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1 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 

 
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
Sammanträdet inleds kl. 16.00. 

 
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat 

och beslutfört. 

 
PROTOKOLLJUSTERING 

Till protokolljusterare utses Carina Aaltonen och Tomas Boedeker. 

 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan godkänns enhälligt med tillägg av följande ärende: 

22 § Kommunernas socialtjänst k.f. förbundsstämma 14.2.2020, direktiv till 

ombud  
_______________ 

 

   



J O M A L A   K O M M U N  Sida 2  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 3.2.2020 kl. 16:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

2 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

 

Till kommunstyrelsen har delgetts:  

1. Ekonomisk rapport från ekonomichef och kommundirektör 

2. ÅMHM:s tillsynsrapport ang. utkomststödet oktober 2019. Ingen an-

märkning för Jomala kommuns del. 

3. Mariehamns stad, kvartalsrapport barnskyddet 4/2019. 

4. Jomala kyrkofullmäktiges beslut av 18.12.2019 om försäljning av Kan-

torsgården.  

5. Sammanställning över tjänstemannabeslut fattade under kvartal 4/2019. 

 

BESLUT: 

Antecknas till kännedom. 

_______________ 
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3 § KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 21.1.2020 

 

KST § 3/3.2.2020: 

I enlighet med bestämmelserna i 48 § förvaltningsstadgan för Jomala kom-

mun av 10.12.2019 ska kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut 

som fattats av kommunfullmäktige samt tillse att fullmäktiges beslut verk-

ställs. 

 

Kommunfullmäktiges protokoll från 21.1.2020, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga A – KST § 3 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkommit i laga ordning och att 

de kan verkställas. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET      44/20      

 

4 § PLANLÄGGNINGSPROGRAM 2020 

 

KST § 4/3.2.2020: 

För att tydliggöra vilka planprocesser som pågår i Jomala kommun har ett 

förslag till planläggningsprogram för 2020 tagits fram. I dokumentet fram-

går vilka processer som är pågående och hur de prioriteras av kommunens 

planläggare. Förslag till planläggningsprogram för 2020, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 4 

 

Generellt prioriteras delgeneralplaneringsprocesser framför detaljplanering i 

och med att regler för styckning av tomter inom glesbebyggelseområden 

ska bestämmas i generalplaneringen. Inom detaljplaneringen prioriteras 

planläggning av kommunens mark samt detaljplaneändringar för allmänna 

behov (skoltomter, trafiklösningar, kommunaltekniska anläggningar o.s.v.). 

Brådskande planändringar som kommer under året kan gå före uppgifter i 

planläggningsprogrammet, om kommunstyrelsen så bestämmer. 

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig och för allmän information och 

diskussion om kommunens planläggning.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna planläggningsprogrammet för 2020 

enligt Bilaga A.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET      52/20      

 

5 §  UTVIDGNING AV VATTENVERKETS VERKSAMHETSOMRÅDE 

I ÖNNINGEBY 

 

KST § 5/3.2.2020: 

Pär Larsén m.fl. (totalt 5 fastighetsägare i Kungsnäs Önningeby) anhåller 

om att få ansluta sig till vattenverket och att kommunen utvidgar vattenver-

kets verksamhetsområde att omfatta Önningeby, Kungsnäs. Anhållan, enligt 

bilaga: 

 ./. Bilaga A - KST § 5 

 

Byggnaderna är belägna öster om Fallvägen och mellan 750 - 900 m från 

kommunal stamledning vid Apalnäsvägen – Fallvägen. De är således utan-

för vattenverkets verksamhetsområde, som sträcker sig till 300 m från be-

fintlig stamledning enligt de allmänna anslutningsbestämmelserna. 

 

Enligt fastighetsbeteckningarna i ansökan kan i befolkningsregistercen-

tralens register utläsas att fyra fastigheter är fritidsbostäder och en fastighet 

är egnahemshus.  

 

Av kommunens principer för utvidgning av vattenverkets verksamhetsom-

råde, som antogs av kommunfullmäktige genom § 114/10.12.2013, framgår 

följande:    

 

1. Inom områden med fastställd byggnadsplan för bostadsändamål och för 

affärs-, lager- eller industriella ändamål ska verksamhetsområdet i allmän-

het omfatta samtliga kvartersområden inom planeområdet.  

2. Utvidgning av verksamhetsområdet för områden utan fastställd bygg-

nadsplan görs på basen av beslut i kommunfullmäktige.  

I allmänhet bör följande villkor kunna uppfyllas:  

a) Vattenledningarna betjänar fast bosättning eller företag som idkar näring.  

b) Kostnaden för utbyggnaden av vattenledningen, då eventuella landskaps-

bidrag beaktats, bör ej vara högre än tre gånger summan av de anslutnings-

avgifter utbyggnaden beräknas inbringa.  

c) För projektet bör beviljas landskapsstöd antingen i form av bidrag eller 

räntestödslån.  

3. Kommunfullmäktige kan, om särskilda skäl finns, besluta om utvidgning 

av verksamhetsområde trots att i punkterna 1 eller 2 nämnda förutsättningar 

inte är uppfyllda.  

 

Vid en utbyggnad till fastighet RNr  8:44 Sjöbo blir den totala lednings-

längden, med dimensionen ø 63, cirka 750 m. Utgår man från trycket i 

stamledning vid Apalnäsvägen – Fallvägen är det fullt tillräckligt för ut-

vidgning till fem fastigheter. Kostnaden för byggandet av ledningen beräk-

nas enligt sökande till cirka 25 000 euro. Anslutningsavgiften är 1 500 euro 

per anslutning och inbringar således totalt 7 500 euro (5 x 1 500 euro).  

 



J O M A L A   K O M M U N  Sida 6  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 3.2.2020 kl. 16:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

Tekniska chefen förordar: 

Att kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att i enlighet 

med punkt A 2 i kommunens principer för utvidgning av vatten- och av-

loppsverkets verksamhetsområde inte utvidga verksamhetsområdet då om-

rådet saknar detaljplan. Men att kommunstyrelsen i enlighet med kommu-

nens allmänna anslutningsbestämmelser och vattentaxa beslutar bevilja 

samtliga sökande anslutning till kommunens vattenverk. Förbindelsepunkt 

anvisas vid befintlig stamledning vid Apalnäsvägen-Fallvägen, varifrån sö-

kanden får anlägga och bekosta serviceledning till sin byggnad. Sökanden 

måste själv utverka berörda markägares samtycke till ledningsdragningen. 

