projekteringsgrupp tillsätts
med följande medlemmar:
- Dennis Jansson, ordförande,
- Annika Hambrudd, vice ordförande,
- Dan Jansén
- Teknisk chef
- Sven-Erik Silvander
Roger Eriksson och Peggy Eriksson utses till allmänna ersättare och har
närvaro- och yttranderätt vid projekteringsgruppens möten.
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Projekteringsgruppen ges behörighet att kalla sakkunniga från skola, barnomsorg, fritid och kultur och byggförvaltningen.
Teknisk chef handhar sekreterarfunktionen.
Projekteringsgruppen får full behörighet att besluta hur de budgeterade
medlen för projekteringen ska användas vilka uppgår till 35 000 euro.
_______________
KST § 45/06.03.2017:

./.

Projekteringsgruppen som tillsattes för att planera ett samlingshus med utrymmen för idrott, bibliotek, fritidsverksamhet och daghem har 20.1.2017
inkommit med sin slutrapport inklusive ritningar uppgjorda av Arkitektbyrå
Tiina Holmberg Ab samt kostnadsberäkningar och budgetunderlag för en
eventuell byggnation. Projekteringsgruppen har 20.2.2017 inkommit med
en kompletterad slutrapport genom vilken de också tagit fram ritningar för
fyra daghemsavdelningar inklusive kostnadsberäkning och ett förslag över
hur trafiksäkerheter skulle kunna förbättras vid Vikingaåsens skola. Kompletterad slutrapport, enligt bilaga:
Bilaga H – KST § 45
Byggandet av ett samlingshus enligt projekteringsgruppens skissritningar
beräknas kosta 5 500 000 euro med två daghemsavdelningar. Projekteringsgruppen har valt att rekommendera ett samlingshus som rymmer en idrottshall om 1 000 m2 i och med att en hall om 500 m2 endast skulle innebära en
kostnadsinbesparing om 100 000 euro vad gäller byggnationskostnader.
Däremot saknas uppgifter om eventuella skillnader i framtida driftskostnader vad gäller dessa båda alternativ. Byggandet av totalt fyra daghemsavdelningar i stället för två beräknas i sin tur medföra en merkostnad om
1 150 000 euro och den totala kostnaden blir då 6 650 000 euro. Det kan
dock konstateras, oavsett alternativ, att projekteringsgruppens samlingshus
inte håller sig inom det kostnadstak om 5 000 000 euro som kommunfullmäktige beslutade om genom § 54/14.06.2016. Projekteringsgruppen beräknar också att Vikingaåsens skolkök behöver kompletteras om nya daghemsavdelningar byggs i samband med samlingshuset. Kostaden för detta
beräknas uppgå till cirka 50 000 euro. Slutligen rekommenderar projekteringsgruppen att elevrådet inkluderas i processen för att eleverna ska få
möjlighet till att tillföra idéer om interiören och skolgården.

./.

