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1 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 

 
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
Sammanträdet inleds kl. 19.00. 

 
NAMNUPPROP 

Vid namnuppropet är 11 ordinarie ledamöter närvarande. Fredrik Karl-

ström, Anders Eriksson, Wille Valve, Niklas Rajamäki och Gyrid Högman 

har anmält förhinder. Fredrik Karlström ersätts av Sarah Holmberg. Anders 

Eriksson ersätts av Dick Klingberg. Wille Valve ersätts av Björn Geelnard 

och Niklas Rajamäki ersätts av Fredrica Stenroos. Gyrid Högman ersätts av 

Ann Skogberg. Marie Ekholm står utan ersättare vid namnuppropet. 

Sålunda är sammanlagt 16 ledamöter närvarande vid uppropet. 

 
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunfullmäktige konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört. 

 
PROTOKOLLJUSTERING 

Till protokolljusterare utses Kristian Aller och Dick Klingberg. 

 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan godkänns enhälligt oförändrad. 

_______________ 
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2 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

1. Ålands landskapsregering har 7.1.2019 inkommit med beslut gällande 

landskapsandelar för kultur och medborgarinstitut 2019. 

 

BESLUT: 

Antecknas till kännedom. 

_______________ 
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3 § VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE I KOMMUN-

FULLMÄKTIGE 2019 

 

KFG § 3/15.1.2019: 

I enlighet med 40 § kommunallag för landskapet Åland (ÅFS 1997:73) och 

6 § förvaltningsstadgan för Jomala kommun, fastställd av kommunfullmäk-

tige den 12 juni 2018 § 36, ska kommunfullmäktige vid sitt första samman-

träde för året utse ordförande och vice ordförande. Kommunfullmäktige kan 

högst välja två vice ordföranden där en, om två väljs, ska utses till första 

vice ordförande och den andra till andra vice ordförande. 

 

BESLUT:  

Kommunfullmäktige utser enhälligt Mika Nordberg till ordförande och 

Fredrik Karlström till vice ordförande. 

_______________ 
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4 § TIMMERVAGN M.M., TILLÄGGSMEDEL 

 

KST § 3/15.1.2019: 

Tekniska förvaltningen förvaltar och underhåller cirka 60 hektar parker och 

allmänna områden därtill skogsmark om 83 hektar med en ordinarie ser-

viceman samt extra personal vid säsongsarbete. Som arbetsredskap används 

en traktor med ett mindre tillbehör för timmerhantering.  

 

För att klara av att hantera efterverkningarna av stormen Alfrida är tekniska 

förvaltningen i behov av en timmervagn med kran och en frontlastare till 

befintlig traktor. Redskapen är till stor nytta även vid väg- och fastighets-

underhåll. 

 

En uppskattad kostnad för nämnda redskap är totalt 40 000 euro exkl. 

moms. I och med att redskapen inte kan ses som driftskostnad utan bör ses 

som en investering finns inte budgeterade medel för ändamålet. Ifall Jomala 

kommun önskar ett effektivare och säkrare arbetssätt krävs således till-

äggsmedel. 

 

Tekniska chefens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att medel om 40 000 euro 

beviljas för inköp av timmervagn med kran och en frontlastare till befintlig 

traktor. 

 

Teknisk chef befullmäktigas även att inleda upphandlingsförfarandena i av-

vaktan på fullmäktiges beslut om medel för investeringen. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att medel om 40 000 euro 

beviljas för inköp av timmervagn med kran och en frontlastare till befintlig 

traktor. 

 

Teknisk chef befullmäktigas även att inleda upphandlingsförfarandena i av-

vaktan på fullmäktiges beslut om medel för investeringen. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

 

KFG § 4/15.1.2018: 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 
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5 § ANBUDSBEGÄRAN FÖR ANDELAR I OASEN BOENDE- OCH 

VÅRDCENTER K.F, HAMMARLANDS KOMMUN 

 

KST § 4/15.1.2019: 

