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83 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 

 
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
Sammanträdet inleds kl. 19.00. 

 
NAMNUPPROP 

Vid namnuppropet är 14 ordinarie ledamöter närvarande. Niklas Rajamäki, 

Tony Lundberg och Dan Jansén har anmält förhinder. Niklas Rajamäki er-

sätts av Sarah Holmberg. Tony Lundberg ersätts av Jani Sjölund. Dan 

Jansén ersätts av Siv Ekström. Sålunda är sammanlagt 17 ledamöter närva-

rande vid uppropet. 

 
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunfullmäktige konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört. 

 
PROTOKOLLJUSTERING 

Till protokolljusterare utses Jani Sjölund och Anders Eriksson. 

 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan godkänns enhälligt oförändrad. 
_______________ 
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84 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

Till kommunfullmäktige har delgetts: 

1. Mariehamns stadsstyrelses beslut av 21.11.2019 om att förslaget till avtal 

om gemensam räddningsmyndighet och gemensam nämnd har förfallit.  

2. Inbjudan från Finlands kommunförbund till introduktionsutbildning för 

förtroendevalda i januari 2020.  

3. Ekonomichefen har sammanställt en slutlig budgetuppföljning i form av 

en oktoberrapport fram tills 31.10.2019 för Jomala kommun. 

 

BESLUT: 

Antecknas till kännedom. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET      49/19      

 

85 § DELGENERALPLAN FÖR KALMARNÄS, ÄNDRING 

 

KST § 15/4.2.2019: 

Kommunstyrelsen har genom § 317/1.11.2010 beslutat att delgeneralplanen 

för Kalmarnäs ska uppdateras. Ett förslag till uppdatering av delgeneralpla-

nen togs fram 2013. Förslaget till delgeneralplan antogs genom kommun-

fullmäktiges beslut § 41/17.6.2014. Ett besvär mot fullmäktiges beslut in-

lämnades 14.7.2014. Ålands förvaltningsdomstol beslutade 30.7.2015 att 

upphäva kommunfullmäktiges beslut § 41/17.6.2014 som lagstridigt i sin 

helhet. Förvaltningsdomstolen fann att utredningen över planområdets na-

turförhållanden inte var tillräcklig för att möjliggöra en tillförlitlig bedöm-

ning av den antagna delgeneralplanens konsekvenser för områdets natur. 

Följaktligen saknades även förutsättningar att konstatera om planens inne-

håll uppfyllde kravet på värnande om naturvärden och landskapet.  

 

Kommunens planläggare har nu tagit fram ett nytt förslag till ändring av 

delgeneralplanen för Kalmarnäs. Förslag till ändring av Kalmarnäs delgene-

ralplan jämte beskrivning av den 17 december 2018, enligt bilaga: 

                   ./.                     Bilaga A – KST § 15 

 

Enligt 30 § plan- och bygglagen (ÅFS 2008:102) ska de som berörs av en 

plan, om det kan anses vara ändamålsenligt med planens syfte och bety-

delse, ges tillfälle till samråd och att yttra sig skriftligen eller muntligen 

över planförslaget. Enligt 8 § 2 mom. plan- och byggförordningen (ÅFS 

2008:107) ska ett meddelande om samråd delges berörda per post, anslås på 

kommunens anslagstavla eller publiceras i minst en lokal tidning med all-

män spridning i landskapet senast 14 dagar före samrådsmötet. 

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar hålla samråd enligt 30 § plan- och bygglagen 

gällande förslaget till ändrad delgeneralplan för Kalmarnäs jämte beskriv-

ning av den 17 december 2018 enligt Bilaga A.  
 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 122/17.6.2019: 

Jomala kommun har genom annons i en lokaltidning 4.3.2019, delgivning 

på kommunens elektroniska anslagstavla 4.3.2019 – 29.3.2019 och per brev 

1.3.2019 till fastighetsägare på Kalmarnäs kallat till ett samråd med berörda 

markägare rörande förslaget till delgeneralplaneändring för Kalmarnäs 

jämte beskrivning av den 17 december 2018. I enlighet med 30 § plan- och 

bygglagen hölls samråd 21.3.2019 med berörda markägare och andra intres-

senter. Samrådsprotokoll, enligt bilaga: 
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                    ./. Bilaga B – KST § 122 

 

Vid samrådet 21.3.2019 gavs även möjlighet för berörda markägare och in-

tressenter att inkomma med skriftliga synpunkter fram till och med 

29.3.2019. Med anledning av de synpunkter som inkom vid samrådet och 

fram till och med 29.3.2019 har planläggaren upprättat en samrådsredogö-

relse där de inkomna synpunkterna bemöts, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga C – KST § 122 

 

Enligt 31 § 2 mom. plan- och bygglagen ska meddelande om att planförsla-

get ska ställas ut senast sju dagar före utställningen sändas per brev till 

kommuner som berörs av förslaget samt till markägare och andra av kom-

munen kända innehavare av mark inom planområdet. Ett meddelande behö-

ver dock inte sändas om personerna i fråga har godkänt planen. 

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar göra de föreslagna ändringar av förslaget till 

ändrad delgeneralplan för Kalmarnäs som framgår av samrådsredogörelsen 

enligt Bilaga C samt utöver detta ändra västra delen mot strand av fastig-

heten Södergård RNr 3:16 och norra delen mot strand av fastigheten Norr-

näs RNr 1:23 till BS-1 område i stället för RN-område. Kommunstyrelsen 

beslutar även, när dessa ändringar gjorts av förslaget, framlägga förslaget 

till ändrad delgeneralplan för Kalmarnäs till allmänt påseende under 30 da-

gar. Kommunstyrelsen beslutar vidare att begära byggnämndens och tek-

nisk chefs utlåtande över förslaget.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 247/25.11.2019: 

Under utställningstiden 5.7.2019 – 5.8.2019 har 11 synpunkter inkommit.  

 

Planläggaren har tagit del av anmärkningarna och avgett följande bemö-

tande daterat 18.11.2019, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga D - KST § 247 

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar ta ställning till inkomna anmärkningar rörande 

förslaget till delgeneralplan för Kalmarnäs daterad den 17 december 2018, 

reviderad enligt kommunstyrelsens beslut § 122/17.6.2019. 

 

Kommunstyrelsen beslutar vidare föreslå för kommunfullmäktige att för-

slaget till delgeneralplan för Kalmarnäs daterad den 17 december 2018, re-

viderad enligt kommunstyrelsens beslut § 122/17.6.2019, antas av kom-
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munfullmäktige med beaktande av de föreslagna ändringar som framkom-

mer av planläggarens bemötande enligt Bilaga D. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 85/10.12.2019: 

Förslag till ändring av Kalmarnäs delgeneralplan jämte beskrivning av den 

17 december 2018, reviderad enligt kommunstyrelsens beslut § 

122/17.6.2019 och § 247/25.11.2019, enligt bilaga: 

                   ./.                     Bilaga E – KFG § 85 

 

BESLUT:  
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att återremittera ärendet till kom-

munstyrelsen för att vidare utreda möjligheten till fler byggrätter för bostä-

der inom planområdet.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     548/19      

 

86 § KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG I BUDGET 2019, ATT 

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN TILLSAMMANS MED SOCIAL-

FÖRVALTNINGEN UTREDER EVENTUELL VERKSAMHETS-

FÖRÄNDRING VID SERVICEHUSET RÖNNGÅRDEN. 

 

KST § 248/25.11.2019: 

Socialförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen fått i upp-

drag att under 2019 utreda och ta fram kostnader för en eventuell verksam-

hetsförändring vid kommunens servicehus Rönngården till ett effektiverat 

serviceboende (ESB). 

 

Frågan har under ett flertal tillfällen under året diskuterats i den politiskt 

tillsatta arbetsgruppen för äldreomsorgen och tillsammans med det faktum 

att Jomala kommun 2024 enligt prognos behöver utöka sina ESB-platser 

med 10-12 stycken, äskas i budget 2020 om projekteringsmedel för Rönn-

gården ESB. 

 

Projekteringen föreslås omfatta plan för utökningen av ESB-platser vid ser-

vicehuset Rönngården genom konsulthjälp samt eventuella skissritningar 

för tilläggsflygel. En alternativ lösning, som är värt att utreda i samman-

hanget, är möjligheten att nyttja nuvarande ÅHS-flygel vid Rönngården till 

kommunens ESB. 

 

Socialchefen förordar: 

Att kommunstyrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att anteckna bud-

getuppdraget 2019 vad gäller verksamhetsändringen vid servicehuset 

Rönngården till kännedom. 

