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SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Sammanträdet inleds kl. 17.45.
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat
och beslutfört.
PROTOKOLLJUSTERING

Till protokolljusterare utses Carina Aaltonen och Tomas Boedeker.
FÖREDRAGNINGSLISTAN

Föredragningslistan godkänns med följande tillägg:
10 § Projekt nytt ekonomisystem för kommunerna
11 § SÅHD förbundsfullmäktige 4.12.2018, direktiv till ombud
_______________
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ANMÄLNINGSÄRENDEN
Till kommunstyrelsen har delgetts:
1. Ålands Omsorgsförbund k.f. har 3.1.2019 inkommit med sammanträdesprotokoll från förbundsfullmäktigesammanträdet 27.12.2018.
2. Ålands landskapsregering har 7.1.2019 inkommit med beslut gällande landskapsandelar för kultur och medborgarinstitut 2019.
3. Teknisk chef informerar att Böjsas skogen RNr 2:3 (fastighetsbeteckning 170-409-2-3) har påverkats kraftigt av stormen Alfrida.
Tekniska förvaltningen avser därför att röja lutande träd och rotvältor samt göra behövlig avverkning under 2019.
4. Meddelanden och information om Jomala kommuns beredskapshantering i samband med stormen Alfrida.
5. Information och diskussion kring arbetstidshantering till följd av
frånvaro på grund av stormen Alfrida 2.1.2019.
BESLUT:
Antecknas till kännedom.
_______________
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TIMMERVAGN M.M., TILLÄGGSMEDEL

KST § 3/15.1.2019:
Tekniska förvaltningen förvaltar och underhåller 60 hektar parker och allmänna områden samt därtill skogsmark om 83 hektar. Detta görs främst
med en (1) ordinarie serviceman och 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 fastighetsunderhåll.
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 tilläggsmedel.
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 avvaktan 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 avvaktan på fullmäktiges beslut om medel för investeringen.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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ANBUDSBEGÄRAN FÖR ANDELAR I OASEN BOENDE- OCH
VÅRDCENTER K.F, HAMMARLANDS KOMMUN

KST § 4/15.1.2019:

./.

Kommunfullmäktige i Hammarlands kommun har beslutat att kommunstyrelsen i Hammarland tillåts sälja två av kommunens åtta andelar i Oasen
boende- och vårdcenter k.f (”Oasen”). Andelarna och tillhörande platser utgör 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 Hammarland. Överlåtelse sker genom en inbördes överenskommelse mellan de aktuella kommunerna efter fullgjord betalning av köpesumma. Hammarlands
kommun förbehåller sig rätten att anta eller förkasta inkomna anbud. Anbudsbegäran, 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 gäller befolkningsmängd enligt ålder och kommun samt procentuella rekommendationer 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 kommande planperiod 2019 – 2024 behöva 12 institutionsplatser och 24 effektiverat serviceboende platser (ESB). Eventuellt några platser ytterligare
för personer med demenssjukdom. Demensvården är svårare att prognostisera 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 Stakes, 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 demenssjukdom. 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 motsvarande beräkningar som ovan, men på längre sikt, skulle Jomalas behov
se ut enligt följande:

År 2030:

ESB
31

Institution
15
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År 2035:
År 2040:

37
42

18
21

Prognosen tar inte kommunstrukturreformen eller reformen med KST i beaktande. 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 platser. Detta skulle innebära att Jomala betalar för platserna även om de eventuellt 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 institution-demens är 259 euro/dygn vid Oasen. Skillnaden per år är således 29 200
euro per plats för tillfället. Institutionsvård torde behövas enbart om personen med demens har svåra beteendeförändringar som aggressivitet eller någon somatisk sjukdom som kräver medicinsk övervakning.
Äldreomsorgsgruppen föreslår enigt att Jomala kommun meddelar sitt intresse för köp och lägger ett bud till Hammarland gällande de båda platserna. 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. Behovet som finns består av fler ESB-platser. Institutionsplatserna är däremot
tillgodosedda under den kommande planperioden 2019 – 2024. Detta framkommer även i den nya äldreomsorgsplanen som är under beredning.
Äldreomsorgsledare Sanna Lindroos och socialchef Jan Mattsson är inkallade som sakkunniga.
Socialchefen förordar:
Socialchefen förordar att Jomala kommun inte lämnar bud på de två andelarna i detta skede eftersom det inte föreligger något behov av institutionsplatser under de närmaste åren. Enligt beräkningarna är behovet av institutionsplatser 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 ESBplatserna 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 andelarna i Oasen då det i detta skede inte föreligger något behov av institutionsplatser under de närmaste åren. Enligt beräkningarna är behovet av institutionsplatser 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 vårdnivåer 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 anbud om 16 500 euro per andel.
_______________
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RIKSDAGSVALET 2019, FASTSTÄLLANDE AV FÖRHANDSRÖSTNINGSSTÄLLENA SAMT RÖSTNINGSSTÄLLENA PÅ
VALDAGEN I JOMALA KOMMUN

