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SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Sammanträdet inleds kl. 19.12.
NAMNUPPROP

Vid namnuppropet är 11 ordinarie ledamöter närvarande. Annette Holmberg-Jansson ersätts av Henri Kenttä. Siv Ekström, Gyrid Högman, Fredrik
Karlström, Hedvig Stenros och Wille Valve står utan ersättare vid namnuppropet. Sålunda är sammanlagt 12 ledamöter närvarande vid uppropet.
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat
och beslutfört.
PROTOKOLLJUSTERING

Till protokolljusterare utses Sarah Holmberg och Roger Eriksson.
FÖREDRAGNINGSLISTAN

Föredragningslistan godkänns enhälligt med tillägg av följande ärende:
§ 28 Motion om befrielse av barnomsorgsavgift
_______________

Protokolljustering:
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ANMÄLNINGSÄRENDEN
Till kommunfullmäktige har delgetts:
1. Meddelande per 17.3.2020 från Statens Ämbetsverk på Åland med konstaterande att undantagsförhållande råder i Finland på grund av coronavirusutbrott.
2. Meddelande per 24.3.2020 från Samrådsdelegationen för beredskapsärenden. Samrådsdelegationen rekommenderar kommunerna att se över
sina beredskapsplaner och vid behov övergå till effektiverad beredning och
beslutsfattande.
3. Information och diskussion om offentliggörande av fullmäktigesammanträdena.
BESLUT:
Antecknas till kännedom.
_______________
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Dnr: DIARIET
19 §
I ÖNNINGEBY

52/20

UTVIDGNING AV VATTENVERKETS VERKSAMHETSOMRÅDE

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 vattenverkets 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 utanför vattenverkets verksamhetsområde, som sträcker sig till 300 m från befintlig stamledning enligt de allmänna anslutningsbestämmelserna.
Enligt fastighetsbeteckningarna i ansökan kan i befolkningsregistercentralens register utläsas att fyra fastigheter är fritidsbostäder och en fastighet
är egnahemshus.
Av kommunens principer för utvidgning av vattenverkets verksamhetsområde, 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 allmänhet omfatta samtliga kvartersområden inom planeområdet.
2. Utvidgning av verksamhetsområdet för områden utan fastställd byggnadsplan 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 landskapsbidrag beaktats, bör ej vara högre än tre gånger summan av de anslutningsavgifter 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 ledningslängden, med dimensionen ø 63, cirka 750 m. Utgår man från trycket i
stamledning vid Apalnäsvägen – Fallvägen är det fullt tillräckligt för utvidgning till fem fastigheter. Kostnaden för byggandet av ledningen beräknas 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).
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Tekniska chefen förordar:
Att kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige 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 befintlig 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.
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 befintlig 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.
_______________
KFG § 19/31.3.2020:
BESLUT:
Kommunstyrelsens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
20 §

132/20

INVESTERINGAR, ÖVERFÖRING AV MEDEL TILL 2020

KST § 30/23.3.2020:

./.

I budget 2019 beviljades investeringsanslag som inte till fullo hunnit nyttjas
under året. Totalt budgeterades 6 943 200 euro netto för investeringar under
2019 och utfallet blev 3 936 081 euro. Totalt föreslås investeringar om
2 387 413 euro att överflyttas till investeringsbudget 2020, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 30
Sedan investeringsanslag för både 2019 och 2020 fastställdes av kommunfullmäktige har det framkommit att Jomala kommun ska göra en inbetalning till Kommunernas socialtjänst k.f. för att höja kommunalförbundets
grundkapital. Enligt 14 § i grundavtalet för Kommunernas socialtjänst k.f.
ska grundkapitalet höjas till 2 000 000 euro och inbetalning från respektive
kommun ska göras före 1.1.2021. För Jomala kommun ska det, enligt nu
tillgängliga uppgifter, röra sig om en inbetalning om cirka 350 000 euro.
Dessa medel är inte budgeterade och måste finansieras på något sätt. En del
av finansieringen bör vara att se över vissa investeringsanslag. Som princip
föreslås att icke direkt nödvändiga investeringar och investeringar som t.ex.
rör landskapets vägar avbryts.
Teknisk chef är inkallad som sakkunnig.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att 2019 års outnyttjade
investeringsanslag enligt Bilaga A överförs till investeringsbudget 2020. De
investeringar som specifikt lyfts fram i Bilaga A avbryts.
Kommunstyrelsen beslutar även föreslå för fullmäktige att investeringarna i
budgeten för 2020 vad gäller 86217 Torpvägen om 167 000 euro och 86508
GC-belysning Kungsö-Gottby om 150 000 euro avbryts.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