Barnomsorgschefen har 25.1.2017 inkommit med en utredning som är bilagd projekteringsgruppens kompletterade slutrapport gällande antalet daghemsplatser i samlingshuset. I utredningen konstateras att byggande av
endast två nya avdelningar i samlingshuset inte skulle innebära någon större
ökning av antalet totala daghemsplatser i Jomala kommun. Vid en byggnation av fyra nya daghemsavdelningar skulle däremot antalet nya platser öka
väsentligt inom kommunen, oberoende av de alternativ som barnomsorgschefen lyfter fram i sin utredning. Barnomsorgschefens utredning, enligt bilaga:
Bilaga I – KST § 45
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Arkitekt Tiina Holmbergs förslag gällande trafiksäkerheten vid Vikingaåsens skola hanteras i ett separat ärende.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar, med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut
om ett kostnadstak om 5 000 000 euro genom § 54/14.06.2016, att återremittera ärendet till projekteringsgruppen för att arbeta fram ett förslag som
håller sig inom det beslutade kostnadstaket och där direkta skillnader mellan driftskostnader för de olika förslagen kan ses över.
Peggy Eriksson föreslår att skissritningarna förs upp till fullmäktige för
kännedom och att budgeteringsfrågan vad gäller investeringsanslaget hanteras i ordinarie budgetprocessen för 2018. Förslaget vinner inget understöd
varför det förfaller.
BESLUT:
Harry Jansson föreslår, understödd av Carina Aaltonen, att kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att ett tilläggsanslag om 6 900 000 euro
upptas samt att slutrapport och skissritningar för byggnation av ett samlingshus med utrymmen för idrott, bibliotek, fritidsverksamhet och daghem
med fyra daghemsavdelningar samt en idrottshall om ca 1 000 m2 inklusive
en investering i Vikingaåsens skolas kök om 50 000 euro godkänns enligt
Bilaga H. Vidare föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en
byggnadskommitté. Kommunstyrelsen beslutar godkänna Harry Janssons
förslag.
Peggy Eriksson reserverar sig mot beslutet.
_______________
KFG § 13/14.03.2017:
Arkitekt Tiina Holmberg som tagit fram skissritningarna och teknisk chef
Michael Lindbäck, sekreterare i projekteringsgruppen, är inkallade som
sakkunniga.
Anders Eriksson föreslår, understödd av Hanna Segerström, att ärendet återremitteras och att kommunstyrelsen arbetar fram ett förslag utifrån det faktiska behovet och att tjänstemäns utlåtanden i frågan tas i beaktande.
Fredrik Karlström föreslår, understödd av Tage Eriksson, att ett investeringsanslag om 5 500 000 euro upptas i budget 2017 samt att slutrapport
och skissritningar för byggnation av ett samlingshus i Prestgården by innefattande utrymmen för bibliotek, fritidsverksamhet och daghem med två
avdelningar samt en gymnastiksal om ca 1 000 m2 godkänns enligt Bilaga
H. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsätta en byggnadskommitté. Projekteringsgruppen ges i uppdrag att hålla i ett informationstillfälle för allmänheten.
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Vid omröstning mellan fortsatt behandling och Anders Erikssons förslag
om återremiss beslutar kommunfullmäktige med rösterna 15-2 om fortsatt
behandling.
Omröstningsprotokoll J – KFG § 13
BESLUT:
Vid omröstning mellan kommunstyrelsens förslag och Fredrik Karlströms
förslag beslutar kommunfullmäktige med rösterna 0-15 och 2 nedlagda röster att omfatta Fredrik Karlströms förslag. Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med Fredrik Karlströms förslag.
Omröstningsprotokoll K – KFG § 13
_______________
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INVESTERINGAR, ÖVERFÖRING AV MEDEL TILL 2017

KST § 46/06.03.2017:

./.

I budget 2016 beviljades investeringsanslag som inte till fullo hunnits utnyttjas eller lagligen kunnat verkställas under året. Totalt budgeterades 2
067 435 euro netto för investeringar 2016 och av dessa föreslås 439 545
euro överflyttas till investeringsbudget 2017, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 46
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att 2016 års outnyttjade
investeringsanslag enligt Bilaga A överförs till investeringsbudget 2017.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

KFG § 14/14.03.2017:
BESLUT:
Kommunstyrelsens förslag godkänns.
_____________
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ÖVERSKRIDNINGAR I BOKSLUT 2016

KST § 47/06.03.2017:
Bokslutet för 2016 börjar bli färdigt. Ekonomikansliet har sammanställt
budgetöverskridningar i bokslutet för 2016.

./.

Förvaltningarna har befogenhet att fritt omdisponera medel mellan anslagen
inom egen driftsram. Det innebär att överskridningar av vissa anslag täcks
av underskridningar inom andra. Beskrivning av överskridningar av respektive förvaltnings ramar, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 47
Noterbart är att kommunen totalt sett redovisar ett stort överskott för perioden. Detta beror på att driftskostnaderna är betydligt lägre än planerat,
högre skatteinkomster än planerat och att alla planerade investeringar ännu
inte utmynnat i avskrivningskostnader.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att budgetöverskridningarna enligt Bilaga A godkänns.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

KFG § 15/14.03.2017:
BESLUT:
Kommunstyrelsens förslag godkänns.
_____________
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BIDRAG TILL UNGDOMSLOKALEN FRIDEBORGS ÅTERUPPBYGGNAD, ANHÅLLAN HEMBYGDENS VÄNNER R.F.

