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Sida 1

Kommunstyrelsen

kl. 16:00

2.11.2020

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Sammanträdet inleds kl. 16.00. Kommunstyrelsens ordförande Jörgen
Strand har anmält förhinder varför kommunstyrelsens vice ordförande Carina Aaltonen fungerar som mötesordförande.
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat
och beslutfört.
PROTOKOLLJUSTERING

Till protokolljusterare utses Tommy Nordberg och Marie Skogberg.
FÖREDRAGNINGSLISTAN

Föredragningslistan godkänns enhälligt med följande tillägg:
§ 231 Kommunernas socialtjänst k.f. förbundsstämma 13.11.2020, direktiv
till ombud
§ 232 Oasen boende- och vårdcenter k.f.:s förbundsfullmäktige 20.11.2020,
direktiv till ombud
_______________

Protokolljustering:
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Dnr: DIARIET
224 §

421/20

BEGÄRAN OM TILLSTÅND OCH NYTTJANDERÄTT, ÅLANDS
ORGANISERADE FISKEGUIDER R.F.

KST § 224/2.11.2020:

./.

Kommunsekreterarens beredning:
Ålands organiserade fiskeguider r.f. anhåller om tillstånd för att installera
två förtöjningsbojar, en mindre ilandstigningsplatta och två bergöglor på
holmen Rankgården. Föreningen anhåller vidare om att få tillträde till den
aktuella platsens direkta närområde tillsammans med allmänheten. Rankgården (fastighetsbeteckning 170-440-2-7) ligger söder om Kungsö och ägs
av kommunen sedan 1998. Syftet med projektet är att skapa minst fyra rastplatser/angöringsplatser i den åländska skärgården och att öka tillgängligheten för natur- och fiskeupplevelser för allmänheten. De tilltänkta platserna finns i Mariehamn, Jomala, Lemland och Geta. Föreningen köper själva
in inventarierna. Platserna ska sedan skötas under eget ansvar av allmänheten. För projektet har föreningen beviljats stödfinansiering om 80 %, dock
högst 48 196 euro, av Ålands landskapsregering. Anhållan, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 224
Av föreningens anhållan framgår att föreningen önskar förbinda sig att ansvara för skötseln av platsen 2020-2024. Nyttjanderätt och skötsel föreslås
utvärderas av kommunen och föreningen efter varje säsong. Efter varje utvärdering föreslås kommunen ha rätt att kräva att inventarierna avlägsnas
av föreningen. Vidare föreslår föreningen att den överlåter inventarierna till
Jomala kommun efter avtalsperioden som då också övertar ansvaret för
skötseln i fortsatt samarbete med föreningen. Ifall kommunen inte har möjlighet till detta utvärderar föreningen fortsatt möjlighet till nyttjanderätt och
skötsel i egen regi. Ifall förutsättningar för detta inte finns förbinder sig föreningen att avlägsna inventarierna.
Kommunstyrelsen har sedan tidigare genom § 40/13.2.2014 beviljat Jomala
jaktvårdsförening rätt att tillsvidare disponera Rankgården för sjöfågeljakt
med tillhörande viltvård. Beviljandet gjordes under förutsättning att jaktvårdsföreningen ansvarar för att sjöfågeljakten inte begränsar allmänhetens
möjligheter till att nyttja holmen som rekreationsområde. Jaktvårdsföreningen, genom Tony Nordlund, har 12.10.2020 meddelat kommunen att
den inte ser några problem med det nu aktuella projektet.
Innan iordningställande bör kommunen tillsammans med föreningen syna
det aktuella området.

./.

Ett förslag till avtal om nyttjanderätt har tagits fram av förvaltningen. Förslag till avtal om nyttjanderätt, enligt bilaga:
Bilaga B – KST § 224
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Kommunsekreteraren förordar:
Att kommunstyrelsen beslutar godkänna Ålands organiserade fiskeguiders
anhållan om tillstånd om att få nyttja kommunens mark på Rankgården i enlighet med beredningen ovan och under förutsättning att föreningen undertecknar avtal om nyttjanderätt enligt bilaga B. Innan iordningställande ska
kommunen tillsammans med föreningen syna det aktuella området.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna Ålands organiserade fiskeguiders anhållan om tillstånd om att få nyttja kommunens mark på Rankgården i enlighet med beredningen ovan och under förutsättning att föreningen undertecknar avtal om nyttjanderätt enligt bilaga B. Innan iordningställande ska
kommunen tillsammans med föreningen syna det aktuella området.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
225 §

