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JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 1

Kommunstyrelsen

kl. 16:00

10.9.2018

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Sammanträdet öppnas 16:00.
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat
och beslutfört.
PROTOKOLLJUSTERING

Till protokolljusterare utses Glenn Koskinen och Roger Eriksson.
FÖREDRAGNINGSLISTAN

Föredragningslistan godkänns enhälligt oförändrad.
_______________

Protokolljustering:

186 §

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 2

Kommunstyrelsen

kl. 16:00

10.9.2018

ANMÄLNINGSÄRENDEN
Till kommunstyrelsen har delgetts:
1. Information och diskussion med socialarbetare Ulrika Holmlund och
socialservicechef Cecilia Berndtsson från barnskyddet, Mariehamns
stad.
2. Skattebyrån har 29.8.2018 informerat de åländska kommunerna om
fastighetsbeskattningen. Beskattningen för 2018 slutfördes
31.8.2018 och hanteringen av de på våren inlämnade fastighetsskattedeklarationerna avslutas nu.
3. Kommundirektören har 29.8.2018 intervjuats av det internationella
forskningscentrat Nordregio med anledning av deras studie gällande
attraktiva landsbygdsområden. Jomala kommun valdes ut till studien
på grund av kommunens stora befolkningsökning de senaste åren
och differentierade näringsliv. En specialstudie av Jomala kommun
presenterades under ett seminarium 30.8.2018 på Alandica anordnat
av Nordregio, ÅSUB och ÅBF. En rapport väntas våren 2019.
4. Pedago Interaktiv Ab har sagt upp nuvarande avtal med Jomala
kommun gällande lönesystemet. Avtalet upphör 31.12.2018.
5. Landskapsregeringen har 23.8.2018 inkommit med svar angående
Jomala kommuns anhållan 5.6.2018 om en sänkning av hastigheten
till 70 km/h samt en breddning av landsväg 1 vid avtaget till Kungsö
för att höja trafiksäkerheten. Landskapsregeringen informerar om att
en breddning inte är möjlig på grund av utrymmesskäl, fornminnen
och skyddade biotoper. På platsen gäller även sedan tidigare omkörningsförbud och belysning i korsningsområdet ska anläggas.
BESLUT:
Antecknas till kännedom.
_______________
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ANHÅLLAN OM DETALJPLANEÄNDRING FÖR FASTIGHETER I
KVARTER 4208 TOMT 1 RNR 10:20 OCH TOMT 2 RNR 10:19,
FASTIGHETEN BLOMBERGS RNR 10:22 OCH MÖCKELÖ
NORRA RNR 10:1 I MÖCKELÖ

KST § 187/10.9.2018:

./.

Varuboden på Åland Ab har 28.8.2018 inkommit med en anhållan om detaljplaneändring av S-Markets fastigheter kvarter 4208 tomt 1 RNr 10:20
(fastighetsbeteckningsnummer 170-420-10-20) och tomt 2 RNr 10:19 (fastighetsbeteckningsnummer 170-420-10-19), fastigheten Blombergs RNr
10:22 (fastighetsbeteckningsnummer 170-420-10-22) och del av Jomala
kommuns fastighet Möckelö Norra RNr 10:1 (fastighetsbeteckningsnummer 170-420-10-1) i Möckelö. Anhållan avser ombyggnation av parkeringen och närområdet vid S-Market samt flytt av infarten till S-Markets parkering vid Lövuddsvägen mer norrut på Flygfältsvägen. Vidare anhåller sökanden om att planläggningen företas av planläggare Jens Karmert vid
Atom arkitekter. Sökanden anhåller slutligen om inlösen av del av Jomala
kommuns fastighet Möckelö Norra RNr 10:1 såvida detta kan ske till skäligt pris. Varuboden på Åland Ab har förvärvat fastigheten Blombergs RNr
10:22 och inväntar lagfart för fastigheten. Planläggaren har samtyckt till att
inleda planläggningsprocessen i enlighet med anhållan. Teknisk chef har
även samtyckt till att inleda planläggningsprocessen i enlighet med anhållan
så länge eventuella förändringar rörande kommunaltekniken så som vattenoch avlopp samt gatubelysningen hanteras under planläggningsprocessen.
Anhållan om detaljplaneändring, enligt bilaga;
Bilaga A – KST § 187
Vid andra liknande fastighetsaffärer i samband med planläggning har 25
euro/m2 ansetts som ett marknadsmässigt pris. För att verkställa detaljplaneändringen och hantera kommunaltekniken krävs även att ett markanvändningsavtal och föravtal ingås med kommunen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att markägaren står för planläggningskostnaderna och kostnaderna för att verkställa detaljplaneändringen, att godkänna anhållan om detaljplaneändring av fastigheterna kvarter
4208 tomt 1 RNr 10:20 och tomt 2 RNr 10:19, fastigheten Blombergs RNr
10:22 och del av Jomala kommuns fastighet Möckelö Norra RNr 10:1 i enlighet med Bilaga A. Kommunstyrelsen beslutar vidare att markanvändningsavtal och föravtal ska upprättas där det av kommunen begärda priset
om 25 euro/m2 för kommunens mark är en förutsättning. Kommunstyrelsen
beslutar slutligen att godkänna Jens Karmert vid Atom arkitekter som extern planläggare.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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ANHÅLLAN OM DETALJPLANEÄNDRING FÖR FASTIGHETEN
ÅKERBACKA RNR 3:218 I ÖSTERKALMARE BY

KST § 4/04.04.2016:

./.

Boris Lundgren har 9.2.2016 inkommit med en anhållan om detaljplaneändring av sin fastighet Åkerbacka RNr 3:218 (fastighetsnummer 170-436-3218) i Österkalmare by. Sökanden önskar ändra detaljplanen så att området
planeras för rad- och småhusdominerad bostadsbebyggelse. Vidare anhåller
sökanden om att planläggningen företas av planläggare Tiina Holmberg.
Anhållan om detaljplaneändring, enligt bilaga;
Bilaga A – KST § 58

./.

Kommunens planläggare har inkommit med ett utlåtande över anhållan om
detaljplanering för ovan nämnda fastighet. Planläggaren lyfter i sitt utlåtande fram att en detaljplaneändring i enlighet med anhållan inte förordas
med hänvisning till bestämmelsen i 21 § 2 mom. plan- och byggförordning
(ÅFS 2008:107) enligt vilken bostadshus och andra byggnader avsedda för
boende inte får placeras lägre än två meter över medelvattenståndet om inte
särskilda åtgärder vidtas för att hindra vatten från att tränga in i byggnaden.
På den aktuella fastigheten ligger uppskattningsvis endast en fjärdedel av
marken högre än två meter över medelvattenståndet och den del som ligger
över är som bredast cirka 17 meter bred. Utöver detta har man även för den
aktuella fastigheten att beakta rekommendationen i kommunens byggnadsordning om att nybyggnader som uppförs invid landsväg 1, 2 eller 3 ska
placeras minst 40 meter från vägens mitt, vilket ytterligare begränsar det
byggbara området av fastigheten. Planläggarens utlåtande, enligt bilaga;
Bilaga B – KST § 58
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att inte godkänna anhållan om detaljplaneändring för fastigheten Åkerbacka RNr 3:218 (fastighetsnummer 170-436-3218) i Österkalmare by enligt Bilaga A.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_____________

KST § 121/06.06.2016:

./.

Boris Lundgren har inkommit med en förnyad anhållan om detaljplaneändring för fastigheten Åkerbacka RNr 3:218 (fastighetsnummer 170-436-3218) i Österkalmare by med anledning av kommunstyrelsens beslut §
58/04.04.2016. Sökanden anhåller fortsättningsvis om att planläggningen
företas av planläggare Tiina Holmberg. Anhållan, enligt bilaga:
Bilaga C – KST § 121
Sökanden framhåller i den nya anhållan att han avser att fylla upp de ytor
som omfattas av 21 § 2 mom. plan- och byggförordningen för att säkerställa
att kravet på att bostadsbebyggelse endast sker minst två meter över medelvattenståndet tillgodoses. Sökanden konstaterar vidare att sträckan från
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vägens mitt till tomtgränsen i söder är cirka 140 meter, vilket lämnar en
tomtsträcka om cirka 100 meter kvar efter beaktande av att nybyggnader
invid landsväg enligt kommunens byggnadsordning ska placeras minst 40
meter från vägens mitt. I anhållan föreslår sökanden även målsättningar för
detaljplaneändringen.

./.

Kommunens planläggare har inkommit med ett utlåtande över den nya anhållan från sökanden. Planläggaren konstaterar i sitt utlåtande att en detaljplaneändring i enlighet med anhållan trots föreslagna åtgärder ändå inte
förordas med hänvisning bland annat till att en utfyllnad av området påverkar närliggande områden negativt och kan försvåra användningen av närliggande områden vilka erhållit samma planbestämmelse samt att området som
är lantbruksområde i detaljplanen tillhör en större åkerhelhet som är viktig
att bevara för landskapsbilden. Planläggarens utlåtande, enligt bilaga:
Bilaga D – KST § 121
Planläggare Åsa Mattsson är inkallad som sakkunnig.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att inte godkänna anhållan om detaljplaneändring för fastigheten Åkerbacka RNr 3:218 (fastighetsnummer 170-436-3218) i Österkalmare by enligt Bilaga A och Bilaga C.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

KST § 43/06.03.2017:

./.

