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34 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 

 
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
Sammanträdet inleds kl. 19.00. 

 
NAMNUPPROP 

Vid namnuppropet är 15 ordinarie ledamöter närvarande. Marie Ekholm 

och Niklas Rajamäki har anmält förhinder. Marie Ekholm ersätts av Jani 

Sjölund. Niklas Rajamäki ersätts av Sarah Holmberg. Sålunda är samman-

lagt 17 ledamöter närvarande vid uppropet. 

 
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunfullmäktige konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört. 

 
PROTOKOLLJUSTERING 

Till protokolljusterare utses Sarah Holmberg och Hanna Segerström. 

 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan godkänns enhälligt oförändrad. 
_______________ 
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35 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

Till kommunfullmäktige har delgetts: 

1. Ett medborgarinitiativ har inkommit till kommunen. Initiativet har besva-

rats genom kommunstyrelsens beslut § 153/19.8.2019. 

2. Ålands landskapsregering har 12.6.2019 inkommit med utbildningsby-

råns beslut nr 138 U2 gällande justering av den särskilda landskapsandelen 

för grundskolans driftskostnader 2019. 

3. Enligt den senaste befolkningsstatistiken från ÅSUB hade Jomala kom-

mun 5 176 invånare 30.6.2019. Detta är en ökning med 144 invånare under 

2019.  

 

BESLUT: 

Antecknas till kännedom. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     376/19      

 

36 § ANHÅLLAN OM TIDIGARELÄGGNING AV INVESTERING, 

RÄDDNINGSFÖRVALTNINGEN 

 

KST § 159/19.8.2019: 

Efter den torra sommaren 2018 framkom behovet av tillgång till ytterligare 

vattenresurser och i ekonomiplan för 2020 och 2021 har medel upptagits för 

ändamålet. För att i god tid innan sommaren 2020 kunna ha i drift en tank-

modul för vattentransport anhåller räddningsförvaltningen om att tidigare-

lägga investeringsanslaget 87204 Släckningsbil om 45 000 euro till 2019. 

 

Räddningschefen förordar: 

Att kommunstyrelsen beslutar föreslå till kommunfullmäktige att investe-

ringsanslaget 87204 Släckningsbil om 45 000 euro tidigareläggs till 2019. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå till kommunfullmäktige att investerings-

anslaget 87204 Släckningsbil om 45 000 euro tidigareläggs till 2019.   
 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 36/27.8.2019: 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     364/19      

 

37 § TAXA FÖR PLOGNING AV PRIVATA VÄGAR 2020 

 

KST § 144/19.8.2019: 

Plogningsavgiften föreslås hållas oförändrad. 

Avgiften baserar sig på vägsträckans längd enligt följande: 

 

0   - 100 m  78,35 euro 

101 - 200 m  85,89 euro 

201 - 500 m  93,31 euro  

över 500 m  130,71 euro 

 

Vägsträckans längd utgör avståndet från allmän väg till berörd fastighets 

vändplan. Såvida fråga är om enskild väg, som är gemensam för flera fas-

tigheter, debiteras dels en avgift av väglaget eller om väglag inte finns av 

den vägintressent som anmält om plogningen och dels en särskild avgift av 

varje fastighetsägare som önskar få sin egen infart plogad. I så fall är fas-

tighetsägarens avgift 22,49 euro. Förslag till taxa för plogning av privata 

vägar 2020, enligt bilaga: 

./. Bilaga A – KST § 144 

 

Avslutningsvis föreslås att kommunen fastställer taxan att gälla fr.o.m. den 

15 november 2019. 

 

Tekniska chefen förordar:  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att taxa för plogning av 

privata vägar för 2020 fastställs enligt Bilaga A och börjar gälla från och 

med den 15 november 2019. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att taxa för plogning av 

privata vägar för 2020 fastställs enligt Bilaga A och börjar gälla från och 

med den 15 november 2019. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 37/27.8.2019: 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     675/18      

 

38 § GEMENSAM RÄDDNINGSMYNDIGHET PÅ ÅLAND, AVTALS-

FÖRSLAG 

 

KST § 305/17.12.2018: 