471/20

INKOMSTSKATTESATS 2021

KST § 225/2.11.2020:
Meddelande om kommunfullmäktiges beslut om inkomstskattesats för 2021
ska meddelas Skatteförvaltningen senast den 17 november 2020. Ifall ingen
skattesats meddelas kommer skattesatsen för 2020 att användas vid förskottsuppbörden. För 2020 är kommunens inkomstskattesats 16,50 %.
I inkomst av kommunalskatt på förvärvsinkomster förväntas cirka 15 946
330 euro inflyta skatteåret 2021. En höjning med 1% kan beräknas inbringa
ca 800 000 euro i ökad intäkt.
Ekonomichef Dan Lindblom är inkallad som sakkunnig.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för 2021 fastställs till 16,50 %.
Carina Aaltonen föreslår, understödd av Sandra Listherby, att kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att inkomstskattesatsen för
2021 fastställs till 17,50 % för att kunna trygga välfärdstjänster.
Vid omröstning mellan kommundirektörens förslag och Carina Aaltonens
förslag röstar Suzanne Milestad-Styrström, Tomas Boedeker, Peggy Eriksson, Tommy Nordberg och Marie Skogberg för kommundirektörens förslag
medan Sandra Listherby och Carina Aaltonen röstar för Carina Aaltonens
förslag.
Kommunstyrelsen beslutar således godkänna kommundirektörens förslag.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 5

Kommunstyrelsen

kl. 16:00

2.11.2020

Dnr: DIARIET
226 §

472/20

FASTIGHETSSKATTESATS 2021

KST § 226/2.11.2020:
Meddelande om kommunfullmäktiges beslut om fastighetsskattesatserna för
2021 ska meddelas Skatteförvaltningen senast den 17 november 2020. Om
ingen skattesats meddelas kommer respektive skattesats för 2020 att tillämpas under 2021.
Med stöd av landskapslag om fastighetsskatt (ÅFS 15/1993) har kommunfullmäktige slagit fast att fastighetsskatteprocentsatserna för 2020 är följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Allmän fastighetsskatt
Fastighetsskatt för byggnader som används som stadigvarande bostäder
Fastighetsskatt för övriga bostadsbyggnader
Obebyggda byggnadsplatser
Allmännyttigt samfund, 13 a § (0,00-1,00 %)
För vissa anläggningar (kraftverk)

0,30 %
0,00 %
0,90 %
1,00 %
0,00 %
0,40 %

Under 2021 förväntas med oförändrat skatteöre totalt 291 050 euro inflyta i
fastighetsskatt.
Ekonomichef Dan Lindblom är inkallad som sakkunnig.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att fastighetsskattesatserna för 2021 i Jomala kommun fastställs oförändrade enligt följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Allmän fastighetsskatt
Fastighetsskatt för byggnader som används som stadigvarande bostäder
Fastighetsskatt för övriga bostadsbyggnader
Obebyggda byggnadsplatser
Allmännyttigt samfund, 13 a § (0,00-1,00 %)
För vissa anläggningar (kraftverk)

BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
227 §

473/20

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG I BUDGET 2020, SE ÖVER
SKOLDISTRIKTEN OCH VID BEHOV FÖRESLÅ ÄNDRINGAR

KST § 227/2.11.2020:
Skoldirektörens beredning:
Skolförvaltningen gavs i uppdrag att under 2020 se över skoldistrikten och
vid behov föreslå ändringar.

./.

Skolförvaltningen har kartlagt elevunderlaget vid Jomala kommuns lågstadieskolor under perioden 2020-2027 och en prognos utgående från de elever som är skrivna i kommunen för närvarande och de upptagningsområden
som är inskrivna i skolstadgan bifogas enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 227
Södersunda skola rymmer ca 120 elever och Vikingaåsens skola exklusive
befintliga moduler rymmer ca 270 elever. Detta är under förutsättning att
klasstorlekarna är optimala med 16-18 elever i varje klass.
I Södersunda skola är det med tanke på gruppstorlekarna optimalt att ha två
sammansatta parallellklasser i årskurserna 1-2, 3-4 och 5-6. Om antalet elever i två årskurser överstiger 40 är det nödvändigt att skapa tre parallellklasser. På samma sätt är 40 elever per årskurs ett gränsvärde för Vikingaåsens skola då det kommer till att bestämma antalet parallellklasser. För att
det ska bli aktuellt med fyra parallellklasser behöver antalet elever vara 60
elever eller fler. Det ser dock inte ut att bli fallet under de kommande sex
läsåren.