Boris Lundgren har 29.12.2016 inkommit med ännu en förnyad anhållan
om detaljplaneändring för fastigheten Åkerbacka RNr 3:218 (fastighetsbeteckning 170-436-3-218) i Österkalmare by med anledning av kommunstyrelsens beslut § 121/06.06.2016. Sökanden har 22.2.2017 kompletterat anhållan med ett antal frågor. Sökanden anhåller fortsättningsvis om att planläggningen företas av planläggare Tiina Holmberg. Anhållan, enligt bilaga:
Bilaga E – KST § 43
Sökanden framhåller i den nya anhållan att det är byggnadens golvyta som
måste ligga 2 meter över havet och inte själva byggnaden. Sökanden anser
även att kommunen inte har stöd i varken plan- och bygglagen eller planoch byggförordningen för det som planläggaren lyfter fram i sitt tidigare utlåtande i ärendet. Sökanden framför vidare att i och med att det bara är en
liten del av marken som behöver fyllas upp bör det inte anses som förfulande och försvårande för området. Sökanden anser även att åkermarkens
betydelse är överskattad och att byggnader som uppförs på tomten skulle
bidra till en mer tilltalande bebyggelse i området. I sin komplettering frågar
sökanden varför kommunen uppbär allmän fastighetsskatt på lantbruksområdet som anhållan berör och frågar även varför det har gått att bebygga
åkerhelheter i andra byar.

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 6

Kommunstyrelsen

kl. 16:00

./.

10.9.2018

Kommunens planläggare har inkommit med ett utlåtande över den nya anhållan från sökanden. Planläggaren konstaterar i sitt utlåtande att trots sökandens argument har ingenting framkommit som förändrar utgångsläget.
Därmed vidhålls tidigare utlåtanden i ärendet. Att ändra detaljplanen så att
fastigheten planeras för rad- och småhusdominerad bebyggelse skulle avvika från rättviseprincipen mellan markägarna i området. Det gäller även
vid en detaljplaneändring så att byggnader för jord- och skogsbruk tillåts.
Planläggaren förordar därmed inte en detaljplaneändring. Vad gäller frågan
om bebyggda åkerhelheter i andra byar så är planläggarens utgångspunkt att
inte tillåta bostadsbyggnader på åkermark. Planläggarens utlåtande, enligt
bilaga:
Bilaga F – KST § 43
Vad gäller frågan angående hur den allmänna fastighetsskatten uppbärs
hänvisas sökanden till skatteförvaltningen för mer information. Om skatteförvaltningen sedan behöver information från kommunen är förvaltningen
givetvis behjälplig i ärendet.
Planläggaren är inkallad som sakkunnig.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att inte godkänna anhållan om detaljplaneändring för fastigheten Åkerbacka RNr 3:218 (fastighetsbeteckning 170-436-3218) i Österkalmare by enligt Bilaga A, Bilaga C och Bilaga E.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

KST § 124/4.6.2018:

./.

Boris Lundgren har 4.4.2018 inkommit med ännu en anhållan om detaljplaneändring för fastigheten Åkerbacka RNr 3:218 (fastighetsbeteckning 170436-3-218) i Österkalmare by. Samtidigt anhåller sökanden om antingen
markbyte med Jomala kommun alternativt köp av en fastighet från Jomala
kommun. Sökanden anhåller om att planläggningen företas av extern planläggare Ursula Koponen. Anhållan, enligt bilaga:
Bilaga G – KST § 124
Av sökandens anhållan framkommer att han anhåller om två alternativ; antingen ett markbyte där Jomala kommuns fastighet Vikaräng RNr 3:186
(fastighetsbeteckning 170-436-3-186) om cirka 575 m2 byts vederlagsfritt
mot cirka 1 100 m2 av sökandens fastighet Åkerbacka RNr 3:218 (fastighetsbeteckning 170-436-3-218) alternativt att sökanden får förvärva hela
Jomala kommuns fastighet Vikaräng RNr 3:186 (fastighetsbeteckning 170436-3-186). Sökanden anhåller om att detaljplanen för det nya området som
inkluderar Jomala kommuns fastighet Vikaräng RNr 3:186, sammanlagt
cirka 1 600 m2, ändras från L-område till BR-område. Anhållan om detaljplaneändring är avhängig ett positivt besked om antingen markbyte eller
köp av fastighet.
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Kommunens planläggare har inkommit med ett utlåtande över den nya anhållan från sökanden. Planläggaren konstaterar i sitt utlåtande att ingenting
framkommit som förändrar utgångsläget. Därmed vidhålls tidigare utlåtanden i ärendet. Byggrätterna för både sökandens fastighet Åkerbacka RNr
3:218 och kommunens fastighet Vikaräng RNr 3:186 är sedan tidigare fördelade enligt rättviseprincipen och beaktade i detaljplaneringen av området.
Att ändra detaljplanen så att fastigheten planeras för rad- och småhusdominerad bebyggelse skulle innebära en avvikelse från rättviseprincipen mellan
markägarna i området. Planläggaren förordar därmed inte en detaljplaneändring. Då syftet med markbyte alternativt köp av fastighet är att kunna
genomföra en sådan detaljplaneändring ser kommunen inte heller någon anledning att godkänna anhållan till den del som rör markbyte alternativt köp
av fastighet. Planläggarens utlåtande, enligt bilaga:
Bilaga H – KST § 124
Planläggaren är inkallad som sakkunnig.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att inte godkänna anhållan om markbyte alternativt köp av fastighet samt detaljplaneändring för fastigheten Åkerbacka RNr
3:218 (fastighetsbeteckning 170-436-3-218) i Österkalmare by enligt Bilaga
A, Bilaga C, Bilaga E och Bilaga G.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet.
______________________________

KST § 146/19.6.2018:
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet.
_______________
KST § 188/10.9.2018:

./.

Sökanden har 10.7.2018 inkommit med en komplettering. Av kompletteringen framgår att den sökande lämnat in ytterligare ett samtycke till detaljplaneändrigen. Den sökande anhåller även om att få köpa fastigheten Åkerbacka RNr 3:218 (fastighetsbeteckning 170-436-3-2018) av Jomala kommun, dock så att pumpstationen lämnas utanför försäljningen. Som pris föreslår den sökande 25 euro/m2. Anbudet förutsätter att detaljplaneändringen
antas. Den sökande önskar slutligen att en skild fastighet görs av den BRtomt som skulle planeras. Komplettering, enligt bilaga:
Bilaga I – KST § 188
Inledningsvis kan konstateras att den sökande i sin komplettering har anhållit om att få köpa fastigheten Åkerbacka RNr 3:128. Den sökande är redan
ägare av nämnd fastighet. Det får därför antas att den sökande avser att anhålla om ett köp av delar av fastigheten Vikaräng RNr 3:186 som i dagsläget ägs av Jomala kommun. Detta överensstämmer även med vad den söProtokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 8

Kommunstyrelsen

kl. 16:00

10.9.2018

kande tidigare har anhållit om. Den sökande har tidigare anhållit om att
planläggningen ska företas av den externa planläggaren Ursula Koponen.
Det kan vidare konstateras att den sökande har inhämtat samtycken från berörda fastighetsägare i området. Det föreslagna priset får även anses som
marknadsmässigt och skäligt för den berörda fastigheten. Den sökande har
anhållit om att en skild tomt ska göras av den BR-tomt som skulle planeras
av fastigheten Vikaräng och del av fastigheten Åkerbacka. Från kommunens sida bör denna fråga lämnas öppen tills ett förslag på detaljplaneändring finns framtaget och baskartan uppdatarats.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att markägaren står för planläggningskostnaderna inklusive uppdaterad baskarta och kostnaderna för att
verkställa detaljplaneändringen, godkänna anhållan om detaljplaneändring
av fastigheten Vikaräng RNr 3:186 och del av fastigheten Åkerbacka RNr
3:218 i enlighet med Bilaga I. Kommunstyrelsen beslutar vidare att föravtal
och vid behov markanvändningsavtal ska upprättas där det av kommunen
begärda priset om 25 euro/m2 för kommunens mark och fortsatt vägförbindelse till pumpstationen är en förutsättning för planläggningen. Ursula Koponen godkänns som extern planläggare.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 9

Kommunstyrelsen

kl. 16:00

189 §

10.9.2018

GATURITNINGAR, SKALLFOGDAS DETALJPLANEOMRÅDE

KST § 10/23.01.2017:
I 14 § plan- och byggförordningen framgår att innan ny gata anläggs ska en
gaturitning uppgöras. Gaturitningen antas av kommunen efter att förslaget
varit offentligt utställt under minst 14 dagar.

./.