KST § 91/11.05.2015:

./.

Hembygdens Vänner r.f. har 20.3.2015 inkommit med en anhållan gällande
bidrag om 150 000 euro från Jomala kommun för återuppbyggnad av ungdomslokalen Frideborg efter den brand som totalförstörde ungdomslokalen
i februari 2015. Föreningen framhåller även att danaarvet efter gottbybon
Olof Bergman kunde nyttjas för ändamålet i och med att många äldre
kommer ha stor glädje av den återuppförda bygdegården Frideborg. Anhållan, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 91
Enligt 4 punkten i stadgan för Bergmans och Dahlbloms fond, antagen av
kommunfullmäktige den 10 januari 2012 § 8, kan medlen ur fonden användas till utbyggnad inom kommunens äldreomsorg, barnomsorg, skola samt
kulturella aktiviteter för äldre. Fonden förvaltas av kommunstyrelsen.
Bergmans och Dahlbloms fond innehåller för närvarande 1 232 850,47
euro, av vilket 350 000 euro är tillgångar i form av mark och åkrar. Kommunstyrelsen har redan genom § 298/17.11.2014 beslutat att alla kostnader
som regleras i budget framöver som hänför sig till utbyggnaden av kommunens barnomsorg eller skola vid fastigheten Sandtorp RNr 2:3 tas ur Bergmans och Dahlbloms fond. Kommunen står även bland annat inför en eventuell större utbyggnad av Vikingaåsens skola och en investering för utbyggnad av skolan går väl i linje med fondens stadga. Det är troligt att fondmedel kan komma att behövas för det ändamålet. Det kan vidare konstateras
att 4 punkten i stadgan för Bergmans och Dahlbloms fond om att fonden
kan användas till utbyggnad inom kommunens äldreomsorg, barnomsorg,
skola samt kulturella aktiviteter för äldre inte kan anses uppfylld då en
eventuell återuppbyggnad av ungdomslokalen Frideborg inte medför en utbyggnad av den kommunala verksamheten utan av en privaträttslig förenings verksamhet.
Enligt 48 § i Jomala kommuns förvaltningsstadga, antagen av kommunfullmäktige den 14 april 2015 § 34, kan kommunstyrelsen besluta om utbetalning av eventuella bidrag eller ersättningar inom budgeterade medel ifall
inget annat organ enligt lag eller annan bestämmelse är behörigt. Det finns
inte budgeterade medel för ändamålet, utan i så fall kan kommunstyrelsen
antingen använda sig av kommunstyrelsens dispositionsmedel alternativt
anhålla om tilläggsmedel från kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens dispositionsmedel är 200 000 euro för 2015 och fungerar ofta som en säkerhet
för kommunen mot slutet av året då det är tydligt vilka oförutsedda utgifter
som uppstått och som inte kan hanteras inom ram.
Kommunen har dessutom tidigare valt att inte ge ett monetärt bidrag för renoveringar till en annan ungdomsförening, eftersom möjligheten till moneräta bidrag finns inom ramen för kommunens verksamhetsbidrag till förProtokolljustering:
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eningar. Med hänvisning till kommunens praxis för hanteringen av bidrag
till föreningar kan det anses strida mot likabehandlingsprincipen enligt 4 §
förvaltningslagen för landskapet Åland (ÅFS 2008:9) om man i det här fallet väljer att bevilja bidrag i enlighet med anhållan. Vidare kan det konstateras att om man beviljar bidraget till sökanden bör övriga föreningar i kommunen ha samma rättighet och möjlighet.
Avslutningsvis kan även konstateras att frågan om eventuellt bidrag om