./.

För att öka elevantalet i Södersunda skola till ca 120 elever har rektorn och
biträdande rektorerna sett över upptagningsområdet för de båda skolorna.
Som utgångspunkt för detta arbete har de använt sig av elevstatistik från
ÅSUB som visar på antalet elever enligt födelseår i Jomala kommuns byar.
Genom att låta de elever som bor i Sviby och börjar i årskurs 1 fr.o.m. höstterminen 2021 byta till Södersunda skola uppnås på sikt önskad effekt, enligt bilaga:
Bilaga B – KST § 227
Enligt prognosen skulle Södersunda skola då ha 121 elever läsåren 20252026 och 2026-2027. En sådan uppdelning innebär att elevantalet i Vikingaåsens skola enligt nuvarande prognos skulle hålla sig mellan 254 och
275 elever men då är inte ev. inflyttning beaktad. En följd av detta skulle
också vara att det under perioden 2021-2027 skulle bli högst 17 parallellklasser. På sikt finns det ändå ett behov av att räkna med att Vikingaåsens
skola skall ha möjlighet att ta emot 3 parallellklasser per årskurs vilket
skulle innebära ett behov av 18 hemklassrum.
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Skoldirektören förordar:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Sviby fr.o.m. 1.8.2021
hör till Södersunda skolas upptagningsområde.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att skolstadga för
Jomala kommun (godkänd av kommunfullmäktige 18.3.1997) 30 § ändras
så att Sviby flyttas från Vikingaåsens distrikt till Västra distriktet för elever
som börjar skolan från och med 1.8.2021, dock så att elever som har äldre
syskon som redan tillhör Vikingaåsens distrikt kan välja att gå i samma
skola som äldre syskon.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
228 §

474/20

TILLSÄTTANDE AV ÄLDRERÅD

KST § 228/2.11.2020:
Äldreomsorgsledarens beredning:
De åländska kommunerna har sedan tidigare, med stöd av 53 § kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland, haft möjlighet att tillsätta äldreråd
och andra funktioner enligt kommunens eget initiativ.
Ålands landskapsregering har genom Ålands författningssamling nr
11/2020
meddelat att i enlighet med lagtingets beslut fogas en ny 31a § till kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland. Genom ändringen av kommunallagen i anslutning till äldrelagen görs inrättandet av kommunala äldreråd
obligatoriskt.
Ändringen innebär att kommunstyrelsen ska tillsätta ett äldreråd för att ge
den äldre befolkningen möjlighet att delta i och påverka beslutsfattande
som rör den äldre befolkningens levnadsförhållanden. Medlemmarna i
äldrerådet tillsätts för kommunstyrelsens mandattid. Lagen träder i kraft
1.1.2021. Valbara till äldrerådet är intresserade kommunmedlemmar ur den
äldre befolkningen samt deras anhöriga.
I tillämpningsguiden till äldrelag (2020:9) för Åland (äldrelagen) anges att
det inte finns separata bestämmelser i lag om äldrerådets organisation och
verksamhetsformer. Beslut om detta fattas av kommunen. Rekommendationen är att kommunstyrelsen godkänner verksamhetsstadgar för äldrerådet,
i vilka kommunstyrelsen bland annat fastställer äldrerådets syfte, lagstadgade och eventuella andra uppgifter, vilket organ som inrättar äldrerådet,
antal medlemmar och vem medlemmarna företräder, rådets verksamhetsperiod, hur sammanträdena sammankallas, val av ordförande och hur sekreteraruppgifterna sköts.
Äldrerådets huvudsakliga uppgifter sammanhänger med planen för att stöda
den äldre befolkningen som kommunen ska anta enligt 7 § äldrelagen samt
utvärderingen i enlighet med 8 § i samma lag. Kommunen ska enligt lagen
sörja för äldrerådets verksamhetsförutsättningar. Det innebär bland annat att
kommunen ska se till att äldrerådet har tillgång till mötesrum, en sekreterare samt de tekniska hjälpmedel som äldrerådet behöver för att fullfölja det
uppdrag som ges i lagen.