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att anteckna budget-

uppdraget 2019 vad gäller verksamhetsändringen vid servicehuset Rönn-

gården till kännedom. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 86/10.12.2019: 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     549/19      

 

87 § KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG I BUDGET 2019, TA 

FRAM EN FEMÅRSPLAN FÖR UTBYTE AV SAMTLIG GATUBE-

LYSNING TILL LED-BELSYSNING OCH ETT KOSTNADSESTI-

MAT FÖR DETTA 

 

KST § 249/25.11.2019: 

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att under 2019 ta fram en femårs-

plan för utbyte av samtlig gatubelysning till LED-belysning och en kost-

nadsestimat för detta. 

 

Jomala kommun har i dagsläget ca 1 400 st. kvicksilver/natrium-armaturer 

av äldre slag, varav ca 500 st. är fästa i trästolpar vilka flera ledningsägare 

nyttjar. Resterande armaturer sitter i stolpar av stål. Områdesvis har förvalt-

ningen tagit fram en femårsplan för utbyte av dessa armaturer till LED-

armaturer, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A– KST § 249 

 

Kostnaden för att förverkliga femårsplanen beräknas uppgå till cirka 

610 000 euro. I den summan ingår endast byte av armatur i befintlig stolpe. 

Oförutsägbara kostnader för rötskadade trästolpar eller skadade ledningar 

eller eventuella förnyelser i form av nedläggning av luftledningar ingår inte 

i kostnaden. Att förverkliga femårsplanen skulle innebära en genomsnittlig 

kostnad på cirka 122 000 euro/år. Eftersom kommunen belyser vägar och 

gator mellan kl. 06.00 och kl. 24.00 skulle återbetalningstiden uppgå till ca 

20 år, varav armaturens garantitid är ca 12 år. 

 

Således är det inte motiverat eller hållbart att ersätta samtlig gatubelysning 

med LED-armaturer innan ett behov av renovering uppstått eftersom 

Jomala kommun använder sig av grön el. 

 

Tekniska chefen förordar: 

Att kommunstyrelsen beslutar att inte förverkliga femårsplanen, eftersom 

det inte är hållbart att ersätta all befintlig belysning med ny LED-belysning. 

I stället ger kommunstyrelsen tekniska förvaltningen i uppgift att ta fram en 

åtgärdsplan likt kommunalvägar för vilka sträckningar som är i behov av 

renovering och efter det höra landskapsregeringen om understöd för belys-

ning längs landskapsvägar. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att inte förverkliga femårsplanen enligt Bilaga 

A, eftersom det inte är hållbart att ersätta all befintlig belysning med ny 

LED-belysning. I stället ger kommunstyrelsen tekniska förvaltningen i upp-

gift att ta fram en åtgärdsplan likt kommunalvägar för vilka sträckningar 

som är i behov av renovering och efter det höra landskapsregeringen om 

understöd för belysning längs landskapsvägar. 
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Kommunstyrelsen beslutar även lyfta upp ärendet till kännedom för full-

mäktige.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 87/10.12.2019: 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr:  KANSLI     133/14      

 

88 § KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG I BUDGET 2014, UTREDA 

ÄLDREOMSORGENS FRAMTIDA ORGANISATION I KOMMU-

NEN 

 

KST § 197/18.08.2014: 

Socialförvaltningen gavs genom budget 2014 i uppdrag att utreda äldre-

omsorgens framtida organisation i kommunen. Som ett led i uppdraget har 

förvaltningen utarbetat en rapport där dagsläget samt olika möjligheter till 

framtida förslag redogjorts för. Rapport enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 197 

 

Socialchefen förordar: 

Att rapporten enligt Bilaga A ges till kännedom för fullmäktige. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att rapporten gällande den framtida äldreomsor-

gen i Jomala kommun enligt Bilaga A ges till kännedom för fullmäktige. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_____________ 

KFG § 58/26.08.2014: 

Vikarierande äldreomsorgsledare Elin Röblom är inkallad som sakkunnig. 

 

BESLUT: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att en arbetsgrupp bestående av Ca-

rina Aaltonen, Tage Eriksson, Annette Holmberg-Jansson, Peggy Smulter 

och Kaj Backas tillsätts för att utreda äldreomsorgens framtid med utgångs-

punkt i rapporten enligt Bilaga A. Till ordförande utses Tage Eriksson och 

till sekreterare utses äldreomsorgsledaren. 

 

Arbetsgruppen ska senast den 15 november 2014 ha slutfört sitt arbete och 

ska rapportera sin utredning till kommunstyrelsen. 

_____________ 

KFG § 101/11.11.2014: 

Arbetsgruppens ordförande inkommer vid kommunfullmäktiges samman-

träde 11.11.2014 med en anhållan om förlängd tid för arbetsgruppen att 

slutföra uppdraget. Anhållan om förlängd tid motiveras med att arbetsgrup-

pen ämnar träffa en representant för Folkhälsan på Åland för diskussion 

kring vad Folkhälsan kan erbjuda Jomala för tjänster eller upplägg för fram-

tida samarbeten. Arbetsgruppen anhåller om förlängd tid så att de rapporte-

rar sin utredning till kommunstyrelsen vid styrelsens första sammanträde 

2015. Mötesdatum för kommunstyrelsen 2015 är i dagsläget inte fastställda. 
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BESLUT: 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja arbetsgruppen för utredning av äldre-

omsorgens framtida organisation i kommunen förlängd tid så att arbets-

gruppen rapporterar sin utredning till kommunstyrelsen senast vid kom-

munstyrelsens första sammanträde 2015. 

_____________ 

KFG § 14/27.01.2015: 

Arbetsgruppen för utredning av äldreomsorgens framtida organisation i 

kommunen inkommer vid kommunfullmäktiges sammanträde 27.01.2015 

med en anhållan om förlängd tid för arbetsgruppen att slutföra uppdraget. 

Anhållan om förlängd tid motiveras med att arbetsgruppen inväntar De 

Gamlas Hem förslag till hur ett effektiverat serviceboende skall lösas, där 

det framförallt är dygnskostnaden som ännu inte är helt klarlagd. Då ett för-

slag till lösning för det effektiverade boendet är en central del av arbets-

gruppens arbete önskar de vänta med att avlägga rapport till allting är helt 

klarlagt gällande kostnaderna. Arbetsgruppen anhåller därför om att få för-

längd tid till styrelsemötet 23.03.2015. 

 

BESLUT: 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja arbetsgruppen för utredning av äldre-

omsorgens framtida organisation i kommunen förlängd tid så att arbets-

gruppen rapporterar sin utredning till kommunstyrelsen vid kommunstyrel-

sens sammanträde 23.03.2015. 

_____________ 

KST § 64/23.03.2015: 

Arbetsgruppen för utredning av äldreomsorgens framtida organisation i 

kommunen har 13.3.2015 inkommit med en anhållan om förlängd tid för 

arbetsgruppen att slutföra uppdraget. Anhållan om förlängd tid motiveras 

med att arbetsgruppen fortsättningsvis inväntar De Gamlas Hems förslag till 

hur ett effektiverat serviceboende ska lösas. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att arbetsgruppen för utred-

ning av äldreomsorgens framtida organisation i kommunen beviljas för-

längd tid så att arbetsgruppen rapporterar sin utredning till kommunstyrel-

sen skyndsamt efter att De Gamlas Hem har presenterat ett förslag till hur 

ett effektiverat serviceboende ska lösas. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_____________ 

KFG § 37/14.04.2015: 

BESLUT: 

Kommunstyrelsens förslag godkänns. 

_____________ 
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KST § 280/01.12.2015: 

Arbetsgruppen för utredning av äldreomsorgens framtida organisation i 

kommunen har avslutat sitt arbete och har sammanfattat arbetsgruppens re-

sultat i en slutrapport. Arbetsgruppens slutrapport, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 280 

 

Arbetsgruppen konstaterar att kommunstyrelsen genom § 190/28.09.2015 i 

sitt utlåtande angående De Gamlas Hem k.f.:s budgetförslag för 2016 har 

beslutat följande: 

 

”Kommunstyrelsen beslutar vidare meddela DGH att Jomala kommun 

önskar omvandla 10 stycken av kommunens nuvarande 25 institutions-

platser till ESB-platser från och med den 1 januari 2016.” 

 

Arbetsgruppen har vidare kommit fram till att det därmed inte finns anled-

ning för kommunen i dagsläget att gå ur samarbetet kring De Gamlas Hem 

k.f. 

 

Arbetsgruppen kommer vid kommunfullmäktiges sammanträde 15.12.2015 

hålla en presentation om arbetsgruppens arbete och slutsatser baserat på 

slutrapporten. 