Den gemensamma räddningsnämnden för Ålands landskommuner (RÅL) 

har 26.11.2018 inkommit med protokoll från diskussionsmöte 20.11.2018 

angående en för Åland gemensam räddningsmyndighet. Ett avtalsförslag 

har omfattats för en gemensam räddningsmyndighet på Åland och RÅL be-

gär nu in synpunkter över förslaget. Eventuella synpunkter ska lämnas in 

senast 31.1.2019. Ifall inte några väsentligt avvikande synpunkter inkom-

mer överlämnas avtalsförslaget därefter till Mariehamns stad och kommu-

nerna för fortsatt hantering och slutligt godkännande. Protokoll och avtals-

förslag, enligt bilaga: 

                    ./. Bilaga A – KST § 305  

 

Avtalsförslaget har utarbetats av den av kommunerna tillsatta arbetsgruppen 

för att utreda möjligheterna till att på frivillig väg upprätta en gemensam 

räddningsmyndighet och nämnd på Åland. Enligt förslaget upprättas en 

räddningsmyndighet med en gemensam nämnd där Mariehamns stad är 

värdkommun. Räddningsmyndigheten ska handha och ansvara för all den 

verksamhet som enligt lag ankommer på kommunens räddningsmyndighet 

och övriga överenskomna uppgifter. Den gemensamma nämnden ska ha sju 

ledamöter med personliga ersättare. Jomala kommun tilldelas en ledamot 

och får även rätt att utse vice ordförande. Kostnaderna för räddningsmyn-

digheten och den gemensamma nämnden fördelas mellan avtalskommuner-

na enligt antal invånare per 1.1 aktuellt verksamhetsår enligt en enhetlig 

mall.  

 

Jomala kommun har haft en framträdande roll i utarbetandet av avtalsför-

slaget i arbetsgruppen. Förvaltningen har därför inga synpunkter att lämna 

gällande förslaget.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar meddela att Jomala kommun stödjer avtalsför-

slaget enligt Bilaga A och att kommunen inte har några andra synpunkter 

att framföra.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 145/19.8.2019: 

Mariehamns stadsfullmäktige har 18.6.2019 beslutat att godkänna förslaget 

till avtal om gemensam räddningsmyndighet och gemensam nämnd att gälla 

senast från och med 1.1.2020 och beslutat bjuda in övriga kommuner att 

delta i samarbetet. Stadsfullmäktige har även beslutat att bemyndiga be-

rörda enheter inom Mariehamns stads organisation att vidta förberedande 
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åtgärder som föranleds av avtalet. Mariehamns stadsfullmäktiges beslut av 

18.6.2019, enligt bilaga: 

                   ./.                     Bilaga B – KST § 145 

 

Av stadsfullmäktiges beslut framgår inte svar på de frågor som ställdes vid 

diskussionsmötet angående en för Åland gemensam räddningsmyndighet 

23.5.2019. Protokollet från diskussionsmötet 23.5.2019 finns med som bi-

laga till stadsfullmäktiges beslut av 18.6.2019.  

 

RÅL har 11.7.2019 enhälligt beslutat att inte rekommendera sina medlems-

kommuner att ingå i det föreslagna myndighetssamarbetet. Beslut av 

11.7.2019, enligt bilaga:  

                   ./.                     Bilaga C – KST § 145 

 

Mariehamns stads infrastrukturdirektör har 2.8.2019 och 12.8.2019 inkom-

mit med svar på frågorna från diskussionsmötet 23.5.2019 och hoppas i och 

med detta att alla kommuner är beredda att gå in för det aktuella samarbetet, 

enligt bilaga: 

                   ./.                     Bilaga D – KST § 145 

 

Mariehamns stads infrastrukturdirektör har 2.8.2019 vidare inkommit med 

synpunkter och förtydliganden till följd av RÅL:s möte 11.7.2019. Inform-

ation av 2.8.2019 till följd av RÅL:s möte 11.7.2019, enligt bilaga: 

                   ./.                     Bilaga E – KST § 145 

 

I och med att Mariehamns stad nu intygat att lokaliseringen av en eventuell 

gemensam räddningsmyndighet kommer att vara tekniska verken måste alla 

frågor som ställdes vid det gemensamma mötet 23.5.2019 anses besvarade. 

