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SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Sammanträdet inleds kl. 18.00.
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat
och beslutfört.
PROTOKOLLJUSTERING

Till protokolljusterare utses Annika Hambrudd och Suzanne MilestadStyrström.
FÖREDRAGNINGSLISTAN

Föredragningslistan godkänns oförändrad.
_______________
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ANMÄLNINGSÄRENDEN
Inga anmälningsärenden föreligger.
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SÅHD K.F. FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 23.11.2017, DIREKTIV
TILL OMBUD

KST § 269/14.11.2017:
Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. (SÅHD) förbundsfullmäktige sammanträder 23.11.2017 kl. 19.00 i Kyrkby högstadieskola. Jomala kommuns ombud är Siv Ekström (ersättare Tina Danielsson) och Hanna Segerström (ersättare Peggy Eriksson). Vid sammanträdet ska preliminärt följande ärenden
behandlas:
1 § Sammanträdets öppnande, upprop och röstlängd
2 § Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
3 § Val av protokolljusterare
4 § Godkännande och komplettering av föredragningslistan
5 § Arvodesstadga fr.o.m. 1.1.2018
6 § Budget 2018
7 § Information och diskussion
Kallelsen med tillhörande bilagor har delgetts kommunstyrelsen per e-post
8.11.2017.
I förslag till arvodesstadga från och med 1.1.2018 som ska behandlas under
sammanträdet föreslås oförändrade arvoden i och med att en större justering
av arvodena gjordes 2016.
Det kan konstateras att elevantalet väntas öka från 323,5 elever 2017 till
338 elever 2018. Jomala kommuns elevantal väntas öka från 174,5 elever
2017 till 186 elever 2018. De totala verksamhetskostnaderna för SÅHD
ökar med 126 976 euro eller 2,01 % jämfört med budget 2017. Kostnaden
per elev i Kyrkby högstadieskola inklusive förvaltning beräknas dock
minska från 16 151 euro 2017 till 15 693 euro 2018. Såsom en jämförelse
kan nämnas att den beräknade kostnaden per högstadieelev i Mariehamns
stad 2018 genom samarbetsavtalet beräknas uppgå till 12 753 euro (ingen
skolskjuts). Siffrorna är dock inte i alla avseenden jämförbara på grund av
olika uppbyggnad av organisationerna och olika beräkningsgrunder.
Av budgetförslaget för 2018 och ekonomiplanen för 2019-2020 föreslås, i
likhet med förra årets budget men som i slutändan ströks, att medel för en
ny befattning som skolcoach avsätts. Däremot är informationen vilken
funktion skolcoachen skulle ha jämfört med t.ex. befintliga elevassistenter,
speciallärare och övrig personal obefintlig. Det finns heller ingen närmare
motivering i budgetförslaget varför det finns behov av en skolcoach. Det
kan dock noteras att antalet speciallärare minskar från 7 årsverken till 5,46
årsverken. Däremot ökar antalet elevassistenter från 7,35 årsverken till 9,12
årsverken.
Vad gäller föreslagna investeringar kan konstateras att dessa totalt uppgår
till 5 233 463 euro under perioden 2018 – 2020 och att dessa ska finansieras
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genom att uppta lån om 4 760 283 euro. De största investeringarna utgörs
av en utbyggnad av Kyrkby högstadieskola med 900 m2 och en ombyggnad
av 600 m2 samt uppförandet av en fristående byggnad för specialfritidshem
om 250 m2 för 758 343 euro. Efter utbyggnaderna och ombyggnaderna
skulle Kyrkby högstadieskola vara dimensionerat för 400 elever. Mellan
åren 2018 till 2023 prognosiseras elevantalet variera mellan 339 elever till
349,5 elever. I sammanhanget kan nämnas att två andra alternativ till utbyggnader också utreddes. Det första alternativet var en utbyggnad med 200
m2 för att ersätta de befintliga barackerna för 600 000 euro och det andra alternativet var en utbyggnad med 400 m2 och ombyggnad av 150 m2 för
1 380 000 euro som skulle medföra en dimensionering för 350 elever.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar ge följande direktiv till ombuden:
1. SÅHD:s budgetförslag och ekonomiplanen för 2019-2020 uppfyller inte