 

Arbetsgruppen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar ge slutrapporten enligt Bilaga B till kommun-

fullmäktige för kännedom.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar ge slutrapporten enligt Bilaga B till kommun-

fullmäktige för kännedom. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 104/15.12.2015: 

BESLUT: 

Mika Nordberg föreslår, understödd av Dan Jansén och Kristian Aller, att 

kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges 

andra sammanträde 2016. 

 

Vid omröstning mellan kommunstyrelsens förslag och Mika Nordbergs för-

slag om bordläggning beslutar kommunfullmäktige med rösterna 6-6 om 

bordläggning. Bordläggning ska biträdas av minst en tredjedel av de närva-

rande ledamöterna, varför ärendet bordläggs i enlighet med Mika Nord-

bergs förslag. 

 ./. Omröstningsprotokoll C – KFG § 104 

_____________ 
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KFG § 25/01.03.2016: 

BESLUT: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt ge kommunstyrelsen i uppdrag att 

anordna ett separat tillfälle för förtroendevalda att diskutera slutrapporten 

för äldreomsorgen antingen torsdagen den 31 mars 2016 eller torsdagen den 

7 april 2016 kl. 19:00 på kommunkansliet med inkallade sakkunniga. Kal-

lelse skickas per e-post senast en vecka innan till förtroendevalda och sak-

kunniga. 

_____________ 

KST § 51/07.03.2016: 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar anordna en aftonskola för förtroendevalda i 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för att diskutera slutrapporten 

för äldreomsorgen samt därtill hörande frågor om framtiden inom äldre-

omsorgen i Jomala kommun torsdagen den 31 mars 2016 kl. 19.00-21.00. 

Kommunfullmäktiges ordförande håller i aftonskolan. 

 

Frågorna som ska diskuteras vid aftonskolan är: 

- Privatisering av Jomala kommuns äldreomsorg? 

- Gränsdragningen mellan kommun/DGH/ÅHS. 

 

Kommunstyrelsen beslutar vidare ge socialchefen och äldreomsorgsledaren 

i uppdrag att planera aftonskolan i detalj i samråd med kommunstyrelsens 

och kommunfullmäktiges presidium.  

 

Följande sakkunniga ska bjudas in till diskussionstillfället: 

- Socialchef Jan Mattsson, 

- Äldreomsorgsledare Sanna Lindroos, 

- De Gamlas Hem k.f.:s (DGH) överskötare, 

- DGH:s förbundsdirektör, 

- Ålands Hälso- och Sjukvårds (ÅHS) styrelseordförande, 

- Klinikchefen på ÅHS geriatriska avdelning, 

- ÅHS:s ansvariga för primärsjukvården och hemsjukvården, 

- Social- och hälsovårdsminister, 

- Verksamhetsledare Folkhälsan på Åland. 

 

Kommunstyrelsen beslutar vidare ge socialchefen och äldreomsorgsledaren 

i uppdrag att skicka kallelse per e-post senast en vecka innan aftonskolan 

till förtroendevalda och sakkunniga. 

_______________ 

KST § 264/06.11.2017: 

Arbetsgruppen för utredning av äldreomsorgens framtida organisation i 

kommunen inkom till kommunstyrelsen med sin slutrapport vid kommun-

styrelsens sammanträde 1.12.2015 och en aftonskola för förtroendevalda i 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för att diskutera slutrapporten 

för äldreomsorgen samt därtill hörande frågor om framtiden inom äldre-

omsorgen i Jomala kommun anordnades 7.4.2016. I slutrapporten fanns i 

huvudsak fyra förslag till förändringar: 
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 10 platser för effektiverat serviceboende (ESB) 

 anpassning av Servicehuset Rönngården 

 upphandling av matserveringen 

 övertagande av huvudmannaskapet för ÄlDis. 

 

Under 2016 förverkligades 10 ESB-platser. Anpassningen av Rönngårdens 

servicehus är påbörjad. Vad gäller upphandling av matserveringen har 

kommunstyrelsen genom § 152/19.06.2017 beslutat att kommunen ska 

upphandla hemvården, kosthållningen inom kommunens äldreomsorg och 

städningen av Servicehuset Rönngården. Avslutningsvis kan konstateras att 

Jomala kommun övertog huvudmannaskapet för ÄlDis under 2016. 

 

En åldrande befolkning är en utmaning inom äldreomsorgen och trots att 

Jomala kommun har en relativt ung befolkning finns det ingen anledning att 

tro att kommunen kommer vara immun mot de demografiska utmaningar 

många kommuner står inför. Det kan således finnas skäl att utifrån den slut-

rapport som författades 2015 och med tanke på de framtida demografiska 

utmaningarna se över hur äldreomsorgen i kommunen ska organiseras i 

framtiden. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att den redan tillsatta ar-

betsgruppen ges i uppdrag att med utgångspunkt bl.a. i slutrapporten från 

2015 fortsätta arbetet med kommunens framtida organisation för äldre-

omsorgen. Kommunstyrelsen föreslår vidare att Kaj Backas byts ut mot 

Marie Ekholm och att arbetsgruppens sammansättning vid behov ytterligare 

kompletteras eller revideras. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 70/14.11.2017: 

BESLUT:  

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt utse socialchefen till sekreterare i 

arbetsgruppen. Arbetsgruppen ska inkomma med delrapporter till kommun-

styrelsen samt en slutrapport senast hösten 2019. 

 

I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag. 

_______________ 

KFG § 7/16.1.2018: 

Tage Eriksson har inkommit med en anhållan om befrielse från sitt uppdrag 

som ordförande i arbetsgruppen. 

 

BESLUT:  
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt befria Tage Eriksson från uppdraget 

som ordförande i arbetsgruppen. Kommunfullmäktige beslutar vidare att 

Peggy Eriksson väljs som ny ordförande i stället för honom. 

_______________  
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KST § 135/4.6.2018: 

Arbetsgruppen har hållit 7 möten hittills under året och beslöt under arbe-

tets gång att delge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en första del-

rapport redan före sommaren 2018 för att lyfta de frågor och förslag som 

gruppen hittills tagit fram. Detta för att ge styrelse och fullmäktige möjlig-

het att före kommande budgetberedning för 2019 ge gruppen och förvalt-

ningen indikationer på vad som kan och bör prioriteras i det fortsatta arbetet 

och särskilt med tanke på budget 2019. Kommunfullmäktige gav gruppen i 

uppdrag att inkomma med delrapporter, vilket denna är den första och slut-

rapporten ska vara klar senast hösten 2019. 

 

Arbetsgruppen kommer vid kommunfullmäktiges sammanträde 12.6.2018 

hålla en presentation om arbetsgruppens arbete och de förslag/idéer som 

finns i delrapport 1. 

 

Arbetsgruppens delrapport 1, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga D – KST § 135 

 

Arbetsgruppen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar ge deltrapporten enligt Bilaga A till kommun-

fullmäktige för kännedom och ger samtidigt sin syn på gruppens förslag och 

idéer som vägkost till kommunfullmäktige. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar ge deltrapporten enligt Bilaga A till kommun-

fullmäktige för kännedom och inhämtar samtidigt kommunfullmäktiges syn 

på gruppens förslag. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 35/12.6.2018: 

BESLUT: 

Kommunstyrelsens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 250/25.11.2019: 

Arbetsgruppen har hållit sammanlagt 16 möten under 2018 – 2019 och i en-

lighet med kommunfullmäktiges beslut § 70/14.11.2017/70 delges nu, hös-

ten 2019, gruppens slutrapport till kommunstyrelsen. Gruppen har därmed 

slutfört sitt arbete. 

 

Arbetsgruppens slutrapport enligt bilaga: 

 ./. Bilaga E – KST § 250 

 

Rapporten inleder i p. 1 med en sammanfattning av de viktigaste förslagen 

för den fortsatta utvecklingen av äldreomsorgen i kommunen. Därtill finns i 

p. 4 en hel rad med förslag som gruppen tog fram i delrapporten 2018. 

Gruppen och förvaltningen har jobbat vidare med dessa förslag och vid 
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varje punkt finns en uppdaterad kommentar från hösten 2019 om vad som 

åtgärdats. 

 

Arbetsgruppen kommer vid kommunfullmäktiges sammanträde 10.12.2019 

hålla en presentation om arbetsgruppens arbete och de förslag/idéer som 

finns i slutrapporten. 

 

Arbetsgruppen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar ge slutrapporten enligt Bilaga E till kommun-

fullmäktige för kännedom och ger samtidigt sin syn på gruppens förslag och 

idéer som vägkost till kommunfullmäktige. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar ge slutrapporten enligt Bilaga E till kommun-

fullmäktige för kännedom och ger samtidigt sin syn på gruppens förslag och 

idéer som vägkost till kommunfullmäktige. Arbetsgruppens uppdrag är nu 

slutfört.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. Kommunstyrelsen konstaterar att 

det finns ett behov av att se över hemtjänstens resurser och ledning.  