Kommunen utför och bekostar anslutning till kommunal ledning. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att, i enlighet med punkt 

A 2 i kommunens principer för utvidgning av vatten- och avloppsverkets 

verksamhetsområde, inte utvidga verksamhetsområdet då området saknar 

detaljplan. Men att kommunstyrelsen i enlighet med kommunens allmänna 

anslutningsbestämmelser och vattentaxa beslutar bevilja samtliga sökande 

anslutning till kommunens vattenverk. Förbindelsepunkt anvisas vid befint-

lig stamledning vid Apalnäsvägen-Fallvägen, varifrån sökanden får anlägga 

och bekosta serviceledning till sin byggnad. Sökanden måste själv utverka 

berörda markägares samtycke till ledningsdragningen. Kommunen utför 

och bekostar anslutning till kommunal ledning. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     437/19      

 

6 § MOTION OM UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA ATT BYGGA 

ETT DAGHEM PÅ NUVARANDE A-TOMT PÅ MÖCKELÖ 

STRAND 

 

KFG § 50/17.9.2019: 

Inför kommunfullmäktiges sammanträde har till ordföranden inlämnats en 

motion undertecknad av Hedvig Stenros och Sarah Holmberg. Motion, en-

ligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KFG § 50 

 

BESLUT: 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_______________ 

KST § 180/7.10.2019: 

Det kan inledningsvis konstateras att Jomala kommun genom avtal om 

planläggning och överlåtelse av fast egendom erhållit ett cirka 4 829 m2 

stort kvartersområde i Möckelö strand för allmänna fastigheter (A). Kom-

munstyrelsen tillsätter normalt sätt kommittéer för utredning av möjligheter 

och behov av om- och nybyggnationer. 

 

Tekniska förvaltningen har i brådskande ordning utrett möjligheterna att 

bygga ett daghem på nuvarande A-tomt i Möckelö strand, i stället för att 

vänta ut den pågående delgeneralplaneändringsprocessen vilket kan öppna 

upp för ett lämpligare område. 

 

Fastigheten består till största delen av berg med tallskog och har en höjd-

skillnad på cirka 6-7 meter. Ytan om cirka 4 829 m2 möjliggör ett daghem 

med högst 2 avdelningar inklusive gård och parkering om ytan utnyttjas op-

timalt. Detta kräver dock stora ingrepp i natur i form av sprängning och 

fyllnadsarbeten. Daghemmet skulle troligtvis behöva byggas som ett slutt-

ningshus vars källarvåning delvis är belägen under marknivå. Detta medför 

specialarrangemang för att tillgodose tillgängligheten. Uppskattningsvis är 

kostnaden för att anlägga ett daghem på nuvarande A-tomt 30 % dyrare än 

att placera ett daghem på en mindre kuperad fastighet. Det uppskattade to-

talpriset för en nybyggnation av ett daghem på befintlig A-tomt i Möckelö 

strand är cirka 2,2 miljoner euro. Det bör dock tydligt poängteras att detta är 

en uppskattning utan närmare utredningar eller sedvanlig projektering.     

 

Utan att gå in på behovet av barnomsorgsplatser kan även nämnas att 2 

daghemsavdelningar till i Samlingshuset motsvarar en byggkostnad om 50 

% av ett nytt daghem med 2 avdelningar på nuvarande A-tomt i Möckelö 

strand (d.v.s. totalt högst cirka 1,1 miljoner euro). 

 

Barnomsorgschefen ser, utgående från gjorda utredningar, just nu ett behov 

av ytterligare barnomsorgsplatser speciellt i västra Jomala och Möckelöom-

rådet där befolkningstillväxten varit omfattande. Utgående från tidigare er-
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farenheter måste det dock anses negativt att den befintliga A-tomten i 

Möckelö strand om 4 829 m2 inte vid behov möjliggör ytterligare utbygg-

nader och att daghemmet i så fall framöver är begränsat till enbart 2 avdel-

ningar. Både Sviby daghem och Österkulla daghem har byggts till när be-

hov uppstått. Administrativt och kostnadsmässigt är utbyggnader av befint-

liga daghem att föredra om möjlighet finns. Barnomsorgschefens utredning, 

enligt bilaga: 

 ./.  Bilaga A – KST § 180 

 

Planläggaren och teknisk chef är kallade som sakkunniga.  

 

Tekniska chefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar ge informationen ovan till kännedom för full-

mäktige. Ifall fullmäktige så anser bör en summa om 40 000 euro införas i 

budgeten för 2020 vad gäller projektering för nybyggnation av ett daghem 

med två avdelningar på befintlig A-tomt i Möckelö strand. Kommunstyrel-

sen bör även i så fall så snabbt som möjligt 2020 tillsätta en projekterings-

grupp för nybyggnationen och berörda markägare bör i så fall kontaktas då 

det påverkar den pågående delgeneralplaneändringsprocessen för området. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar ge informationen ovan till kännedom för full-

mäktige. Med hänvisning till den pågående delgeneralplaneändringsproces-

sen för området och möjligheten att kommunen erhåller en större och lämp-

ligare A-tomt i området bör motionen i detta skede dock inte leda till vidare 

åtgärder.   

  

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. Kommunstyrelsen beslutar även 

utse en arbetsgrupp som omgående ska utreda och förbereda byggnationen 

av ett daghem på Möckelö strand. För ändamålet tilldelas 10 000 euro av 

kommunstyrelsens dispositionsmedel. Slutrapport ska ges till sista styrelse-

sammanträde för året. Till arbetsgruppen utses:  

Suzanne Milestad-Styrström, kommunstyrelseledamot, ordförande, 

Tomas Boedeker, kommunstyrelseledamot, 

Roger Eriksson, kommunstyrelseledamot, 

Michaela Tuominen-Gällros, barnomsorgschef, 

Jan Mattsson, socialchef, 

Magnus Nordin, teknisk chef.  