DEAB Konsult Ab har uppgjort gaturitningar för den gata som finns angiven i den fastställda detaljplanen för kvarter 42413 i Sviby, Skallfogdas.
Den 83 meter långa gatan förbinder körområdet inom kvarteret med Norra
Svibyvägen. Ritningarna, en planritning, en längdsektion och en med tvärprofiler, är daterade 29.11.2016. Gaturitningar, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 10
Planritningen visar gatan placerad inom det angivna gatuområdet, dess anslutningar till Norra Svibyvägen, körvägen inom kvarteret samt en anslutning för den befintliga enskilda vägen som löper österut från gatans södra
ände. Vidare framgår i ritningen en normalprofil som visar gatans uppbyggnad samt en kort arbetesbeskrivning. Gatan byggs 6,0 meter bred och
förses med 5,5 meter beläggning. För gatans och områdets avvattning anläggs öppna diken och två nya trummor. Längd- och tvärprofilritningarna
visar gatans placering i höjdled och anger en anpassning till befintlig terräng och till anslutningar för befintliga vägar.
Teknisk chef är inkallad som sakkunnig.
Tekniska chefen förordar:
Kommunstyrelsen godkänner gaturitningarna uppgjorda av DEAB Konsult
Ab och daterade 29.11.2016 för den gata som finns angiven i den fastställda
detaljplanen för kvarter 42413 i Sviby, Skallfogdas enligt Bilaga A och beslutar att ställa ut dessa till allmänt påseende under 14 dagar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner gaturitningarna uppgjorda av DEAB Konsult
Ab och daterade 29.11.2016 för den gata som finns angiven i den fastställda
detaljplanen för kvarter 42413 i Sviby, Skallfogdas enligt Bilaga A och beslutar att ställa ut dessa till allmänt påseende under 14 dagar. Teknisk chef
befullmäktigas samtidigt att anta nämnda gaturitningar oförändrade ifall
inte några skriftliga anmärkningar inkommer under utställningstiden.
--Jäv:
Peggy Eriksson anmäler godkänt jäv och deltar inte i ärendets behandling.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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KST § 189/10.9.2018:

./.

Under utställningstiden 1.2 – 14.2.2017 inkom en anmärkning från en markägare i området. Anmärkning, enligt bilaga:
Bilaga B – KST § 189
Det som främst lyftes fram i anmärkningen är att det förekommit oklarheter
kring planeprocessen och vilka rättsverkningar gaturitningarna har för markägare i området. Markägaren framlyfte även att Jomala kommun bör hålla
ett informationsmöte. För att hantera anmärkningen har all tillgänglig information getts till markägaren i fråga. Markägaren har nu, per telefon
3.9.2018, godkänt att ärendet om antagandet av gaturitningen lyfts till
kommunstyrelsen för behandling 10.9.2018. Behov av ett informationsmöte
i detta skede finns således inte längre.

./.

De berörda markägarna och Jomala kommun har 27.8.2018 ingått ett avtal
om anläggande av gata, enligt bilaga:
Bilaga C – KST § 189
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar bemöta den inkomna anmärkningen i enlighet
med det som framkommer ovan. Kommunstyrelsen beslutar även anta gaturitningar för den gata som finns angiven i den fastställda detaljplanen för
kvarter 42413 i Sviby by (Skallfogdas) i enlighet med Bilaga A. Kommunstyrelsen beslutar vidare att godkänna avtal om anläggande av gata enligt
Bilaga C. Kommunstyrelsen konstaterar avslutningsvis att gatan fortsättningsvis ska heta Norrängsstigen.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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190 §

10.9.2018

TAKRENOVERING KOMMUNALGÅRDEN, TILLÄGGSMEDEL

KST § 190/10.9.2018:
I budget för 2018 finns anslaget 57 000 euro för takrenovering av kommunalgården samt ny entrétrappa. Takrenovering av kommunalgården har
utannonserats med annons i dagstidningarna den 9 augusti 2018. Anbud har
begärts in enligt anbudsförfrågan och öppnats i närvaro av två tjänstemän
vid ett protokollfört öppningstillfälle den 24 augusti 2018 i enlighet med
punkten 4.4 i Jomala kommuns upphandlingsdirektiv antagna av kommunstyrelsen genom § 230/26.10.2015.

./.

Anbudsförfrågan, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 190
Det kan konstateras att inkomna anbud överstiger investeringsanslaget
86115 Kommunkansli, fastighetsförbättring. Därmed saknas förutsättningar
för att anta något av de inkomna anbuden. Avsaknaden av budgeterade medel beror på att takrenoveringen visade sig vara mera omfattande än vad anslaget grundar sig på. Tak och entrétrappan är i stort behov av renovering
hösten 2018 och bör inte avbrytas.
Tekniska chefen förordar:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att tilläggsmedel om 30
000 euro beviljas till investeringsanslaget 86115 Kommunkansli, fastighetsförbättring.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att tilläggsmedel om 30
000 euro beviljas till investeringsanslaget 86115 Kommunkansli, fastighetsförbättring.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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191 §

10.9.2018

ANHÅLLAN OM VERKSAMHETSUNDERSTÖD, FÖRENINGEN
NORDEN PÅ ÅLAND R.F.

KST § 191/10.9.2018:

./.

Föreningen Norden på Åland r.f. har 23.8.2018 inkommit med en anhållan
om verksamhetsunderstöd för 2019 för att kunna upprätthålla och utvidga
deras verksamhet på ett sådant sätt att det nordiska samarbetet främjas i enlighet med deras stadgar. Föreningen anhåller om 0,45 euro per kommuninvånare, vilket för Jomala kommun skulle innebära ett bidrag om totalt 2 186
euro, eller ett fast kommunbidrag. Anhållan, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 191
Föreningen Norden på Åland r.f. engagerar sig för gemenskap, samverkan
och utbyte i Norden. Dess främsta uppgift är att stärka och utveckla de nordiska folkens samverkan inåt och utåt. Samtidigt verkar föreningen för att
göra Åland känt i hela övriga Norden. Föreningen ordnar bland annat Nordjobb, vänortssamarbeten och Nordiska litteraturveckan.
Budgeterade medel har inte tidigare avsatts för ändamålet och inget stöd har
tidigare utdelats. Den enda möjligheten att bevilja bidrag i år är ifall kommunstyrelsens dispositionsmedel används.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att inte ge något bidrag till Föreningen Åland r.f.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett fast kommunbidrag om 500 euro till
Föreningen Norden r.f. som ska tas från kommunstyrelsens dispositionsmedel.
_______________
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192 §
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VA-PLAN FÖR ÅLAND, BEGÄRAN OM UTLÅTANDE FRÅN
ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

KST § 192/10.9.2018:
Ålands landskapsregering har 22.5.2018 inkommit med en möjlighet att
lämna synpunkter på utkastet till VA-plan för Åland. Särskilt önskas synpunkter på kapitel 2 VA-policy med förslag till riktgivande målsättningar
samt på de förslag till punkter och prioriteringar i det fortsatta arbetet som
förts fram från Ålands Vatten Ab.
Remissvaren ska, för att beaktas, inkomma till landskapsregeringen senast
15.9.2018. Remisshandlingarna finns att ta del av på:
https://www.regeringen.ax/nyheter/remiss-va-plan-aland
Ålands Vatten Ab tilldelades hösten 2015 mandat och finansiering från
Ålands landskapsregering för att ta fram en VA-plan för hållbar dricksvattenförsörjning och avloppsvattenhantering för hela Åland. En styrgrupp tillsattes med representanter för kommunerna för att säkerställa förankring och
samarbete.

./.

Inledningsvis kan kostateras att det är mycket positivt att en VA-plan för
Åland tas fram för att möjliggöra samarbete på området och en koordinering av infrastruktur. Teknisk chef och planläggare har tagit del av VAplanen och närmare granskat de olika delarna. Sammantaget lyfter de fram
att VA-planen i sin nuvarande form mer liknar en förstudie än en fullständig VA-plan. I planen saknas bland annat en dagvattenplan, VAutbyggnadsplan och en plan för allmänna VA-anläggningar. Det är önskvärt
att arbetet med VA-planen fortgår och att planen struktureras på ett tydligare och mer detaljerat sätt för att kunna fungera som riktgivande plan vid
samhällsplanering. Vid det fortsatta arbetet och för att ta fram en prioritetsordning kan den tillsatta styrgruppen med kommunala representanter ha en
central roll. Utlåtande, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 192
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att lämna det som framkommer ovan och Bilaga
A som utlåtande till Ålands landskapsregering avseende VA-plan för
Åland.
--Jäv:
Kommunfullmäktiges ordförande Mika Nordberg anmäler godkänt jäv och
deltar inte i ärendets behandling.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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193 §
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NYTT AVTAL MED WALDORF ÅLAND R.F.

KST § 127/01.06.2015:

./.

Waldorf Åland r.f. har presenterat ett förslag till nytt avtal gällande kommunal ersättning för kommuner med elever i Waldorfskolan. Enligt Waldorf Åland r.f. är ett nytt avtal en förutsättning för att Waldorfskolan ska ha
en ekonomisk möjlighet att fortgå med sin verksamhet. Avtalsförslag, enligt
bilaga:
Bilaga A – KST § 127

./.