_______________ 

KFG § 88/10.12.2019: 

Arbetsgruppens ordförande håller en presentation om arbetsgruppens arbete 

och de förslag/idéer som finns i slutrapporten. 

 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     256/19      

 

89 § ÄLDREOMSORGSPLAN 2020-2024 

 

KST § 114/3.6.2019 

Kommunens gällande äldreomsorgsplan 2011-2020 (KFG § 67/12.6.2012), 

vars uppsatta utvecklingsbehov till stora delar antingen förverkligats eller 

befinner sig under pågående process, är i behov av revidering. 

 

Äldreomsorgsledaren har i samråd med den tillsatta äldreomsorgsgruppen 

tagit fram ett förslag till ny äldreomsorgsplan. Planen omfattar perioden 

2019-2024 och är en fortsättning på den tidigare äldreomsorgsplanen. 

 

Förslag till ny äldreomsorgsplan, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 114 

 

Planen har gjorts om från grunden. Det finns därför inga gulmarkerade änd-

ringar. För en sammanfattning av planperioden kan man särskilt notera ru-

brik 1.1 Målsättningar under planperioden.  

 

Utgående från äldreomsorgens styrdokument och den demografiska ut-

vecklingen i Jomala kommun presenterar planen kommande periodens mål-

sättningar och de utmaningar som kommunen under kommande planperiod 

behöver ta ställning till. De lagändringar som utgör den rättsliga grunden 

för vård av och tjänster för de äldre medför vidare att planen sannolikt be-

höver revideras innan planperiodens slut. 

 

Socialchefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att anta förslaget 

till äldreomsorgsplan för perioden 2019-2024 enligt Bilaga A. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att anta förslaget 

till äldreomsorgsplan för perioden 2019-2024 enligt Bilaga A. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 31/11.6.2019: 

Bo-Yngve Karlsson föreslår, understödd av Hanna Segerström, att ärendet 

återremitteras till kommunstyrelsen. 

 

BESLUT:  
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt återremittera ärendet till kommun-

styrelsen för en genomgång av användandet av vissa termer i planen, för att 

utreda möjligheter till fortbildning för personalen inom bl.a. bemötande och 

för att se över Oasen boende- och vårdcenter k.f.:s roll vad gäller demens-

vård.  
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_______________ 

KST § 251/25.11.2019: 

Förvaltningen har sett över planen sedan återremittering. Vad gäller fort-

bildning för personalen finns detta med som målsättning under kommande 

planperiod.  

 

Likväl finns fortsatt gott samarbete med Oasen boende- och vårdcenter, 

samt utveckling av denne i linje med framtida behovet, med som målsätt-

ning under kommande planperiod 2020-2024.   

 

Planperioden har ändrats att omfatta 2020-2024. 

 

Reviderat förslag till äldreomsorgsplan, enligt bilaga: 

                        ./.                Bilaga B – KST § 251 

 

Socialchefen förordar: 

Att kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att anta för-

slaget till äldreomsorgsplan för perioden 2020-2024 enligt Bilaga B. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att anta förslaget 

till äldreomsorgsplan för perioden 2020-2024 enligt Bilaga B. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. Socialförvaltningen ska årligen 

återkoppla till kommunstyrelsen med en rapport över hur äldreomsorgspla-

nen har förverkligats.  

_______________ 

KFG § 89/10.12.2019: 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     117/19      

 

90 § MOTION GÄLLANDE GIFTFRI GRUNDSKOLA 

 

KFG § 17/19.3.2019 

Inför kommunfullmäktiges sammanträde har till ordföranden inlämnats en av 

Centerns fullmäktigegrupp undertecknad motion angående en giftfri grund-

skola i Jomala kommun. Motion, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A –KFG § 17 

 

BESLUT:  

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

___________________ 

KST § 252/25.11.2019:  

Under 2017 tog Ålands Natur och Miljö r.f. fram en handlingsplan med prio-

riterade åtgärder och riktlinjer för inköp samt utfasning av ohälsosamma 

material för de kommunala daghemmen. Detta möjliggjordes tack vare före-

ningens Agenda 21-medel och samtliga kommuner fick ta del av handlings-

planen. 

 

Ålands Natur och Miljö har därför tillfrågats huruvida de har möjlighet att ta 

fram en motsvarande handlingsplan för grundskolorna i Jomala kommun. Då 

föreningen inte längre erhåller några Agenda 21-medel finns det för närva-

rande inte resurser inom föreningen att åta sig arbetet.  

 

Den som var projektledare för Operation Giftfritt Dagis och som tog fram 

handlingsplanen för de kommunala daghemmen är Giséla Linde. Hon har för-

eningens välsignelse att som konsult åta sig den här typen av ärenden och har 

därför lämnat in en offert med förslag till upplägg av arbetet. Den beräknade 

tidsåtgången för att ta fram den efterfrågade handlingsplanen är 1 - 1,5 månad 

och kostnaden beräknas till 3 700 - 5 500 euro + moms. Offert enligt bilaga:  

 ./.  Bilaga B – KST § 252 

 

  Skoldirektören förordar: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 5 500 euro upptas i 

budgeten för år 2020 så att en handlingsplan med prioriterade åtgärder och 

riktlinjer för giftfria grundskolor i Jomala kan tas fram. 

 

 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att skolförvaltningen ska ta fram en handlingsplan 

med prioriterade åtgärder och riktlinjer för giftfria grundskolor i Jomala. 

Medlen tas från skolförvaltningens ram och vid behov finns kommunstyrel-

sens dispositionsmedel att tillgå både 2019 och 2020. 

 

Kommunstyrelsen beslutar även att ge beslutet för kännedom till fullmäktige.  

 

BESLUT:  

Kommundirektörens förslag godkänns. 
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__________ 

KFG § 90/10.12.2019: 

BESLUT: 

Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

__________ 
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Dnr: DIARIET     550/19      

 

91 § ARVODESSTADGA 2020-2023 

 

KST § 254/25.11.2019: 

Enligt praxis i Jomala kommun och flera andra kommuner på Åland brukar 

avgående kommunfullmäktige fastställa arvodesstadgan inför en ny man-

datperiod. Som en del av detta arbete har en jämförelse av arvodena i de 

åländska kommunerna tagits fram, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 254 

 

Av jämförelsen kan konstateras att Jomala kommun på många områden för 

tillfället, innan eventuella justeringar, har bland de högsta arvodena bland 

kommunerna. Ifall en jämförelse görs mot övriga kommuner och med tanke 

på arbetsmängd samt behovet att få personer att engagera sig kan dock fin-

nas skäl att se över årsarvodet till kommunstyrelseledamöter, årsarvodet till 

nämndeordföranden, arvodena för nämnder, övriga kommunala organ och 

speciellt för de arbetsgrupper som kommunstyrelsen tillsätter. Utöver dessa 

organ behöver även valnämndernas arvoden justeras så att opartiska perso-

ner hittas för att hantera de allmänna valen. Utgående från dessa riktlinjer 

har ett förslag till ändrad arvodesstadga för Jomala kommun under 2020-

2023 tagits fram, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 254 

 

De justeringar som föreslås är konkret följande: 

1. Arvodet för nämnder, arbetsgrupper och övriga kommunala organ juste-

ras från 45 euro per sammanträde till 55 euro per sammanträde. 

2. Årsarvodet för kommunstyrelseledamöter justeras från 750 euro till 1 000 

euro.  

3. Årsarvodet för byggnämndens ordförande justeras från 550 euro till 650 

euro. 

4. Årsarvodet för den gemensamma räddningsnämndens ordförande justeras 

från 370 euro till 450 euro. 

5. Arvodet för röstning i hemmet justeras från 50 euro till 55 euro per för-

rättningsdag. 

6. Arvodet för ordförande och sekreterare i centralvalnämnd justeras från 

140 euro till 160 euro per valdag. 

7. Arvodet för annan medlem i centralvalnämnd justeras från 95 euro till 

105 euro per valdag. 

8. Arvodet för ordförande i valnämnd och –bestyrelse justeras från 120 euro 

till 140 euro per valdag.  

9. Arvodet för sekreterare i valnämnd och –bestyrelse justeras från 95 euro 

till 105 euro per valdag. 

10. Arvodet för annan medlem i valnämnd och –bestyrelse justeras från 70 

euro till 80 euro per valdag. 