_______________ 

KFG § 58/12.11.2019: 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns. Motionen föranleder inte ytterligare 

åtgärder.  

_______________ 

KST § 271/16.12.2019: 

Gruppen har besökt den aktuella A-tomten vid Möckelö strand och den al-

ternativa större tomten som efter delgeneralplansändring skulle kunna an-
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vändas för byggnation av ett nytt daghem. Gruppen förordar den större 

tomten som skulle kunna bebyggas med 4 till eventuellt 5 avdelningar utgå-

ende från de behov av daghemsplatser som bedöms finnas inom en snar 

framtid. 

 

Barnomsorgschefens bedömning av framtida platsbehov, enligt bilaga: 

 ./.  Bilaga B – KST § 271 

 

Inflyttningen är idag som störst i Möckelöområdet och en fortsatt tillväxt 

förväntas i området. Ett nytt daghem om fyra avdelningar i Möckelö strand 

på den alternativa A-tomten skulle innebära en byggnad om ca 1 050 m2 

och den beräknade kostnaden uppskattas till ca 2 940 000 euro exklusive 

moms (2 800 euro/m2). Om planeringen påbörjas under våren 2020 kan 

byggstart preliminärt ske tidigast våren 2021 och verksamheten påbörjas 

hösten 2022. 

 

Arbetsgruppen förordar: 

Att kommunstyrelsen tillsätter en projekteringsgrupp för byggande av nytt 

daghem på Möckelö strand. Gruppen får i uppdrag att bl.a. utreda närmare 

kring storleken på daghemmet, d.v.s. om den större tilltänkta tomten kan 

planeras för 5 avdelningar, i annat fall förordas 4 avdelningar. Kommunsty-

relsen beslutar vidare uppta ett investeringsanslag om 90 000 euro för vi-

dare utredning, projektering och exaktare kostnadskalkylering för en ny-

byggnation av ett daghem i Möckelö strand.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att 90 000 euro beviljas 

för projektering av ett nytt daghem på den förhoppningsvis kommande 

större A-tomten i Möckelö strand. Projekteringen ska innehålla vidare ut-

redningar om storlek, sedvanlig projektering och exaktare kostnadskalkyle-

ring för en ny-byggnation av ett daghem i Möckelö strand. Under förutsätt-

ning att medel beviljas tillsätter den nya kommunstyrelsen projekterings-

gruppen.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 14/21.1.2020: 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 

KST § 6/3.2.2020:  

Kommunfullmäktige i Jomala har genom § 14/21.1.2020 beviljat 90 000 

euro för projektering av ett nytt daghem vid Möckelö Strand. Kommunsty-

relsen kan nu, i enlighet med 65 § i förvaltningsstadgan för Jomala kommun 

av 10.12.2019, tillsätta en kommitté för projekteringen. Från förvaltningens 

sida lyfts fram att åtminstone teknisk chef och barnomsorgschefen bör ges 

roller i kommittén. Det kan även finnas skäl att en daghemsföreståndare 
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som har praktisk erfarenhet involveras. Ann Skogberg, föreståndare vid 

Gottby daghem och samtidigt förtroendevald, är vidtalad och positiv till att 

ingå i kommittén. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar utse en projekteringskommitté för ett nytt dag-

hem vid Möckelö Strand och utser samtidigt en ordförande, vice ordförande 

och en sekreterare för kommittén. 

  

Projekteringen ska innehålla vidare utredningar om storlek, sedvanlig pro-

jektering och exaktare kostnadskalkylering för en nybyggnation av ett nytt 

daghem på den förhoppningsvis kommande större A-tomten i Möckelö 

strand. Om möjligt ska även skissritningar tas fram för godkännande.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. Kommunstyrelsen beslutar utse föl-

jande personer till projekteringskommittén: 

Suzanne Milestad-Styrström, ordförande 

Sandra Listherby, vice ordförande   

Barnomsorgschef, sekreterare och sakkunnig utan beslutanderätt 

Teknisk chef 

Ann Skogberg 

Tommy Nordberg 

_______________ 
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Dnr: DIARIET      45/20      

 

7 § BARNSKÖTARE, INRÄTTANDE AV BEFATTNING 

 

KST § 7/3.2.2020: 

Kommunfullmäktige har genom § 93/9.12.2019 beviljat medel för att in-

rätta en till befattning som 100 % barnskötare i Jomala kommun.  

 

I enlighet med 68 § förvaltningsstadgan av 10.12.2019 beslutar kommun-

fullmäktige om inrättande av befattningar och tjänster som tillsätts tillsvi-

dare. 

 

Uppdaterad arbetsvärdering och arbetsbeskrivning finns redan för befatt-

ningen barnskötare.  

 

Socialchefen förordar: 

Att kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att en befatt-

ning som barnskötare om 100 % inrättas inom Jomala kommun från och 

med 1.4.2020. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att en befattning till 100 

% som barnskötare i Jomala kommun inrättas.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET      46/20      

 

8 § IDROTTSANLÄGGNINGSSKÖTARE, INRÄTTANDE AV BE-

FATTNING 

 

KST § 8/3.2.2020: 

Kommunfullmäktige har genom § 93/9.12.2019 beviljat medel för att in-

rätta en till befattning som 100 % idrottsanläggningsskötare i Jomala kom-

mun.  

 

I enlighet med 68 § förvaltningsstadgan av 10.12.2019 beslutar kommun-

fullmäktige om inrättande av befattningar och tjänster som tillsätts tillsvi-

dare. 

 

Uppdaterad arbetsvärdering och arbetsbeskrivning finns redan för befatt-

ningen idrottsanläggningsskötare.  

 

Fritidschefen förordar: 

Att kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att en befatt-

ning som idrottsanläggningsskötare till 100 % inrättas i Jomala kommun 

från och med 1.4.2020. Befattningen tillsätts först i och med att verksam-

heten i Samlingshuset inleds.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att en befattning till 100 

% som idrottsanläggningsskötare i Jomala kommun inrättas från 1.4.2020. 