150 000 euro kan anses för tidigt väckt då både eventuella försäkringspengar och byggnationskostnaderna för en återuppbyggnad av ungdomslokalen Frideborg fortsättningsvis är okända.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar, med hänvisning till motiveringen ovan, avslå
Hembygdens Vänner r.f.:s anhållan om 150 000 euro i bidrag för en återuppbyggnad av ungdomslokalen Frideborg.
--Jäv:
Conny Roos anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling.
Annika Hambrudd föreslår att kommunstyrelsen ställer sig positiv till anhållan och har beredskap att föreslå för kommunfullmäktige att medel beviljas efter det att projektets totala kostnader och finansieras klarlagts. Förslaget vinner inget understöd varför det förfaller.
BESLUT:
Mika Nordberg föreslår, understödd av Charlotta Solax, att ärendet bordläggs till kommunstyrelsens planerade sammanträde den 17 augusti 2015.
Vid omröstning mellan fortsatt handläggning och Mika Nordbergs förslag
röstade Annika Hambrudd och Saija Petäjä för fortsatt handläggning medan
Charlotta Solax och Mika Nordberg röstade för Mika Nordbergs förslag om
bordläggning.
Kommunstyrelsen beslutar således godkänna Mika Nordbergs förslag om
bordläggning.
_____________
KST § 149/17.08.2015:
--Jäv:
Conny Roos anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt återremittera ärendet.
_______________
KST § 48/06.03.2017:
Hembygdens Vänner r.f. har 22.11.2016 inkommit med en ny anhållan gällande bidrag om 270 000 i stället för tidigare 150 000 euro från Jomala
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kommun för återuppbyggnad av ungdomslokalen Frideborg. Efter begäran
har Hembygdens Vänner r.f. kompletterat sin anhållan 1.12.2016, 22.1.2017
och 3.2.2017. Av handlingarna framgår att Hembygdens Vänner r.f. har 132
medlemmar och majoriteten har Jomala kommun som hemkommun. Ny
anhållan med kompletteringar, enligt bilaga:
Bilaga B – KST § 48
Sammantaget kan konstateras att återuppbyggnaden av Frideborg beräknas
kosta totalt cirka 850 000 euro. Hembygdens Vänner r.f. har redan erhållit
ett besked från Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag att föreningen vid en
eventuell återuppbyggnad erhåller 583 000 euro. Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag har utöver detta även redan utbetalat totalt 53 587,4 euro för
lösöre, städning av brandplats och projektering. Hittills har Hembygdens
Vänner r.f. inte erhållit några andra medel eller bidrag såsom t.ex. PAFmedel för återuppbyggnaden.
Som en del av beredningen av ärendet har Ålands landskapsregering kontaktats. Jan-Ole Lönnblad vid landskapsregeringen har framfört att möjligheten att erhålla t.ex. PAF-medel finns kvar men detta kräver en ny ansökan
från Hembygdens Vänner r.f. med kompletta handlingar för hela projektet
rörande återuppbyggnaden av Frideborg. Ålands landskapsregering kräver
även att Jomala kommun i så fall på något sätt är med och stödjer återuppbyggnaden av Frideborg. Hembygdens Vänner r.f. har inlämnat en ny ansökan om PAF-medel till lanskapsregeringen och vid ett möte 2.2.2017, där
även kommundirektören i Jomala var närvarande, utlovades ett besked senast 27.2.2017. Ålands landskapsregering har dock ännu inte gett ett besked.
Det som däremot framhölls som sannolikt var att landskapsregeringen kan
ge 25 % i investeringsbidrag på beloppet 270 000 euro (d.v.s. 67 500 euro).