11. Arvodet för specialuppdrag, vilket förtroendevald av kommunfullmäk-

tige eller kommunstyrelse förordnats handha, kan enligt kommunstyrelsens 

prövning erläggas 10 – 30 euro i stället för 9 – 28 euro. 
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Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att arvodesstadgan för 

2020-2023 fastställs enligt Bilaga B.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 

KFG § 91/10.12.2019: 

BESLUT: 

Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

__________ 
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Dnr: DIARIET     551/19      

 

92 § FÖRVALTNINGSSTADGA, ÄNDRING 

 

KST § 255/25.11.2019: 

Ålands lagting har vid plenum 27.9.2019 antagit en ny landskapslag om 

barnomsorg och grundskola (LF 28/2018-2019). Utbildningsverksamhets-

formerna barnomsorg, grundskola samt grundskoleutbildning för andra än 

läropliktiga ska från och med 2021 förvaltas gemensamt i kommunen. Detta 

medför att Jomala kommun, men även övriga medlemskommuner i Kom-

munalförbundet för Södra Ålands Högstadiedistrikt (SÅHD), måste se över 

förvaltningen för att samordna barnomsorg, grundskola samt grundskoleut-

bildning för andra än läropliktiga under 2020. För att eventuellt kunna hitta 

en gemensam lösning och för att diskutera hur eller om SÅHD ska vara en 

plattform i detta arbete bör en dialog så snabbt som möjligt inledas med 

Eckerö kommun, Hammarlands kommun, Lemlands kommun och Lumpar-

lands kommun. Detta bör göras innan Jomala kommun planerar eller utre-

der en egen lösning för en eventuell utbildningsförvaltning.    

 

Utöver de kommande förändringarna inom förvaltningen av utbildningsvä-

sendet kan det finnas skäl att utgående från hur kommunstyrelsen arbetat 

den senaste mandatperioden och utgående från slutsatserna i den utvärde-

ring Krister Rhen vid BDO Audiatur Ab gjorde 2015 gällande förvaltnings-

reformen 2012 ytterligare formalisera arbetet med fördjupningspersoner och 

eventuellt införa möjligheten till beredningsorgan under kommunstyrelsen. 

Enligt 53 § kommunallagen (ÅFS 1997:73) finns redan möjligheten för 

kommunstyrelsen att tillsätta kommittéer för beredning eller utredning av 

ett visst ärende eller för att sköta en särskild uppgift. I Jomala kommuns 

förvaltningsstadga av 18.6.2018 saknas dock bestämmelser både gällande 

fördjupningspersoner och gällande kommittéer. Det tåls dock redan i detta 

skede poängtera att det är kommunstyrelsen som kollegialt organ som, en-

ligt 49 § kommunallagen, ansvarar för kommunens förvaltning och eko-

nomi oavsett ifall eventuella fördjupningspersoner eller kommittéer tillsätts. 

Att utse fördjupningspersoner och tillsätta kommittéer eller så kallade ar-

betsgrupper har däremot visat sig underlätta kommunstyrelsens arbete. För-

slag till ändrad förvaltningsstadga i Jomala kommun, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 255 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Jomala kommuns för-

valtningsstadga ändras i enlighet med Bilaga A.  

 

Kommunstyrelsen beslutar även bjuda in kommundirektörer, kommunsty-

relsepresidierna och kommunfullmäktigepresidierna i Eckerö kommun, 

Hammarlands kommun, Lemlands kommun och Lumparlands kommun till 

kommunstyrelsens andra sammanträde 2020 för att diskutera hur samord-

ningen av utbildningsverksamhetsformerna barnomsorg, grundskola samt 

grundskoleutbildning för andra än läropliktiga ska göras samt om och hur 
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SÅHD i så fall ska vara en plattform i detta arbete. Ledande tjänstemän 

inom skolförvaltningarna och kommundirektörerna bör dock redan nu in-

leda denna diskussion.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 92/10.12.2019: 

BESLUT: 

Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

__________ 
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Dnr: DIARIET     463/19      

 

93 § BUDGET 2020 

 

KST § 194/14.10.2019: 

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium, nämndernas ordföran-

den och berörda tjänstemän håller budgetseminarium på restaurang Nautical 

inför 2020 års budget. Kommunfullmäktiges ledamöter har inbjudits som 

åhörare.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Räddningsförvaltningen, skolförvaltningen, centralförvaltningen och bygg-

förvaltningen presenterar sina budgetförslag för 2020 och en allmän dis-

kussion och frågestund hålls i anslutning till detta.  

 

BESLUT: 

Ärendet bordläggs. 

_______________ 

KST § 198/15.10.2019: 

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium, nämndernas ordföran-

den och berörda tjänstemän håller budgetseminarium på restaurang Nautical 

inför 2020 års budget. Kommunfullmäktiges ledamöter har inbjudits som 

åhörare.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Fritidsförvaltningen, socialförvaltningen, biblioteks- och kulturförvaltning-

en och tekniska förvaltningen presenterar sina budgetförslag för 2020 och 

en allmän diskussion och frågestund hålls i anslutning till detta.  

 

BESLUT: 

Ärendet återremitteras. 

_______________ 

KST § 232/4.11.2019: 

Förslag till budget för 2020 och ekonomiplan för 2021-22, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 232 

 

Ekonomichef Dan Lindblom är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tar del av beredningens förslag till budget för 2020 och 

ekonomiplan för 2021-22 samt beslutar om anslagens ramar, anslagen för 

investeringar, budgetens bindande verkan, de allmänna motiveringarna och 

detaljmotiveringarna samt föreslår för kommunfullmäktige att fullmäktige 

håller remissdebatt om budgetförslaget den 12 november 2019, varefter 

budgetförslaget återremitteras till kommunstyrelsen för eventuell justering. 
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BESLUT: 

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att minskningen av skolförvalt-

ningens ram 1 görs till 25 000 euro i stället för 50 000 euro för att kunna 

möjliggöra en extra modul vid Vikingaåsens skola med tillhörande lärarre-

surs för en extra klass i årskurs 3.  

 

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att tekniska förvaltningens äs-

kande om 40 000 euro för en extra modul vid Vikingaåsens skola tas med. 

 

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att ett investeringsanslag om 150 

000 euro sätts in för belysning längs med GC-led Kungsö-Gottby.  

 

 

I övrigt i enlighet med kommundirektörens förslag. 

 

Utöver detta föreslår kommunstyrelsen följande diskussionspunkter till 

kommunfullmäktiges remissdebatt 12.11.2019: 

 

 Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att ett uppdrag i 

budget 2020 ges till skolförvaltningen att ta fram en redogörelse och 

plan för lågstadieskolornas IT-investeringar med tanke på de kraftigt 

ökande kostnaderna. 

 Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att tekniska för-

valtningen ges i uppdrag att under 2020 se över Jomala kommuns 

skogsbestånd och återkomma med eventuella förslag på utveckling.  

 Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att tekniska för-

valtningen ges i uppdrag att under 2020 ta fram kostnadsunderlag 

för belysning längs med befintlig GC-led Solberget-Lemströms ka-

nal.  

 Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att tekniska för-

valtningen ges i uppdrag att under 2020 se över och ta fram en prio-

ritetsordning vad gäller åtgärder för kommunens grusvägar. 

_______________ 

KFG § 77/12.11.2019: 

Styrelsens förslag till budget för 2020 och ekonomiplan för 2021-22, enligt 

bilaga: 

 ./. Bilaga B – KFG § 77 

 

Samtliga förvaltningschefer och vid behov enhetschefer är inkallade som 

sakkunniga till remissdebatten.  

 

BESLUT: 

Kommunfullmäktige beslutar, efter avslutad remissdebatt, att återremittera 

budgetförslaget till kommunstyrelsen för eventuell justering. 

___________ 

KST § 253/25.11.2019: 

Vid kommunfullmäktiges remissdebatt 12.11.2019 framkom två frågor gäl-

lande möjligheten och effekterna av att införa en eventuell fastighetsskatt 
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för allmännyttiga samfund samt möjligheten och behovet av att köpa in till-

äggsmark vid Södersunda skola för en eventuell utbyggnad av skolan. Båda 

dessa frågor föreslås införas som budgetuppdrag till centralförvaltningen 

respektive skolförvaltningen, tekniska förvaltningen och centralförvaltning-

en 2020.  

 

Förslag till budget för 2020 och ekonomiplan för 2021-2022 efter remiss-

debatten, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga C – KST § 253 

 

Ekonomichef Dan Lindblom, rektor Pia Axberg, vice rektor Carina Jansson 

och skoldirektör Mathias Eriksson är inkallade som sakkunniga.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar underställa kommunfullmäktige förslaget till 

budget enligt Bilaga C med de tillägg och ändringar som kommunstyrelsen 

beslutat om genom § 232/4.11.2019 för godkännande och föreslår att kom-

munfullmäktige behandlar budgeten enligt följande:  

 

1. Driftshushållningen och investeringarna  

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

loppen och detaljmotiveringarna för respektive anslag behandlas samtidigt. 