Befattningen tillsätts först i och med att verksamheten i Samlingshuset in-

leds, men fritidsförvaltningen befullmäktigas inleda rekryteringen före det.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr:  KANSLI     178/17      

 

9 § TILLSÄTTANDE AV MEDLARE ENLIGT LAGEN OM VERK-

STÄLLIGHET AV BESLUT BETRÄFFANDE VÅRDNAD OM 

BARN OCH UMGÄNGESRÄTT 

 

KST § 290/27.11.2017  

Ålands tingsrätt har 19.10.2017 inkommit med ett brev angående tillsät-

tande av medlare enligt lagen om verkställighet av beslut beträffande vård-

nad om barn och umgängesrätt. Brev från Ålands tingsrätt, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 290 

 

Senast Jomala kommun utsåg medlare var 2011 och då utsågs Cecilia Dahl-

ström för 2012 – 2015. 

 

Enligt 17 § i socialvårdslagen (FFS 710/1982) ska kommunen sörja för ord-

nande av medling vid verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn 

och umgängesrätt. Enligt 9 § i lag om verkställighet av beslut beträffande 

vårdnad om barn och umgängesrätt (FFS 619/1996) ska socialvårdsmyn-

digheten tillsätta ett tillräckligt antal personer för att i kommunen sköta de 

medlingsuppgifter som avses i 6-8 §§ samma lag. Till medlare kan utses 

endast personer som är inkomna i psykologiskt, psykiatriskt eller socialt ar-

bete med barn och familjer eller i barnskyddsarbete. Tingsrätten ska utan 

dröjsmål underrättas tillsättande och återkallandet av medlingsuppdrag. 

 

Socialarbetare Cecilia Dahlström har vidtalats och är villig att fortsätta som 

medlare. Socialkurator Annika Hambrudd har också vidtalats och är villig 

att ställa upp som medlare. 

 

Socialchefens förordar: 

Kommunstyrelsen utser socialarbetare Cecilia Dahlström och socialkurator 

Annika Hambrudd till verkställighetsmedlare fram till och med 2021. Med-

delas tingsrätten omgående. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar utse socialarbetare Cecilia Dahlström och soci-

alkurator Annika Hambrudd till verkställighetsmedlare fram till och med 

2021. Beslutet meddelas Ålands tingsrätt i skyndsam ordning. 

 

--- 

Jäv: 

Annika Hambrudd anmäler godkänt jäv och deltar inte i ärendets behand-

ling. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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KST § 9/3.2.2020:  

Annika Hambrudd har inkommit med ett brev om befrielse från uppdraget 

som  medlare enligt lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad 

om barn och umgängesrätt. Brev från Annika Hambrudd, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 9 

 

Socialkurator Katarina Dahl-Aldeborg har 9.1.2020 meddelat att hon kan ta 

uppdraget som verkställighetsmedlare. 

 

Socialchefen förordar: 

Kommunstyrelsen godkänner anhållan och befriar Annika Hambrudd från 

uppdraget som verkställighetsmedlare för Jomala kommun. Till ny verkstäl-

lighetsmedlare utses Katarina Dahl-Aldeborg fram till och med 2021. Be-

slutet meddelas Ålands tingsrätt. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner anhållan och befriar Annika Hambrudd från 

uppdraget som verkställighetsmedlare för Jomala kommun. Till ny verkstäl-

lighetsmedlare utses Katarina Dahl-Aldeborg fram till och med 2021. Be-

slutet meddelas Ålands tingsrätt. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET      33/20      

 

10 § BEVILJANDE AV AVSKED, KOMMUNSEKRETERARE JULIA 

LINDFORS 

 

KST § 10/3.2.2020: 

Julia Lindfors har 24.1.2020 anhållit om uppsägning från sin tjänst som 

kommunsekreterare i Jomala kommun då hon erhållit en ny tjänst hos annan 

arbetsgivare. Med iakttagande av lagstadgad uppsägningstid blir den sista 

arbetsdagen 24.2.2020. Enligt 73 § och 89 § i Jomala kommuns förvalt-

ningsstadga av 10.12.2019 fattar kommunstyrelsen beslut om beviljande av 

avsked gällande kommunsekreterare. Anhållan, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 10 

 

För tillfället har tf. kommunsekreterare Emilia Josefsson ett förordnade 

fram tills 31.5.2020. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar bevilja Julia Lindfors avsked från tjänsten som 

kommunsekreterare i Jomala kommun. Med iakttagande av lagstadgad upp-

sägningstid blir den sista arbetsdagen 24.2.2020.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     588/19      

 

11 § ANHÅLLAN OM TILLFÄLLIG LÖNEJUSTERING, ANN 

GRUNÉR-JANSSON 

 

KST § 11/3.2.2020: 

Föreståndare Ann Grunér-Jansson har 11.12.2019 anhållit om en tillfällig 

lönejustering till följd av merarbete då en ny avdelning i modul öppnats vid 

Österkulla daghem. Anhållan motiveras med att öppningen har inneburit 

merarbete såsom anställning av personal, anskaffning av inventarier och 

material, offertförfrågningar, utökad föräldrakontakt och organisering av 

personal. Den sökande anhåller om en lönejustering om 250 euro under no-

vember och december 2019 samt januari 2020. Anhållan, enligt bilaga: 

                    ./.                    Bilaga A – KST § 11 

 

Det lokala lönesättningssystemet i Jomala kommun vilket gäller för an-

ställda som omfattats av det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet 

AKTA består av följande element: 

 

1. Uppgiftsrelaterad lön. Baserad arbetsvärdering av arbetsuppgifterna och 

deras svårighetsgrad. 

 

2. Individuellt tillägg. Baserat på yrkesskicklighet och arbetsprestationer.  

 

3. Arbetserfarenhetstillägg. Baserat på anställningstiden. 

 

Utöver detta erhåller personalen kollektivavtalsenliga mer- och övertidser-

sättningar vid behov. En tillfällig justering av lönen förekommer till exem-

pel i de fall då en anställd inom barnomsorgen vikarierar sin förman i minst 

10 arbetsdagar. 

 

Enligt 9 § 1 mom. AKTA kan dock en uppgiftsrelaterad lön också justeras 

tillfälligt ifall tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren ges extra uppgifter och 

ansvar för en viss tid. Förutsättningen kan till exempel vara ansvar för en 

krävande uppgiftshelhet som andra i samma lönepunkt inte har ansvar för. 