kravet i 65 § kommunallagen om ekonomiplan samt Bokföringsnämndens
kommunsektions rekommendationer och ska därför återremiteras ifall felaktigheterna inte korrigeras före förbundsfullmäktigesammanträdet
23.11.2017. I sammanhanget kan t.ex. nämnas att resultaträkningen på s. 28
i budgetförslaget saknar planeperioden och utskrivet resultat samt att SÅHD
på euron budgeterar samma årsbidrag om 219 368 under 2018, 2019 och
2020. Ett tydligt befullmäktigande att uppta lån om totalt 4 760 283 euro
bör även behandlas av förbundsfullmäktige. För att förbättra transparensen
och bättre uppfylla lagstadgade krav ska SÅHD också se över och ändra
uppläget på budgetförslag och bokslut. En utgångspunkt i arbetet ska vara
Bokföringsnämndens kommunsektions rekommendationer.
2. I budgeten för 2018 och ekonomiplanen för 2019-2020 har SÅHD felaktigt tagit med intäkter för försäljning av lunch och överbliven mat utan att
beakta en kostnad enligt samarbetsavtalet med Jomala kommun då detta ska
ingå i kostnadsfördelningen.
3. I budgeten för 2018 och ekonomiplanen för 2019-2020 ska ånyo medtas
ett uppdrag att SÅHD ska eftersträva att upphandla externa städtjänster utanför verksamhetstid när vakanser uppstår och överlag se över sin städfunktion som under 2018 totalt kommer uppgå till 5,78 årsverken.
4. Anslaget för att inrätta en ny befattning som skolcoach stryks i budgeten
för 2018 och ekonomiplanen för 2019-2020. SÅHD ges i stället i uppdrag
att ånyo under 2018 se över och utreda befintliga funktioner med elevassistenter och speciallärare samt övrig personal. Utredningen ska också beakta
elevernas psykiska hälsa.
5. I budgeten för 2018 och ekonomiplanen för 2019-2020 framgår att
Kyrkby högstadieskola behöver byggas ut med 900 m2 och en ombyggnad
av 600 m2. Detta överensstämmer inte med SÅHD:s förbundsstyrelses beslut § 100/2.11.2017 i vilket det beslöts att Kyrkby högstadieskola behöver
byggas ut med 900 m2 och en ombyggnad av 500 m2. Dessa motstridiga
uppgifter bör korrigeras.
6. Eventuella övriga direktiv gällande den planerade utbyggnaden av
Kyrkby högstadieskola, uppförandet av en fristående byggnad för special-
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fritidshemsverksamhet samt ett eventuellt interkommunalt resurscentrum
ges efter SÅHD:s informationstillfälle 13.11.2017.
Harry Jansson föreslår, understödd av Tomas Boedeker, att följande direktiv ges till ombuden:
Att en lånefullmakt om 3 100 000 euro för utbyggnad av Kyrkby högstadieskola med 900 m2 och en ombyggnad av 600 m2 dimensionerat för 400 elever ges vid förbundsfullmäktige 23.11.2017. Jomala kommun förordar även
uppförandet av en fristående byggnad för specialfritidshem.
Saija Petäjä föreslår, understödd av Peggy Eriksson, att följande direktiv
ges till ombuden:
Att investeringen gällande ut- och ombyggnad av Kyrkby högstadieskola
inte ska godkännas i detta skede utan att frågan återremitteras för bättre beslutsunderlag.
BESLUT:
Vid omröstning mellan Harry Janssons förslag och Saija Petäjäs förslag röstar Tomas Boedeker, Annika Hambrudd, Suzanne Milestad-Styrström och
Harry Jansson för Harry Janssons förslag medan Saija Petäjä och Peggy Eriksson röstar för Saija Petäjäs förslag. Kommunstyrelsen beslutar således
godkänna Harry Janssons förslag.
I övrigt godkänns kommundirektörens förslag.
_______________
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SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Sammanträdet avslutas kl. 18.55.

./.

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 rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 268, 269.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 267.
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: 267.
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: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 16.11.2017.
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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