Representanter för Jomala kommun och Mariehamns stad kommer 

30.8.2019 att ha en avstämning vad gäller en eventuell gemensam rädd-

ningsmyndighet. 

 

Det bör poängteras att ifall inte alla medlemskommuner i RÅL godkänner 

förslaget till avtal om gemensam räddningsmyndighet och gemensam 

nämnd är uppsägningstiden för det gällande avtal Jomala kommun har som 

värdkommun i RÅL årsskiftet som följer nio månader efter uppsägnings-

meddelandet. Detta medför i praktiken att Jomala kommun är bunden av 

avtalet hela 2020 ifall inte alla medlemskommuner i RÅL godkänner för-

slaget till avtal om gemensam räddningsmyndighet och gemensam nämnd. 

Gällande avtal om räddningsområde Ålands landskommuner ingånget 

16.8.2010, enligt bilaga: 

 ./.                  Bilaga F – KST § 145 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att godkänna förslaget till 

avtal om gemensam räddningsmyndighet och gemensam nämnd som fram-

går av Bilaga B. Kommundirektören befullmäktigas även slutligt utforma 

och ingå avtalet samt praktiskt hantera när avtalet ska träda ikraft och när 
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den gemensamma räddningsmyndigheten och gemensamma nämnden ska 

inleda sin verksamhet.  

 

Kommunstyrelsen beslutar även föreslå för fullmäktige att avtalet om rädd-

ningsområde Ålands landskommuner ingånget 16.8.2010 enligt Bilaga F 

sägs upp så att det slutar gälla senast 31.12.2020.   

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 38/27.8.2019: 

BESLUT: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att bordlägga ärendet till kommun-

fullmäktiges nästa sammanträde.  

___________ 
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Dnr: DIARIET     314/19      

 

39 § TILLFÄLLIG GEMENSAM INTEGRATIONSSAMORDNARE 

 

KST § 54/6.3.2018 

Kommunfullmäktige beslöt genom § 5/16.1.2018 att ånyo ta emot en sam-

maboende kvotflyktingfamilj bestående av fyra till fem personer under 

2018. Genom beslutet har en lägenhet reserverats i Allégården. 

 

Beslutet innebar också att flyktingmottagningen ska samordnas med övriga 

aktuella kommuner och att frågan om ”vilken kommun som ska vara hu-

vudman för den gemensamma tillfälliga tjänsten som integrationssamord-

nare behöver utredas närmare samt sedan avgöras av kommunstyrelsen och 

om möjligt hanteras inom budgeterade medel”. 

 

Fullmäktige beslöt även i det fallet att kommunen inte blir tilldelad någon 

kvotflyktingfamilj inom tre månader (d.v.s. inom april månad) så ska ären-

det beredas på nytt för att möjliggöra mottagande av asylflyktingar. I övrigt 

hänvisas till beredningen av ärendet om mottagning som gjordes till kom-

munstyrelsens sammanträde 18.12.2017. 

 

Enligt uppgifter från migrationschef Kalle Myllymäki vid NTM-centralen i 

Egentliga Finland så bereder inrikesministeriet under vintern 2018 hur årets 

kvot ska fördelas mellan kommunerna. 

 

Frågan om samarbete kring en gemensam tillfällig tjänst som integrations-

samordnare har diskuterats på tjänstemannanivå mellan Finström, Lemland 

och Jomala. Senast på möte i Finström 7.2.2018 och planen är följande: 

 

Jomala initierar frågan om samarbete genom en förfrågan till Finströms 

kommun och Lemlands kommun för att efterhöra intresse och vilja till sam-

arbete kring en gemensam tillfällig personalresurs samt vem som kan vara 

huvudman. Under förutsättning att alla tre kommuner blir tilldelade de 

kvotflyktingar som respektive kommun beslutat sig kunna ta emot så be-

döms resursbehovet vara en heltidstjänst under 3 + 12 månader (planerings- 

och förberedande tid + det direkta integrationsarbetet med familjerna). 

 

Jomala kommun överväger att, ifall kommunen inte blir tilldelade kvotflyk-

tingar, ta emot flyktingar som beviljats asyl i Finland. Det är bra om Fin-

ströms kommun och Lemlands kommun meddelar om de också överväger 

detta och har intresse av en gemensam flyktingsamordnare även i det fallet. 