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

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

belopp bör samtidigt finansieringen anges.  

 

2. Finansieringsdelen  

Resultaträkningen och finansieringsanalysen (finansieringskalkylen). 

 

3. De allmänna motiveringarna  

Om ändringar görs i sifferdelen och detaljmotiveringarna som påverkar de 

allmänna motiveringarna rättas dessa av kommunkansliet. Likaså omarbetas 

sammandrag, tablåer och grafiska illustrationer på tjänstens vägnar. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt föreslå för fullmäktige att ett uppdrag i 

budget 2020 ges till centralförvaltningen att utreda möjligheten och effek-

terna av att införa en eventuell fastighetsskatt för allmännyttiga samfund.  

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att ett uppdrag i budget 

2020 ges till skolförvaltningen att långsiktigt se över hela bildningsväsen-

dets uppbyggnad och struktur, istället för uppdraget gällande Södersunda 

skola.  

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att 15 000 euro 

för ytterligare barn- och ungdomsledarresurs tas med i fritidsförvaltningens 

budget 2020.  
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Kommunstyrelsen beslutar föreslå att fritidsförvaltningens medel för bidrag 

till föreningar höjs med 15 000 euro. 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att socialför-

valtningen får i uppdrag att under 2020 se över hemtjänstfunktion vad gäller 

resurser och ledning samt behovet av allmän kompetenshöjning.  

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att centralför-

valtningen får i uppdrag att under 2020 se över och komma med förslag vad 

gäller kommunens nämndstruktur.  

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunstyrelsens dispositionsmedel 

minskas till 200 000 euro.  

 

I övrigt godkänns kommundirektörens förslag. 

_______________ 

KFG § 93/10.12.2019: 

Kommunstyrelsens förslag till budget för 2020 och ekonomiplan för 2021-

2022 efter remissdebatten, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga D – KFG § 94 

 

Ekonomichef Dan Lindblom är inkallad som sakkunnig.  

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

__________ 
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Dnr: DIARIET     552/19      

 

94 § INRÄTTANDE AV BEFATTNINGAR INOM BARNOMSORGEN 

 

KST § 256/25.11.2019: 

Daghemmet Vikingen planeras inleda sin verksamhet från och med januari 

2020 och de befattningar som äskas om i budgeten för 2020 behöver inrät-

tas från och med 1.1.2020 enligt följande: 

2 barnträdgårdslärare, 100 % av heltid,  

5 barnskötare, 100 % av heltid, 

1 köksbiträde, 77,42 % av heltid. 

 

Befintliga och uppdaterade arbetsvärderingar och arbetsbeskrivningar finns 

redan för barnträdgårdslärare, barnskötare och köksbiträde.  

 

Socialchefen förordar: 

Att kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att följande 

befattningar inrättas inom Jomala kommun från och med 1.1.2020: 

2 barnträdgårdslärare, 100 % av heltid,  

5 barnskötare, 100 % av heltid, 

1 köksbiträde, 77,42 % av heltid. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att följande befattningar 

inrättas i Jomala kommun: 

2 barnträdgårdslärare, 100 % av heltid,  

5 barnskötare, 100 % av heltid, 

1 köksbiträde, 77,42 % av heltid. 

 

Det är sedan upp till socialförvaltningen att uppdatera listan över inrättade 

tjänster och befattningar i kommunen.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 94/10.12.2019: 

BESLUT: 

Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

__________ 
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Dnr: DIARIET     216/19      

 

95 § FÖRSLAG TILL GRUNDAVTAL FÖR EN SAMORDNAD SOCIAL-

TJÄNST, FÖRFRÅGAN ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND K.F. 

KST § 101/3.6.2019: 

Förbundsstyrelsen för Ålands Omsorgsförbund k.f. (ÅOF) har 15.5.2019 

beslutat att be vardera medlemskommun att senast 14.6.2019 utse en repre-

sentant och suppleant med mandat att förhandla fram ett förslag till grund-

avtal för en samordnad socialtjänst inom ÅOF. Förbundsstyrelsens beslut 

och tillhörande skrivelse, enligt bilaga:  

                    ./.                    Bilaga A – KST § 101 

 

Av beslutet framgår vidare att en projektledare ska anlitas för framtagandet 

av grundavtalet.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar utse en representant och suppleant med mandat 

att förhandla fram ett förslag till grundavtal för en samordnad socialtjänst 

inom Ålands Omsorgsförbund k.f. Kommunstyrelsen beslutar även om 

eventuella direktiv till representanten och suppleanten. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar utse Harry Jansson till representant och Carina 

Aaltonen till suppleant med mandat att förhandla fram ett förslag till grund-

avtal för en samordnad socialtjänst inom Ålands Omsorgsförbund k.f.  

_______________ 

KST § 235/4.11.2019: 

Gruppen med mandat att förhandla fram ett grundavtal för kommunernas 

socialtjänst (KST) har träffats tre gånger. Sammanfattningsvis kan konstate-

ras att syftet med förslaget till grundavtal för KST är att omvandla ÅOF till 

KST så att kommunalförbundet ska ansvara för alla de uppgifter inom soci-

alvård som ankommer förbundet och socialvårdsområdet enligt 1 § land-

skapslagen om kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:12). Efter 

omröstning vid gruppens sista möte 18.9.2019 beslöts att skicka ut ett upp-

rättat utkast till grundavtal för godkännande till medlemskommunerna. Som 

beslutsunderlag skickades även en tillhörande uträkning kring kostnadsför-

delningen av KST som enligt 19 § i utkastet till grundavtal är 50/50 invåna-

rantal och skattekraft. Utkast till grundavtal samt tillhörande uträkning, en-

ligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 235 

 

Om en majoritet av medlemskommunernas fullmäktige godkänner det bifo-

gade förslaget till grundavtal så träder det i kraft enligt 85 § kommunalla-

gen (ÅFS 1997:73). Medlemskommunerna ombeds att senast 30.11.2019 ta 

ställning till grundavtalet. Enligt gällande landskapslag om en kommunalt 

samordnad socialtjänst ska KST bildas 1.1.2021.  
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Kommunfullmäktige i Jomala har redan genom beslut § 69/13.11.2018 tagit 

ställning till ett tidigare utkast gällande grundavtal i KST. Vid detta tillfälle 

godkändes inte grundavtalet då ett förslag till grundavtal i ett kommunal-

förbund inte kan utgå ifrån att en lagändring ska göras och då väsentliga 

frister så som sista datum för inbetalning av det höjda grundkapitalet inte 

reglerats. Vad gäller osäkerheterna kring hur den föreslagna kostnadsför-

delningen kommer att fungera tillsammans med landskapslagen om land-

skapsandelar till kommunerna (ÅFS 2017:120) och hur effekterna blir kvar-

står vissa osäkerhetsfaktorer. Vad gäller hanteringen av det höjda grundka-

pitalet till 2 000 000 euro och inbetalningen av differensen är det nu reglerat 

i det nya utkastet till grundavtal för KST. I beredningen nedan lyfts särskilt 

upp omständigheter som ändrats jämfört med det tidigare förslaget till 

grundavtal för KST och omständigheter som är väsentliga för Jomala kom-

mun:          

 

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 medlems-

kommunerna kan välja ombud till stämman utgående från vilka ärenden 

som behandlas. Sedvanliga uppgifter så som val av ledamöter i förbundens 

organ och revisorer samt beslut om budget, ekonomiplan, bokslut, ansvars-

frihet, förvaltningsstadga, grund för avskrivningar, grund för avgifter och 

grunderna för intern kontroll/riskhantering faller dock inom förbundsstäm-

mans behörighet.    