Kommunfullmäktige i Hammarlands kommun har beslutat att kommunsty-

relsen i Hammarland tillåts sälja två av kommunens åtta andelar i Oasen 

boende- och vårdcenter k.f (”Oasen”). Andelarna och tillhörande platser ut-

gör institution. Hammarlands kommun har därför 18.12.2018 inkommit 

med en anbudsbegäran till Jomala kommun. Svar ska lämnas senast 

31.1.2019. Beslut i ärendet fattas därefter av kommunstyrelsen i Hammar-

land. Överlåtelse sker genom en inbördes överenskommelse mellan de ak-

tuella kommunerna efter fullgjord betalning av köpesumma. Hammarlands 

kommun förbehåller sig rätten att anta eller förkasta inkomna anbud. An-

budsbegäran, enligt bilaga: 

                    ./.                    Bilaga A – KST § 4 

 

Äldreomsorgsgruppen behandlade erbjudandet från Hammarlands kommun 

vid sitt möte 8.1.2019 och följande noterades som beredning i ärendet: 

 

Vid beräknandet av platsbehovet framöver har ÅSUB:s prognoser vad gäl-

ler befolkningsmängd enligt ålder och kommun samt procentuella rekom-

mendationer från THL och landskapet använts. Landskapets riktlinjer är 

mer generösa och de rekommendationerna ska följas i mån av möjlighet. 

Jomala har hittills fullföljt de procentuella riktlinjerna utan att behöva sänka 

kvalitén inom äldrevården. 

 

Enligt ovannämnda riktlinjer och prognoser kommer Jomala inom kom-

mande planperiod 2019 – 2024 behöva 12 institutionsplatser och 24 effek-

tiverat serviceboende platser (ESB). Eventuellt några platser ytterligare 

för personer med demenssjukdom. Demensvården är svårare att prognosti-

sera då en stor del av befolkningen har de bästa förutsättningarna i sitt egna 

hem (i en bekant miljö) och då närståendevården sannolikt kommer att öka.  

 

Enligt en prognos av Marja Vaarama, docent och forskarprofessor vid Sta-

kes, skulle Jomala kommun 2024 ha 82 personer med demenssjukdom, 

varav ett 30-tal skulle behöva omsorg i boende. Motsvarande siffra i dag 

skulle vara 25 boendeplatser för cirka 70 personer med medelsvår demens-

sjukdom. Idag har Jomala 4 personer i ESB-demens på Folkhälsan och 6 

personer på demensavdelning vid Oasen. Ytterligare några personer med 

lindrigare minnessjukdom finns på andra avdelningar vid Oasen. Totalt 

cirka 10 boendeplatser färre än Vaarama prognostiserar.  

 

Äldreomsorgsgruppen har efterfrågat en prognos på längre sikt. Enligt mot-

svarande beräkningar som ovan, men på längre sikt, skulle Jomalas behov 

se ut enligt följande: 

 

 ESB  Institution 

År 2030:   31  15 
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År 2035: 37  18 

År 2040: 42  21 

 

Prognosen tar inte kommunstrukturreformen eller reformen med KST i be-

aktande. Prognosen måste därför beaktas med stor försiktighet. 

 

Jomalas platsantal per 1.1.2019: 

 

13 institutionsplatser vid Oasen (demens vid institution ingår) 

12 ESB-platser vid Oasen Liljan 

 

Under 2019 utreds möjligheten att initialt göra Rönngårdens A-korridor till 

ESB-platser, vilket skulle ge ytterligare 9 ESB-platser. Detta enligt ett 

budgetuppdrag till socialförvaltningen och tekniska förvaltningen. 

 

Socialförvaltningen noterar förövrigt att ESB-demens skulle kunna utökas 

genom ett utökat samarbete med Folkhälsan på Åland genom ett ingående 

av avtal om samtliga platser vid gruppboendet Linden som omfattar 9 plat-

ser. Detta skulle innebära att Jomala betalar för platserna även om de even-

tuellt skulle vara obesatta tidvis. Platserna skulle övertas av Jomala vartefter 

de blir lediga. 

 

Jämförelsevis kan nämnas att ESB-demens vid Folkhälsan på Åland idag 

har ett nettopris om cirka 179 euro/dygn. Motsvarande kostnad för institut-

ion-demens är 259 euro/dygn vid Oasen. Skillnaden per år är således 29 200 

euro per plats för tillfället. Institutionsvård torde behövas enbart om perso-

nen med demens har svåra beteendeförändringar som aggressivitet eller nå-

gon somatisk sjukdom som kräver medicinsk övervakning. 