 

Socialchefen förordar: 

Med hänvisning till beredningen ovan föreslås att kommunstyrelsen sänder 

en förfrågan till Finström och Lemlands kommun för att efterhöra intresse 

och vilja till samarbete kring en gemensam tillfällig tjänst som integrations-

samordnare samt förslag på vilken kommun som kan vara huvudman. Svar 
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önskas om möjligt senast 22.3.2018 för att kunna återuppta ärendet på 

kommunstyrelsens följande sammanträde 3.4.2018. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar, med hänvisning till det som framkommer ovan, 

att översända en förfrågan till Finströms och Lemlands kommun för att ef-

terhöra intresse och vilja till samarbete kring en gemensam tillfällig tjänst 

som integrationssamordnare samt förslag på vilken kommun som kan vara 

huvudman. Svar önskas om möjligt senast 22.3.2018 för att kunna återuppta 

ärendet på kommunstyrelsens följande sammanträde 3.4.2018. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 106/14.5.2018: 

De båda tillfrågade kommunerna, Finströms kommun och Lemlands kom-

mun, har återkommit med positivt besked avseende Jomala kommuns in-

tresseförfrågan om en gemensam tillfällig integrationssamordnare. Från 

båda kommuner har dessutom önskemål om att Jomala kommun är huvud-

man framförts. 

 

Finströms kommuns invånarnämnds beslut av 26.3.2018 angående en ge-

mensam tillfällig integrationssamordnare, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 106 

 

Lemlands kommuns socialnämnds beslut av 5.4.2018 angående en gemen-

sam tillfällig integrationssamordnare, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 106 

 

Jomala kommun har i slutet av mars fått besked från NTM-centralen om att 

Åland kommer få ta emot 27 kvotflyktingar under 2018, varav 15 kvotflyk-

tingar är reserverade till Mariehamns stad som har ett fortlöpande avtal med 

NTM-centralen. Resterande 12 kvotflyktingar kommer att fördelas på Fin-

ström, Lemland och Jomala. Preliminär tidsplan är att mottagandet sker i 

oktober-november 2018. Då det är sannolikt att Jomala, Finström och Lem-

land alla tre får ta emot kvotflyktingar till hösten finns det förutsättningar 

att gå vidare med förslaget om en gemensam tillfällig befattning som integ-

rationssamordnare. 

 

Tjänstemän från de tre kommunerna har träffats för att diskutera hur en ge-

mensam befattning kan utformas. Ett önskemål är att Jomala kommun, med 

erfarenhet från tidigare flyktingmottagande, åtar sig rollen som huvudman 

och därmed även är den som tillhandahåller kontorsplats, lämplig IT-

utrustning och annan nödvändig utrustning. Kostnaderna för befattningen 

föreslås delas lika så att vardera kommun betalar en tredjedel. Under förut-

sättning att alla tre kommuner blir tilldelade de kvotflyktingar som NTM-

centralen nu meddelat om bedöms resursbehovet vara en heltidstjänst under 

15 månader. Jomala kommun har möjlighet att vara huvudman, även om det 
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enda lediga kontorsutrymmet på kansliet är ett relativt litet rum beläget 

bakom receptionen. Det bedöms dock som att integrationssamordnaren rela-

tivt ofta kommer jobba ute på fältet i samband med de nyanländas besök till 

andra myndigheter och instanser. Eventuella möten som integrationssam-

ordnaren behöver hålla kan ske i socialförvaltningens mötesrum. För möten 

med de kvotflyktingar som tas emot i de andra kommunerna finns mötes-

rum att tillgå i respektive kommun. 

 

Jomala kommun har tagit fram ett förslag till avtal för tillfällig gemensam 

integrationssamordnare samt förslag till arbetsbeskrivning för integrations-

samordnaren. Avtalsförslaget är tidsbundet till och med den 31 december 

2019 och baserar sig på att Jomala kommun är huvudman. Den årliga betal-

ningsandelen föreslås uppgå till en tredjedel vardera för avtalsparterna i en-

lighet med redovisade kostnader. Arbetsbeskrivningen, vilken utgör en bi-

laga till avtalet, antas av kommundirektören efter att kommunstyrelsen har 

beslutat om att godkänna en tillfällig befattning som integrationssamord-

nare och avlöning för befattningen. Förslag till avtal för tillfällig gemensam 

integrationssamordnare, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga C – KST § 106 

 

Enligt 74 § förvaltningsstadgan fastställer kommunstyrelsen personalens 

löner. En arbetsvärdering har gjorts i samråd med personalchefen 3.5.2018. 