./.

De regler som är närmast tillämpliga vid ett eventuellt beviljande av bidrag
för projektet är regler för beviljande av understöd för renovering av byggnad eller iordningställande och underhåll av plats som antogs av kommunstyrelsen i Jomala genom § 305/01.10.2012. Enligt dessa regler ska bland
annat renoveringsplaner uppgöras i samråd med och godkännas av tekniska
förvaltningen före eventuella stöd beviljas. Tekniska förvaltningen har genom teknisk chef upprättat ett utlåtande i ärendet. Sammanfattningsvis delar
tekniska chefen åsikten som framfördes av Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag att Hembygdens Vänner r.f. bör se över vissa delar av projektet
såsom de små fönstren på fasaden, ventilationsanläggningen samt konstruktionen med bärande pelare, balkar och därtill fasadelement. Genom
eventuella justeringar skulle byggnadsprojektet kunna kokurrensutsättas
bättre så att även mindre loka byggfirmor kunde ge anbud. Dessa justeringar har nu dock gjorts av Hembygdens Vänner r.f. och teknisk chef har kompletterat sitt utlåtande. Utlåtanden, enligt bilaga:
Bilaga C – KST § 48
Utgående från de handlingar Hembygdens Vänner r.f. inlämnat och 4 punkten i sagda regler för beviljande av understöd för renovering av byggnad elProtokolljustering:
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ler iordningställande och underhåll av plats kan även konstateras att kravet
på en 75 procentig egenfinansiering vid den planerade återuppbyggnaden av
Frideborg nu efter kompletteringar uppfylls. Enligt erhållet material från
Hembygdens Vänner r.f. är den totala projektkostnaden för återuppbyggnaden av Frideborg 850 000 euro. Genom försäkringsersättningarna om totalt
636 587,40 euro och en egen finansiering av en avloppslösning om 9 500
euro genom talkoarbete samt medlemsinsatser uppnås en total egenfinansieringsgrad om 646 087,40 euro eller 76,01 % av de totala kostnaderna om
850 000 euro.
Kommunen har däremot aldrig tidigare beviljat ett lika omfattande monetärt
bidrag till någon förening för liknande åtgärder. Med hänvisning till kommunens praxis för hanteringen av bidrag till föreningar finns en risk att det
anses strida mot likabehandlingsprincipen enligt 4 § förvaltningslagen för
landskapet Åland (ÅFS 2008:9) om man i det här fallet väljer att bevilja bidrag i enlighet med anhållan. Vidare kan det konstateras att om man beviljar bidraget till sökanden bör övriga föreningar i kommunen ha samma rättighet och möjlighet. I sammanhanget kan även nämnas att Jomala kommun
nu planerar att uppföra ett eget samlingshus för 5 000 000 euro innefattande
bland annat en ungdomsgård, samlingslokaler och ungdomsverksamhet
med skattemedel och att Frideborg i så fall blir en ytterligare en lokal med
liknande funktioner i kommunen.
Avslutningsvis måste lyftas fram att kommunfullmäktige genom beslut §
105/12.12.2016 rörande Jomala kommuns budget för 2017 valde att inte avsätta medel för ändamålet, varvid åtminstone inte kommunstyrelsen i detta
skede kan bevilja ett bidrag om 270 000 euro. Medel för ändamålet saknas
även under anslaget ”33302 Ungdomsarbete”. Fritidsförvaltningen har därför med stöd av 59 § i Jomala kommun förvaltningsstadga av 31.1.2017 valt
att hänskjuta ärendets behandling till kommunstyrelsen.
Fritidschefen förordar:
Kommunstyrelsen beslutar, med hänvisning till motiveringen ovan, avslå
Hembygdens Vänner r.f.:s anhållan om 270 000 euro i bidrag för en återuppbyggnad av ungdomslokalen Frideborg.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar, med hänvisning till motiveringen ovan, avslå
Hembygdens Vänner r.f.:s anhållan om 270 000 euro i bidrag för en återuppbyggnad av ungdomslokalen Frideborg.
BESLUT:
Harry Jansson föreslår, understödd av Carina Aaltonen, att kommunstyrelsen, som konstaterar att det inte föreligger några principiella hinder för beviljande av bidrag för ändamålet, föreslår för kommunfullmäktige följande:
- Hembygdens Vänner r.f. beviljas ett bidrag om 202 500 euro i understöd
för återuppbyggnaden av ungdomslokalen Frideborg. Konstateras att bidraget utgör ca 22 procent av den totala kostnaden.
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- Anslaget hanteras och beviljas slutligen av kommunstyrelsen.
- Som ett villkor för bidragets utbetalning meddelas Hembygdens Vänner
r.f. att i föreningens stadgar ska intas ett stadgande om att i händelse av att
föreningens verksamhet upphör i framtiden, överförs äganderätten för fastigheten Frideborg (byggnader och mark) på Jomala kommun.
Vid omröstning mellan kommundirektörens förslag och Harry Janssons förslag röstade Tomas Boedeker, Roger Eriksson och Suzanne MilestadStyrström för kommundirektörens förslag medan Carina Aaltonen, Annika
Hambrudd, Peggy Eriksson och Harry Jansson röstade för Harry Janssons
förslag.
Kommunstyrelsen beslutar således godkänna Harry Janssons förslag.
Kommundirektör John Eriksson reserverar sig mot beslutet.
_______________
KFG § 16/14.03.2017:
Gyrid Högman anmäler godkänt jäv deltar inte i ärendets behandling. Monica Bengtz är inkallad som ersättare.
BESLUT:
Anders Eriksson föreslår, understödd av Tage Eriksson, att kommunfullmäktige beviljar tilläggsmedel om 199 500 euro till anslaget 33302 Ungdomsarbete. Inkomna ansökningar om bidrag prövas sedan i sedvanlig ordning av kommunstyrelsen i enlighet med Regler för beviljande av understöd
för renovering av byggnad eller iordningställande och underhåll av plats antagna av kommunstyrelsen den 1 oktober 2012 § 305. Kommunfullmäktige
beslutar enhälligt omfatta Anders Erikssons förslag.
_______________
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INRÄTTANDE AV SPECIALLÄRARTJÄNST VID VIKINGAÅSENS
SKOLA

