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SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Sammanträdet inleds kl. 19.00.
NAMNUPPROP

Vid namnuppropet är 11 ordinarie ledamöter närvarande. Annika
Hambrudd, Annette Holmberg-Jansson, Harry Jansson, Fredrik Karlström,
Roger Eriksson och Hedvig Stenros har anmält förhinder. Annika
Hambrudd ersätts av Kaj Rösgren. Annette Holmberg-Jansson ersätts av
André Karring. Harry Jansson ersätts av Ann Skogberg. Fredrik Karlström
ersätts av Henri Kenttä. Roger Eriksson ersätts av Pamela Sjödahl. Hedvig
Stenros ersätts av Efstathia Pla. Således är sammanlagt 17 ledamöter närvarande vid uppropet.
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört.
PROTOKOLLJUSTERING

Till protokolljusterare utses Tage Eriksson och Kristian Aller.
FÖREDRAGNINGSLISTAN

Föredragningslistan godkänns enhälligt oförändrad.
_______________
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Dnr: DIARIET
85 §

195/20

ANHÅLLAN OM ÄNDRING AV DELGENERALPLAN OCH DETALJPLAN FÖR TOMT 3 I KV. 4206 I MÖCKELÖ, HOLMBERGS
FASTIGHETS AB

KST § 125/22.6.2020:

./.

Holmbergs Fastighets Ab har 4.5.2020 inkommit med en anhållan om ändring av delgeneralplan och detaljplan för del av fastigheten Värmeland RNr
10:10 (fastighetsbeteckning 170-420-10-10) i kv. 4206 i Möckelö by. Av
anhållan framgår att den sökande önskar att tomten kan bebyggas med ett
affärshus i vilken såväl affärs- som idrottsverksamhet kan inrymmas. Fasadhöjden önskar den sökande ändra till +6,8 m. Anhållan, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 125

./.

Planläggaren har lämnat ett utlåtande över anhållan. Utlåtande, enligt bilaga:
Bilaga B – KST § 125
Av planläggarens utlåtande framgår följande:
Enligt gällande delgeneralplan är tomten planerad som område för icke miljöstörande industri (FS). Enligt gällande detaljplan är tomten planerad som
kvartersområde för småindustri- och affärsbyggnader (FA-2) med en högsta
höjd om 6,0 m. Planläggaren förordar en ändring av delgeneralplanen och
detaljplanen i enlighet med inlämnad anhållan. Planläggaren förordar vidare
att det på tomten planteras en trädrad mellan byggnadsytan och tomtgränsen
mot P-området i norr.
Planläggaren är inkallad som sakkunnig.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att sökanden åtar sig att stå
för planläggningskostnaderna och att kommunen står för planläggningsresursen, att godkänna anhållan om ändring av delgeneralplan och detaljplan
för tomt 3 i kv. 4206 i Möckelö by.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

KST § 175/28.9.2020:

./.

Kommunens planläggare har, i samråd med markägaren, tagit fram ett förslag till ändring av delgeneralplanen för Möckelö. Förslag till ändring av
Möckelö delgeneralplan jämte beskrivning av den 14 september 2020, enligt bilaga:
Bilaga C – KST § 175
Av planförslaget framgår att det aktuella området ändras från område för
icke miljöstörande industri (FS) till område för handel och idrott (HI).
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Kommunstyrelsen behöver besluta om planförslaget ska ställas ut till allmänt påseende. Enligt 31 § 2 mom. plan- och bygglagen ska meddelande
om att planförslaget ska ställas ut senast sju dagar före utställningen sändas
per brev till kommuner som berörs av förslaget samt till markägare och
andra av kommunen kända innehavare av mark inom planområdet. Ett
meddelande behöver dock inte sändas om personerna i fråga har godkänt
planen.
Planläggaren är inkallad som sakkunnig.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar framlägga förslaget till ändrad delgeneralplan
för Möckelö enligt Bilaga C till allmänt påseende under 30 dagar. Kommunstyrelsen beslutar vidare att begära byggnämndens och teknisk chefs utlåtande över förslaget.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KST § 241/23.11.2020:
Kommunsekreterarens beredning:
Under utställningstiden 12.10-10.11.2020 har inga anmärkningar inkommit.
Teknisk chef har 16.11.2020 meddelat att han inte har några synpunkter
gällande planförslaget.
Byggnämnden i Jomala kommun har genom beslut BN § 89/30.9.2020 konstaterat att planförslaget till samtliga delar följer lagar och förordningar på
området och således kan omfattas.
Planläggaren är inkallad som sakkunnig.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att fullmäktige
antar delgeneralplaneändring för Möckelö (kv. 4206 tomt 3) enligt Bilaga C
jämte beskrivning av den 14 september 2020.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KFG § 85/8.12.2020:
BESLUT:
Kommunstyrelsens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
86 §

282/19

ÄNDRING AV MÖCKELÖ DELGENERALPLAN, ANHÅLLAN
EKLUNDS FASTIGHETER AB

KST § 8/23.01.2017:

./.

Eklunds Fastigheter Ab har 21.10.2016 inkommit med en anhållan om delgeneralplaneändring för Möckelö gällande del av fastigheten Norrgård RNr
12:2 (fastighetsbeteckning 170-420-12-2). Syftet med anhållan är att ändra
BT-områden (område för hotellverksamhet) till BS-1-område (Småhusdominerat bostadsområde som ska detaljplanläggas före nya tomter får styckas) samt ändra markanvändningen för de befintliga stugor vid sydvästra
stranden till tomter för fritidsbebyggelse. Sökanden vill genom delgeneralplaneändringen också möjliggöra för en större tomt för allmän byggnad.
Anhållan, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 8

./.