 

2. Förbundsstämmans beslutförhet  

Enligt 7 § i förslaget till grundavtal framgår att förbundsstämman är beslut-

förd då minst två tredjedelar (2/3) av representanterna är närvarande och in-

vånarantalet i de kommuner som är representerade vid mötet är minst hälf-

ten av det sammanlagda invånarantalet i kommunalförbundets medlems-

kommuner. Beslut fattas med enkel majoritet av rösterna, dock sålunda att 

minst fyra (4) medlemskommuner omfattar beslutet. Det nya som aldrig ti-

digare diskuterats med medlemskommunerna eller funnits med i tidigare 

utkast till grundavtal är att ett beslut måste omfattas av minst fyra (4) med-

lemskommuner. En liknande reglering finns i grundavtalet för Oasen bo-

ende- och vårdcenter k.f. och har lett till att vissa beslut t.ex. gällande 

grundavgiften inte kunnat verkställas trots en stor majoritet. Sammantaget 

kan den föreslagna regleringen i grundavtalet för KST leda till att kommu-

ner som representerar mycket mer än 50 % av Ålands befolkning eventuellt 

inte kan få sin vilja igenom. Det finns även en uppenbar risk för ineffektivi-

tet och möjlighet för vissa medlemskommuner att förhindra förändringar. I 

och med att så många som fyra (4) medlemskommuner måste stå bakom ett 

beslut kan konstateras att regleringen inte heller är anpassad till en eventuell 

kommunstruktursförändring på Åland.  
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3.  Kallelse till förbundsstämma 

Enligt 9 § i förslaget till grundavtal ska förbundsstämma åtminstone hållas 

två gånger om året. Förbundsstämman sammankallas av förbundsstyrelsens 

ordförande. Extra förbundsstämma ska sammankallas när minst två med-

lemskommuner skriftligt begär det för behandling av ett visst ärende. Kal-

lelse till förbundsstämman ska skickas elektroniskt till av medlemskommu-

nen uppgiven e-postadress minst fjorton (14) dagar före stämman. Att kal-

lelsetiden fastställs till fjorton (14) dagar framom 21 dagar, så som i tidigare 

förslag till grundavtal och många andra kommunalförbund, måste ses som 

en stor nackdel då medlemskommunerna kan få tidsmässiga problem att 

utse ombud, granska handlingar och ge eventuella direktiv till ombuden i 

behöriga organ. Med tanke på den omfattande verksamhet KST kommer att 

bedriva och den stora kostnadspåverkan förbundet kommer att ha på pri-

märkommunernas ekonomi måste det anses märkligt att kallelsetiden för-

kortats till enbart fjorton (14) dagar.   

 

4. Förbundsstyrelsen  

Enligt 10 § i förslaget till grundavtal ska förbundsstyrelsen bestå av 7 med-

lemmar där 2 ska utses av Mariehamns stad, 2 utses av Södra Åland (Eck-

erö, 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 försla-

get till grundavtalet för KST. Det som kan konstateras för Jomala kommuns 

del är att med tanke på kommunens invånarantal om cirka 5 200 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. Det kan även konstateras att förslaget till 

förbundsstyrelsesammansättning är anpassat till fyra kommuner och att 

landskapslagen om en reform av kommunstrukturen på Åland (ÅFS 

2019:28) kommer att verkställas. Nackdelen med det föreslagna systemet är 

också att det öppnar upp för ett politiskt spel mellan kommuner för att för-

dela förbundsstyrelseplatser. Denna nackdel förstärks även ifall vissa kom-

muner 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 in-

flytande vid beslutsfattandet.   

 

I förslaget till grundavtal i KST har också den tidigare rekommendationen 

att de personer som utses till förbundets styrelse antingen ska inneha full-

mäktige- eller styrelseplats eller vara ledande tjänstemän i medlemskom-

munerna ändrats till ett direkt ska-krav. Det måste anses högst osäkert ifall 

detta krav kan anses förenligt med den grundlagsskyddade kommunala 

självstyrelsen i 121 § 1 mom. i Finlands grundlag (FFS 731/1999) och att 

kommunernas förvaltning ska grunda sig på självstyrelse för kommunens 

invånare. Den kommunala självstyrelsen ger kommuninvånarna rätt att 



J O M A L A   K O M M U N  Sida 33  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunfullmäktige 10.12.2019 kl. 19:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

självständigt besluta om sin kommuns förvaltning och ekonomi. I självsty-

relsen ingår även bland annat kommuninvånarnas rätt till förvaltningsorgan 

som de själva valt (se t.ex. GrUU 67/2014 rd s. 5 och GrUU 75/2014 s. 5-

6). 

 

5. Grundkapital     

Enligt 14 § i förslaget till grundavtal höjs grundkapitalet till 2 000 000 euro 

framom det tidigare 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 pro-

portion till det totala antalet invånare i landskapet Åland 31.12.2019. Höj-

ningen av grundkapitalet görs för att kommunalförbundet får en mer omfat-

tande verksamhet och skillnaden ska respektive kommun betala in separat 

senast 1.1.2021. Enligt 15 § i förslaget till grundavtal fastställs även, som 

sig bör, en medlemskommuns andel i kommunalförbundets tillgångar samt 

dess ansvar för skulder och skyldigheter i förhållande till dess andel av 

grundkapitalet. 

 

6. Budget samt uppföljning och rapportering till medlemskommunerna 

Enligt 16 § i förslaget till grundavtal ska förbundsstämman senast 15.10 

godkänna budgeten och ekonomiplan för varje begynnande period. Den fö-

reslagna tidpunkten är bra så länge medlemskommunerna involveras i bud-

getarbetet tidigare. Ifall så inte sker blir det tidsmässiga problem att hantera 

medlemskommunernas egna budgetar och ekonomiplaner. Nuvarande förfa-

rande i ÅOF att medlemskommunerna ska ge yttranden på budgetförslaget i 

förväg tas även helt bort.   

 

Enligt 17 § i förslaget till grundavtal ska kommunalförbundet ha en periodi-

serad uppföljning av ekonomin och verksamheten. Förbundsstyrelsen ska 

även 2-3 gånger per år ge medlemskommunerna en rapport om hur verk-

samheten och ekonomin utfallit samt en helårsprognos. Detta är en ny re-

glering jämfört med tidigare och något som måste anses vara en klar för-

bättring vad gäller transparensen och medlemskommunernas möjlighet att 

styra kommunalförbundet.  

 

7. Bokslut och verksamhetsberättelse 

Enligt 18 § i förslaget till grundavtal bör bokslutet färdigställas och över-

lämnas till revisorerna före 28.2. För att medlemskommunerna så effektivt 

som möjligt ska kunna färdigställa sina egna bokslut är det väsentligt att 

kommunalförbunden i tid färdigställer sina bokslut. I och med att den före-

slagna regleringen är att bokslutet bör färdigställas och överlämnas till revi-

sorerna före 28.2 är detta inte ett krav utan en rekommendation som skapar 

otydlighet.  

 

8. Medlemskommunernas betalningsandelar  

Enligt 19 § i förslaget till grundavtal ska kommunalförbundets verksamhet 

finansieras av kommunerna gemensamt. Från kostnader dras landskapsan-
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delarna som betalas till förbundet enligt landskapslagen om landskapsande-

lar (ÅFS 2017:120). Den resulterande summan utgör förbundets nettodrifts-

kostnad. Förbundets nettodriftskostnad fördelas sedan mellan medlems-

kommunerna i två lika stora delar. Förbundets halva nettodriftskostnad för-

delas enligt varje kommuns andel av totala antalet invånare per 31.12 före 

räkenskapsåret och andra halvan av nettodriftskostnaderna fördelas enligt 

varje kommuns andel av den totala skattekraften. Med kommunens skatte-

kraft avses den uträknade beskattningsbara inkomsten i kommunen. Sam-

manfattningsvis blir kostnadsfördelningen således 50/50 invånarantal och 

skattekraft.  

 

Enligt 27 § i förslaget till grundavtal finns även en övergångsbestämmelse. 

Landskapsandelssystemet utjämnar historiska kostnadsskillnader. Denna ut-

jämning är utformad så att den påverkar pengaströmmarna mellan landskap, 

kommuner och kommunalförbundet. Då kommunalförbundet fördelar kost-

nader solidariskt ska den historiska utjämningen för de första två åren (2021 

och 2022) i sin helhet komma primärkommunerna till del. Detta påverkar 

inte kommunens betalningsandel trots att det påverkar kommunens betal-

ning. I det fall kommunalförbundet fått ett utjämningsbelopp av landskaps-

andelssystemet (positivt eller negativt) enligt 7-8 §§ landskapslagen om 

landskapsandelar till kommunerna (ÅFS 2017:120) för någon av kommu-

nerna ska detta belopp dras av från den specifika kommunens betalning. 

Detta innebär att om kommunens utjämningsbelopp som betalats till kom-

munalförbundet är positivt ska det dras av från kommunens betalning, me-

dan det om det är negativt ska läggas till kommunens betalning. 

 

Det nu föreslagna kostnadsfördelningssystemet 50/50 invånarantal och skat-

tekraft är enklare än det tidigare. Däremot kvarstår problematiken att in-

blandningen av skattekraft leder till ett svåröverblickbart system med 

dubbla kompenseringar. Bara användningen av skattekraft som kostnads-

fördelningsgrund kan ifrågasättas då detta inte på något sätt kan härledas till 

en kommuns eventuella behov av socialvård och då det nya landskapsan-

delssystemet redan innehåller en väsentlig skattekompletteringsdel.  För att 

få en enkel och avsedd finansiering samt kostnadsfördelning mellan med-

lemskommunerna av KST måste landskapsregeringen involveras så att 

landskapsandelssystemet fastställs samtidigt som finansieringen samt kost-

nadsfördelningen av KST. Ifall detta inte görs och landskapet sedan ändrar 

landskapsandelssystemet är systemet avtalsmässigt låst till ett tidigare sy-

stem.   