Södra Ålands Högstadiedistrikt k.f. har med anledning av avtalsförslaget
tagit fram en kostnadsjämförelse som presenterar kommunernas kostnader
enligt nuvarande avtal och kommunernas kostnader enligt föreliggande avtalsförslag. Kostnadsjämförelse, enligt bilaga:
Bilaga B – KST § 127
Enligt nuvarande avtal är den avtalade ersättningen per elev och läsår 70,00
% av det av landskapsregeringen fastställda basbeloppet. Basbeloppet för
2015 är fastställt till 9 738,45 euro. I det nya förslaget höjs den avtalade ersättningen till 78,50 % av det av landskapsregeringen fastställda basbeloppet. Detta ger en faktureringskostnad om 7 644,68 euro per elev och läsår.
Jomala kommun, som tillhör bostadsgrupp sex, erhåller 30 % av kostnaderna i landskapsandelar. För Jomala kommun innebär detta att kommunens
nettokostnad per elev och läsår ökar från 3 895,38 euro till 4 723,15 euro,
vilket medför en merkostnad om 827,77 euro per elev och läsår. Jomala
kommun har för närvarande 6 elever vid Waldorfskolan.
Trots kostnadsökningen är kostnaden om 7 644,68 euro per elev vid Waldorfskolan lägre än den beräknade kostnaden per elev vid kommunens egna
lågstadieskolor (9 868 euro för 2015) och den beräknade kostnaden per lågstadieelev enligt samarbetsavtalet med Mariehamn (10 721 euro för 2015).
Enligt punkt 9 i avtalsförslaget träder avtalet i kraft 1.8.2015 förutsatt att
alla kommuner med elever i Waldorfskolan godkänt avtalet senast den
30.6.2015. Avtalet gäller tillsvidare med en uppsägningstid om ett år och
som längst tills dess att en reviderad Grundskolelag för landskapet Åland
träder i kraft.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna Waldorf Åland r.f.:s förslag till nytt
avtal gällande kommunal ersättning för kommuner med elever i Waldorfskolan enligt Bilaga A. Kommunstyrelsen beslutar vidare befullmäktiga
kommundirektören att slutligt utforma och ingå avtalet med Waldorf Åland
r.f.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_____________
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KST § 270/21.11.2016:

./.

Waldorf Åland r.f. har 13.10.2016 presenterat ett förslag till nytt avtal gällande kommunal ersättning för kommuner med elever i Waldorfskolan. Enligt Waldorf Åland r.f. är ett nytt avtal en förutsättning för att Waldorfskolan ska ha en ekonomisk möjlighet att fortgå med sin verksamhet. Avtalsförslag, enligt bilaga:
Bilaga C – KST § 270
Avtalsförslaget baserar sig på att ersättningen från kommunerna till Waldorfskolan skulle utgöra 90 % av det aktuella basbeloppet för i landskapet
bosatt grundskoleelev.
För 2017 är landskapsandelens basbelopp för grundskoleelever fastslagen
till 9 829,46 euro. Ersättningen som Jomala skulle ersätta Waldorf Åland
r.f. skulle då bli 8 846,51 euro/elev under 2017. Jomala har innevarande
läsår tre elever i Waldorfskolan. I budgetförslaget för 2017 har det budgeterats 4 832,42 euro/elev. Om Jomala går in för att teckna det nya avtalet med
Waldorf Åland r.f. så innebär det alltså merkostnader om 4 014,09
euro/elev för 2017.
Om Jomala kommun går med på att ersätta Waldorfskolan med 8 846,51
euro per elev för 2017 så innebär det att kostnaden per elev överskrider de
egna lågstadieskolornas kostnad per elev (8 643 euro för 2017) medan den
underskrider den beräknade kostnaden per lågstadieelev enligt samarbetsavtalet med Mariehamn (11 212 euro för 2017).
Enligt 48 § 3 mom. grundskolelagen (ÅFS 1995:18) ska elevens hemkommun erlägga den enligt landskapslagen om planering av och landskapsandel
för undervisnings- och kulturverksamhet per elev och åldersgrupp uträknade landskapsandelen till huvudmannen för den ersättande skolan.
Jomala hör till bosättningsgrupp 6 och erhåller därför 30 % av basbeloppet i
landskapsandel per elev vilket för 2017 utgör 2 948,84 euro. De kommuner
som hör till bosättningsgrupp 1 erhåller 80 % av basbeloppet i landskapsandel, vilket för 2017 innebär 7 863,57 euro.
80 % av basbeloppet utgör enligt nu gällande lagstiftning den nivå som en
del kommuner därför är förpliktade att betala till ersättande skolor. Samtidigt skulle det kunna utgöra den nivå som kommunerna kunde enas kring
och som eventuellt skulle ge Waldorf Åland r.f. möjlighet till att hålla igång
sin verksamhet tills grundskolelagen revideras.

./.

Heidi Räsänen Lindberg och Mikael Lindberg har 25.10.2016 inkommit
med en skrivelse där de uttrycker sin önskan om att kommunen ska godkänna avtalsförslaget så att deras barn kan få fortsätta sin skolgång där, enligt bilaga:
Bilaga D – KST § 270
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Skoldirektören förordar:
Jomala kommun godkänner inte nuvarande avtalsförslag från Waldorf
Åland r.f. Jomala kommun föreslår till Waldorf Åland r.f. att ett nytt avtalsförslag som grundar sig på 80 % av basbeloppet görs upp och som sedan
kan utgöra grunden vid antagning av elever från samtliga Åländska kommuner. Om inte kommunerna godkänner den ersättningsnivån så ska heller
inte elever från de kommunerna kunna antas till Waldorfskolan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att inte godkänna nuvarande avtalsförslag enligt
Bilaga C från Waldorf Åland r.f. Kommunstyrelsen föreslår i stället att ett
nytt avtalsförslag som grundar sig på 80 % av basbeloppet görs upp och
som sedan kan utgöra grunden vid antagning av elever från samtliga
Åländska kommuner. Om inte kommunerna godkänner den ersättningsnivån så ska heller inte elever från de kommunerna kunna antas till Waldorfskolan. Ifall Waldorf Åland r.f. godkänner detta upplägg befullmäktigas
skoldirektören att slutligt utforma och ingå avtalet med Waldorf Åland r.f.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_____________
KST § 14/29.1.2018:
./.

Nu gällande avtal med Waldorf Åland r.f. ingånget 13.2.2017, enligt bilaga:
Bilaga E – KST § 14
Enligt 9 punkten i avtalet med Waldorf Åland r.f. gällande kommunal ersättning för elever i Waldorfskolan gäller avtalet tillsvidare med uppsägningstid om ett år och som längst till dess att en reviderad grundskolelag för
landskapet Åland träder i kraft. Fr.o.m. 1.1.2018 har grundskolelagen för
landskapet Åland (ÅFS 1995:18) reviderats vad gäller 47 § rörande landskapsandel, 48 § rörande hemkommunernas kostnadsansvar och 49 § rörande kostnader för ersättande skolor så att landskapet genom landskapsandelssystemet betalar en landskapsandel direkt till huvudmannen för en ersättande skola. Grunden och förutsättningarna för att tillämpa nu gällande
avtal med Waldorf Åland r.f. har således upphört.
Skoldirektören förordar:
Jomala kommun meddelar Waldorf Åland r.f. att gällande avtal beträffande
kommunal ersättning för elever i Waldorfskolan ingånget 13.2.2017, i enlighet med 9 punkten i avtalet, upphört fr.o.m. 1.1.2018 i och med att
grundskolelagen för landskapet Åland reviderats och förutsättningarna att
tillämpa avtalet i och med lagändringarna upphört.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen i Jomala beslutar meddela Waldorf Åland r.f. att gällande avtal beträffande kommunal ersättning för elever i Waldorfskolan ingånget 13.2.2017, i enlighet med 9 punkten i avtalet, upphört fr.o.m.
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1.1.2018 i och med att grundskolelagen för landskapet Åland reviderats och
förutsättningarna att tillämpa avtalet i och med lagändringarna upphört.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KST § 115/14.5.2018:

./.

Waldorf Åland r.f. har 26.4.2018 presenterat ett förslag till nytt avtal gällande kommunal ersättning för kommuner med elever i Waldorfskolan. Enligt Waldorf Åland r.f. är ett nytt avtal en förutsättning för att Waldorfskolan ska ha en ekonomisk möjlighet att fortgå med sin verksamhet. Avtalsförslag, enligt bilaga:
Bilaga F – KST § 115
Ålands landskapsregering ersätter fr.o.m. 1.1.2018 de ersättande skolorna
med ett landskapsstöd som utgår enligt 20 % av basbeloppet. För 2018 är
det beloppet 5 291,22 euro.

./.