Kommunens planläggare har inkommit med ett utlåtande över anhållan om
delgeneralplaneändring för ovan nämnda område. Planläggaren lyfter i sitt
utlåtande fram att en ändring från BT-område till BS-1-område förordas eftersom det inte föranleder några större ändringar av delgeneralplanens ursprungliga syfte. Dock ska fastigheten Pellas-Vestergård RNr 4:23 (fastighetsbeteckning 170-420-4-23) ingå i planområdet. Eftersom större delen av
stränderna på fastigheten Norrgård RNr 12:2 har exploaterats förordas ingen ändring av delgeneralplanen vad gäller områdena för närrekreation. Vidare förordas en ändring av delgeneraplanen så att ett område för allmän
byggnad reserveras inom planområdet. Planläggaren har i sitt utlåtande lagt
fram ett förslag till avgränsning för att möjliggöra dessa ändringar. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om två andra ändringar av delgeneralplanen för Möckelö. Delgeneralplaneändringen vad gäller Vassaviken ingår i
planläggarens förslag till avgränsning medan delgeneralplaneändringen för
en eventuell rondell har lämnats utanför på grund av ärendets särart. Planläggarens utlåtande, enligt bilaga:
Bilaga B – KST § 8
Genom kommunstyrelsens beslut § 95/16.05.2016 inleddes en delgeneralplaneändring för Möckelö i syfte att möjliggöra en detaljplaneändring så att
fastigheterna Ferry d`Amour RNr 3:54 och Solgläntan RNr 3:55 får byggas
med fritidsbebyggelse. Med hänvisning till ovannämnda beslut och likabehandlingsprincipen finns skäl att även i det här fallet tillåta en delgeneralplaneändring som möjliggör fritidsbebyggelse.
Planläggaren är inkallad som sakkunnig.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att markägarna åtar sig att
stå för planläggningskostnaderna, inleda en delgeneralplaneändring av
Möckelö i enlighet med Bilaga B med tillägget att områdena för närrekreatProtokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 6

Kommunfullmäktige

kl. 19:00

8.12.2020

ion inom planeområdet föreslås ändras så att fritidsbebyggelse möjliggörs.
Delgeneralplaneändringsområdet framgår av Bilaga B.
Carina Aaltonen föreslår att RN-områdena inte ska ingå i delgeneralplaneändringsprocessen. Förslaget vinner inget understöd varför det förfaller.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KST § 123/17.6.2019:

./.

Kommunens planläggare har tagit fram ett förslag till ändring av delgeneralplanen av Möckelö. Förslag till ändring av Möckelö delgeneralplan jämte
beskrivning av den 10 juni 2019, enligt bilaga:
Bilaga C – KST § 123
(Beskrivningen är under beredning och delas ut vid sammanträdet
17.6.2019)
Enligt 30 § plan- och bygglagen (ÅFS 2008:102) ska de som berörs av en
plan, om det kan anses vara ändamålsenligt med planens syfte och betydelse, ges tillfälle till samråd och att yttra sig skriftligen eller muntligen
över planförslaget. Enligt 8 § 2 mom. plan- och byggförordningen (ÅFS
2008:107) ska ett meddelande om samråd delges berörda per post, anslås på
kommunens anslagstavla eller publiceras i minst en lokal tidning med allmän spridning i landskapet senast 14 dagar före samrådsmötet.
Planläggaren är inkallad som sakkunnig.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar hålla samråd enligt 30 § plan- och bygglagen
gällande förslaget till ändrad delgeneralplan av Möckelö jämte beskrivning
av den 10 juni 2019 enligt Bilaga C. Före kallelse till samråd görs och samråd hålls ska dock de områden i förslaget som kommunen inte äger öster om
Västervägen som nu är RN-områden (område för närrekreation) ändras till
L-område (jord- och skogsbruksdominerat område). Det RN-område (område för närrekreation) väster om Västervägen som nu är bebyggt med fritidshus ska i förslaget även ändras till BF-område (område för fritidsbostäder).
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

KST § 267/16.12.2019:
Jomala kommun har genom annons i en lokaltidning 18.7.2019, delgivning
på kommunens elektroniska anslagstavla 3.7.2019 – 20.8.2019 och per brev
3.7.2019 till fastighetsägare kallat till samråd med berörda markägare rörande förslaget till delgeneralplaneändring för Möckelö jämte beskrivning
av den 10 juni 2019 (reviderat i enlighet med kommunstyrelsens beslut §
123/17.6.2019). I enlighet med 30 § plan- och bygglagen hölls samråd
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6.8.2019 med berörda markägare och andra intressenter. Samrådsprotokoll,
enligt bilaga:
Bilaga D – KST § 267
Vid samrådet 6.8.2019 gavs även möjlighet för berörda markägare och intressenter att inkomma med skriftliga synpunkter fram till och med
20.8.2019. Med anledning av de synpunkter som inkom vid samrådet och
fram till och med 20.8.2019 har planläggaren upprättat en samrådsredogörelse där de inkomna synpunkterna bemöts, enligt bilaga:
Bilaga E – KST § 267
Enligt 31 § 2 mom. plan- och bygglagen ska meddelande om att planförslaget ska ställas ut senast sju dagar före utställningen sändas per brev till
kommuner som berörs av förslaget samt till markägare och andra av kommunen kända innehavare av mark inom planområdet. Ett meddelande behöver dock inte sändas om personerna i fråga har godkänt planen.
Planläggaren är inkallad som sakkunnig.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar göra de föreslagna ändringarna av förslaget till
ändrad delgeneralplan för Möckelö som framgår av samrådsredogörelsen
enligt Bilaga E, förutom vad gäller ändringen av L-1 områden till RNområden vad gäller mark kommunen inte äger. Ett jord- och skogsbruksområde (L-1) kan användas för friluftsliv och rekreation samt påverkar inte
heller eventuella skyddade biotoper då dessa ändå enligt lag ska bevaras.
Ifall områdena ändras till RN-områden skapas enbart en inlösningsskyldighet för kommunen och i förlängningen höjs kommunens underhållskostnader. Kommunstyrelsen beslutar även att GC-vägmarkeringen ska löpa längs
med hela Småholmavägen och i övrigt fyllas i enlighet med hur det redan är
byggt.
Kommunstyrelsen beslutar även framlägga förslaget till ändrad delgeneralplan för Möckelö till allmänt påseende under 30 dagar. Kommunstyrelsen
beslutar vidare att begära byggnämndens och teknisk chefs utlåtande över
förslaget.
BESLUT:
Peggy Eriksson föreslår, understödd av Stig-Göran Nyman, att BF-området
vid Vassaviken och det andra västra området ska ändras till BS-1-område.
Förslaget vinner inte understöd och förfaller därmed.
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