Befattningen bedöms tillhöra lönesättningspunkten 04SOS050. Projektan-

ställningen för integrationssamordnaren avviker dock från lönesättnings-

punkten då det är ett krävande och självständigt uppdrag. Arbetsutvärdering 

omfattande förslag till lönejustering, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga D – KST § 106 

 

Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut § 5/16.1.2018 och då det 

inte finns några budgeterade medel för en integrationssamordnare 2018, 

hanteras kostnader hänförliga till befattningen som integrationssamordnare i 

första hand inom socialförvaltningens rambudget och i andra hand söks 

kommunstyrelsens dispositionsmedel i slutet av året.  

 

För att Jomala kommun ska åta sig rollen som huvudman krävs att både 

Finströms kommun och Lemlands kommun köper tjänsten. Det är önskvärt 

att integrationssamordnaren tillträder innan kvotflyktingarna anländer till 

Åland, för att hinna med nödvändiga förberedelser. Detta innebär att frågan 

måste prioriteras för att ett avtal mellan Jomala kommun, Finströms kom-

mun och Lemlands kommun ska komma tillstånd och rekryteringen därefter 

påbörjas. 

 

Socialchefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar att Jomala kommun åtar sig rollen som huvud-

man för en gemensam tillfällig befattning som integrationssamordnare un-

der förutsättning att både Lemlands kommun och Finströms kommun köper 

tjänsten. Kommunstyrelsen beslutar vidare att godkänna avtal för tillfällig 

gemensam integrationssamordnare enligt Bilaga C och översänder det till 
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avtalsparterna för godkännande. Kommunstyrelsen befullmäktigar social-

chefen att slutligt utforma och ingå avtalet. Kommunstyrelsen beslutar fast-

ställa den uppgiftsrelaterade lönen för integrationssamordnaren enligt Bi-

laga D. Kommundirektören ges i uppdrag att slutligt utforma och anta en 

arbetsbeskrivning för den tillfälliga integrationssamordnaren. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att Jomala kommun åtar sig rollen som huvud-

man för en gemensam tillfällig befattning som integrationssamordnare un-

der förutsättning att både Lemlands kommun och Finströms kommun köper 

tjänsten.  

 

Kommunstyrelsen beslutar även godkänna en tillfällig befattning i arbetsav-

talsförhållande som integrationssamordnare. Befattningen ska vara på viss 

tid fram tills den 31 december 2019. Befattningen placeras under socialför-

valtningen med socialchef som närmsta förman. Kommunstyrelsen fastslår 

att lön för befattningen utgår enligt lönegrupp 04SOS050 i det allmänna 

kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för landskapet Åland med 

den lönejustering som framkommer efter utför arbetsutvärdering enligt Bi-

laga D. 

 

Kostnader hänförliga till befattningen som integrationssamordnare hanteras 

i första hand inom socialförvaltningens rambudget och i andra hand söks 

kommunstyrelsens dispositionsmedel i slutet av året. 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att godkänna avtal för tillfällig gemensam 

integrationssamordnare enligt Bilaga C och översänder det till avtalsparter-

na för godkännande. Kommunstyrelsen befullmäktigar socialchefen att slut-

ligt utforma och ingå avtalet. Kommundirektören ges i uppdrag att slutligt 

utforma och anta en arbetsbeskrivning för den tillfälliga integrationssam-

ordnaren. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

 

KST § 112/3.6.2019: 