KFG § 20/31.3.2020:
BESLUT:
Kommunstyrelsens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
21 §

131/20

ÖVERSKRIDNINGAR I BOKSLUT 2019

KST § 29/23.3.2020:
Bokslutet för 2019 närmar sig ett färdigställande. Ekonomikansliet har sett
över eventuella budgetöverskridningar i bokslutet för 2019.
Förvaltningarna har befogenhet att fritt omdisponera medel mellan anslagen
inom egen driftsram. Det innebär att överskridningar av vissa anslag täcks
av underskridningar inom andra.
Räddningsförvaltningen ser ut att överskrida budgeten med 11 000 - 12 000
euro. Orsaken till överskridningen är tre oförutsedda händelser (bränder)
som medfört 4 600 euro i merkostnader för material- och bränsle samt oförutsedda kostnader om 6 500 euro som hänförs till hanteringen av stormen
Alfrida.
Noterbart är också att kommunen totalt sett redovisar ett underskott för perioden men att driftskostnaderna är väsentligt lägre än budgeterat. Det är således skatteintäkterna som inte influtit enligt prognos och kommunen har i
och med det nya landskapsandelssystemet fått väsentligt mindre landskapsandelar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar meddela fullmäktige att räddningsförvaltningen
överskrider budgeten 2019 med cirka 12 000 euro.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KFG § 21/31.3.2020:
BESLUT:
Kommunstyrelsens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
22 §

133/20

STADGA THEODOR MATTSSONS MINNESFOND, ÄNDRING

KST § 249/16.06.2008:
Theodor Mattssons minnesfond instiftades 1942. Theodor Mattssons dotterdotter Ulla Brans har år 2008 gjort en inbetalning till fonden och önskar
att ur fonden utbetalas årligen två stipendier om vardera 50 euro till musikbegåvade elever i Vikingaåsens skola och Södersunda skola samt när den
ackumulerade räntan uppgår till lämplig summa ges denna som stipendium
till slöjdbegåvad elev vid Vikingaåsens skola.

./.

Förslag till ändring av stadgar; enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 249.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att förslag till ändring av stadgar enligt bilaga A - KST § 249 godkänns.
Vidare beslutar kommunstyrelsen ge ekonomichefen i uppdrag att tillsammans med banken omplacera medlen till konto med bästa möjliga avkastning.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
____________

KFG § 69/24.06.2008:
BESLUT:
Kommunstyrelsens förslag godkänns.
____________
KST § 35/23.3.2020:
Ulla Brans har i januari 2020 gjort en ny inbetalning till fonden. Hennes
önskan är att samtidigt ändra stipendiebeloppet från 50 euro till 75 euro.
Ulla Brans önskar även ändra stadgarna så att det var femte år skulle delas
ut ett stipendium om 50 euro vardera till två elever som är duktiga i slöjd
samt att samtliga stipendier skulle höjas med 25 euro från och med 2030.

./.

Förslag till ändring av stadgar, enligt bilaga:
Bilaga B – KST § 35
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att förslaget till
ändring av stadgan för Theodor Mattssons minnesfond enligt Bilaga B godkänns.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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KFG § 22/31.3.2020:
BESLUT:
Kommunstyrelsens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
23 §

45/20

BARNSKÖTARE, INRÄTTANDE AV BEFATTNING

KST § 7/3.2.2020:
Kommunfullmäktige har genom § 93/9.12.2019 beviljat medel för att inrätta en till befattning som 100 % barnskötare i Jomala kommun.
I enlighet med 68 § förvaltningsstadgan av 10.12.2019 beslutar kommunfullmäktige om inrättande av befattningar och tjänster som tillsätts tillsvidare.
Uppdaterad arbetsvärdering och arbetsbeskrivning finns redan för befattningen barnskötare.
Socialchefen förordar:
Att kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att en befattning 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.
_______________
KFG § 23/31.3.2020:
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt återremittera ärendet.
_______________
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Dnr: DIARIET
24 §