KST § 242/23.11.2020:
Under utställningstiden 30.1-28.2.2020 har ett utlåtande och sju anmärkningar inkommit. Byggnämnden och teknisk chef har inte inkommit med
några synpunkter gällande förslaget.
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Planläggaren har tagit del av anmärkningarna och avgett följande bemötande daterat 20.10.2020, enligt bilaga:
Bilaga F - KST § 242
De som har lämnat in anmärkningar har erbjudits att träffa kommundirektören, planläggaren och kommunstyrelsens ordförande för att diskutera anmärkningarna.
Planläggaren är inkallad som sakkunnig.
Emilia Josefsson och Marie Skogberg anmäler jäv vilket godkänns på grund
av ägande inom planområdet. De lämnar rummet och deltar således inte i
behandlingen av ärendet. Protokoll över ärendet förs av Christian Dreyer.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att förslaget till
ändrad delgeneralplan för Möckelö av den 10 juni 2019, teknisk korrigering
27 juni 2019, reviderad enligt kommunstyrelsens beslut § 123/17.6.2019
och reviderad enligt kommunstyrelsens beslut § 267/16.12.2019, antas av
kommunfullmäktige, med beaktande av de föreslagna ändringar som framkommer av planläggarens bemötande enligt Bilaga F, men med följande
ändringar:
- Simstränderna vid Vassaviken och Småholmsviken stryks.
- De två BF-områdena (område för fritidsbostäder) ändras till be-områden
(fritidstomt som får ändras till egnahemstomt).
- En ca 50 m bred korridor av jord- och skogsbruksdominerat område (L-1)
skapas längst västerut i det västra BS-1-området.
Planläggaren uppdaterar förslaget som därefter förs till kommunfullmäktige
för godkännande. Ändringarna är inte sådana att en ny utställning krävs.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

KFG § 86/8.12.2020:

./.

Förslag till ändring av delgeneralplan för Möckelö ändrat i enlighet med
kommunstyrelsens beslut § 242/23.11.2020, enligt bilaga:
Bilaga G – KFG § 86
Emilia Josefsson och Marie Skogberg anmäler jäv vilket godkänns på grund
av ägande inom planområdet. De deltar således inte i behandlingen av ärendet. Protokoll över ärendet förs av Christian Dreyer.
BESLUT:
Kommunstyrelsens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
87 §

506/20

86420 GC-LED JOMALARAKAN, TILLÄGGSMEDEL

KST § 249/23.11.2020:
Investeringsmedel för kostnadsställe 86420 GC-led Jomalarakan räcker
inte för att täcka projektets totala utgifter i och med att de ersättningar som
betalats ut till markägare som upplåtit mark blivit större än beräknat. Totalt
har nu 74 111 euro åtgått och endast 45 394 euro finns budgeterat. Totalt
har anslaget överskridit budget med 28 720 euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att investeringsprojektet 86420 GC-led Jomalarakan beviljas tilläggsmedel om 29 000 euro.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KFG § 87/8.12.2020:
BESLUT:
Kommunstyrelsens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
88 §

473/20

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

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

./.

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

./.

För att öka elevantalet i Södersunda skola till ca 120 elever har rektorn och
biträdande rektorerna sett över upptagningsområdet för de båda skolorna.
Som utgångspunkt för detta arbete har de använt sig av elevstatistik från
ÅSUB som visar på antalet elever enligt födelseår i Jomala kommuns byar.
Genom att låta de elever som bor i Sviby och börjar i årskurs 1 fr.o.m. höstterminen 2021 byta till Södersunda skola uppnås på sikt önskad effekt, enligt bilaga:
Bilaga B – KST § 227
Enligt prognosen skulle Södersunda skola då ha 121 elever läsåren 20252026 och 2026-2027. En sådan uppdelning innebär att elevantalet i Vikingaåsens skola enligt nuvarande prognos skulle hålla sig mellan 254 och
275 elever men då är inte ev. inflyttning beaktad. En följd av detta skulle
också vara att det under perioden 2021-2027 skulle bli högst 17 parallellklasser. På sikt finns det ändå ett behov av att räkna med att Vikingaåsens
skola skall ha möjlighet att ta emot 3 parallellklasser per årskurs vilket
skulle innebära ett behov av 18 hemklassrum.
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Skoldirektören förordar:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Sviby fr.o.m. 1.8.2021
hör till Södersunda skolas upptagningsområde.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att skolstadga för
Jomala kommun (godkänd av kommunfullmäktige 18.3.1997) 30 § ändras
så att Sviby flyttas från Vikingaåsens distrikt till Västra distriktet för elever
som börjar skolan från och med 1.8.2021, dock så att elever som har äldre
syskon som redan tillhör Vikingaåsens distrikt kan välja att gå i samma
skola som äldre syskon.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KFG § 81/10.11.2020:
Diskussion:
Siv Ekström föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändringen görs
från och med 1.8.2022 för att möjliggöra en bättre planering.
Dennis Jansson föreslår, understödd av Kristian Aller, att kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt återremittera ärendet till kommunstyrelsen.
_______________
KST § 244/23.11.2020:
Skoldirektörens beredning:
Antalet elever bosatta i Sviby, inkl. Fågelberget, som inleder skolgången i
årskurs 1 de närmaste sex läsåren och som berörs av ändringen av ett ev.
beslut om ändring av upptagningsområde ser läsårsvis ut enligt följande:
Läsåret
åsen
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2026-2027
Totalt:

./.