Jomala kommun har fungerat som huvudman för den gemensamma tillfäl-

liga befattningen som integrationssamordnare. Avtal har upprättats med del-

tagande kommunerna Finström och Lemland. Camilla Häggblom anställdes 

som integrationssamordnare 3.9.2018 för 15 månader eller som längst till 

och med 31.12.2019. Planeringen för mottagandet startade omedelbart och 

de tre flyktingfamiljerna kom samtidigt till Åland 23.10.2018. Jomala 

kommuns socialförvaltning har sedan 18.6.2018  hållit 7 samarbetsmöten 

med Finström och Lemland för att utbyta information och samordna insat-

serna. Till stöd i arbetet har också varit landskapsregeringens integrations-

projekt ”En Säker Hamn” där också Jomala kommun är deltagande part se-

dan november 2018. 
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Mottagandet har fungerat mycket bra och den gemensamma integrations-

samordnaren har hittills haft mycket att göra för att koordinera alla insatser 

för familjerna. Konceptet med en gemensam befattning har varit lyckad en-

ligt socialförvaltningens bedömning. Vid det senaste samarbetsmötet 

13.5.2019 diskuterades eventuellt behov av en begränsad förlängning, möj-

ligtvis för ett halvår. Samarbetsmötet enades om att var kommun för sig tit-

tar på ett eventuellt behov och att frågan lyfts genom att socialförvaltningen 

i Jomala bereder ärendet till kommunstyrelsen och föreslår att en förfrågan 

sänds till Finström och Lemlands kommuner om det finns behov av en 

eventuell förlängning av samarbetet.  

 

Kan även noteras att de kalkylerade ersättningarna för kvotflyktingarna ut-

betalas från UF-centret under 4 års tid medan tolktjänster ersätts så länge 

det behövs, d.v.s. utan bortre tidsgräns. 

 

Socialchefen förordar: 

Med hänvisning till beredningen ovan föreslås att kommunstyrelsen sänder 

en förfrågan till Finström och Lemlands kommun för att efterhöra om det 

eventuellt finns behov av att förlänga samarbetet kring den gemensamma 

tillfälliga befattningen som integrationssamordnare. Svar önskas om möjligt 

senast 9.8.2019 för att kunna återuppta ärendet på kommunstyrelsens sam-

manträde 19.8.2019. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Med hänvisning till beredningen ovan beslutar kommunstyrelsen sända en 

förfrågan till Finströms och Lemlands kommun för att efterhöra om det 

eventuellt finns behov av att förlänga samarbetet kring den gemensamma 

tillfälliga befattningen som integrationssamordnare. Svar önskas om möjligt 

senast 9.8.2019 för att kunna återuppta ärendet på kommunstyrelsens sam-

manträde 19.8.2019. Kommunstyrelsen beslutar även tillfråga Mariehamns 

stad om de har intresse av att delta i samarbetet. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 

KST § 146/19.8.2019: 

Finströms invånarnämnd har genom § 49/18.6.2019 behandlat förfrågan 

och ställer sig positiv till att förlänga arrangemanget då man från deras sida 

bedömer att behov finns för ytterligare 6 månader, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga E – KST § 146 

 

Lemlands socialnämnd har genom § 77/13.6.2019 behandlat frågan och 

ställer sig positiv till att förlänga samarbetsavtalet i enlighet med nuvarande 

modell, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga F – KST § 146 

 

Mariehamns stads socialdirektör har muntligen tackat nej till samarbetsför-

frågan. 
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Socialförvaltningens sammantagna bedömning tillsammans med Lemlands 

och Finströms kommun är att behov finns för en begränsad förlängning av 

den gemensamma tillfälliga befattningen som integrationssamordnare. 

Målsättningen med arbetet under perioden är att vägleda familjerna till 

självständighet. 

 

Socialchefen förordar: 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslås att avtalet med Finström och 

Lemland om den gemensamma tillfälliga befattningen som integrations-

samordnare förlängs till och med 30.6.2020 med Jomala kommun som hu-

vudman. Kostnaderna och intäkterna beaktas i budget för 2020. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att avtalet med Finströms 

kommun och Lemlands kommun om den gemensamma tillfälliga befatt-

ningen som integrationssamordnare med Jomala kommun som huvudman 

förlängs till och med 30.6.2020. Socialchefen befullmäktigas slutligt ut-

forma och underteckna det förlängda avtalet.  