Waldorf Åland r.f. har i ett brev daterat 11.12.2017 meddelat kommunerna
att Waldorfskolan på Åland inte har förutsättningar för att bedriva skolverksamhet med endast ett landskapsstöd på 20 % av basbeloppet. Därför önskar man få stöd från kommunerna som fortsättningsvis erhåller landskapsandelar för de elever som går i Waldorfskolan. Brev, enligt bilaga:
Bilaga G – KST § 115
Under vårterminen 2018 har Jomala kommun haft tre elever i Waldorfskolan på Åland. Läsåret 2018-2019 planerar Waldorfskolan på Åland att ”sätta
skolverksamheten på paus” för att kunna öppna skolan igen från hösten
2019.
Vid ett gemensamt möte 18.4.2018 mellan de kommuner som idag har elever i Waldorfskolan på Ålad och styrelserepresentanter för Waldorf Åland
r.f. diskuterades förutsättningarna för ett fortsatt kommunalt stöd till Waldorf Åland r.f. Mötet enades om att det avtal som upphörde 31.12.2017 till
innehållet var ett avtal som parterna kunde tänka sig även i fortsättningen
och som skulle möjliggöra att fortsättningsvis bedriva skolverksamhet. Huvudpunkten i avtalsförslaget är att samtliga kommuner som vill erbjuda elever möjligheten att gå i ersättande skolor ska förbinda sig till att betala
samma belopp. Vad gäller beloppets nivå så föreslogs samma belopp som
betalades under föregående avtalsperiod, vilket var 7 863,56 euro per elev
och läsår.
För Jomala kommun skulle det föreslagna avtalet innebära tilläggskostnader
på 11 795,34 euro under budgetmomentet Skolgång i annan kommun. Det
är för tidigt för att kunna bedöma om de budgeterade medlen täcker dessa
kostnader ännu.
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Kommundirektörens beredning:
Fr.o.m. 1.1.2018 har grundskolelagen för landskapet Åland (ÅFS 1995:18)
reviderats vad gäller 47 § rörande landskapsandel, 48 § rörande hemkommunernas kostnadsansvar och 49 § rörande kostnader för ersättande skolor
så att landskapet genom landskapsandelssystemet betalar en landskapsandel
direkt till huvudmannen för en ersättande skola så som Waldorf Åland r.f.
Den ersättning Waldorf Åland r.f. erhåller direkt från landskapsregeringen
2018 uppgår till 5 291,22 euro per elev och år. Tillsammans med den nu föreslagna ersättningen från kommunerna om 7 863,56 euro per elev och läsår
skulle Waldorf Åland r.f. erhålla totalt 13 154,78 euro per elev i ersättning
från det offentliga 2018. Jomala kommuns egen kostnad för en elev i lågstadiet per år uppgick till 8 383 euro 2017. Det är inte skäligt att Waldorf
Åland r.f. totalt ska erhålla 4 771,78 euro mer per år och elev från det offentliga än vad en elev kostar i Jomala kommuns egna skolor. Ett visst krav
på självfinansiering måste ställas på privata aktörer och den totala kostnaden för samhället bör ju inte överstiga kostnaden för en elev i den offentliga
skolan. Som referens och med tanke på liknande system kan nämnas att privata aktörer inom barnomsorgen generellt som huvudregel totalt erhåller 90
% av nettodriftskostnaderna per barn för motsvarande verksamhet i kommunen.
För Jomala kommuns del kan även nämnas att det nya landskapsandelssystemet medför att kommunen får cirka 750 000 euro mindre i lanskapsandelar per år efter övergångssystemet. Det är främst landskapsandelarna för
skola och socialförvaltning som sjunker. Utan att detta direkt rör Waldorf
Åland r.f. kan det påverka hur kommunen ska ställa sig till årliga merkostnader inom områden där landskapsandelarna drastiskt sjunkit.
Skoldirektören förordar:
Jomala kommun godkänner avtalsförslaget från Waldorf Åland r.f. enligt
Bilaga F. Skoldirektören befullmäktigas att slutligt utforma och ingå avtalet
med Waldorf Åland r.f.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att inte godkänna ett avtal med Waldorf Åland
r.f. i enlighet med Bilaga F då den totala ersättning föreningen erhåller från
det offentliga per år och elev inte kan anses rimlig med tanke på motsvarnade kostnader inom den offentliga skolverksamheten. För att hitta en lösning gällande ersättande skolor bör dock skoldirektören ånyo förhandla med
Waldorf Åland r.f.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KST § 193/10.9.2018:
Waldorf Åland r.f. har 22.8.2018 presenterat ett förslag till nytt avtal gällande kommunal ersättning för kommuner med elever i Waldorfskolan.
Förslaget till avtal innebär att kommunernas betalningsandel minskas från 7
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863,56 euro till 4 000 euro. I övrigt har inga justeringar gjorts. Avtalsförslag, enligt bilaga:
Bilaga G – KST § 193
Under läsåret 2018-2019 håller Waldorf Åland r.f. paus i sin skolverksamhet. Enligt ett pressmeddelande från Waldorf Åland r.f. från 25.4.2018 ska
skolverksamheten återupptas igen höstterminen 2019. Eftersom ett giltigt
avtal har saknats för vårterminen då verksamheten vid Waldorfskolan pågick föreslås avtalet gälla retroaktivt fr.o.m. 1.1.2018. För Jomala kommun
skulle det föreslagna avtalet innebära tilläggskostnader på 6 000 euro under
budgetmomentet Skolgång i annan kommun under 2018. Kostnaderna för
2019 ser i dagsläget ut att bli i samma storleksordning.
Skoldirektören förordar:
Jomala kommun godkänner avtalsförslaget från Waldorf Åland r.f. enligt
Bilaga F. Skoldirektören befullmäktigas att slutligt utforma och ingå avtalet
med Waldorf Åland r.f.
Kommundirektörens förslag:
Jomala kommun godkänner avtalsförslaget från Waldorf Åland r.f. enligt
Bilaga G. Skoldirektören befullmäktigas att slutligt utforma och ingå avtalet
med Waldorf Åland r.f. Den beräknade merkostnaden om 6 000 euro ska i
första hand hanteras inom skolförvaltningens ram och i andra hand vid behov genom kommunstyrelsens dispositionsmedel.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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ANHÅLLAN OM DISPOSITIONSMEDEL FÖR ORDNANDE AV
SKOLGÅNG FÖR ELEVER MED ANNAT MODERSMÅL ÄN
SVENSKA

KST § 194/10.9.2018:

./.

Rektor Pia Axberg har 29.8.2018 inkommit med en anhållan om att få använda kommunstyrelsens dispositionsmedel för att kunna ordna skolgången
för elever med annat modersmål än svenska på ett ändamålsenligt sätt. Anhållan, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 194

./.

Sedan april 2018 har det tillkommit fyra nya elever med annat modersmål
än svenska och under innevarande höst kommer ytterligare två barn med
annat modersmål att tillkomma. Vikingaåsens skola behöver därför utöka
timresursen med 10 timmar för att kunna tillgodose undervisningen i
svenska för dessa elever. Enligt 17 § grundskolelagen (ÅFS 1995:18) för
landskapet Åland ska elever med annat modersmål än svenska erhålla tillfällig stödundervisning på sitt modersmål. På området finns även Ålands
landskapsregerings anvisningar till kommunerna om stödundervisning i
svenska för elever som flyttat till landskapet Åland från andra länder och
regioner (69 U2, 7.3.2017), enligt bilaga:
Bilaga B – KST § 194
Jomala kommuns andel av kostnaderna uppgår till cirka 4 000 euro per år.
För 2018 beräknas kostnaden bli cirka 1 000 euro.
Skoldirektören förordar:
Kommunstyrelsen godkänner att timresursen för läsåret 2018-2019 utökas
med 10 timmar för att kunna anställa en timlärare i bisyssla för stödundervisning i svenska till elever med annat modersmål. Den beräknade merkostnaden om 1 000 euro ska i första hand hanteras inom skolförvaltningens
ram och i andra hand vid behov genom kommunstyrelsens dispositionsmedel.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att timresursen för läsåret 2018-2019 utökas
med 10 timmar för att kunna anställa en timlärare i bisyssla för stödundervisning i svenska till elever med annat modersmål. Den beräknade merkostnaden om 1 000 euro ska i första hand hanteras inom skolförvaltningens
ram och i andra hand vid behov genom kommunstyrelsens dispositionsmedel.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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LÖNEJUSTERINGAR

KST § 195/10.9.2018:
Förutom kommundirektören har även socialchefen, ekonomichefen, kommunsekreteraren, personalchefen, rektor, teknisk chef samt miljö- och
byggnadsinspektören helhetslöner. I respektive anställningsbeslut av kommunstyrelsen framgår att kommunstyrelsen årligen ska pröva en justering
av respektive tjänstemäns löner som inte omfattas av de allmänna kommunala lönejusteringarna. Det är bara aktuellt att pröva en justering av lönerna
för socialchefen, ekonomichefen, personalchefen, rektor, teknisk chef samt
miljö- och byggnadsinspektören. Som utgångspunkt vid förhandlingarna
har bland annat allmänna kommunala lönejusteringar från 1.5.2018 om 1,25
% använts och kommande justeringar 1.1.2019 fast de är svårberäknade.
Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande har efter förhandlingar med respektive tjänsteman kommit överens om att föreslå följande:
– Socialchefens lön per månad justeras från 4 850 euro till 4 950
euro per månad från och med den 1 oktober 2018.
– Ekonomichefens lön per månad justeras från 4 425 euro till 4 550
euro per månad från och med den 1 oktober 2018. Förhöjningen föreslås för att likställa lönen med motsvarande tjänster och ansvar.
– Personalchefens lön per månad justeras från 4 400 euro till 4 550
euro per månad från och med den 1 oktober 2018. Förhöjningen föreslås då utfört arbete mer än väl motsvarar förväntningarna det
första året och för att likställa lönen med motsvarande tjänster och
ansvar. En fortsatt värdering görs till nästa lönejustering.
– Miljö- och byggnadsinspektörens lön per månad justeras från 4
725 euro till 4 825 euro per månad från och med den 1 oktober
2018.
– Rektorns lön per månad justeras från 5 100 euro till 5 200 euro per
månad från och med den 1 oktober 2018.
– Teknisk chefs lön per månad justeras från 5 000 euro till 5 100
euro per månad från och med den 1 oktober 2018.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att justera socialchefens, ekonomichefens, personalchefens, miljö- och byggnadsinspektörens, rektors samt teknisk chefs
löner enligt följande:
– Socialchefens lön per månad justeras från 4 850 euro till 4 950
euro per månad från och med den 1 oktober 2018.
– Ekonomichefens lön per månad justeras från 4 425 euro till 4 550
euro per månad från och med den 1 oktober 2018.
– Personalchefens lön per månad justeras från 4 400 euro till 4 550
euro per månad från och med den 1 oktober 2018.
– Miljö- och byggnadsinspektörens lön per månad justeras från 4
725 euro till 4 825 euro per månad från och med den 1 oktober
2018.
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– Rektorns lön per månad justeras från 5 100 euro till 5 200 euro per
månad från och med den 1 oktober 2018.
– Teknisk chefs lön per månad justeras från 5 000 euro till 5 100
euro per månad från och med den 1 oktober 2018.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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LÖNEJUSTERING, KOMMUNDIREKTÖR