./.

Förslag till äldrerådets verksamhetsstadga i Jomala, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 228
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Socialchefen förordar:
Att kommunstyrelsen beslutar tillsätta ett kommunalt äldreråd i enlighet
med kommunallagen för landskapet Åland samt fastställa verksamhetsstadga för äldrerådet i Jomala kommun i enlighet med bilaga A.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar tillsätta ett kommunalt äldreråd från och med
1.1.2021 i enlighet med kommunallagen för landskapet Åland samt fastställa verksamhetsstadga för äldrerådet i Jomala kommun i enlighet med bilaga A.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
229 §

83/20

KOMMUNDIREKTÖR

KST § 38/23.3.2020:

./.

Tjänsten som kommundirektör har varit lediganslagen att söka under tiden
19.2.2020 – 5.3.2020. Inom utsatt tid har nio ansökningar inkommit. Annons och sammanställning över sökande, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 38
Behörighetskraven har tillsammans med ansökningshandlingarna och genomförda intervjuer legat till grund för urvalet bland de sökande. Kommunstyrelsens ordförande, kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelseledamot Marie Skogberg, kommundirektören och t.f. kommunsekreteraren
har hållit intervjuer med tre av de sökande.
Vid intervjuerna av kandidaterna framkom att Christian Dreyer var den av
kandidaterna som utgående från sin arbetserfarenhet är mest förtrogen med
kommunal förvaltning samt har i praktiken visad god ledarförmåga.
Christian Dreyer uppfyller de föreskrivna behörighetskraven och har god
arbetserfarenhet av att arbeta inom en politiskt styrd organisation. Vid en
sammanvägd bedömning är Christian Dreyer således den som bäst motsvarar kraven för tjänsten.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar, med hänvisning till motiveringen ovan, föreslå
till kommunfullmäktige att Christian Dreyer väljs till tjänsten som kommundirektör. Tillträde sker 1.6.2020 eller enligt överenskommelse med
kommunstyrelsens ordförande och en prövotid om sex månader tillämpas.
Helhetslönen för tjänsten som kommundirektör fastställs, under förutsättning att Christian Dreyer väljs till tjänsten, vid anställningens början till
6 900 euro per kalendermånad och utvärderas efter prövotidens utgång.
Därefter sker en utvärdering och eventuell lönejustering årligen. Separat körersättning utgår mot redovisning och kommundirektören har mobiltelefonförmån. Under maj månad står Christian Dreyer till förfogande för Jomala
kommun enligt överenskommelse med kommunstyrelsens ordförande. Inarbetade timmar under maj månad kompenseras som lämplig ledighet under
juli månad enligt överenskommelse med kommunstyrelsens ordförande.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

KFG § 27/31.3.2020:
BESLUT:
Kommunstyrelsens förslag godkänns.
_______________
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KST § 229/2.11.2020:
Kommundirektör Christian Dreyers prövotid löper ut 30.11.2020. Kommunstyrelsens ordförande har 8.10.2020 meddelat att kommunstyrelsen
önskar att kommundirektörens anställning ska fortgå efter prövotiden.
Kommundirektören har samtyckt till att anställningen fortgår.
Då kommundirektören är frånvarande eller jävig fungerar kommunsekreteraren som ställföreträdande föredragande i enlighet med 52 § Jomala kommuns förvaltningsstadga av 10.12.2019.
Kommunsekreterarens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige konstaterar att Christian Dreyers anställning som kommundirektör är ordinarie från och med 1.12.2020.
--Jäv:
Kommundirektör Christian Dreyer anmäler godkänt jäv i ärendet och deltar
inte i ärendets behandling.
BESLUT:
Kommunsekreterarens förslag godkänns.
_______________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 12