 

Kostnaderna och intäkterna vad gäller den gemensamma tillfälliga befatt-

ningen som integrationssamordnare ska beaktas i budgeten för 2020.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 39/27.8.2019: 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     366/19      

 

40 § TILLFÄLLIGT SAMARBETSAVTAL GÄLLANDE BARNSKYDD 

 

KST § 147/19.8.2019 

Socialnämnden i Mariehamn beslöt genom § 90/28.11.2018 att säga upp 

barnskyddssamarbetsavtalet per 31.12.2019 och stadens ambition var att 

parterna under 2019 skulle överenskomma om nya principer för samarbetet 

gällande barnskydd i enlighet med kommande socialvårdslag. Man noterade 

även i beslutet att ”såvida ingen överenskommelse kan nås upphör avtalet 

att gälla 31.12.2019”, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 147 

 

Ännu hösten 2018 avsåg landskapsregeringen att det nya socialvårdslag-

stiftningspaketet skulle träda i kraft 1.1.2020, men det har nu framflyttats 

till preliminärt 1.1.2021. Det ursprungliga motivet att säga upp avtalet före-

ligger inte längre för 2020. Den nya tidtabellen medför att det anses som 

mest ändamålsenligt att förlänga barnskyddssamarbetsavtalet att gälla för 

2020. Stadens socialledning har bjudit in socialcheferna för Jomala och 

Lemland till överläggningar för att ta fram ett nytt tillfälligt samarbetsavtal 

inom barnskyddet. Första mötet hölls 23.4.2019. Från de två senaste mö-

tena, 28.5.2019 och 3.7.2019, finns minnesanteckningar, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B - KST § 147 

 

Bakgrunden till de förändringar som nu föreslås i det nya avtalet ligger 

mycket i att underlätta och förstärka det gemensamma barnskyddet under 

det kommande året. Barnskyddsenheten vid staden har under en längre tid 

haft stora utmaningar med kraftigt ökande barnskyddsanmälningar, fler ut-

redningar och fler barn/familjer som behöver stöd från barnskyddet. Samti-

digt har personalsituationen varit bekymmersam med vikarier och tillfälliga 

lösningar. För att spegla utvecklingen för Jomalas del, ges följande bild: 

 

Prestationstal Jomala           

  2014 2015 2016 2017 2018 

Antal barnskyddsanmälningar 41 33 74 104 118 

Antal anmälda barn 29 27 51 49 58 

Klienter som omfattats av åtgärder           

inom det öppna barnskyddet 34 20 23 24 24 

Antalet nya barn 12 3 19 12 24 

I eftervård 2 2 4 3 2 

Vårddygn på institution 774 1576 1118 1051 670 

Antalet barn/ungdomar på institution 5 5 6 6 3 

 

De föreslagna förändringarna i det nya avtalet är följande: 
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1. Punkt 3: 

Föreslås att första stycket stryks med hänvisning till att utarbetande av en 

ny barnskyddsplan borde ske inom ramen för den gemensamma nya orga-

nisationen KST från 1.1.2021. 

2. Punkt 5: 

Datumet för meddelande av preliminär budget ändras från den 31 augusti 

till första veckan i september. 

3. Punkt 6.1: 

Meddelande av preliminär driftsbudget ändras från den 15 augusti till 

första veckan i september. 

Tilläggs följande: På grund av den ansträngda situationen inom barnskyd-

det förstärks personalgruppen med en extra t.f. familjehandledare under 

hela året 2020. Administrationskostnaden höjs från 8,5 % till 9 %. Föl-

jande motiveringar hämtade från mötesprotokollet 3.7.2019: 

Den procentuella höjningen om 8,5 % för internhyra och allmän administ-

ration och förvaltning föreslogs av Mariehamns stad att höjas till 10 % 

med motiveringen att ökad personalstyrka innebär bl.a. ökad internhyra, 

ökad företagshälsovård och ökad personaladministration men framförallt 

för att man medvetet arbetar för att överföra vissa arbetsuppgifter från so-

cialarbetarna till administratörer så att socialarbetarna kan koncentrera sig 

på det som måste göras av socialarbetare. Från Jomala framfördes att höj-

ningen är för hög. En blygsam höjning om 0,5 % till totalt 9,0 % kan dock 

omfattas av samtliga.  

I budgeten upptas kostnader för juridisk konsultation om 10 000 euro. Al-

ternativt kunde Jomalas/Lemlands egna anställda med juridisk kompetens 

ställa sig till förfogande för konsultation till viss del. 

4. Punkt 7: 

Rapporteringen ändras till halvårsvis, i stället för kvartalsvis. 