 

Den senaste arbetsvärderingen för de administrativa daghemsföreståndarna 

fastställdes av kommunstyrelsen den 17 juni 2019 § 133. För att kunna han-

tera anhållan om tillfällig lönejustering behöver det utredas om det före-

kommit extra uppgifter och ansvar under perioden som avvikit väsentligt 

från arbetsvärderingen i fråga. Också en tillfällig arbetsvärdering ska bygga 

på så objektiva och rättvisa grunder som möjligt. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet så att personalchefen tillsammans 

med barnomsorgschefen kan utreda hur arbetet sett ut under perioden och 

vilka uppgifter som har avvikit i förhållande till tjänstebeskrivning och ar-

betsvärdering samt om dessa är av sådan art att de förutsätter en tillfällig ju-
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stering av arbetsvärderingen. Som en del av utredningen förs diskussioner 

med tjänstemannen i fråga.  

 

Carina Aaltonen föreslår, understödd av Sandra Listherby, att Ann Grunér-

Janssons anhållan godkänns.  

 

BESLUT: 

Vid omröstning mellan återremiss och fortsatt behandling beslutar kom-

munstyrelsen med rösterna 5-2 att återremittera ärendet. Kommunstyrelsen 

beslutar således återremittera ärendet i enlighet med kommundirektörens 

förslag.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET      39/20      

 

12 § BISYSSLOTILLSTÅND, MILJÖ- OCH BYGGNADSINSPEKTÖR 

GUY DANNSTRÖM 

 

KST § 12/3.2.2020: 

Miljö- och byggnadsinspektör Guy Dannström har 28.1.2020 anhållit om 

bisysslotillstånd för att få rita byggnader och konstruktioner under sin fritid. 

I ansökan poängteras att detta inte kommer att påverka ordinarie arbetstid 

och inga uppdrag i Jomala kommun kommer att göras.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar bevilja bisysslotillstånd till miljö- och bygg-

nadsinspektör Guy Dannström att rita byggnader och konstruktioner. Even-

tuella uppdrag får inte göras i Jomala kommun, ske under ordinarie arbets-

tid eller annars påverka tjänsteutövningen som miljö- och byggnadsinspek-

tör i Jomala kommun. Alla eventuella intressekonflikter ska undvikas.   

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET       5/20      

 

13 § FÖRFRÅGAN OM KÖP AV ANDEL VID OASEN BOENDE- OCH 

VÅRDCENTER K.F., LEMLANDS KOMMUN 

 

KST § 13/3.2.2020: 

Lemlands kommun har 16.1.2020 inkommit med en förfrågan om att få 

köpa en eller flera platsandelar vid Oasen boende- och vårdcenter k.f. För-

frågan har sänts till samtliga övriga ägarkommuner.  

                  ./.                      Bilaga A – KST§ 13 

 

Jomala kommun har totalt 25 platser vid Oasen men har budgeterat för 28 

platser 2020 då kommunens behov bedöms vara större än det egna antalet 

platser. 

För stunden har Jomala 25 platser belagda. Enligt kommunens äldre-

omsorgsplan 2020 – 2024 som godkändes av kommunfullmäktige i decem-

ber 2019 så avser kommunen att utöka sina platser inom äldreomsorgen. 

 

Socialchefen förordar:  

Med hänvisning till redogörelsen ovan föreslås att kommunstyrelsen med-

delar Lemlands kommun att Jomala inte har något intresse av att sälja plats-

andelar vid Oasen boende- och vårdcenter k.f. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar meddela Lemlands kommun att Jomala kommun 

inte har något intresse av att sälja platsandelar vid Oasen boende- och vård-

center k.f. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     425/19      

 

14 § MEDBORGARINITIATIV, HEMBYGDENS VÄNNER R.F. 

 

KST § 189/7.10.2019: 

Föreningen Hembygdens vänner r.f. har 12.9.2019 inlämnat ett medborga-

rinitiativ gällande att erhålla stöd från kommunens fritidsledare i den 

kvällsverksamhet föreningen bedriver i föräldraregi vid Frideborg, enligt bi-

laga: 

 ./. Bilaga A – KST § 189 

 

Fritidsförvaltningen bedriver idag fritidsgårdsverksamhet kvällstid i Vi-

kingagården vid Vikingavallen. När Samlingshuset står klart att tas i bruk 

flyttas verksamheten dit. Fritidsledaren med understöd av timanställd ung-

domsledare håller öppet tre kvällar per vecka. Att splittra den etablerade fri-

tidsgårdsverksamheten på flera öppna enheter talar erfarenheten emot, enär 

intresset bland ungdomarna vanligtvis sjunker när öppethållandefrekvensen 

går ner. Fritidsförvaltningens personella resurser möjliggör inte heller ar-

bete flera kvällar i veckan än nu. Initiativet är lovvärt. Med nuvarande fri-

tidsförvaltningsstruktur och resurser samt med tanke på  kommande flytt till 

Samlingshuset bör dock medborgarinitiativet lämnas utan åtgärd.  

 

Fritidschefen förordar: 

Att kommunstyrelsen beslutar lämna medborgarinitiativet utan åtgärd.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar besvara medborgarinitiativet och Hembygdens 

vänner r.f. med beredningen som framkommer ovan.  

                       

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att återremittera ärendet.  

_______________ 

KST § 14/3.2.2020: 

Kommunfullmäktige i Jomala har genom § 93/10.12.2019 beslutat bevilja 

15 000 euro extra för ytterligare en barn- och ungdomsresurs. Valet står 

mellan att förstärka barn- och ungdomsresursen i samband med att verk-

samheten flyttar till nya lokaler i Samlingshuset eller personellt stöd till pri-

vata föreningar så som Hembygdens vänner r.f. Fritidsförvaltningen har re-

dan framfört att förvaltningen skulle föredra ifall fritidsgårdsverksamheten 

koncentreras till Samlingshuset och att kommunen i stället om möjligt hål-

ler öppet en kväll till i veckan.  

 

Det finns uppenbara risker med att sprida verksamheten på flera enheter. 

