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28 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammanträdet inleds kl. 19.00.

NAMNUPPROP
Vid namnuppropet är 11 ordinarie ledamöter närvarande. Harry Jansson, 
Annika Hambrudd, Annette Holmberg-Jansson, Fredrik Karlström, Roger 
Eriksson och Tage Eriksson har anmält förhinder. Harry Jansson ersätts av 
Ann Skogberg, Annika Hambrudd ersätts av Kaj Rösgren, Annette 
Holmberg-Jansson ersätts av Markus Metsola, Fredrik Karlström ersätts av 
André Karring, Roger Eriksson ersätts av Michell Lemmouh och Tage 
Eriksson ersätts av Monica Bengtz.
Sålunda är sammanlagt 17 ledamöter närvarande vid uppropet.

SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET
Kommunfullmäktige konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört.

PROTOKOLLJUSTERING
Till protokolljusterare utses René Janetzko och Dennis Jansson.

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Föredragningslistan godkänns enhälligt, dock så att punkt 3. ”Diskussion 
om framtidsfrågor för Jomala kommun” under Anmälningsärendena avförs 
från listan. 
_______________
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29 § ANMÄLNINGSÄRENDEN

Till kommunfullmäktige har delgetts:
1. Kommunstyrelsens beslut § 115/10.6.2021 om prioritetsordning vad 
gäller åtgärder för kommunens grusvägar. 
2. Kommunstyrelsens beslut § 116/10.6.2021 om kostnadsunderlag för 
belysning längs med befintlig GC-led Solberget – Lemströms kanal. 

BESLUT:
Antecknas till kännedom.
_______________
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Dnr: DIARIET     152/21     

30 § BOKSLUT 2020

KST § 107/10.5.2021:
Av 67 § kommunallagen (ÅFS 1997:73) framgår: 

”Om kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut gäller, 
utöver vad som bestämts i denna lag, i tillämpliga delar vad som stadgas i 
bokföringslagen (FFS 1336/1997)”.

I enlighet med 68 § kommunallagen är kommunens räkenskapsperiod ett 
kalenderår. Styrelsen ska göra upp ett bokslut för varje räkenskapsperiod 
och överlämna bokslutet till fullmäktige före utgången av juni månad året 
efter räkenskapsperioden. I bokslutet ska ingå en resultaträkning, en 
balansräkning, en finansieringsanalys och bilagor till dem samt en översikt 
över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse.

En kommun som på det sätt som avses i bokföringslagen har 
bestämmanderätt i en annan bokföringsskyldig ska göra upp en 
koncernbalansräkning, som med bilagor tas in i bokslutet. Då 
koncernbalansräkningen görs upp ska bokföringslagen i tillämpliga delar 
iakttas. Bokslutet ska undertecknas av styrelseledamöterna och 
kommundirektören.

I verksamhetsberättelsen ska styrelsen redogöra för hur de mål för 
verksamheten och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts samt för 
väsentliga frågor som gäller kommunens förvaltning, ekonomi och 
koncernbokslut och som inte redovisas i resultaträkningen eller 
balansräkningen.

I enlighet med 70 § kommunallagen ska styrelsen, när 
verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av 
räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin. I enlighet med 
77 § 2 mom. kommunallagen ska de redovisningsskyldiga, om fullmäktige 
så beslutar, beviljas ansvarsfrihet.  

Bokslut inklusive verksamhetsberättelse har uppgjorts, enligt bilaga:
./. Bilaga A – KST § 107

Ekonomichefen är inkallad som sakkunnig.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna bokslutet för 2020 samt underteckna 
handlingarna och överlämnar bokslutet för revision och slutgiltigt 
godkännande till kommunfullmäktige. Med anledning av resultatet och 
framtida investeringsbehov föreslår kommunstyrelsen att årets överskott om 
1 320 985 euro förs mot det fria egna kapitalet.



J O M A L A   K O M M U N Sida 5 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige 22.6.2021 kl. 19:00

Protokolljustering: 

Kommunfullmäktige ska även besluta om eventuell ansvarsfrihet för de 
redovisningsskyldiga.