Kommunstyrelsen

kl. 16:00

2.11.2020

Dnr: DIARIET
230 §

83/20

LÖNEJUSTERING, KOMMUNDIREKTÖR

KST § 230/2.11.2020:
Genom kommunstyrelsens beslut § 38/23.3.2020 fastställdes kommundirektörens helhetslön vid anställningens början till 6 900 euro per kalendermånad.
Vid prövotidens början fördes en förhandling mellan kommundirektören,
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ordförande. Kommundirektörens lönebud var då 7 200 euro. Efter förhandling enades parterna om 6 900
euro och att lönen skulle utvärderas efter prövotiden. Efter utvärdering av
ovan nämnda ordföranden och samtal med kommundirektören föreslås att
kommundirektörens lön per månad justeras till 7 200 euro från och med den
1 december 2020. Justeringen motiveras av kommunstyrelsens ordförande
med beaktande av redogörelsen ovan samt kommundirektörens kunnande,
erfarenhet och personliga egenskaper.
Då kommundirektören är frånvarande eller jävig fungerar kommunsekreteraren som ställföreträdande föredragande i enlighet med 52 § Jomala kommuns förvaltningsstadga av 10.12.2019.
Kommunsekreterarens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar justera kommundirektörens lön per månad från
6 900 euro till 7 200 euro så att lönejusteringen gäller från och med den 1
december 2020.
--Jäv:
Kommundirektör Christian Dreyer anmäler godkänt jäv i ärendet och deltar
inte i ärendets behandling.
BESLUT:
Kommunsekreterarens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
231 §

467/20

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST K.F. FÖRBUNDSSTÄMMA
13.11.2020, DIREKTIV TILL OMBUD

KST § 231/2.11.2020:
Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) håller förbundsstämma 13.11.2020 kl.
13.00 i auditoriet vid Sjöfartsmuseet i Mariehamn. Jomala kommuns ombud
är Tage Eriksson (ersättare Jonas Sommarhed). Christian Dreyer sitter för
närvarande som ledamot i förbundsstyrelsen. Kallelsen med tillhörande bilagor har delgivits kommunstyrelsen på intranätet 30.10.2020. I kallelsen
finns följande punkter upptagna:
24 § Sammanträdets öppnande
25 § Val av mötesordförande
26 § Fastställande av röstlängd för sammanträdet
27 § Sammanträdets beslutförhet och laglighet
28 § Godkännande av föredragningslistan
29 § Val av protokolljusterare
30 § Omdisponering av investeringsbudget
31 § Förvaltningsstadga från och med 1.1.2021
32 § KST:s budget 2021 samt ekonomiplan 2022-2023
33 § Avgifter
34 § Information från planeringskommittén för nybyggnation på fastigheten
Svedgränd
35 § Anmälningsärende, information om KST
Ändringarna i investeringsbudgeten 2020 består av följande:
Inköp datorer, kopiatorer, etc. ökas från 10.000 till 105.000 euro eftersom
det behövs ytterligare bärbara datorer, kopiatorer samt mobiltelefoner.
Möbler Nyfahlers ökas från 30.000 till 60.000 euro.
Takrenovering Tistelgränd minskas från 60.000 till 50.000 euro eftersom
antaget anbud var lägre än budgeterat.
Takmålning Blåbärsstigen ökas från 35.000 till 45.000 euro på grund av
komplikationer gällande taksäkerheten.
Dränering Blåbärsstigen minskas från 30.000 till 0 euro eftersom upphandlingen avbrutits. Föreslås att de budgeterade medlen omdisponeras.
Nybyggnation Svedgränd minskas från 120.700 till 0 euro eftersom projekteringen inte hinner komma igång under året. Föreslås att de budgeterade
medlen omdisponeras.
Förbundsstyrelsens dispositionsrätt ökas från 50.000 till 75.700 euro.
Förslaget till förvaltningsstadga har justerats. Ändringar har bl.a. gjorts gällande deltagande i sammanträde på distans, förtydligande gällande ledningsgruppen, förtydligande om delegering av beslutanderätt från förbundsstyrelsen till annat organ eller tjänsteman och fortsatt närvaro- och yttranderätt för ersättare vid styrelsesammanträden.
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Budgeten som föreslås innebär kostnader om 30.352.000 euro och kommunandelar om 25.626.000 euro varav Jomalas del uppskattas till 4.265.000
euro. Budgeten innehåller fortsatt högre kostnader för köp av tjänster och
personal än vad Jomala kommun har önskat.
Gällande avgifterna kan det konstateras att det är av vikt att de vinner laga
kraft och kan börja tillämpas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar ge följande direktiv till ombudet:
- Budgeten bör återremitteras för att minska kostnaderna med i storleksordningen 500.000 euro vilket delvis kan uppnås genom att inte budgetera
för att tillsätta alla inrättade tjänster.
- Övriga ärenden kan godkännas enligt förbundsstyrelsens förslag.
--Jäv:
Kommunstyrelseledamot Tommy Nordberg anmäler godkänt jäv i ärendet
på grund av konsultuppdrag för KST och deltar inte i ärendets behandling.
Diskussion:
Carina Aaltonen föreslår att det första direktivet i kommundirektörens förslag ändras enligt nedan:
- Förbundsstyrelsen bör sträva till att minska kostnaderna, vilket delvis kan
uppnås genom att inte budgetera för att tillsätta alla inrättade tjänster
från och med 1.1.2021, utan vissa vid ett senare datum eller vid behov.
Förslaget vinner inte understöd varför det förfaller.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
____________
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Dnr: DIARIET
232 §