KST § 196/10.9.2018:
Enligt kommunstyrelsens beslut § 221/19.08.2013 ska kommunstyrelsen årligen pröva en justering av kommundirektörens lön. Kommundirektörens
lön har enligt kommunstyrelsens beslut § 178/21.08.2017 fastställts till 7
005 euro per månad. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande
har vid förhandlingar kommit överens om att det föreslås att kommundirektörens lön per månad justeras till 7 300 euro från och med den 1 oktober
2018. Justeringen motiveras med beaktande av att kommundirektören nu
har varit i tjänst i fem år och att kommunens ekonomi inte längre belastas
av kostnader för juridiska tjänster.
T.f. kommunsekreterarens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att justera kommundirektörens lön per månad
från 7 005 euro till 7 300 euro så att lönejusteringen gäller från och med den
1 oktober 2018.
--Jäv:
Kommundirektör John Eriksson anmäler godkänt jäv och deltar inte i ärendets behandling.
BESLUT:
T.f. kommunsekreterarens förslag godkänns.
_______________
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MEDDELANDE OM FULLGÖRANDE AV LÄROPLIKTEN I
HEMMET

KST § 197/10.9.2018:
Camilla Lindberg har 19.6.2018 skriftligen meddelat att vårdnadshavaren
uppfyller sitt barns läroplikt i hemmet under läsåret 2018-2019. Uppfyllandet av läroplikten i hemmet gäller Raoul Vide Lindberg (f. 2010).
Ålands landskapsregering har utfärdat anvisningarna som gäller för elever
som fullgör sin läroplikt i hemmet. Följande kan noteras:
 Vårdnadshavaren ska skriftligen underrätta skolnämnden om att läroplikten fullgörs hemma.
 När vårdnadshavarens beslut delgivits skolnämnden övergår ansvaret
för ordnandet av studierna till vårdnadshavaren.
 Skolnämnden/kommunstyrelsen är inte förpliktigad att erbjuda barn
som erhåller hemundervisning några tjänster eller förmåner som
stöd, specialundervisning, läroböcker, läromedel, bespisning m.m.
 Skolnämnden/kommunstyrelsen ska tillse att barnets framsteg prövas
i slutet av varje termin.
 Framstegen kan prövas genom samtal, skriftliga och muntliga prov
m.m.
 Läraren som handhar prövningen avger en skriftlig rapport med bedömningen godkänd eller icke godkänd. Rapporten är inte ett betyg.
Skoldirektören förordar:
Kommunstyrelsen beslutar anteckna meddelande om fullgörande av läroplikten i hemmet till kännedom och konstaterar att läroplikten för Raoul
Vide Lindberg fullgörs i hemmet.
Kommunstyrelsen noterar vidare att landskapsregeringens anvisningar är
sådana att kommunstyrelsen enbart ska tillse att elevernas framsteg prövas i
slutet av varje termin och att läraren som handhar prövningen avger en
skriftlig rapport med bedömningen godkänd eller icke godkänd. Kommunstyrelsen beslutar befullmäktiga rektor att utse lärare för prövningen och
kollektivavtalsenlig ersättning erläggs mot redovisning.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar anteckna meddelande om fullgörande av läroplikten i hemmet till kännedom och konstaterar att läroplikten för Raoul
Vide Lindberg fullgörs i hemmet.
Kommunstyrelsen noterar vidare att landskapsregeringens anvisningar är
sådana att kommunstyrelsen enbart ska tillse att elevernas framsteg prövas i
slutet av varje termin och att läraren som handhar prövningen avger en
skriftlig rapport med bedömningen godkänd eller icke godkänd. Kommun-
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styrelsen beslutar befullmäktiga rektor att utse lärare för prövningen och
kollektivavtalsenlig ersättning erläggs mot redovisning.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER K.F., UTLÅTANDE BUDGETFÖRSLAG FÖR 2019

KST § 198/10.9.2018:
Oasen boende- och vårdcenter k.f. (Oasen) har 30.8.2018 inkommit med ett
förslag till budget för 2019 och ekonomiplan för 2020-2021. Ett eventuellt
utlåtande ska vara inlämnat senast 21.9.2018. Den totala beläggningen på
Oasen (inklusive ESB) uppskattas till 90 % eller motsvarande 60 av 67
platser för 2019 (90 % eller motsvarande 60 av 67 platser för 2018).
Oasens förslag till budget 2019 och ekonomiplan för 2020-2021 har delgetts kommunstyrelsen via intranätet 5.9.2018.
De totala verksamhetskostnaderna 2019 budgeteras till 5 658 691 euro
(5 294 888 euro enligt budget för 2018 och 5 081 527 euro i bokslut för
2017). Enligt förslaget är driftskostnaderna i budget för 2019 totalt sett
cirka 6,9 % högre än i budgeten för 2018. För 2019 beräknas personalkostnaderna öka med 7,1 % (drygt 300 000 euro). Ökningen består dels av tillsättande av 4,24 närvårdarbefattningar (ca 250 000 euro) på demensenheten
samt ökade sjukskötarresurser nattetid på Pellas (ca 50 000 euro). Däremot
har även en minskning av anstaltsbiträde gjorts med 0,5. Personalen utökas
därmed från 71,15 årsverken 2018 till 74,89 årsverken 2019. Ingen ny personal tillkommer på ESB-avdelningen där enbart Jomala kommun har platser. Semesterpenningen sänks på samma sätt som i budget för 2018 med 30
%.
Den beräknade grundavgiften för en platsandel i Oasen 2019 uppgår till
15 291,31 euro (15 924,22 för 2018). Kostnaderna för avdelningsskötarna
ingår numera i grundavgiften. Vad gäller vårddygnskostnader inklusive
grundavgiften beräknas de uppgå till 208,83 euro på institutionsavdelningarna Pellas och Mattas (202 euro 2018), till 254,12 euro på demensavdelningen Solsidan (254 euro 2018) och 152,45 euro på ESB-avdelningen
(158,18 euro 2018). Det kan således konstateras att grundavgiften om 41,89
euro (43,46 euro 2018) för en platsandel sjunker med 3,6 % 2019 medan
vårddygnskostnaden ökar med 5,1 % för institutionsavdelningarna, ökar
med 3,7 % för demensavdelningen och minskar med 3,6 % för ESBavdelningen. Genomsnittlig kostnad/vårddygn ökar således med 2,4 %.
Allmänna förvaltningens anslag för oförutsedda utgifter var i budget för
2018 30 000 euro för att i budget för 2019 uppgå till 90 000 euro. Denna
ökning är den främsta anledningen till att den allmänna förvaltningens
driftskostnad ökar med 8,2 % mot budget för 2019.
Överlag är det relevanta förändringar i linje med kommunernas efterfrågan
som har gjorts. Det är även positivt att kommunalförbundet har lyssnat till
kommunens tidigare önskemål vad gäller budgetbokens utformning och att
kostnaden för avdelningsskötare nu är en del av grundavgiften. Dock skulle
man kunna arbeta vidare med den övergripande personaltabellen så att
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denna överensstämmer med övriga uppgifter. Även investeringarna bör ses
över.
Avslutningsvis vill Jomala kommun ånyo, likt tidigare år, poängtera att det
är av väsentlig vikt att ett fungerande samarbete med Ålands hälso- och
sjukvård (ÅHS) uppnås vad gäller behandlingen av klienter och kostnadsfördelningen kring sjukvårdsuppgifter.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar ge följande utlåtande till Oasen vad gäller budgetförslaget för 2018 och ekonomiplanen för 2019-2020:
1. Tydligare motivera behovet av 4,24 heltidsbefattningar som närvårdare i
samband med verksamhetsförändringar och inom vilka avdelningar befattningarna tillkommer. Det råder oklarheter mellan textdelen, jämförelsetalen
och den slutliga sammanställningen av årsverken.
2. Återkomma med ett nytt budgetförslag när de kommunala överenskomna
lönejusteringarna för 2018 och 2019 beaktats.
3. Se över de totala kostnaderna för att om möjligt finansiera nya uppstådda
kostnader genom inbesparingar på andra områden.
4. Se över sina investeringar för att kategorisera vad som tillhör driftskostnader kontra investeringsanslag speciellt vad gäller föreslagna renoveringar.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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ANMÄLAN OM PRIVAT SOCIALSERVICE, BJÖRKKÖ AB

KST § 199/10.9.2018
En anmälan om privat socialservice från företaget Björkkö Ab (FO-nummer
2874358-6) har inkommit 20.8.2018 (SocDnr 969/2018). Företaget erbjuder
stödtjänster inom socialservice till privatpersoner. Verksamheten är ej dygnet runt och kräver inget tillstånd från Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM). Det räcker således med en anmälan till kommunen som
godkänner verksamheten. Till anmälan begär kommunen in av sökanden de
bilagor som nämns i 1 § social- och hälsovårdsministeriets förordning om
privat socialservice (FFS 1053/2011) i tillämpliga delar samt en egenkontrollplan.
På begäran från förvaltningen har Björkkö Ab 21.8.2018 kompletterat anmälan med handelsregisterutdrag från patent- och registerstyrelsen och med
ett intyg över betalda skatter. Därtill har de två ansvariga Pauliina Körkkö
och Johanna Björkvall 28.8.2018 uppvisat brottsregisterutdrag utan anmärkningar. Utdragen får ej sparas hos kommunen men en anteckning över
uppvisat intyg ska göras. Företaget kommer att arbeta med
barn/barnfamiljer vilket kräver ett uppvisande av brottsregisterutdrag.