KST § 33/13.02.2017:

./.

Rektor Pia Axberg har 1.2.2017 inkommit med en anhållan om att få utöka
timresursen vid Vikingaåsens skola med en speciallärartjänst med undervisningsskyldigheten 24 veckotimmar fr.o.m. 1.8.2017. Orsaken till det utökade behovet av speciallärarresurser framgår av den skrivelse i ärendet
som rektorn tagit fram. Budgetmedel som täcker de beräknade kostnaderna
på ca 18 600 euro finns inte upptaget i budgeten för 2017. Anhållan, enligt
bilaga:
Bilaga A – KST § 33
Vikingaåsens skola har under innevarande läsår en timresurs på 529 veckotimmar. Av dessa timmar bokförs 43 timmar som speciallärartimmar för
samordnad specialundervisning. I praktiken används 19 timmar till att undervisa enskilda elever, vilket innebär att endast 24 veckotimmar används
för den samordnade specialundervisningen. Undervisningen av de enskilda
eleverna handhas av tidsbundet anställda klasslärare medan en behörig speciallärare har hand om den samordnade specialundervisningen. För att tillgodose behovet av speciallärarresurser behöver ytterligare en speciallärartjänst inrättas. För närvarande får inte de elever som går i årskurs 4-6 någon
samordnad specialundervisning, vilket leder till att de inte får den hjälp de
behöver och riskerar att komma efter och i stället överföras till mångprofessionellt stöd och få sin undervisning i specialklassen.
En av de elever som får enskild undervisning har nyligen flyttat från kommunen och en förutsättning för att eleven ska få gå kvar är att skolnämnden
i den nya kommunen utfärdar en betalningsförbindelse. Om så sker frigörs
medel inom den befintliga budgetramen som kan finansiera de kostnader
som uppkommer under 2017.
Kostnadseffekten på ett år för en speciallärare utan ålderstillägg blir ca
46 600 euro inkl. sociala avgifter.
Skoldirektören förordar:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att en speciallärartjänst med placering i Vikingaåsens skola inrättas från och med 1.8.2017.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att en speciallärartjänst med placering i Vikingaåsens skola inrättas från och med
1.8.2017.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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KFG § 17/14.03.2017:
BESLUT:
Kommunstyrelsens förslag godkänns.
_____________
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INRÄTTANDE AV BEFATTNING SOM SPECIALBARNTRÄDGÅRDSLÄRARE