46/20

IDROTTSANLÄGGNINGSSKÖTARE, INRÄTTANDE AV BEFATTNING

KST § 8/3.2.2020:
Kommunfullmäktige har genom § 93/9.12.2019 beviljat medel för att inrätta en till befattning som 100 % idrottsanläggningsskötare i Jomala kommun.
I enlighet med 68 § förvaltningsstadgan av 10.12.2019 beslutar kommunfullmäktige om inrättande av befattningar och tjänster som tillsätts tillsvidare.
Uppdaterad arbetsvärdering och arbetsbeskrivning finns redan för befattningen idrottsanläggningsskötare.
Fritidschefen förordar:
Att kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att en befattning som idrottsanläggningsskötare till 100 % inrättas i Jomala kommun
från och med 1.4.2020. Befattningen tillsätts först i och med att verksamheten 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 inleds, men fritidsförvaltningen befullmäktigas inleda rekryteringen före det.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KFG § 24/31.3.2020:
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att inte inrätta befattningen.
_______________
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Dnr: DIARIET
25 §

134/20

PLANERARE, INRÄTTANDE AV TJÄNST

KST § 36/23.3.2020:

./.

Kommunfullmäktige har genom § 93/10.12.2019 avlagt medel för en ny
tjänst som planerare. Personalchef, planläggare och kommundirektör har
tagit fram en arbetsvärdering för tjänsten. Planläggaren ansåg dock att den
uppgiftsrelaterade lönen kunde diskuteras. Arbetsvärdering, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 36

./.

Ifall kommunfullmäktige inrättar tjänsten och kommunstyrelsen fastställer
arbetsvärderingen innehållande uppgiftsrelaterad lön ska kommundirektören, enligt 73 § och 69 § Jomala kommuns förvaltningsstadga av
10.12.2019, anta en tjänstebeskrivning. Personalchef, planläggare och
kommundirektör har tagit fram en tjänstebeskrivning, enligt bilaga:
Bilaga B – KST § 36
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att en tjänst som planerare i Jomala kommun inrättas.
Kommunstyrelsen beslutar även, under förutsättning att fullmäktige inrättar
tjänsten som planerare, fastställa arbetsvärderingen och den uppgiftsrelaterade lönen enligt Bilaga A.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

KFG § 25/31.3.2020:
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att inte inrätta tjänsten.
_______________
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Dnr: DIARIET
26 §

58/20

BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG, GLENN KOSKINEN

KST § 32/23.3.2020:
Kommunfullmäktige beslöt 21.1.2020 att utse följande ombud vid bolagsstämmor 2020-2023 vid Jomala Energi Ab:
Stig-Göran Nyman
Peggy Eriksson
Glenn Koskinen
Glenn Koskinen har 5.2.2020 anhållit om befrielse från sitt förtroendeuppdrag som ombud vid Jomala Energi Ab:s bolagsstämmor 2020-2023 eftersom han har avslutat sitt politiska engagemang.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Glenn Koskinen befrias från uppdraget som ombud vid Jomala Energi Ab:s bolagsstämmor
2020-2023. Kommunstyrelsen beslutar även föreslå för fullmäktige att ett
nytt ombud för nämnda bolagsstämma utses.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Glenn Koskinen befrias från uppdraget som ombud vid Jomala Energi Ab:s bolagsstämmor
2020-2023.
_______________
KFG § 26/31.3.2020:
BESLUT:
Kommunstyrelsens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
27 §

83/20

KOMMUNDIREKTÖR

KST § 38/23.3.2020:

./.

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

KFG § 27/31.3.2020:
BESLUT:
Kommunstyrelsens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
28 §

151/20

MOTION OM BEFRIELSE AV BARNOMSORGSAVGIFT

KFG § 28/31.3.2020:

./.

Inför kommunfullmäktiges sammanträde har till ordföranden inlämnats en
motion undertecknad av Linda Valve. Motion, enligt bilaga:
Bilaga A – KFG § 28
BESLUT:
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
_______________
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29 §

31.3.2020

SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Sammanträdet avslutas kl. 20.21.

./.

Besvärsanvisning; enligt bilaga:
Bilaga 1.
________________
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BESVÄRSANVISNING
Över beslut som endast rör beredning eller verkställighet får besvär inte anföras. På dessa grunder får besvär i detta protokoll inte anföras beträffande paragrafer: 18, 23, 29.

KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 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
22101 MARIEHAMN
Paragrafer i protokollet: 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27.
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslut. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha
fått del av beslutet 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. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går
ut.
Avgift
Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2
§ i lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen
avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har
framgång i ärendet.
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