./.

Anmälan om privat socialservice tillsammans med övriga inlämnade handlingar, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 199
Efter att kommunen godkänt anmälan om privat socialservice och infört företaget i registret över godkända privata producenter kan sedan kunderna
anlita företaget. Villkoret är att en vård- och serviceplan uppgörs samt att
ett skriftligt avtal upprättas mellan kund och företag. Inget beslut från
kommunen om service behövs. Kunden har sedan rätt att få service från företaget momsfritt. Skattemyndigheten har att utöva tillsyn över de godkända
socialserviceproducenterna som finns i kommunen.
Beslut om godkännande av anmälan om privat socialservice delges ÅMHM
för kännedom.
Socialchefen förordar:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anmälan om privat socialservice
från Björkkö Ab (FO-nummer 2874358-6) då verksamheten uppfyller förutsättningarna enligt lagen om privat socialservice (FFS 922/2011) samt enligt landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice (ÅFS 2012:36). Verksamheten bedrivs inte dygnet runt och behöver därmed inget tillstånd i övrigt. Björkkö Ab införs i kommunens register över godkända privata socialserviceproducenter i kommunen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anmälan om privat socialservice
från Björkkö Ab (FO-nummer 2874358-6) då verksamheten uppfyller förProtokolljustering:
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utsättningarna enligt lagen om privat socialservice (FFS 922/2011) samt enligt landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice (ÅFS 2012:36). Verksamheten bedrivs inte dygnet runt och behöver därmed inget tillstånd i övrigt. Björkkö Ab införs i kommunens register över godkända privata socialserviceproducenter i kommunen. Beslut om
godkännande av anmälan om privat socialservice ska delges ÅMHM för
kännedom.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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FÖRSLAG GRUNDAVTAL KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST
R.F.

KST § 200/10.9.2018:

./.

Ålands Omsorgsförbund k.f. (ÅOF) har 25.6.2018 översänt ett förslag till
grundavtal för Kommunernas socialtjänst k.f. som enligt 3 § 3 mom. landskapslagen om kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:12) och förslaget till grundavtal ska träda i kraft senast 1.1.2020. Fram tills 1.4.2019
krävs enhällighet för att godkänna grundavtalet och efter 1.4.2019 kan en
ändring av ÅOF:s grundavtal, enligt 85 § kommunallagen (ÅFS 1997:73),
göras med enkel majoritet av medlemskommunerna. Jomala kommuns
ställningstagande till grundavtalet ska vara inlämnat till ÅOF inom september 2018. Detta är dock oklart i det utskick ÅOF gjort utan framkommer i
förbundsfullmäktiges beslut § 9/24.5.2018. Vid det informations- och diskussionstillfälle som hölls av ÅOF 14.8.2018 närvarade kommundirektören
och kommunstyrelseordföranden från Jomala kommuns sida. ÅOF:s förslag
till grundavtal, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 200
Sammanfattningsvis kan konstateras att syftet med förslaget till grundavtal
för Kommunernas socialtjänst r.f. (KST) är att omvandla ÅOF till KST så
att kommunalförbundet ska ansvara för alla de uppgifter inom socialvård
som ankommer förbundet och socialvårdsområdet enligt 1 § landskapslagen
om kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:12). Till många delar,
förutom finansieringen, följer förslaget till grundavtal för KST gällande
principer inom ÅOF. Det som däremot särskilt kan noteras är följande:
1. Förbundsstämma
Enligt 4 § i förslaget till grundavtal utgör det högsta beslutande organet en
förbundsstämma och inte ett förbundsfullmäktige så som i ÅOF. Genom
ändringen åsyftas att göra beslutsfattandet mer flexibelt och med tanke på
att de flesta beslut inom socialvården styrs av lagstiftningen på området är
utrymmet för politik begränsat. Detta medför att förbundsstyrelsen och
tjänstemän inom förbundet får en utökad behörighet samt att medlemskommunerna kan välja ombud till stämman utgående från vilka ärenden
som behandlas. I förslaget till grundavtal skrivs en uttrycklig rekommendation in att medlemskommunerna ska eftersträva att den av kommunen utsedda representanten är medlem i något av kommunens presidier eller ledande tjänsteman och/eller har god insyn i kommunalförbundets verksamhet och den egna kommunens politiska målsättningar gällande kommunalförbundet. Sedvanliga uppgifter så som val av styrelse, andra organ och revisorer samt beslut om budget, ekonomiplan, bokslut, ansvarsfrihet, förvaltningsstadga, grund för avskrivningar, grund för avgifter och grunderna
för intern kontroll/riskhantering faller dock inom förbundsstämmans behörighet.
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2. Kallelse till förbundsstämma
Enligt 9 § i förslaget till grundavtal ska förbundsstämma hållas två gånger
om året. Förbundsstämman sammankallas av förbundsstyrelsens ordförande. Extra förbundsstämma ska sammankallas när minst två medlemskommuner skriftligt begär det för behandling av ett visst ärende. Kallelse
till förbundsstämman ska skickas elektroniskt till av medlemskommunen
uppgiven e-postadress minst 21 dagar före stämman. Sammantaget måste
det ses som positivt att det krävs åtminstone två medlemskommuner för att
få till stånd en extra förbundsstämma. På detta sett förhindras att en eventuell mindre fråga eller ett missnöje från enbart en kommun leder till en förlängd tid för ärendehantering eller att förbundets arbete störs på ett oskäligt
sätt. Att kallelsetiden fastställs till 21 dagar framom 14 dagar är även en
fördel så att medlemskommunerna ges tillräcklig tid att utse ombud och ge
eventuella direktiv.
3. Förbundsstyrelsen
Enligt 9 § i förslaget till grundavtal ska förbundsstyrelsen bestå av 7 medlemmar där 2 ska utses av Mariehamns stad, 2 utses av Södra Åland (Eckerö, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland), 2 utses av Norra Åland
(Geta, Finström, Saltvik, Sund, Vårdö) och 1 utses av Skärgården (Brändö,
Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga). I nuvarande grundavtal för ÅOF ska
förbundsstyrelsen bestå av 5-7 medlemmar, men enligt nuvarande praxis
består förbundsstyrelsen av 7 medlemmar som i regel fördelas enligt förslaget till grundavtalet för KST. Det som kan konstateras för Jomala kommuns
del är att med tanke på kommunens invånarantal om cirka 5 000 motsvarar
inte fördelningen av styrelseplatserna, där Jomala kommun inte garanteras
en plats, vad som eventuellt skulle kunna uppnås vid en vanlig omröstning
eller vid ett proportionellt val. Denna omständighet försvinner dock ifall
landskapsregeringens lagförslag om en ny kommunstruktur realiseras. I det
fallet får t.ex. Mariehamns stad en oproportionerligt liten representation i
förbundsstyrelsen med tanke på invånarantal. Nackdelen med det föreslagna
systemet är även att det öppnar upp för ett politiskt spel mellan kommuner
för att fördela förbundsstyrelseplatser. Denna nackdel förstärks även ifall
vissa kommuner framom andra gynnas eller missgynnas av den föreslagna
solidariska finansieringen av förbundet. Det kan således uppstå en situation
där den som betalar en stor andel av förbundets kostnader inte har ett lika
stort inflytande vid beslutsfattandet.
4. Grundkapital
Enligt 14 § i förslaget till grundavtal höjs grundkapitalet till 1 000 000 euro
i samband med att kommunalförbundet inleder handhavandet av all den socialvård som enligt lag ankommer på kommunerna i enlighet med 1 § LL
om kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2). Grundkapitalet delas
upp i medlemskommunsandelar i proportion till andel av åldersgruppen 764 år per 1.1. aktuellt verksamhetsår. Höjningen av grundkapitalet görs för
att kommunalförbundet får en mer omfattande verksamhet och skillnaden
ska respektive kommun betala in separat. Enligt 15 § i förslaget till grundavtal fastställs även, som sig bör, en medlemskommuns andel i kommunalProtokolljustering:
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förbundets tillgångar samt dess ansvar för skulder och skyldigheter i förhållande till dess andel av grundkapitalet.
Det som däremot saknas i 14 § förslaget till grundavtal är vilket datum som
man ska utgå från i den utgående balansen och sista datum för inbetalning
av det höjda grundkapitalet. Detta borde förbundsfullmäktige i ÅOF ha tagit
ställning till genom § 9/24.5.2018 och för att hantera frågan krävs troligtvis
en ny behandling i förbundsfullmäktige.
5. Medlemskommunernas betalningsandelar
Enligt 18 § i förslaget till grundavtal ska kommunalförbundets verksamhet
finansieras av kommunerna gemensamt där 90 procent av kostnaderna fördelas enligt andel av åldersgruppen 7-64 år medan 10 procent av kostnaderna fördelas enligt skattekraft.
Från kommunalförbundets verksamhetsbidrag dras landskapsandelarna av
enligt 6 § 1 mom. LL om landskapsandelar till kommunerna (ÅFS
2017:120). Därefter divideras summan med Ålands totala befolkningsantal i
åldersgruppen 7-64 år, per 31.12.20xx, där xx är två år innan året som kostnadsfördelningen avser.
Det därmed framräknade beloppet multipliceras med respektive kommuns
befolkningsantal i åldersgruppen 7-64 år per 31.12.20xx som ovan.
Av den nu framräknade andelen ska 10 procent utjämnas enligt följande:
Skattekraft per kommun beräknas på samma vis som kompletteringstal enligt 20 § LL om landskapsandelar till kommunerna (ÅFS 2017:120).
För alla kommuner utom den med högst kompletteringstal räknas ett kompletteringsindex fram genom att dividera kommunens kompletteringstal
med det högsta kompletteringstal någon kommun har.
För alla kommuner utom den med högst kompletteringstal justeras nu andelen genom följande räkneoperation:
(andel x 0,9) + (andel x 0,1 x kommunens kompletteringsindex) = betalningsandel.
För kommunen med högst kompletteringstal räknas betalningsandelen ut
med följande operation:
(andel x 0,9) + (allas andelar x 0,1) – (varje kommuns andel x 0,1 x kommunens kompletteringsindex) = betalningsandel
Landskapsandelssystemet utjämnar historiska kostnadsskillnader. Denna utjämning är utformad så att den påverkar pengaströmmarna mellan landskap,
kommuner och kommunalförbundet. Då kommunalförbundet redan fördelar
kostnader solidariskt ska den historiska utjämningen i sin helhet komma
primärkommunerna till del.