 

Äldreomsorgsgruppen föreslår enigt att Jomala kommun meddelar sitt in-

tresse för köp och lägger ett bud till Hammarland gällande de båda platser-

na. Gruppen anser att kommunen bör ta vara på möjligheten att skaffa fler 

platser även om kommunen i dagsläget inte behöver just institutionsplatser. 

 

Avslutningsvis noteras att äldreomsorgsledaren, enligt beräkningarna ovan, 

bedömer att Jomala kommun inte behöver köpa fler institutionsplatser. Be-

hovet som finns består av fler ESB-platser. Institutionsplatserna är däremot 

tillgodosedda under den kommande planperioden 2019 – 2024. Detta fram-

kommer även i den nya äldreomsorgsplanen som är under beredning.  

 

Äldreomsorgsledare Sanna Lindroos och socialchef Jan Mattsson är inkal-

lade som sakkunniga.  

 

Socialchefen förordar: 

Socialchefen förordar att Jomala kommun inte lämnar bud på de två ande-

larna i detta skede eftersom det inte föreligger något behov av institutions-

platser under de närmaste åren. Enligt beräkningarna är behovet av institut-

ionsplatser 2024 ännu endast 12 platser och redan i dagsläget har Jomala 
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kommun 13 institutionsplatser. Fokus bör i stället vara att utöka ESB-

platserna och eventuellt genom Folkhälsan på Åland skapa flera vårdnivåer 

för demensklinter. Ekonomiskt är även denna lösning att föredra.   

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att inte lämna bud på de två an-

delarna i Oasen då det i detta skede inte föreligger något behov av institut-

ionsplatser under de närmaste åren. Enligt beräkningarna är behovet av in-

stitutionsplatser 2024 ännu endast 12 platser och redan i dagsläget har 

Jomala kommun 13 institutionsplatser. Fokus bör i stället vara att utöka 

ESB-platserna och eventuellt genom Folkhälsan på Åland skapa flera vård-

nivåer för demensklinter. Ekonomiskt är även denna lösning att föredra. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt föreslå för fullmäktige att lämna bud 

på de två andelarna i Oasen. Kommunstyrelsen beslutar vidare föreslå att 

fullmäktige beviljar 33 000 euro som tilläggsmedel för att kunna ge ett an-

bud om 16 500 euro per andel. 

_______________ 

 

KFG § 5/15.1.2019: 

Socialchef Jan Mattsson är kallad som sakkunnig.  

 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 
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6 § UTÖKNING AV ARBETSTID FÖR KÖKSBITRÄDE 

 

KST § 311/17.12.2018: 

För närvarande finns en befattning som köksbiträde inrättad vid Södersunda 

skola. Befattningen är på 69,68 % och skulle behöva utökas med 5 h per 

vecka till 82,58 % av heltid från 1.1.2019. Kostnaden för en utökning av be-

fattningen utgör ca 4 200 euro på årsbasis. I budgetförslaget för 2019 var 

avsikten att ta upp medel för detta men vid en kontroll har det visat sig att 

de äskade medlen endast var 1 070 euro. 

 

En utökning av arbetstiden för köksbiträde kan motiveras med att arbets-

bördan i köket är stor och behov av att utöka köksbiträdets arbetstid har på-

talats flera gånger. Orsaken till den stora arbetsbelastningen är bland annat 

ökat antal allergier/dieter och mellanmål till fritidshemmet. 

 

Skoldirektören förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att befattningen som 

köksbiträde vid Södersunda skola utökas till 82,58 % av heltid fr.o.m. 

1.2.2019. Den beräknade merkostnaden om cirka 3 100 euro ska i första 

hand hanteras inom skolförvaltningens ram och i andra hand vid behov ge-

nom kommunstyrelsens dispositionsmedel. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att befattningen som 

köksbiträde vid Södersunda skola utökas till 82,58 % av heltid fr.o.m. 