Ant. elever från Sviby Ant. elever med äldre syskon i V6
10
6
7
8
7
44

0
4
2
1
1
1
9

Uppgifterna baserar sig på barnomsorgschefens avstämning gentemot befolkningsregistret i november 2020, enligt bilaga:
Bilaga C – KST § 244
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Effekten av syskongarantin kommer som högst att bli 9 elever om samtliga
elever med äldre syskon väljer att inleda sin skolgång i Vikingaåsens skola.
Vilka effekter eventuella nya bostadsområden i västra Jomala kommer att
ha på elevantalet i Södersunda skola går inte att sia om i detta skede.
En revidering av utbildningsstadgan är på gång och förhoppningsvis kommer den att hinna behandlas av kommunstyrelsen under innevarande år.
Skoldirektören förordar:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Sviby fr.o.m. 1.8.2021
hör till Södersunda skolas upptagningsområde dock så att elever som har
äldre syskon som redan tillhör Vikingaåsens distrikt kan välja att gå i
samma skola som äldre syskon.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att Sviby, förutom Fågelberget, fr.o.m. 1.8.2021 hör till Södersunda skolas upptagningsområde, dock så att elever som har äldre syskon som redan tillhör Vikingaåsens distrikt kan välja att gå i samma skola som äldre syskon.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KFG § 88/8.12.2020:
Diskussion:
Sarah Holmberg föreslår, understödd av Siv Ekström, Dennis Jansson och
René Janetzko att kommunstyrelsens förslag godkänns, dock så att ändringen införs från och med 1.8.2022.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att kommunstyrelsens förslag godkänns, dock så att ändringen införs från och med 1.8.2022.
_______________
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Dnr: DIARIET
89 §

423/20

BUDGET 2021

KST § 193/5.10.2020:
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium, nämndernas ordföranden och berörda tjänstemän håller budgetseminarium på kommunkansliet
inför 2021 års budget. Kommunfullmäktiges ledamöter har inbjudits som
åhörare.
Kommundirektörens förslag:
Biblioteks- och kulturförvaltningen, byggförvaltningen, fritidsförvaltningen, räddningsförvaltningen och centralförvaltningen presenterar sina budgetförslag för 2021 och en allmän diskussion och frågestund hålls i anslutning till detta. Kommunstyrelsen ger vid behov ytterligare direktiv för det
återstående budgetarbetet.
BESLUT:
Ärendet bordläggs.
_______________
KST § 197/6.10.2020:
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium, nämndernas ordföranden och berörda tjänstemän håller budgetseminarium på kommunkansliet
inför 2021 års budget. Kommunfullmäktiges ledamöter har inbjudits som
åhörare.
Kommundirektörens förslag:
Tekniska förvaltningen, äldreomsorgen, barnomsorgen och skolförvaltningen presenterar sina budgetförslag för 2021 och en allmän diskussion och
frågestund hålls i anslutning till detta. Kommunstyrelsen ger vid behov ytterligare direktiv för det återstående budgetarbetet.
BESLUT:
Ärendet återremitteras.
_______________
KST § 221/26.10.2020:
Efter återremissen har förvaltningen justerat budgetförslaget. Några justeringar som kan nämnas är:
- Minskat anslag för personalutbildning inom barnomsorgen, -5.000 euro
- Personalkostnaden för hemvården sänkts för att motsvara trolig bemanning snarare än inrättade tjänster, -43.000 euro
- Minskning med 1 elevassistent Södersunda från HT-21, -15.300 euro
- Fritidsförvaltningens inventarier minskats, -4.500 euro
- Brandmästartjänsten budgeteras från 1.3, -3.500 euro
- De föreslagna hyreshöjningarna vid Allégården ej möjliga att genomföra,
merkostnad 2.600 euro
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Förutom dessa mindre och kortsiktiga justeringar har följande förslag till
strategier för att långsiktigt uppnå inbesparingar lyfts fram:
- Se över försäkringarna och eventuellt konkurrensutsätta dem.
- Samarbete mellan förvaltningarna i gemensamma inköp av drivmedel,
kontorsmaterial, städmaterial, livsmedel, etc.
- Samordna avtal som teletjänster, IT-avtal, IT-utrustning, etc.
- Gemensamma ramavtal för entreprenörsarbete för t.ex. el- och vvsarbeten.
- Samordnade inköp av arbetsteknisk utrustning t.ex. verktyg, byggnadsmaterial för förvaltningars eget bruk.
- Noggrannare kontroll på läromedel som köps in.
- Rektor och biträdande rektorerna kommer att se över kriterier för vilka
elever som har rätt till extra stöd.
- Övergången daghem-skola kan utvecklas med målet att på sikt öka samarbetet mellan daghem och skola och tillsammans planera för en god skolstart för alla barn.
- Investeringar i Vikingaåsens skola bör sträva efter att endast förverkliga
de allra nödvändigaste renoverings-och ombyggnadsbehoven för att
hålla nere kostnaderna.
- Kostnaderna för institutionsvården kan sänkas eller åtminstone stävjas genom att ESB drivs i egen regi inom kommunen och att ESB-demens inrättas på Oasen (nuvarande Liljan).
Förslaget till budget resulterar i ett årsbidrag för 2021 på – 929 852 euro. I
ekonomiplanen har relativt modesta kostnadsökningar antagits för 20222023 men också för 2023 driftskostnader för ev. ESB och nytt dagis. Som
framkommer av budgeten som helhet är avsikten att inom mandatperioden
ha ett stabilt positivt årsbidrag vilket kommer att påverka den faktiska kostnadsnivån 2022 och 2023 utifrån vilka övriga faktorer som föreligger då.
De olika processer som är påbörjade går inte i det här skedet att tydligt uppskatta inbesparingarna av och har därför inte förts in i ekonomiplanen. Om
man ändå skall prognostisera kunde man tänka sig att det i kommunalförbunden finns ca 400.000 att spara och att de interna samordningsreformerna
kunde spara ytterligare ca 150.000 årligen.

./.