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 33

Kommunstyrelsen

kl. 16:00

10.9.2018

För att räkna bort historisk kostnadsutjämning genomförs följande operationer. Detta påverkar inte kommunens betalningsandel trots att det påverkar
kommunens betalning.
I det fall kommunalförbundet fått ett utjämningsbelopp (positivt eller negativt) för någon av kommunerna i enlighet med 7-8 §§ LL om landskapsandelar till kommunerna (ÅFS 2017:120), ska detta belopp dras av från den
specifika kommunens betalning.
(Om kommunens utjämningsbelopp som betalats till kommunalförbundet är
positivt ska det dras av från kommunens betalning medan det om det är negativt ska läggas till kommunens betalning.)
Sammanfattning
Inledningsvis kan konstateras att förslaget till finansiering av KST i 18 §
grundavtalet utgår ifrån att 6 § 1 mom. LL om landskapsandelar till kommunerna (ÅFS 2017:120) ska ändras för att få avsedd effekt. Utöver att det
föreslagna finansieringssystemet är mycket komplicerat och svåröverskådligt samt leder till dubbelkompenseringar, kan även logiken att lyfta in en
skattekompletteringsdel till 10 % ifrågasättas då detta inte på något sätt kan
härledas till en kommuns eventuella behov av socialvård och då det nya
landskapsandelssystemet redan innehåller en väsentlig skattekompletteringsdel.
För Jomala kommuns del medför förslaget även att kommunens kostnader
för socialvården ökar väsentligt. Den föreslagna finansieringen av KST
medför vid en jämförelse med kommunens egna kostnader om 2 878 000
euro 2016 en höjning till 3 345 892 euro ifall kostnadsfördelningen skulle
ha använts 2016. Merkostnaden 2016 skulle således ha varit 467 892 euro
eller 16,26 % för exakt samma socialvård till kommunens invånare. Ifall
man beräknar med det nya landskapsandelssystemet på området där en utjämning till 65 % redan finns är merkostnaden 286 537 euro. Beräknar man
däremot att Jomala kommun skulle få behålla sin landskapsandel på området utan att betala in i systemet är merkostnaden 1 013 618 euro. Utgående
från att 2016 var ett tyngre år med fler placeringar än vanligt inom socialvården och att kostnaderna för socialvården 2017 var 2 591 928 euro kan
konstateras att merkostnaden med den föreslagna finansieringen skulle vara
ännu högre 2017. Den största vinnaren av den föreslagna finansieringen av
KST var 2016 Mariehamns stad som hade egna kostnader om 9 952 000
euro men enligt den föreslagna finansieringen enbart skulle ha betalat
8 047 191 euro. Övriga kommuner och landskapet skulle 2016 således ha
betalat 1 904 809 euro av stadens kostnader för socialvård.
Med tanke på att Jomala kommun de facto i och med förslaget till finansiering av KST får väsentligt högre kostnader än tidigare borde kommunen
åtminstone få ett garanterat inflytande i kommunalförbundet. Att kommunen inte t.ex. garanteras en plats i förbundsstyrelsen trots att kommunen vid
ett proportionellt val sannolikt skulle uppnå detta kan således ifrågasättas.
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Det brukar vara en fördel ifall inflytande och betalningsandel så nära som
möjligt motsvarar varandra ifall en kostnadseffektivitet eftersträvas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att förslaget till grundavtal för KST enligt Bilaga A inte godkänns. Ett förslag till grundavtal i ett
kommunalförbund kan inte utgå ifrån att en lagändring ska göras och när
förbundsfullmäktige i ÅOF beslöt om grundavtalet genom § 9/24.5.2018
fastställdes inte väsentliga frister så som sista datum för inbetalning av det
höjda grundkapitalet.
BESLUT:
Harry Jansson föreslår, understödd av Carina Aaltonen, att kommunstyrelsen, som konstaterar att förslaget till grundavtalet måste korrigeras, beslutar
som förslag till kommunfullmäktige föreslå att kommunen såsom utlåtande
till ÅOF anför det som framkommer i beredningen ovan. Kommunstyrelsen
föreslår vidare att Jomala kommun tar slutlig ställning till grundavtal då
förbundsfullmäktige inom ÅOF ånyo behandlat förslaget.
Vid omröstning mellan kommundirektörens förslag och Harry Janssons förslag röstade Tomas Boedeker, Suzanne Milestad-Styrström och Glenn Koskinen för kommundirektörens förslag medan Carina Aaltonen, Roger Eriksson, Annika Hambrudd och Harry Jansson röstade för Harry Janssons
förslag.
Kommunstyrelsen beslutar således godkänna Harry Janssons förslag.
_______________
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ARBETSPLAN FÖR WALDORFBARNTRÄDGÅRDEN 2018-2019

KST § 201/10.09.2018:
Enligt 15 § barnomsorgslag för landskapet Åland (ÅFS 2011:86) ska varje
gruppfamiljedaghem och daghem göra upp en arbetsplan, vilken ska godkännas av det organ som ansvarar för barnomsorgen i kommunen.

./.

Waldorfbarnträdgården Regnbågen har inlämnat sin arbetsplan för verksamhetsåret 2018-2019, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 201
Socialchefen förordar:
Att kommunstyrelsen godkänner Waldorfbarnträdgården Regnbågens arbetsplan för verksamhetsåret 2018-2019 enligt Bilaga A.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna Waldorfbarnträdgården Regnbågens
arbetsplan för verksamhetsåret 2018-2019 enligt Bilaga A.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Sammanträdet avslutas kl. 19.50.

./.

Besvärsanvisning; enligt bilaga:
Bilaga 1.
________________
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
Vad förbudet grundar sig på
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 §
kommunallagen (ÅFS 1997:73) rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras
över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 186, 187, 188, 190, 192, 198, 200
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 185, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 201
Enligt 15 § förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/annan lagstiftning kan besvär inte anföras
över nedan nämnda beslut.
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud: 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:
Kommunstyrelsen i Jomala
PB 2
AX-22 151 JOMALA
Paragrafer i protokollet: 185, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 201
Yrkandet ska 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 ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas
av den som framställer det.
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KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet
sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. 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
AX-22 101 MARIEHAMN
E-post: aland.fd@om.fi
Paragrafer i protokollet: 189
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. 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 (ÅFS 2008:102) för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget 13.9.2018.
Avgift
Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2016, 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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FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22 101 MARIEHAMN
E-post: aland.fd@om.fi
Paragrafer i protokollet: Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter
dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas.
Besvärsskrift
I besvärsskiften ska uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften.
Om endast den som författat besvärsskiften 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 1.1.2016, 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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BESVÄR TILL MARKNADSDOMSTOLEN
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är:
Marknadsdomstolen
Banbyggarvägen 5
FI-00 520 Helsingfors
tel 029 56 43300
fax 029 56 43314
E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi
Paragrafer i protokollet: Besvärstid 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter
dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas.
Den som anför besvären ska innan de lämnas in till marknadsdomstolen skriftligt underrätta
Jomala kommun om sin avsikt att göra ärendet anhängigt i marknadsdomstolen.
Besvärsskrift
En kopia av beslutet som besvären gäller ska bifogas då besvären inlämnas till marknadsdomstolen. Den som anför besvär ska framställa sina yrkanden i ärendet. Bestämmelser om påföljder
som marknadsdomstolen kan bestämma på grund av ett oriktigt upphandlingsförfarande finns i
154 § lagen om offentlig upphandling och koncession (FFS 1397/2016).
Den som anför besvär ska motivera yrkandena, d.v.s. förklara på vilket sätt upphandlingsförfarandet enligt dennes uppfattning strider mot rättsreglerna för offentliga upphandlingar. Om den
som anför besvär yrkar på gottgörelseavgift ska denne ange det yrkade beloppet.
Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas per e-post, post eller genom bud. Detta sker 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 1.1.2016, är rättegångsavgiften för en enskild i marknadsdomstolen 500 euro och för en juridisk person antingen 2 000
euro, 4 000 euro eller 6 000 euro beroende på upphandlingens värde.
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