Ifall den privata föreningen Hembygdens vänner r.f. erhåller samhällsfinan-

sierade personella resurser från kommunen uppkommer även frågor kring 

likabehandling t.ex. gentemot Jomala Idrottsklubb r.f. (JIK) och övriga för-

eningar i kommunen som redan har egna anställda resurser. Barn- och ung-

domsresursen kan på detta sätt bli mycket utspridd i flera områden och byar 
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ifall en likabehandlingsprincip ska följas. Alla föreningar i kommunen be-

viljas redan bidrag per ungdom för sin verksamhet som fritt får disponeras 

t.ex. för kvällsaktiviteter. Föreningen Hembygdens vänner r.f. erhåller 2020 

så mycket som 9 000 euro från Jomala kommun för sin ungdomsverksam-

het och detta kan med fördel användas till den kvällsverksamhet föreningen 

bedriver i föräldraregi vid Frideborg. Utöver detta kommer föreningen 2020 

erhålla cirka 2 300 euro från kommunen  för förbättring av belysningen vid 

sandplanen söder om byggnaden Frideborg. Den verksamhet föreningen 

Hembygdens vänner r.f. bedriver är mycket uppskattad och lovvärd. Jomala 

kommun stödjer därför redan verksamheten inom befintligt fastslagna stöd-

system som tillämpas lika gentemot alla föreningar i kommunen.  

 

Fritidschefen förordar: 

Att kommunstyrelsen beslutar lämna medborgarinitiativet utan åtgärd.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar besvara medborgarinitiativet och Hembygdens 

vänner r.f. med beredningen som framkommer ovan. Inga övriga åtgärder 

vidtas i detta skede.  

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till fritidsförvaltningen för 

en vidare utredning om en kommunal fritidsledarresurs en kväll per vecka 

vid Frideborg. Utredningen ska särskilt beakta likabehandlingsprincipen 

och vilka konsekvenser ett eventuellt beviljande skulle få.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET      47/20      

 

15 § KOMMUNENS NORMER VID ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD 

 

KST § 15/3.2.2020: 

Kommunens normer vid ansökan om utkomststöd antogs av kommunstyrel-

sen den 31 oktober 2016 § 245 och indexjusterades senast av socialchefen 

genom tjänstemannabeslut den 24 januari 2019 § 9. I samband med land-

skapsregeringens årliga indexjustering av utkomststödets grunddelar i en-

lighet med 5 § landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i 

landskapet Åland av lagen om utkomststöd (ÅFS 1998:66) föreslås nu även 

följande justeringar i kommunens normer vid ansökan om utkomststöd: 

 

1. Oskäligt höga boendeutgifter beaktas under en period om tre månader 

(sex månader enligt tidigare norm) med hänvisning till ”Information om 

ändringar i statistikföring om utkomststöd och ändringar i landskapslagen 

om utkomststöd fr.o.m. 1.1.2017”;  

 

2. Normen för godtagbara hyresutgifter för hushåll med en person höjs från 

500 euro/mån enligt tidigare norm till 550 euro/mån med hänvisning till de 

allmänna hyresnivåerna i kommunen; och  

 

3. Normen för kompletterande utkomststöd för begravningskostnader juste-

ras enligt följande i enlighet med den numera enda begravningsbyrån 

Nocturnes samt församlingens uppgifter för skälig nivå/billigaste möjliga 

alternativ: 

 

Transport inkl. lyfthjälp (Jomala - ÅCS)  190  (Ny) 

Transport inkl. lyfthjälp (ÅCS - Jomala kyrka) 190  (160) 

Kista    600  (460) 

Kistdekoration     60  (60) 

Bärhjälp per bärare     90  (75) 

Kremering inkl. transport                      1110  (865) 

Urna    130  (90) 

Dödsannons    300  (250) 

Minnesstund    300  (300) 

Byråns arvode   200  (150) 

Gravsten/minnesplatta                   500/75  (450) 

Gravgrävning   496  (450) 

Gravplats    140  (270) 

 

Nya föreslagna normer i Jomala kommun vid ansökan om utkomststöd, en-

ligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 15 

 

  Socialchefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar anta nya normer för Jomala kommun vid ansö-

kan om utkomststöd enligt Bilaga A. 
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Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar anta nya normer för Jomala kommun vid ansö-

kan om utkomststöd enligt Bilaga A. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr:  SOCIAL      46/20      

 

16 § ANHÅLLAN OM ERSÄTTNING FÖR BILSKADA 

 

KST § 16/3.2.2020: 

Matias Carlson anhåller om att kommunen ersätter reparationen av en bil-

skada förorsakad av stenkastning i anslutning till daghemmet Trollsländan. 

Anhållan, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 16 

 

Det har inte gått att klargöra vem som har förorsakat skadan. Reparations-

kostnaderna uppskattas till 867,47 euro. Ingen av Jomala kommuns försäk-

ringar täcker incidenten. Enligt 1 § och 2 § skadeståndslagen (FFS 

412/1974) ska den som orsakat skadan ersätta denna även om personen är 

under 18 år.  

 

Socialchefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar, med hänvisning till det som framkommer ovan 

och då ingen anställd vid Jomala kommun orsakat skadan, avslå anhållan 

om ersättning. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar, med hänvisning till det som framkommer ovan 

och då ingen anställd vid Jomala kommun orsakat skadan, avslå anhållan 

om ersättning. 

 

Carina Aaltonen föreslår, understödd av Sandra Listherby, att kommunsty-

relsen beslutar bevilja Matias Carlsons anhållan. Medlen ska tas från kom-

munstyrelsens dispositionsmedel. 

 

BESLUT: 

Vid omröstning mellan kommundirektörens förslag och Carina Aaltonens 

förslag röstade Tomas Boedeker, Tommy Nordberg, Marie Skogberg och 

Jörgen Strand för kommundirektörens förslag medan Carina Aaltonen, Ted 

Häggblom och Sandra Listherby röstade för Carina Aaltonens förslag. 

 

Kommunstyrelsen beslutar således godkänna kommundirektörens förslag. 