Förslag till budget för 2020 och ekonomiplan för 2021-22, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 221
Ekonomichef Dan Lindblom är inkallad som sakkunnig.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till budget för 2021 och ekonomiplan för 2022-2023 enligt bilaga A och att skicka förslaget till kommunfullmäktige för remiss.
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Diskussion:
Carina Aaltonen föreslår, understödd av Sandra Listherby, att ett anslag om
10.000 euro tas med i tekniska förvaltningens ram som ett tillfälligt anslag
för att möjliggöra framtagande av en underhållsplan för kommunens fastigheter.
Vid omröstning mellan kommundirektörens förslag och Carina Aaltonens
förslag röstade Tomas Boedeker, Peggy Eriksson, Tommy Nordberg, Therese Johansson och Jörgen Strand för kommundirektörens förslag medan
Carina Aaltonen och Sandra Listherby röstade för Carina Aaltonens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar således godkänna kommundirektörens förslag.
Jörgen Strand föreslår, understödd av Tomas Boedeker, att kommundirektörens förslag gällande renovering av Vikingaåsens skola justeras med följande tillägg: beaktat elevunderlag, skoldistrikt och avtalet med Mariehamns stad.
Carina Aaltonen föreslår att investeringsanslaget för renovering av Vikingaåsens skola ska sättas till 4 miljoner. Förslaget vinner inte understöd
varför det förfaller.
Sandra Listherby föreslår att investeringsanslaget för renovering av Vikingaåsens skola ska sättas till 3 miljoner. Förslaget vinner inte understöd
varför det förfaller.
Carina Aaltonen föreslår att medel för en ny planläggarresurs under centralförvaltningens ram stryks. Förslaget vinner inte understöd varför det förfaller.
BESLUT:
Ramen för socialväsendet godkänns enligt kommundirektörens förslag.
Ramen för undervisningsväsendet godkänns enligt kommundirektörens förslag.
Ramen för biblioteksförvaltningen godkänns enligt kommundirektörens
förslag.
Ramen för fritidsförvaltningen godkänns enligt kommundirektörens förslag.
Ramen för samhällstjänster och övriga tjänster godkänns enligt kommundirektörens förslag.
Ramen för tekniska förvaltningen godkänns enligt kommundirektörens förslag.
Ramen för affärsverksamheten godkänns enligt kommundirektörens förslag.
Ramen för byggförvaltningen godkänns enligt kommundirektörens förslag.
Ramen för investeringar godkänns med tillägget gällande renovering av Vikingaåsens skola enligt ovan.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att det under kommunfullmäktiges uppdrag på s. 5 ska tilläggas en mening: Utreda behovet och kostnaden av ett
nytt daghem på Möckelö strand.
Finansieringsdelen godkänns enligt kommundirektörens förslag.
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Ramen för centralförvaltningen godkänns enligt kommundirektörens förslag.
De allmänna motiveringarna godkänns enligt kommundirektörens förslag.
I övrigt i enlighet med kommundirektörens förslag.
_______________
Carina Aaltonen reserverar sig mot beslutet vad gäller investeringsanslag
för renovering av Vikingaåsens skola.
KFG § 78/10.11.2020:

./.

Styrelsens förslag till budget för 2021 och ekonomiplan för 2022-23, enligt
bilaga:
Bilaga B – KFG § 78
Samtliga förvaltningschefer och enhetschefer är inkallade som sakkunniga
till remissdebatten.
Följande kommentarer ges till kommunstyrelsen:
Gyrid Högman önskar, understödd av Kaj Rösgren, att kommunfullmäktige
låter Oasen boende- och vårdcenter ha den liggande budgeten, men att Oasen fortsätter med de strama linjerna för att minska sjukfrånvaron och se till
att bemanningen hålls på en bra nivå samt att kommunstyrelsen därmed
ändrar sina direktiv till ombuden inför Oasens förbundsfullmäktige. På så
sätt har man en bra beredskap för corona.
Hedvig Stenros önskar att inbesparingen på elevassistenter minskar med
hälften, alltså så att besparingen på Vikingaåsen blir 32.500 euro och i Södersunda skola 14.500 euro.
Hedvig Stenros önskar att daghemmen ska få elektronisk närvarohantering
à 10.000 euro vilket skulle underlätta både för personal och för föräldrar.
Hedvig Stenros önskar att 2 miljoner euro sätts med i projekteringsbudget
2021 för förverkligandet av ett daghem på Möckelö strand. Detta skulle finansieras med lån.
Hedvig Stenros önskar att fritidsledaren på Frideborg ska fortsätta med 3
h/vecka.
Hedvig Stenros önskar att de budgeterade medlen till Oasen boende- och
vårdcenter är kvar på den nivå som var i budget 2020, alltså ett ökat anslag
med 262.000 euro.
Hedvig Stenros önskar att inga nedskärningar görs gällande Kommunernas
socialtjänst k.f.
Dennis Jansson önskar att kommunstyrelsen tar till sig av den rapport som
ska presenteras av projekteringsgruppen för ombyggnad av Vikingaåsens
skola vid kommunstyrelsens sammanträde 23.11.2020.
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BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar, efter avslutad remissdebatt, att återremittera
budgetförslaget till kommunstyrelsen och konstaterar att de ovanstående
kommentarerna ges till kommunstyrelsen.
_______________
KST § 246/23.11.2020:
Vid kommunfullmäktiges remissdebatt 10.11.2020 gavs åtta kommentarer
gällande budgeten till kommunstyrelsen.
Gällande Oasen boende- och vårdcenter k.f. har förbundsfullmäktige behandlat förbundsstyrelsens budgetförslag då kommunstyrelsen sammanträder 23.11.2020. Om Oasens budget fastställdes i enlighet med förbundsstyrelsens förslag måste Jomalas budget justeras med ca 300.000 i ökad kostnad för äldreomsorg.
Gällande elevassistenter gör förvaltningen bedömningen att nuvarande budgetförslag innehåller tillräckliga resurser, såtillvida att inga oväntade behov
uppstår under kommande läsår.
Medel för elektronisk närvarohantering för daghemmen har lyfts in i budgetförslaget.
För daghem på Möckelö strand har inget anslagits i budgeten av den anledningen att byggnadsplats, antal avdelningar och byggstart ännu är okänt.
Kommunfullmäktige får istället ha beredskap att bevilja medel när ett konkret förslag finns att ta ställning till.
Fritidsledare på Frideborg är inget som föreslås tas in. Projektet startade
under oktober 2020 och ska utvärderas efter sex månader.
Ytterligare ändring mot föregående budgetförslag är att ombyggnad av Vikingaåsen budgeteras till en kostnad av tre miljoner istället för som tidigare
två miljoner. Investeringen finansieras med egna medel, fondmedel och lån.
Slutligen kan nämnas att prognos för landskapsandelar, skattekompensationer och skatteutfall har uppdaterats.