Handlingarna överlämnas till revisorerna för slutrevision den 18-19 maj 
2021.

BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

KST § 113/10.6.2021:
Slutrevision har hållits 18-19 maj 2021. Revisorerna har önskat ändringar 
av teknisk karaktär som påverkar tabellerna i bokslutet. En uppdaterad 
version av bokslutet har därför tagits fram. Ändringarna påverkar inte 
resultatet. 

Uppdaterat bokslut inklusive verksamhetsberättelse, enligt bilaga:
./. Bilaga B – KST § 113

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna det uppdaterade bokslutet för 2020 
samt underteckna handlingarna och överlämnar bokslutet för revision och 
slutgiltigt godkännande till kommunfullmäktige. Med anledning av 
resultatet och framtida investeringsbehov föreslår kommunstyrelsen att 
årets överskott om 1 320 985 euro förs mot det fria egna kapitalet.

Kommunfullmäktige ska även besluta om eventuell ansvarsfrihet för de 
redovisningsskyldiga.

BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

KFG § 30/22.6.2021:
Revisorerna har i sin revisionsberättelse, daterad 11.6.2021, förordat att de 
redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet.

Ekonomichefen är inkallad som sakkunnig.

BESLUT:
Kommunstyrelsens förslag godkänns. Kommunfullmäktige beslutar vidare 
att bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.
_______________
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Dnr: DIARIET     206/20     

31 § FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV GRUNDAVTAL SÖDRA ÅLANDS 
HÖGSTADIESDISTRIKT KF

KST § 117/10.6.2021:
Förbundsfullmäktige för Södra Ålands högstadiedistrikt har behandlat en 
ändring av grundavtalet för kommunalförbundet. Ett antal ändringar kan 
konstateras, bland annat att förbundet byter namn till Södra Ålands 
Utbildningsdistrikt.

Inför förbundsfullmäktiges möte behandlades förslaget till nytt grundavtal i 
Jomala kommunstyrelse (§ 85/12.4.2021) och följande konstaterades då:

Då grundavtalet ändrades förra gången behandlades det i Jomala 
kommunstyrelse § 138/17.8.2020 och då framförde kommunstyrelsen att det 
i grundavtalsförslaget inte var stadgat hur kostnader för kanslifunktion, 
elevvård eller datanätverk ska fördelas. Gällande kanslifunktion ansåg 
kommunstyrelsen att fördelningen bör ta i beaktande faktisk fördelning av 
arbetsbelastning, inte bara utgå från elevantal. Dessa synpunkter gäller 
även detta nya grundavtalsförslag och förlaget bör alltså återremitteras.

Vid förbundsfullmäktiges möte förde Jomalas representant fram detta men 
förslaget fick inget understöd. Det framkommer inte helt tydligt ur 
protokollet att förbundsfullmäktige godkände grundavtalsförslaget eftersom 
det endast står att beslut är ”enligt förslag” och förbundsstyrelsens beslut 
(som ju är förslaget) var att ”skicka det vidare till förbundsfullmäktige för 
behandling”. Det är dock en rimlig tolkning att förbundsfullmäktige mot 
Jomalas vilja omfattade förslaget.

För att grundavtalsförändringen skall börja gälla krävs att den godkänns i en 
majoritet av medlemskommunernas kommunfullmäktige. 

Protokollsutdrag från förbundsfullmäktige 29.4.2021, enligt bilaga:
./. Bilaga A – KST § 117

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att inte godkänna 
ändringen av grundavtalet för Södra Ålands högstadiedistrikt med 
hänvisning till att kostnadsfördelningen inte är rättvis.

BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

KFG § 31/22.6.2021:
BESLUT: 
Kommunstyrelsens förslag godkänns. 
_______________
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Dnr: DIARIET     141/21     
32 § SAMVERKANSAVTAL OM BOENDESERVICE MED ÅHS

KST § 120/10.6.2021:
Äldreomsorgschefens beredning: 
Kommunen har 4.5.2021 mottagit ett förslag till samverkansavtal om 
boendeservice med Ålands hälso- och sjukvård. Förslaget har tagits fram av 
projektledare Susanne Lehtinen på uppdrag finansierat av landskapet. 
Förslag till samverkansavtal, enligt bilaga:

./. Bilaga A – KST § 120

Till följd av lagändringar som trädde i kraft 1.1.2021 ska samverkansavtal 
med ÅHS ingås enligt 69 § landskapslagen (ÅFS 2020:12) om socialvård 
och 19 a § landskapslag (ÅFS 2011:114) om hälso- och sjukvård. Genom 
det lagstadgade samverkansavtalet ska parterna komma överens om 
gemensamma mål för de samordnade tjänsterna, ansvarsfördelningen och 
övergripande rutiner för samarbetet. Syftet är att ÅHS tjänster och övrig 
socialvård och omsorg vid serviceboenden ska bilda en funktionell helhet 
för klienten. Avtalet föreslås träda i kraft 1.6.2021 och gälla tillsvidare med 
årliga utvärderingar. 

Kommunens ansvar, främst kopplat till vård och omsorg, regleras i punkt 6 
i avtalet. ÅHS ansvar, främst kopplat till rehabiliteringstjänster och hälso- 
och sjukvårdstjänster, regleras i punkt 7 i avtalet. Samverkansavtalet behövs 
även om Jomala kommun inte har egna dygnet runt-boenden eftersom 
avtalet även omfattar boendeservice i hemmet. I avtalet ingår även ett 
uppdrag att se över möjligheterna till hemrehabilitering, vilket i Jomala 
kunde ske i samarbete med kommunens aktivitetskoordinator. 

Äldreomsorgschefen förordar:
Att kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att 
samverkansavtalet enligt bilaga A godkänns och att kommundirektören 
befullmäktigas att underteckna avtalet. 

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att 
samverkansavtalet enligt bilaga A godkänns och att kommundirektören 
befullmäktigas att underteckna avtalet. 

BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

KFG § 32/22.6.2021:
BESLUT: 
Kommunstyrelsens förslag godkänns. 
_______________
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33 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Sammanträdet avslutas kl. 19:50.
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B E S V Ä R S A N V I S N I N G

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: 29, 33.

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Kommunalbesvär får 
framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas 
av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. Ändring i ett beslut med anledning av ett 
rättelseyrkande 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: 28, 30, 31, 32.

Besvärstid är inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av 
beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes eller tre dagar efter att ett e-postmeddelande 
med beslutet skickades, 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.

Avgift

Hos den som söker ändring genom besvär till förvaltningsdomstolen kan det tas ut en 
rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015).

mailto:aland.fd@om.fi
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FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

Förvaltningsbesvär får anföras av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel 
direkt påverkas av beslutet samt av den som har besvärsrätt enligt särskilda bestämmelser i lag. 

Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22 101 MARIEHAMN
E-post: aland.fd@om.fi

Paragrafer i protokollet: -

Besvärstid är inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju 
dagar efter dagen då brevet avsändes eller tre dagar efter att ett e-postmeddelande med beslutet 
skickades, om inte något annat påvisas.

Besvärsskrift

I besvärsskriften ska uppges
- det beslut i vilket ändring söks
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- grunderna för att beslutet bör ändras
- vad besvärsrätten grundar sig på, om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden 

själv
- ändringssökandens namn, postadress och kontaktuppgifter

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som för hans eller 
hennes talan. Om talan förs av ombud ska också dennas kontaktuppgifter uppges. 

Till besvärsskriften ska fogas det överklagade beslutet med besvärsanvisning, utredning om när 
ändringssökanden har fått del av beslutet och de handlingar som ändringssökanden åberopar som 
stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till besvärsmyndigheten. 

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

Hos den som söker ändring genom besvär till förvaltningsdomstolen kan det tas ut en 
rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015).

mailto:aland.fd@om.fi
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