_______________ 

 

Carina Aaltonen och Sandra Listherby reserverar sig mot beslutet.  
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Dnr: DIARIET      48/20      

 

17 § KOMMUNSTYRELSENS REPRESENTANTER I NÄMNDERNA 

2020-2021 

 

KST § 17/3.2.2020: 

Kommunstyrelsen ska utse en representant till byggnämnden och kan utse 

en representant till den gemensamma räddningsnämnden för mandatperi-

oden 2020-2021. 

 

Enligt 1 § i instruktionen för byggnämnden, antagen av kommunfullmäk-

tige genom § 66/15.9.2015, ska kommunstyrelsen välja bland ledamöterna i 

kommunstyrelsen, för en tid som motsvarar styrelsens mandatperiod, en re-

presentant som noggrant ska följa med nämndens arbete. 

 

För kommunstyrelsens eventuella representation i den gemensamma rädd-

ningsnämnden finns det varken stöd i lag, i nämndens instruktion eller i av-

talet mellan medlemskommunerna. Enligt 103 § i Jomala kommuns förvalt-

ningsstadga av 10.12.2019 kan kommunstyrelsen utse representanter som 

har närvaro- och yttranderätt vid andra organs sammanträden. Det kan dock 

noteras att Jomala kommuns förvaltningsstadga inte är behandlad eller god-

känd av övriga medlemskommuner i nämnden. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar utse en representant till byggnämnden och even-

tuellt en representant till den gemensamma räddningsnämnden för perioden 

2020-2021. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar utse Marie Skogberg till kommunstyrelsens re-

presentant i byggnämnden 2020-2021. Kommunstyrelsen beslutar vidare att 

inte utse någon representant till den gemensamma räddningsnämnden, för 

perioden 2020-2021. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET      49/20      

 

18 § KOMMITTÉ FÖR SAMARBETSFRÅGOR MED MARIEHAMNS 

STAD FÖR 2020-2021 

 

KST § 18/3.2.2020: 

I och med att kommunstyrelsen inleder en ny mandatperiod för åren 2020-

2021 ska kommunens representation i samarbetskommittén med Marie-

hamns stad vid behov revideras. 

 

Under perioden 2018-2019 har kommunens representanter i kommittén för 

samarbetsfrågor med Mariehamns stad varit kommunfullmäktiges ordfö-

rande samt kommunstyrelsens ordförande med kommunfullmäktiges vice 

ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande som ersättare. Kom-

mundirektören har deltagit på tjänstens vägnar. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen utser kommunens representanter i samarbetskommittén 

med Mariehamns stad för perioden 2020-2021. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar utse kommunens representanter i samarbets-

kommittén med Mariehamns stad för perioden 2020-2021 enligt följande: 

 

Kommunfullmäktiges ordförande  

ers. Kommunfullmäktiges vice ordförande  

 

Kommunstyrelsens ordförande  

ers. Kommunstyrelsens vice ordförande  

_______________ 
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Dnr: DIARIET      50/20      

 

19 § VAL AV OMBUD VID BOLAGSSTÄMMOR FÖR 2020-2021 

 

KST § 19/3.2.2020: 

Enligt kommunens koncerndirektiv, fastställda av kommunfullmäktige ge-

nom § 27/1.3.2016, väljer kommunstyrelsen företrädare till delvis kom-

munägda samfunds stämmor (bolag, andelslag, föreningar och sammanslut-

ningar som kommunen äger till 50 % eller mindre eller enbart är medlem i). 

 

Under 2018-2019 skedde val av ombud och personliga ersättare vid bolags-

stämmor enligt följande: 

 

Ålands Vatten Ab 

Harry Jansson 

Ers. Roger Eriksson 

 

Ålands Vindenergi Andelslag 

Kommundirektör 

Ers. Kommunsekreterare 

 

Ålands Skid- och Skidskyttecentrum Ab 

Tomas Boedeker 

Ers. Suzanne Milestad-Styrström 

 

Åda Ab 

Harry Jansson 

Ers. Carina Aaltonen 

 

Svinryggens Deponi Ab 
Fredrik Karlström 

Ers. Mika Nordberg 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om val av ombud och personliga ersättare vid 

bolagsstämmor i ovan nämnda bolag under perioden 2020-2021. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar utse följande personer till ombud och personliga 

ersättare vid bolagsstämmor i ovan nämnda bolag under perioden 2020-

2021: 

 

Ålands Vatten Ab 

Jörgen Strand 

Ers. Sandra Listherby 

 

Ålands Vindenergi Andelslag 

Kommundirektör 
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Ers. Kommunsekreterare 

 

Ålands Skid- och Skidskyttecentrum Ab 

Tomas Boedeker 

Ers. Tommy Nordberg 

 

Åda Ab 

Jörgen Strand  

Ers. Carina Aaltonen 

 

Svinryggens Deponi Ab 
Marie Skogberg 

Ers. Peggy Eriksson 

________________ 
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Dnr: DIARIET      51/20      

 

20 § INTERN ARBETSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN 2020-

2021 

 

KST § 20/3.2.2020: 

Kommunstyrelsen har under mandatperioden 2018-2019 jobbat enligt en in-

tern arbetsordning där ledamöterna har varit kontaktpersoner till olika för-

valtningar och samtidigt haft motsvarande fördjupningsområde. Stöd för 

denna arbetsordning med fördjupningspersoner finns nu i 51 § Jomala 

kommuns förvaltningsstadga av 10.12.2019.    

  

För att fortgå med arbetssättet med fördjupningsområden för kommunsty-

relsens bör en intern arbetsordning för kommunstyrelsen som gäller under 

mandatperioden 2020-2021 antas. Den interna arbetsordningen påverkar 

inte på något sätt kommunstyrelsens eller de enskilda ledamöternas ansvar. 

 

Fördjupningsområdena grupperades föregående mandatperiod enligt föl-

jande: 

1. Bygg- och tekniska frågor 

2. Skol-, biblioteks- och kulturfrågor 

3. Socialfrågor 

4. Barnomsorgsfrågor 

5. Äldreomsorgsfrågor 

6. Fritidsfrågor 

7. Allmänna och övergripande frågor 

 

Med tanke på samordningskraven i den nya landskapslagen om barnomsorg 

och grundskola (LF 28/2018-2019) kan dock finnas skäl att barnomsorgs-

frågor och skolfrågor har samma fördjupningsperson.  