./.

Förslag till budget för 2021 och ekonomiplan för 2022-2023 efter remissdebatten, enligt bilaga:
Bilaga C – KST § 246
Inkallad som sakkunnig är ekonomichefen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner förslag till budget för 2021 och ekonomiplan
för 2022-2023 enligt bilaga C, med justeringen att äldreomsorgens ram utö-
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kas med 300.000 euro, och föreslår inför kommunfullmäktige att förslaget
antas.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KFG § 89/8.12.2020:

./.

Kommunstyrelsens förslag till budget för 2021 och ekonomiplan för 20222023 efter remissdebatten, enligt bilaga:
Bilaga D – KFG § 89
Ekonomichef Dan Lindblom är inkallad som sakkunnig.
En genomgång av budgetförslaget i sin helhet görs.
Diskussion:
Dennis Jansson föreslår, understödd av Siv Ekström och Linda Valve, att
fjärde meningen under rubriken Skolförvaltningen på s. 5 i budgetboken
stryks.
Wille Valve föreslår, understödd av Kristian Aller och Tage Eriksson, att
fjärde meningen under rubriken Skolförvaltningen på s. 5 i budgetboken
ändras så att ordet ”endast” stryks.

./.

Omröstning 1
Wille Valves förslag ställs mot Dennis Janssons förslag. Vid omröstning
mellan Wille Valves förslag och Dennis Janssons förslag beslutar kommunfullmäktige med rösterna 9 – 7 (1 avstår) omfatta Wille Valves förslag. Omröstningsprotokoll, enligt bilaga:
Omröstningsprotokoll E – KFG § 89

./.

Omröstning 2
Wille Valves förslag ställs mot kommunstyrelsens förslag. Vid omröstning
mellan kommunstyrelsens förslag och Wille Valves förslag beslutar kommunfullmäktige med rösterna 1 – 16 omfatta Wille Valves förslag. Omröstningsprotokoll, enligt bilaga:
Omröstningsprotokoll F – KFG § 89
BESLUT:
Budgeten för 2021 och ekonomiplan för 2022-2023 godkänns i enlighet
med kommunstyrelsens förslag, dock med följande ändring:
Fjärde meningen under rubriken Skolförvaltningen på s. 5 i budgetboken
ändras så att ordet ”endast” stryks.
_______________
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Dnr: DIARIET
90 §

508/20

INDRAGNING AV TJÄNST, SOCIALCHEF

KST § 257/23.11.2020:
Med stöd av landskapslag om samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2) kommer tjänsteinnehavaren som innehar tjänsten som socialchef att överföras
till Kommunernas socialtjänst k.f. Tjänsten som socialchef behövs inte
längre i Jomala kommun då merparten av arbetsuppgifterna överförs till
Kommunernas socialtjänst k.f. Tjänsten bör således dras in. I enlighet med
68 § förvaltningsstadga för Jomala kommun 10.12.2019 är det kommunfullmäktige som inrättar och drar in tjänster.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänsten som socialchef dras in från och med 1.1.2021.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KFG § 90/8.12.2020:
BESLUT:
Kommunstyrelsens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
91 §

509/20

INDRAGNING AV TJÄNSTER, SOCIALARBETARE

KST § 258/23.11.2020:
Med stöd av landskapslag om samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2) kommer två tjänsteinnehavare som innehar tjänster som socialarbetare att överföras till Kommunernas socialtjänst k.f. Tjänsterna som socialarbetare behövs inte längre i Jomala kommun då arbetsuppgifterna överförs till Kommunernas socialtjänst k.f. Tjänsterna bör således dras in. I enlighet med 68
§ förvaltningsstadga för Jomala kommun 10.12.2019 är det kommunfullmäktige som inrättar och drar in tjänster.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att de två tjänsterna
som socialarbetare dras in från och med 1.1.2021.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KFG § 91/8.12.2020:
BESLUT:
Kommunstyrelsens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
92 §

511/20

INDRAGNING AV TJÄNST, ÄLDREOMSORGSLEDARE

KST § 260/23.11.2020:
Med anledning av den omorganisering som föreslås då huvuddelen av sociala sektorns uppgifter överförs till Kommunernas socialtjänst k.f. respektive
utbildningsförvaltningen övergår behovet av äldreomsorgsledare till att ha
en förvaltningschef som är äldreomsorgschef.
Tjänsten som äldreomsorgsledare bör därför dras in.
I enlighet med 68 § förvaltningsstadga för Jomala kommun 10.12.2019 är
det kommunfullmäktige som inrättar och drar in tjänster.

./.

Protokoll från hörande av tjänsteinnehavare, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 260
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänsten som äldreomsorgsledare dras in från och med 1.1.2021.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

KFG § 92/8.12.2020:
BESLUT:
Kommunstyrelsens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
93 §

512/20

INRÄTTANDE AV TJÄNST, ÄLDREOMSORGSCHEF

KST § 261/23.11.2020:
Med anledning av förslag till ändring av förvaltningsstadga för Jomala
kommun bör en förvaltningschefstjänst benämnd äldreomsorgschef inrättas.
I enlighet med 68 § förvaltningsstadgan för Jomala kommun av 10.12.2019
är det kommunfullmäktige som inrättar och drar in tjänster.
Ifall kommunfullmäktige inrättar tjänsten är det enligt 69 § förvaltningsstadgan anställande organ, det vill säga i det här fallet kommunstyrelsen,
som godkänner tjänstebeskrivning och arbetsvärdering.

./.