KST § 50/06.03.2017:
Kommunfullmäktige har i årets budget godkänt anslag för en befattning i
arbetsavtalsförhållande som specialbarnträdgårdslärare (20 h/v, 52,29 %)
från och med 1.8.2017. I en specialbarnträdgårdslärares arbete ingår specialpedagogiska uppgifter av olika slag, bl.a. att stöda barns språkutveckling.
Då det gäller stödet i svenska till barn med annat modersmål än svenska har
nuvarande specialbarnträdgårdslärare ansvaret för detta, medan själva
språkträningen utförs av andra tillfälligt anställda. Behovet av stöd i
svenska har ökat hela tiden från 7 barn (400 arbetstimmar) 2014, 13 barn
(511 arbetstimmar) 2015, 23 barn (911 arbetstimmar) 2016 och beräknat
antal för 2017 är 23-27 barn (cirka 2000 arbetstimmar). Det är inför varje
verksamhetsår stora svårigheter att hitta bra kontinuerliga lösningar, för det
mesta har det lösts genom att redan befintlig personal på daghemmen har
möjlighet att utöver sin ordinarie arbetstid även ta några timmar språkstöd.
Den kontinuitet i träningen som skulle vara önskvärd har i och med detta
upplägg dock varit svår att uppnå. För närvarande finns det sex personer
som arbetar med språkstöd, totalt cirka 60 timmar/vecka eller enligt behov.
Då kommunen nu har gått in för en halvtidsbefattning som specialbarnträdgårdslärare uppkommer möjligheten att utöka arbetstiden till heltid och
därmed ge specialbarnomsorgen större möjligheter att ge språkstöd till barn
i behov av detta. I stället för att delar av språkstödet (cirka 20 timmar)
handhas av olika personer under olika tidsperioder skulle alltså specialbarnträdgårdslärarna även ha möjlighet att, utöver planering och handledning,
själva ta hand om språkträningen för en del barn. Detta skulle ge barn med
annat modersmål än svenska en god och kontinuerlig språkinlärning. Det är
av största vikt att dessa barn får språkträning i svenska i ett så tidigt skede
som möjligt. En specialbarnträdgårdslärare på heltid torde dessutom vara
lättare att rekrytera.
I årets budget finns anslag för språkstöd om 8 600 euro, vilket med tanke på
antalet barn inte kommer att vara tillräckligt. Utgifterna för språkstödet
2016 uppgick till totalt 15 021 euro och beräknad kostnad för 2017 är cirka
20 000 euro. Språkstödet ersätts i viss mån av landskapet, efter inlämnad
redovisning i slutet av året och kommunen har till och med 2015 erhållit ersättning om 100 % av kostnaderna, medan ersättningen för 2016 uppgick
till 70,2 %. Den slutliga merkostnaden för innevarande år (skillnaden mellan utgifterna och ersättningen från landskapet) kan finansieras inom barnomsorgens egen budgetram.
Sammanfattningsvis kan konstateras att anslaget för språkstöd inte kommer
att vara tillräckligt under året men att utökningen, som beror på ökat antal
barn, ryms inom barnomsorgens budgetram. Då bedömningen är att behovet
av språkstöd om minst cirka 20 timmar per vecka kommer att fortgå tillsviProtokolljustering:
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dare föreslås att den av fullmäktige godkända specialbarnträdgårdsläraren
om 52,29 % utökas till heltid 100 %. En merkostnad på grund av högre timlön uppkommer i och med detta eftersom timlönen för en specialbarnträdgårdslärare (17,75 euro) är högre än för t.ex. en barnträdgårdslärare (15,85
euro) och för en barnskötare (13,85 euro), men kommunen säkerställer på
detta sätt både kontinuitet och kvalitet i språkstödet under åtminstone cirka
20 timmar/vecka. Ytterligare språkstöd handhas fortsättningsvis av övriga
tillfälligt anställda enligt behov.
Socialchefen förordar:
Med hänvisning till ovanstående förordas att det från och med 1.8.2017 inrättas en heltidsbefattning som specialbarnträdgårdslärare.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att en befattning som
specialbarnträdgårdslärare om 0,5229 inrättas i enlighet med fullmäktiges
tidigare beslut § 105/12.12.2016 från och med 1.8.2017.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt föreslå för fullmäktige att en heltidsbefattning som specialbarnträdgårdslärare inrättas från och med 1.8.2017.
_______________
KFG § 18/14.03.2017:
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt återremittera ärendet för att utreda
stödmöjligheter från Ålands landskapsregering och för att upprätta en tydlig
arbetsbeskrivning.
_____________
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LEADER ÅLAND R.F., FÖRFRÅGAN OM MEDLEMSKAP