 

Ikraftträdande och tillämpning 

Enligt 27 § i förslaget till grundavtal träder avtalet till stora delar i kraft re-

dan 1.1.2020 samt ÅOF byter namn till Kommunernas socialtjänst k.f. och 

högsta beslutande organ blir en stämma. Kommunalförbundet tillhandahål-

ler dock under år 2020 endast tjänster inom specialomsorgen i enlighet med 

tillämpliga delar av Ålands omsorgsförbunds k.f. grundavtal som trädde i 

kraft 1.1.2013. 
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Sedan uppmärksammas särskilt att ”Det innebär även att medlemskommu-

nerna utser styrelseledamöter för mandatperioden 2020-2023 i enlighet 

med föreliggande avtals § 10”. Enligt 10 § i förslaget till grundavtal är för-

bundsstyrelsens mandattid dock enbart två (2) år, varvid enbart åren 2020-

2021 bör påverkas.    

 

Sammanfattning 

Inledningsvis kan konstateras att förslaget till grundavtal i KST medför att 

Jomala kommuns möjlighet att påverka och styra KST minskar jämfört med 

nuvarande situation i ÅOF. Slutsatsen baseras på (i) den nya regleringen i 7 

§ i förslaget till grundavtal att minst fyra (4) medlemskommuner måste om-

fatta ett beslut vid förbundsstämman, (ii) kallelsetiden till förbundsstämman 

är enbart fjorton (14) dagar enligt 9 § förslaget till grundavtal, (iii) för-

bundsstyrelsens sammansättning med sju (7) ledamöter där Jomala kom-

mun inte garanteras en plats medför att regleringen i 10 § förslaget till 

grundavtal ger mindre inflytande för kommunen än om en vanlig omröst-

ning eller proportionella val till förbundsstyrelsen skulle hållas, (iv) höj-

ningen av grundkapitalet till 2 000 000 euro som enligt 14 § i förslaget till 

grundavtal baseras på invånarantal 31.12.2019 kommer medföra att Jomala 

kommun dels sannolikt måste göra en större inbetalning till KST och dels 

att kommunens inflytande i KST kommer vara mindre än andelen i grund-

kapitalet och (v) att nuvarande förfarande i ÅOF att medlemskommunerna 

ska ge yttranden på budgetförslaget i förväg tas bort i KST minskar möjlig-

heterna att styra förbundet.     

 

För Jomala kommuns del medför förslaget även att kommunens kostnader 

för socialvården ökar väsentligt. Den föreslagna 50/50 finansieringen av 

KST utgående från invånarantal och skattekraft medför vid en jämförelse 

med kommunens egna kostnader om 2 805 000 euro 2018 en höjning till 

3 710 264 euro ifall kostnadsfördelningen skulle ha använts 2018. Merkost-

naden 2018 skulle således ha varit 905 264 euro eller 32,27 % för exakt 

samma socialvård till kommunens invånare. Ifall man beräknar med land-

skapsandelssystemet på området där en utjämning till 65 % redan finns är 

merkostnaden 328 894 euro eller 9,73 %. Den största vinnaren av den före-

slagna finansieringen av KST var 2018 Mariehamns stad som hade egna 

kostnader om 11 134 000 euro, men enligt den föreslagna finansieringen 

enbart skulle ha betalat 9 218 363 euro. Övriga kommuner och landskapet 

skulle 2018 således ha betalat 1 915 637 euro av stadens kostnader för soci-

alvård.  

 

Med tanke på att Jomala kommun de facto i och med förslaget till finansie-

ring av KST får väsentligt högre kostnader än tidigare borde kommunen 

åtminstone få ett garanterat inflytande i kommunalförbundet. Att kommu-

nen inte t.ex. garanteras en plats i förbundsstyrelsen trots att kommunen vid 

ett proportionellt val skulle uppnå detta kan ifrågasättas. Att ett beslut i för-

bundsstämman måste omfattas av fyra (4) medlemskommuner kan även 

leda till ineffektivitet och att en majoritet av Ålands befolkning inte genom 

sina representanter kan få sin vilja igenom. Det brukar också vara en fördel 
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ifall inflytande och betalningsandel så nära som möjligt motsvarar varandra 

ifall en kostnadseffektivitet eftersträvas.  

 

Avslutningsvis bör ånyo lyftas fram att i förslaget till grundavtal har den ti-

digare rekommendationen att de personer som utses till förbundets styrelse 

antingen ska inneha fullmäktige- eller styrelseplats eller vara ledande tjäns-

temän i medlemskommunerna ändrats till ett direkt ska-krav. Det måste an-

ses högst osäkert ifall detta krav kan anses förenligt med den grundlags-

skyddade självstyrelsen i 121 § 1 mom. i Finlands grundlag (FFS 731/1999) 

och regleringen i 10 § i förslaget till grundavtal för KST kan öppna upp för 

besvär både från medlemskommuner och kommuninvånare.  

 

Socialchefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att förslaget till grundav-

tal för KST enligt Bilaga A inte godkänns.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att förslaget till grundav-

tal för KST enligt Bilaga A inte godkänns.  

 

BESLUT: 

Tomas Boedeker föreslår, understödd av Suzanne Milestad-Styrström, att 

ärendet bordläggs till ett extra kommunstyrelsesammanträde 12.11.2019. 

Vid omröstning mellan fortsatt behandling och bordläggning röstade Carina 

Aaltonen, Roger Eriksson, Annika Hambrudd och Harry Jansson för fortsatt 

behandling medan Tomas Boedeker, Suzanne Milestad-Styrström och 

Peggy Eriksson röstade för bordläggning. 

 

Enligt 24 § Jomala kommuns förvaltningsstadga krävs enbart en tredjedel 

av närvarande ledamöters röster för att bordlägga ärendet. Kommunstyrel-

sen beslutar således bordlägga ärendet.  

_______________ 

KST § 241/12.11.2019: 

BESLUT:  

Harry Jansson föreslår, understödd av Carina Aaltonen, att kommunstyrel-

sen beslutar föreslå för fullmäktige att förslaget till grundavtal för KST en-

ligt Bilaga A godkänns.  

Vid omröstning mellan kommundirektörens förslag och Harry Janssons för-

slag röstade Carina Aaltonen, Roger Eriksson, Annika Hambrudd och Harry 

Jansson för Harry Janssons förslag medan Tomas Boedeker, Suzanne Mi-

lestad-Styrström och Peggy Eriksson röstade för kommundirektörens för-

slag. Kommunstyrelsen beslutar således godkänna Harry Janssons förslag.  

_______________ 

KFG § 81/12.11.2019: 

BESLUT: 

Kristian Aller föreslår, understödd av Dennis Jansson, att ärendet bordläggs 

till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  
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Vid omröstning mellan fortsatt behandling och bordläggning beslutar 

kommunfullmäktige med rösterna 10-7 att bordlägga ärendet till nästa 

sammanträde. Enligt 24 § Jomala kommuns förvaltningsstadga krävs enbart 

en tredjedel av närvarande ledamöters röster för att bordlägga ärendet. 

Omröstningsprotokoll, enligt bilaga: 

                     ./.                   Bilaga B – KFG § 81    

_______________ 

KFG § 95/10.12.2019: 

BESLUT: 

Wille Valve föreslår, understödd av Dennis Jansson, att kommunfullmäk-

tige beslutar att förslaget till grundavtal för KST enligt Bilaga A inte god-

känns. 

Vid omröstning mellan kommunstyrelsens förslag och Wille Valves förslag 

beslutar kommunfullmäktige med rösterna 10-6 att godkänna förslaget till 

grundavtal för KST enligt Bilaga A. 

Omröstningsprotokoll, enligt bilaga: 

                     ./.                   Bilaga C – KFG § 95   

_______________ 
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96 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

Sammanträdet avslutas kl. 21.00. 

 

Besvärsanvisning; enligt bilaga: 

 ./. Bilaga 1. 

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

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

der får besvär i detta protokoll inte anföras beträffande paragrafer: 84, 85, 86, 87, 88, 90. 

 

 

KOMMUNALBESVÄR 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

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

nom kommunalbesvär på den grunden att 

1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 

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

3) beslutet annars strider mot lag. 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

22101 MARIEHAMN 

 

Paragrafer i protokollet: 83, 89, 91, 92, 93, 94, 95. 

 

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

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

fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. 

 

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

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

13.12.2019. 

 

 

 

 