1.2.2019. Den beräknade merkostnaden om cirka 3 100 euro ska i första 

hand hanteras inom skolförvaltningens ram och i andra hand vid behov ge-

nom kommunstyrelsens dispositionsmedel. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 6/15.1.2019: 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 
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7 § UTÖKNING AV ARBETSTID, LANTBRUKSSEKRETERARE 

 

KST § 312/17.12.2018: 

Nuvarande lantbrukssekreterare arbetar deltid om 80 %. Under 2019 avser 

nuvarande lantbrukssekreterare att gå i pension. Förvaltningens avsikt är att 

tillsätta en ersättare som kan gå dubbelt med nuvarande lantbrukssekrete-

rare under den arbetsdryga stödperioden maj-juni 2019. Då en ersättare till-

sätts skulle befattningen behöva utökas till heltidstjänst. Kostnaden för en 

utökning av arbetstiden utgör cirka 9 400 euro på årsbasis. Medel för detta 

har upptagits i budgetförslaget för 2019. 

 

En utökning av arbetstiden för ersättande lantbrukssekreterare kan motive-

ras med att nuvarande jävsgårdar troligtvis åter kan hanteras av Jomala, vil-

ket medför en ökad arbetsmängd för ersättaren. Även för att utgöra en at-

traktiv tjänst behöver arbetstiden utökas till heltid. 

 

Förslaget till utökning av arbetstiden för ersättande lantbrukssekreterare har 

30.11.2018 skickats till samarbetskommunerna Brändö, Kumlinge, Kökar, 

Lemland och Sottunga för inlämnande av eventuella synpunkter senast 

12.12.2018. Samarbetskommunerna har inte haft invändningar mot utök-

ningen.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att befattningen 

som ersättande lantbrukssekreterare utökas till heltid fr.o.m. den ersättande 

lantbrukssekreterarens tillträdesdag.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 7/15.1.2019: 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 
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8 § VAL AV KOMMUNAL CENTRALNÄMND 

 

KST 235/29.10.2018: 

Riksdags- och Europaparlamentsval samt lagtings- och kommunalval ska 

hållas på Åland 2019. 

 

I enlighet med 5 § landskapslag (1970:39) om lagtings- och kommunalval 

ska kommunfullmäktige inom januari månad under valåret tillsätta en 

centralnämnd för kommunalvalet (kommunal centralnämnd) bestående av 

fem ledamöter, av vilka en utses till ordförande och en till vice ordförande. 

Fullmäktige utser även fem ersättare som uppställs i den ordning de avses 

träda in i stället för de ordinarie ledamöterna. 

 

I enlighet med 13 § vallagen (FFS 714/1998) fungerar i landskapet Åland i 

varje kommun som kommunal centralvalnämnd vid riksdagsval, president-

val och Europaparlamentsval den nämnd som tillsatts för kommunalval i 

landskapet och för vilken i tillämpliga delar gäller vad som i vallagen be-

stäms om kommunal centralvalnämnd. Detta innebär att den kommunala 

centralnämnden fungerar som kommunal centralvalnämnd även vid alla 

riksval, om inte annorlunda särskilt bestäms. 

 

I enlighet med 4 a § jämställdhetslagen (1986/609) ska kvinnor och män 

vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl ta-

lar för något annat. Detta gäller både ordinarie medlemmar och ersättare.  

 

Den kommunala centralnämndens mandatperiod varar till dess ny nämnd är 

vald i enlighet med 7 § 1 mom. landskapslag om lagtings- och kommunal-

val.  

 

Den kommunala centralnämndens nuvarande sammansättning är följande: 

 

Ordinarie ledamöter: 
Häggblom Kenth, Björsby, ordförande 

Holmén Nina, Ingby, vice ordförande 

Branér Clas-Åke, Gottby, ledamot 

Jansén Kerstin, Möckelö, ledamot 

Tufvesson Runa, Gottby, ledamot 

 

Ersättare: 
1. Lehtinen Anneli, Gottby 

2. Rosenholm Marianne, Möckelö 

3. Lundell Harriet, Sviby 

4. Jonsson David, Kalmarnäs  

5. Karlström Tore, Prestgården by 

 