475/20

OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER K.F.:S FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 20.11.2020, DIREKTIV TILL OMBUD

KST § 232/2.11.2020:
Oasen boende- och vårdcenter k.f. (Oasen) håller förbundsstämma
20.11.2020 kl. 12. Jomala kommuns ombud är Peggy Eriksson med Tage
Eriksson som ersättare. Gyrid Högman sitter för närvarande som ordförande
i förbundsstyrelsen. Kallelsen med tillhörande bilagor har delgivits kommunstyrelsen på intranätet 2.11.2020. I kallelsen finns följande punkter
upptagna:
13 § Sammanträdets öppnande
14 § Sammanträdets beslutförhet och laglighet
15 § Godkännande av föredragningslistan
16 § Val av protokolljusterare
17 § Budget 2021 och ekonomiplan 2022-2023
18 § Information/diskussion
19 § Sammanträdets avslutande
Sedan budgetförslaget som kommunstyrelsen gav utlåtande över genom §
189/28.9.2020 har inga inbesparingar gjorts. Kommunstyrelsens utlåtande
innehöll bland annat följande krav: Vårddygnspriserna och grundavgiften
måste ligga på 5% under 2020 års nivå.

./.

Till kommunstyrelsen har även inkommit en skrivelse från Oasens förbundsstyrelse, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 232
Representanter för Finströms kommun och Jomala kommun har diskuterat
möjligheten för Oasen att sänka sina kostnader genom att köpa in förvaltning av en medlemskommun.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar ge följande direktiv till ombudet:
- Budgeten bör återremitteras för att minska vårddygnspriser och grundavgift med 5% mot budget 2020 viktat med beläggningsgrad.
- Jomala kommuns ombud skall föreslå eller understödja följande förslag:
Att det i budgetens ”Långsiktiga målsättningar” på sidan 6 skrivs in en
sjunde punkt med lydelsen: ”Förbundsstyrelsen ska under 2021 utreda möjligheten och kostnaden för att ordna förvaltning och ledning som köptjänst
från en eller flera medlemskommuner. Utgångspunkten i arbetet ska vara att
förändringen, om ekonomiskt gynnsam, ska kunna genomföras med start
verksamhetsåret 2022.”
- Relevanta nyckeltal som kan bidra till att hitta effektiviseringar bör tillfogas budgeten.
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Diskussion:
Carina Aaltonen föreslår att den första punkten i kommundirektörens förslag stryks. I övrigt i enlighet med kommundirektörens förslag.
Förslaget vinner inte understöd varför det förfaller.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
___________
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SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Sammanträdet avslutas kl. 17.43.

./.

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: 225, 226, 227, 229, 231, 232.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 223, 224, 228, 230.
Enligt 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: 223, 224, 228, 230.
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 den sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet
finns tillgängligt på kommunens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla.
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 den sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt
på kommunens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla.
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 Avgift
Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2
§ i lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260 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 justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2
§ i lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260 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 justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2
§ i lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften för en enskild i marknadsdomstolen 510 euro och för en juridisk person antingen 2 050 euro,
4 100 euro eller 6 140 euro beroende på upphandlingens värde.
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