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om en intern arbetsordning med fördjupnings-

personer. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar anta en intern arbetsordning för mandatperioden 

2020-2021 där ledamöterna ska vara kontaktpersoner till förvaltningen och 

ha följande fördjupningsområden: 

 

1. Bygg- och tekniska frågor – Marie Skogberg  

2. Skol-, biblioteks- och kulturfrågor – Tommy Nordberg  

3. Socialfrågor – Carina Aaltonen 

4. Barnomsorgsfrågor – Sandra Listherby 

5. Äldreomsorgsfrågor – Peggy Eriksson 

6. Fritidsfrågor – Tomas Boedeker 

7. Allmänna och övergripande frågor – Jörgen Strand  
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Kommunstyrelsen beslutar även fortsätta med förfarandet att regelbundet 

kalla in förvaltningschefer och kommunens representanter i kommunalför-

bundens styrelser och beslutande organ till styrelsesammanträdena för in-

formation och diskussion. Kommunstyrelsen beslutar även att regelbundna 

studiebesök till kommunens olika verksamheter ska företas.  

 

Kommunstyrelsen beslutar även avsluta befintliga arbetsgrupper inom 

barnomsorg och skola.  

_______________ 
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21 § KOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDESDAGAR 2020 

 

KST § 21/3.2.2020: 

Enligt 93 § i förvaltningsstadgan för Jomala kommun, fastställd av kom-

munfullmäktige genom § 92/10.12.2019, håller kommunstyrelsen sina 

sammanträden vid de tidpunkter och på den plats som kommunstyrelsen be-

slutar. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att sammanträdena under 2020 preliminärt hålls 

enligt nedanstående förslag:  

 

Måndagen den 3 februari 

Måndagen den 23 mars 

Måndagen den 6 april 

Måndagen den 4 maj  

Måndagen den 18 maj 

Måndagen den 1 juni 

Måndagen den 22 juni  

 

Måndagen den 17 augusti 

Måndagen den 7 september 

Måndagen den 28 september 

Måndagen den 5 oktober (budgetseminarium) 

Tisdagen den 6 oktober (budgetseminarium) 

Måndagen den 26 oktober (budgetbehandling) 

Måndagen den 2 november 

Måndagen den 23 november 

Måndagen den 14 december 

 

Sammanträdena inleds klockan 16.00 och hålls i kommunkansliet. Avvi-

kande tider och dagar för kommunstyrelsens sammanträden kan gälla, då 

särskilda skäl därtill föreligger. Kommunstyrelsen kan även vid behov hålla 

extra sammanträde vilket i brådskande fall kan sammankallas genom tele-

fonbud. 

 

Kallelse till ordinarie sammanträde bör vara de ordinarie ledamöterna och 

ersättarna tillhanda minst fem dagar före sammanträdet och sänds endast 

per e-post. Har ordinarie ledamot förhinder att närvara ska denna själv vid-

tala ersättaren. Kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande ska 

meddelas om sammanträdet.  

 

Kommunstyrelsens protokoll framläggs till allmänt påseende på kommun-

kansliet senast tredje dagen efter sammanträdesdagen. Platsen och tidpunk-

ten för framläggandet ska på förhand meddelas på kommunens anslagstavla 

och webbplats. 
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BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     448/19      

 

22 § KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST K.F. FÖRBUNDSSTÄMMA 

14.2.2020, DIREKTIV TILL OMBUD 

 

KST § 22/3.2.2020: 

Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) har 30.1.2020 kallat till förbunds-

stämma 14.2.2020 kl. 13.00 vid Nyfahlers i Mariehamn. Jomala kommuns 

ombud vid förbundsstämman är Tage Eriksson med Jonas Sommarhed som 

ersättare. Vid förbundsstämman ska följande ärenden behandlas: 

 

1 § Sammanträdets öppnande 

2 § Val av mötesordförande  

3 § Fastställande av röstlängd för sammanträdet  

4 § Sammanträdets beslutsförhet och laglighet 

5 § Godkännande av föredragningslistan  

6 § Val av protokolljusterare 

7 §  Val av styrelse för perioden 2020-2021 

 

Kallelsen till KST:s förbundsstämma med tillhörande handlingar har del-

getts kommunstyrelsen på kommunens intranät 31.1.2020. 

 

Enligt 10 § i grundavtalet för KST utser Södra Åland som består av kom-

munerna Jomala, Eckerö, Hammarland, Lemland och Lumparland två av 

sju förbundsstyrelseplatser. Mandatperioden för förbundsstyrelsen är två år. 

 

De övriga kommunerna i Södra Åland har kontaktats men p.g.a. tidsbristen 

har inte några formella svar inkommit kring hur de två förbundsstyrelsele-

damöterna med personliga ersättare ska utses. Att i enlighet med 80 § 

kommunallagen (ÅFS 1997:73), genom fullmäktige, kalla till en ombuds-

stämma går inte då kallelsetiden är 14 dagar. Det som återstår är antingen 

proportionella val enligt 26 § kommunallagen (ÅFS 1997:73) eller att 

kommunerna informellt kommer överens.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen ger eventuella direktiv till ombudet eller begär att Kom-

munernas socialtjänst k.f. flyttar fram stämman så att Södra Åland hinner 

hålla en ombudsstämma.  

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar omgående kalla kommunstyrelse- och kommun-

fullmäktigeordföranden från övriga kommuner i Södra Åland för diskussion 

i ärendet. Som kandidat för Jomala kommun till förbundsstyrelsen ska 

kommundirektören föras fram.  

___________ 
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23 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

Sammanträdet avslutas kl. 19.07. 

 

Besvärsanvisning; enligt bilaga: 

 ./. Bilaga 1. 

________________ 

 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 35  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 3.2.2020 kl. 16:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

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: 2, 3, 6, 11, 13, 14, 20, 21, 22. 

 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 

110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19. 

 

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: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19. 

 

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 kommunmed-

lem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas 

inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. 

 

Rättelseyrkandets innehåll 

 

Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas 

av den som framställer det.  

 

 