Personalchef och kommundirektör har tagit fram förslag till tjänstebeskrivning för tjänsten, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 261

./.

Personalchef och kommundirektör har tagit fram förslag till arbetsvärdering
och uppgiftsrelaterad lön för tjänsten, enligt bilaga:
Bilaga B – KST § 261

./.

Protokoll från hörande, enligt bilaga:
Bilaga C – KST § 261
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att en tjänst
som äldreomsorgschef i Jomala kommun inrättas från och med 1.1.2021.
Kommunstyrelsen beslutar även att, under förutsättning att kommunfullmäktige inrättar tjänsten som äldreomsorgschef, fastställa tjänstebeskrivning enligt bilaga A samt arbetsvärdering och den uppgiftsrelaterade lönen
enligt bilaga B.
Kommunstyrelsen konstaterar att nuvarande äldreomsorgsledare Sanna
Lindroos framgångsrikt skött sin tjänst och är behörig för tjänst som äldreomsorgschef och således med stöd av 24 § lag om kommunala tjänsteinnehavare (FFS 2003:304, ÅFS 2004:24) kan förflyttas till tjänsten efter att den
inrättats.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

KFG § 93/8.12.2020:
BESLUT:
Kommunstyrelsens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
94 §

513/20

DELEGERINGSBESLUT, ÄNDRING

KST § 262/23.11.2020:
Med anledning av förslaget till ändrad förvaltningsstadga måste även delegeringsordningen uppdateras.

./.

Förslag till nytt delegeringsbeslut, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 262
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att ändra delegeringsbeslutet i enlighet med Bilaga A.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

KFG § 94/8.12.2020:
BESLUT:
Kommunstyrelsens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
95 §

551/19

FÖRVALTNINGSSTADGA, ÄNDRING

KST § 255/25.11.2019:
Ålands lagting har vid plenum 27.9.2019 antagit en ny landskapslag om
barnomsorg och grundskola (LF 28/2018-2019). Utbildningsverksamhetsformerna barnomsorg, grundskola samt grundskoleutbildning för andra än
läropliktiga ska från och med 2021 förvaltas gemensamt i kommunen. Detta
medför att Jomala kommun, men även övriga medlemskommuner i Kommunalförbundet för Södra Ålands Högstadiedistrikt (SÅHD), måste se över
förvaltningen för att samordna barnomsorg, grundskola samt grundskoleutbildning för andra än läropliktiga under 2020. För att eventuellt kunna hitta
en gemensam lösning och för att diskutera hur eller om SÅHD ska vara en
plattform i detta arbete bör en dialog så snabbt som möjligt inledas med
Eckerö kommun, Hammarlands kommun, Lemlands kommun och Lumparlands kommun. Detta bör göras innan Jomala kommun planerar eller utreder en egen lösning för en eventuell utbildningsförvaltning.

./.

Utöver de kommande förändringarna inom förvaltningen av utbildningsväsendet kan det finnas skäl att utgående från hur kommunstyrelsen arbetat
den senaste mandatperioden och utgående från slutsatserna i den utvärdering Krister Rhen vid BDO Audiatur Ab gjorde 2015 gällande förvaltningsreformen 2012 ytterligare formalisera arbetet med fördjupningspersoner och
eventuellt införa möjligheten till beredningsorgan under kommunstyrelsen.
Enligt 53 § kommunallagen (ÅFS 1997:73) finns redan möjligheten för
kommunstyrelsen att tillsätta kommittéer för beredning eller utredning av
ett visst ärende eller för att sköta en särskild uppgift. I Jomala kommuns
förvaltningsstadga av 18.6.2018 saknas dock bestämmelser både gällande
fördjupningspersoner och gällande kommittéer. Det tåls dock redan i detta
skede poängtera att det är kommunstyrelsen som kollegialt organ som, enligt 49 § kommunallagen, ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi oavsett ifall eventuella fördjupningspersoner eller kommittéer tillsätts.
Att utse fördjupningspersoner och tillsätta kommittéer eller så kallade arbetsgrupper har däremot visat sig underlätta kommunstyrelsens arbete. Förslag till ändrad förvaltningsstadga i Jomala kommun, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 255
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Jomala kommuns förvaltningsstadga ändras i enlighet med Bilaga A.
Kommunstyrelsen beslutar även bjuda in kommundirektörer, kommunstyrelsepresidierna och kommunfullmäktigepresidierna i Eckerö kommun,
Hammarlands kommun, Lemlands kommun och Lumparlands kommun till
kommunstyrelsens andra sammanträde 2020 för att diskutera hur samordningen av utbildningsverksamhetsformerna barnomsorg, grundskola samt
grundskoleutbildning för andra än läropliktiga ska göras samt om och hur
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SÅHD i så fall ska vara en plattform i detta arbete. Ledande tjänstemän
inom skolförvaltningarna och kommundirektörerna bör dock redan nu inleda denna diskussion.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KFG § 92/10.12.2019:
BESLUT:
Kommunstyrelsens förslag godkänns.
__________
KST § 33/23.3.2020:
Kommundirektörerna i Jomala kommun, Eckerö kommun, Hammarlands
kommun, Lemlands kommun och Lumparlands kommun formulerade vid
ett möte 16.12.2019 en formell förfrågan till Ålands landskapsregering gällande om 2 § 1 kap. Del VI i nya landskapslagen om barnomsorg och
grundskola (LF 28/2018-2019) om förvaltning av utbildningsverksamheten
ska tolkas så att enbart ett organ får sköta de uppgifter som enligt lagen ankommer på kommuner. En sådan tolkning medför antingen att SÅHD måste
ta över all utbildningsverksamhet från berörda kommuner eller att SÅHD
måste upplösas och verksamheten skötas av respektive kommun. Vid mötet
konstaterades även att ingen av kommunerna hade intresse av att SÅHD
skulle ta över barnomsorgen. Detta budskap upprepades även vid ett möte
med representanter från SÅHD:s medlemskommuner 10.2.2020.

./.