KST § 152/20.06.2016:
Leader Åland r.f. har till kommunen riktat en skrivelse om medlemskap i
föreningen. Leader Åland r.f. ansvarar för att genomföra och utveckla Leadermetoden på Åland inom Landsbygdsutvecklingsprogrammet och Operativa fiskeriprogrammet. Medlemsavgiften för kommuner uppgår till en euro
per invånare vilket för Jomalas del skulle resultera i en kostnad om cirka
4 645 euro per år (beräknat på invånartal 31.12.2015).
Jomala kommun och Mariehamns stad har inte varit medlem i Leader under
föregående period (2009-2015).
Ett Leader projekt kan få maximalt 60 procent av kostnaderna i stöd eller
högst 70 000 euro. Den här perioden (2015-2020) finns ingen möjlighet till
annan offentlig finansiering som till exempel PAF-medel eller kommunbidrag. Kravet på egenfinansiering om 40 procent i ett projekt kan bestå av
pengar (minst 10 procent) eller bistående av personella resurser (max 90
procent).
Om kommunen väljer att bli medlem bör kommunen även avsätta medel för
detta. Medlemskap i Leader är inte beaktat i budget 2016 eller i ekonomiplanen för 2017-2018.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar meddela Leader Åland r.f. att ett eventuellt medlemskap för kommunen behandlas i kommande budgetberedning.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KST § 59/06.03.2017:
Det kan konstateras att eventuellt medlemskap i Leader Åland r.f. inte behandlades djupare i budgetprocessen för 2017. Det har även framkommit att
Leader Åland r.f. prioriterar projekt som ligger i kommuner där kommunen
är medlem i föreningen. I och med att Jomala kommun inte är medlem innebär detta att de som söker projektstöd i kommunen får vänta längre för att
bli beviljade stöd. Det finns därför skäl att kommunen ingår medlemskap så
att projekt inom Jomala kommun prioriteras av föreningen.
För Jomalas del skulle ett medlemskap resultera i en kostnad om cirka
4 750 euro per år (beräknat på preliminärt invånartal 31.12.2016).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar, med hänvisning till tidigare beslut i ärendet och
att medel inte finns upptagna för ändamålet, att Jomala kommun inte ingår
medlemskap i Leader Åland r.f.
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BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt föreslå för fullmäktige att kommunen
ingår medlemskap i Leader Åland r.f. för 2017 och att medel om 4 750 euro
beviljas för medlemskapet under 2017. Nästkommande års medlemskap
hanteras i budgetprocessen.
_______________
KFG § 19/14.03.2017:
BESLUT:
Kommunstyrelsens förslag godkänns.
_____________
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SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Sammanträdet avslutas kl. 21.45.

./.

Besvärsanvisning; enligt bilaga:
Bilaga 1.
________________
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BESVÄRSANVISNING
Över beslut som endast rör beredning eller verkställighet får besvär inte anföras. På dessa grunder får besvär i detta protokoll inte anföras beträffande paragrafer: 12, 16, 18, 20.

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 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: 11, 13, 14, 15, 17, 19.
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.
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
16.3.2017.
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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. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. 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 januari 2016, är rättegångsavgiften 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.
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