Av dessa har Kenth Häggblom, Kerstin Jansén och Runa Tufvesson visat 

intresse för att fortsätta arbetet som ordinarie representanter i centralnämn-

den. Marianne Rosenholm, David Jonsson och Tore Karlström har visat in-
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tresse för att fortsätta arbetet som ersättare. Övriga representanter och ersät-

tare har tackat nej till fortsatt arbete. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att fullmäktige till i 5 § 

landskapslag om lagtings- och kommunalval avsedd kommunal central-

nämnd i kommunen väljer fem ledamöter, av vilka en utses till ordförande 

och en till vice ordförande, samt fem ersättare, som uppställs i den ordning 

de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

_______________ 

 

KST 264/5.11.2018: 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att fullmäktige till i 5 § 

landskapslag om lagtings- och kommunalval samt riksval avsedd kommu-

nal centralnämnd i kommunen väljer fem ledamöter, av vilka en utses till 

ordförande och en till vice ordförande, samt fem ersättare, som uppställs i 

den ordning de avses träda in istället för de ordinarie ledamöterna enligt föl-

jande: 

 

Ordinarie ledamöter: 

1. Häggblom Kenth, Björsby, ordförande 

2. Tufvesson Runa, Gottby, vice ordförande 

3. Jansén Kerstin, Möckelö, ledamot 

4. Broström Rosita, Kalmarnäs, ledamot 

5. Johansson Tor-Erik, ledamot 

 

Ersättare:  

1. Jonsson David, Kalmarnäs 

2. Rosenholm Marianne, Möckelö 

3. Karlström Tore, Prestgården by 

4. Solax Charlotta, Prestgården by 

5. Karlsson Anders, Gottby  

_______________ 

KFG § 8/15.1.2019: 

BESLUT:  
Kommunfullmäktige beslutar att till i 5 § landskapslag om lagtings- och 

kommunalval avsedd kommunal centralnämnd i kommunen och övriga val 

välja fem ledamöter, av vilka en utses till ordförande och en till vice ordfö-

rande, samt fem ersättare, som uppställs i den ordning de avses träda in i 

stället för de ordinarie ledamöterna enligt följande: 

 

Ordinarie ledamöter: 

1. Häggblom Kenth, Björsby, ordförande 

2. Tufvesson Runa, Gottby, vice ordförande 
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3. Simons Jessica, Vestansunda, ledamot 

4. Törnroos Linda, Gölby, ledamot 

5. Johansson Tor-Erik, Gottby, ledamot 

 

Ersättare:  

1. Jonsson David, Kalmarnäs 

2. Rosenholm Marianne, Möckelö 

3. Karlsson Anders, Gottby 

4. Solax Charlotta, Prestgården by 

5. Flöjt Inger, Ramsholmen 

_______________ 
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9 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

Sammanträdet avslutas kl. 20.30. 

 

Besvärsanvisning; enligt bilaga: 

 ./. Bilaga 1. 

________________ 
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B E S V Ä R S A N V I S N I N G 

 
Över beslut som endast rör beredning eller verkställighet får besvär inte anföras. På dessa grun-

der får besvär i detta protokoll inte anföras beträffande paragrafer: 2. 

 

 

KOMMUNALBESVÄR 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ett beslut får överklagas ge-

nom kommunalbesvär på den grunden att 

1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 

2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 

3) beslutet annars strider mot lag. 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

22101 MARIEHAMN 

 

Paragrafer i protokollet: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslut. En part anses fått del av beslutet sju da-

gar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha 

fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. 

 

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag för landskapet Åland är 30 dagar och räknas 

från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den -. 
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FÖRVALTNINGSBESVÄR 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

22101 MARIEHAMN 

 

Paragrafer i protokollet: - 

 

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

 Besvärsskrift 

 

I besvärsskiften ska uppges 

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslut 

- motiveringarna till att beslutet bör ändras 

 

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

Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort 

och postadress anges. 

 

Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt 

kopia. 

 

Inlämnande av handlingarna 

 

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärs-

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

svar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går 

ut. 

 

Avgift 
 

Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2016, är rättegångsav-

giften i förvaltningsdomstolen 250 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.  

 

  