Ålands landskapsregering har i ett svar som inkom 10.2.2020 sammanfattningsvis framfört att syftet med den nya lagen är att barnomsorgen ska ha
samma status som grundskolan och överföras till den förvaltning som
handhar utbildningsverksamheten i kommunen. Landskapsregeringen konstaterar vidare att formuleringen av 2 § 1 kap. Del VI i nya landskapslagen
om barnomsorg och grundskola (LF 28/2018-2019) kan verka vilseledande
och landskapsregeringen avser därför att precisera formuleringen i ett nytt
lagförslag där det tydligt framkommer att ett kommunalförbund kan sköta
hela eller delar av utbildningsverksamheten. Detta medför i så fall att
SÅHD kan finnas kvar och medlemskommunerna kan flytta barnomsorgen
till samma förvaltning som övrig utbildningsverksamhet och under samma
organ i form av nämnd eller kommunstyrelse som övrig utbildningsverksamhet. Ålands landskapsregerings svar, enligt bilaga:
Bilaga B – KST § 33
För att anpassa Jomala kommuns förvaltning till den nya landskapslagen
om barnomsorg och grundskola (LF 28/2018-2019) som är antagen men
ännu inte trätt i kraft och landskapslagen om en kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2) som medför att all socialvård förutom barnomsorg
och äldreomsorg övertas av Kommunernas socialtjänst k.f. 1.1.2021 har ett
förslag till ändrad förvaltningsstadga för Jomala kommun tagits fram.
Sammanfattningsvis är syftet att flytta barnomsorgen till en ny bildningsförvaltning tillsammans med grundskolan, medan äldreomsorgen flyttas till
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centralförvaltningen. Utkast ändrad förvaltningsstadga i Jomala kommun,
enligt bilaga:
Bilaga C – KST § 33
Ifall kommunstyrelsen stöder denna lösning bör formella höranden hållas
med berörd personal innan kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen stöder förslaget till ändrad förvaltningsstadga enligt Bilaga C och återremitterar ärendet så att formella höranden kan hållas med
berörd personal.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

KST § 88/18.5.2020

./.

Ett formellt hörande av berörd personal har hållits 11.5.2020. Vid hörandet
framkom inte några avvikande åsikter. Däremot bör bildningsförvaltningens
uppbyggnad och frågan vem som ska vara vikarie till grundskolechefen/förvaltningschefen regleras på ett likartat sätt av medlemskommunerna i
SÅHD. Protokoll från hörande 11.5.2020, enligt bilaga:
Bilaga D – KST § 88

./.

För att tydliggöra att bildningsförvaltningen även ska styra och övervaka
den vuxenutbildning som sker genom Medborgarinstitutet (Medis) har vissa
förtydliganden gjorts i utkastet till förvaltningsstadga, enligt bilaga:
Bilaga E – KST § 88
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Jomala kommuns förvaltningsstadga ändras i enlighet med Bilaga E. Ändringarna träder i kraft
1.1.2021. Behöriga organ ska separat ändra berörda tjänstebeskrivningar
och arbetsbeskrivningar före 1.1.2021. Kommunfullmäktiges delegeringsbeslut av den 13 mars 2018 § 18 måste även ändras före 1.1.2021 och vid
behov bör också en instruktion för bildningsförvaltningen tas fram.
Kommunstyrelsen beslutar vidare föreslå för fullmäktige att den instruktion
för socialförvaltningen som antogs genom kommunfullmäktiges beslut §
57/15.5.2012 upphävs 1.1.2021.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

KST § 263/23.11.2020:
Sedan kommunstyrelsen senast behandlade ärendet har det funnits anledning att ändra i förslaget till ändringar i förvaltningsstadgan. Berörda tjäns-
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temän har hörts i ärendet. Förslag till ändrad förvaltningsstadga, enligt bilaga:
Bilaga F – KST § 263
Det nu framtagna förslaget innehåller mot nu gällande förvaltningsstadga
följande ändringar:
- Uppdateringar gällande skolförvaltningen/bildningsförvaltningen där även
barnomsorgen förs till samma förvaltning.
- Kallelser till kommunfullmäktige kan skickas elektroniskt (tidigare har det
stått att kallelser ska skickas elektroniskt och per post).
- Socialförvaltning avskaffas och äldreförvaltning inrättas.
- En bestämmelse om att kommunstyrelsens kallelse ska innehålla beslutsförslag införs (praxis sedan tidigare).
- En skrivelse om att kommunstyrelsens kallelse bör sändas fem dagar före
mötet införs samt att den ska anslås på elektroniska anslagstavlan
(praxis sedan tidigare).
- Ekonomichefen och kommunsekreteraren tilldelas beslutanderätt i vissa
personalfrågor som framgår av § 90.
Dessa ändringar leder till att en rad ytterligare beslut föreslås gällande indragningar, ändring och inrättade av tjänster. Dessutom behöver delegeringsordningen ändras.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar ändra sitt förslag inför kommunfullmäktige till
att förändringar i förvaltningsstadgan ska göras enligt Bilaga F. Berörda
tjänster behandlas i separata ärenden.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

KFG § 95/8.12.2020:
BESLUT:
Kommunstyrelsens förslag godkänns.
_______________
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KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDESDAGAR 2021

KFG § 96/8.12.2020:
Enligt 7 § förvaltningsstadgan för Jomala kommun av 10.12.2019 beslutar
kommunfullmäktige om vilka dagar sammanträden ska äga rum.
Sammanträdena inleds klockan 19.00 och hålls i kommunkansliet.
Sammanträdena kan ändras om anledning till det finns. Tidpunkterna nedan
är preliminära för planeringsändamål:
Tisdagen den 2 februari
Tisdagen den 30 mars
Tisdagen den 20 april
Tisdagen den 22 juni
Tisdagen den 21 september
Tisdagen den 16 november
Tisdagen den 14 december
Kallelsen skickas per e-post. Föredragningslista och bilagor publiceras på
kommunfullmäktiges intranät.
BESLUT:
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar godkänns enligt ovan.
________________
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SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Sammanträdet avslutas kl. 20.20.
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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: 96.

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: 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95.
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 den sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt
på kommunens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla.
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag 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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