Innehållet i rapporteringen minskar med hänvisning till att uppgifterna 

inte kan fås från Abilita-systemet utan måste tas fram manuellt, vilket 

medför extra arbete. Skrivningen om prognos ändras till att rapporten 

även ska innehålla övriga kända faktorer som kan påverka kostnaderna. 

Prognos om framtida placeringar låter sig inte göras p.g.a. arbetets natur. 

5. Ny punkt 8: 

En gemensam referensgrupp tillsätts för barnskyddet bestående av Joma-

las och Lemlands respektive socialchefer, ledande socialarbetaren för 

barnskyddet, stadens socialservicechef och socialdirektör. Referensgrup-

pen sammankommer varannan månad och stadens representanter fungerar 

som sammankallare. Referensgruppens uppgift är att ta ställning till struk-

turella frågor inom barnskyddet och utvecklingsfrågor samt bistå med 

allmänt stöd. Samtidigt ska gruppen fungera som en länk mellan de tre av-

talskommunerna.  

6. Punkt 11 (tidigare p. 10): 

Avtalet träder ikraft 1.1.2020 och gäller till 31.12.2020. Från 1.1.2021 

planeras KST starta. 

Andra stycket om uppsägning stryks då avtalet gäller endast ett år. 
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Slutligen kan sägas om förändringarna i det nya avtalet att de syftar till att 

bättre synkronisera budgetberedningen mellan kommunerna, underlätta 

rapporteringen men samtidigt förstärka samverkan mellan kommunerna ge-

nom att införa en gemensam referensgrupp. Referensgruppen föreslås hålla 

regelbundna möten varannan månad och främst utgöra ett stöd för barn-

skyddsgruppen (exempelvis i strukturella- och utvecklingsfrågor) men 

också för att förbättra informationen kring verksamheten. 

 

Förslag till nytt samarbetsavtal gällande barnskydd, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga C – KST § 147 

 

Socialchefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna det nya samarbetsavtalet gällande 

barnskydd för tiden 1.1 – 31.12.2020 enligt Bilaga C. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att godkänna det nya 

samarbetsavtalet gällande barnskydd för tiden 1.1 – 31.12.2020 enligt Bi-

laga C. Socialchefen befullmäktigas att slutligt utforma och underteckna av-

talet.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 40/27.8.2019: 

BESLUT: 

Kommunstyrelsens förslag godkänns. 

___________ 
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Dnr: DIARIET     351/19      

 

41 § KOMMUNAL CENTRALVALNÄMND, BEFRIELSE OCH FYLL-

NADSVAL 

 

KST § 158/19.8.2019: 

Jessica Simons har 9.7.2019 anhållit om befrielse från förtroendeuppdraget 

som ledamot i kommunala centralvalnämnden på grund av arbetsskäl.  

 

Enligt 9 § vallag för Åland (ÅFS 2019:45) tillsätts den kommunala central-

valnämnden av kommunfullmäktige.  

 

Jessica Simons anhållan, enligt bilaga: 

                   ./.                     Bilaga A – KST § 158 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Jessica Simons befrias 

från uppdraget som ledamot i kommunala centralvalnämnden och att en ny 

ledamot tillsätts.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 41/27.8.2019: 

BESLUT: 

Kommunfullmäktige beslutar att Jessica Simons befrias från uppdraget som 

ledamot i kommunala centralvalnämnden och beslutar att Charlotta Solax 

tillsätts som ny ledamot. Som fjärde ersättare, istället för Charlotta Solax, 

beslutar kommunfullmäktige tillsätta Sofi Söderdahl, Prestgården by.  

_______________ 
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42 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

Sammanträdet avslutas kl. 19.45. 

 

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: 35, 38. 

 

 

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: 34, 36, 37, 39, 40, 41. 

 

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 -. 
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FÖRVALTNINGSBESVÄR 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

22101 MARIEHAMN 

 

Paragrafer i protokollet: - 

 

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

 Besvärsskrift 

 

I besvärsskiften ska uppges 

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslut 

- motiveringarna till att beslutet bör ändras 

 

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. 

Om endast den som författat besvärsskriften 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. Besvärs-

handlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget an-

svar. 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 rättegångsavgif-

ten 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. 

 

 

 