KST § 175/20.8.2018:
Riksdagsvalet förrättas söndagen den 14 april 2019. Förhandsröstningen
ordnas i Finland den 3-9 april och utomlands förrättas förhandsröstning den
3-6 april.
Enligt 8 § i vallagen (FFS 714/1998) utgör kommunen ett röstningsområde,
om det inte är nödvändigt att dela in kommunen i flera röstningsområden.
Kommunfullmäktige beslutar om röstningsområdena. Kommunfullmäktige
i Jomala beslöt genom § 11/21.1.2003 att dela in kommunen i två röstningsområden. Vid riksdagsvalet 2019 iakttas den indelning i röstningsområden som fullmäktige beslutat och kommunerna meddelat till magistraterna senast den 30 april 2018. På valdagen ska varje röstningsområde ha ett
röstningsställe.
Enligt 9 § i vallagen ska kommunstyrelsen bestämma de allmänna förhandsröstningsställena samt röstningsställena på valdagen i kommunen om
inte något annat följer av särskilda skäl. Varje kommun beslutar självständigt och efter eget gottfinnande hur många allmänna förhandsröstningsställen kommunen ska ha och var de ska placeras. Enligt 17 § vallagen sköts
förhandsröstning på allmänna förhandsröstningsställen av valförrättare.
Varje allmänt förhandsröstningsställe ska ha åtminstone två valförrättare.
Det är den kommunala centralnämnden som förordnar valförrättare till ett
allmänt förhandsröstningsställe.
De senaste valen har Jomala kommun anlitat Åland Post Ab och postkontoret i Mariehamn för förhandsröstningen. Det skulle dock vara möjligt att
ordna förhandsröstning i Maxinge köpcentrum och med tanke på att Maxinge redan är välbesökt torde det vara smidigt för väljarna att förhandsrösta
i samband med ett besök på Maxinge. Centrumchef Björn Wennström på
Maxinge Ab ställer sig positiv till ett sådant arrangemang. Valadministratör
Casper Wrede på Ålands landskapsregering har varit i kontakt med bland
annat justitieministeriet och ser inga hinder för förhandsröstning i Maxinge.
Kommunstyrelsen i Jomala har möjlighet att besluta om att för Jomala
kommuns del hålla allmänt förhandsröstningsställe i Maxinge. Det är sedan
upp till Maxinge Ab, om de bedömer det möjligt, att ingå avtal med eventuella andra kommuner som önskar anlita dem som förhandsröstningsställe,
likt Jomala tidigare har anlitat postkontoret i Mariehamn. Även Åland Post
Ab är införstådda med den eventuella ändringen av förhandsröstningsställe
och ser positivt på möjligheten till avlastning under förhandsröstningen.
Av 48 § vallagen följer att kommunstyrelsen beslutar under vilka tider förhandsröstning vid ett allmänt förhandsröstningsställe sker. Förhandsröstning vid ett allmänt förhandsröstningsställe får inte infalla vardagar före
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klockan 8.00 eller efter klockan 20.00 och inte heller lördagar och söndagar
före klockan 9.00 eller efter klockan 18.00.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att i 9 § vallagen (FFS 714/1998) avsedda förhandsröstningsställen i Jomala kommun ska vara följande för riksdagsvalet
2019:
1. Maxinge köpcentrum (allmänt).
2. Kommunalförbundet Oasen vård- och boendecenters verksamhetsenhet i
Jomala (anstalt).
För förhandsröstningen på Maxinge köpcentrum uppmanar kommunstyrelsen Maxinge Ab att återkomma till kommunen med ett avtalsförslag för
förhandsröstningen där även förslag till förhandsröstningstider finns presenterat.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att Vikingaåsens skola fungerar som
röstningsställe på valdagen för röstningsområde 1 och att Gottby daghem
fungerar som röstningsställe på valdagen för röstningsområde 2.
Kommunstyrelsen beslutar avslutningsvis delge den kommunala centralnämnden beslutet för kännedom och för att den kommunala centralnämnden
i god tid ska ha möjlighet att förordna om valförrättare.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KST § 309/17.12.2018:
Enligt 9 § vallagen ska kommunstyrelsen se till att det i det register över
röstningsställen som Befolkningsregistercentralen för antecknas namnet,
besöksadressen samt de dagar och tider då förhandsröstningsstället är öppet.
Kommunstyrelsen ska även se till att besöksadressen för röstningsstället på
valdagen antecknas. Befolkningsregistercentralen har meddelat kommunerna att uppgifterna för riksdagsvalet ska vara centralen tillhanda senast
23.1.2019.
Vilka dagar och öppettider som ska gälla för förhandsröstningen i riksdagsvalet är inte ännu bestämt. En samordning ska göras mellan kommunen,
eventuella övriga deltagande kommuner, Maxinge köpcentrum, Åland Post
och Ålands landskapsregering. För att möjliggöra ett inlämnande av uppgifterna i tid till Befolkningsregistercentralen bör kommunens valansvariga,
kommunsekreteraren, befullmäktigas att samordna och lämna in informationen om de dagar och tider då förhandsröstningsstället är öppet.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar befullmäktiga kommunsekreteraren att samordna och senast 23.1.2019 lämna in information om de dagar och tider då
förhandsröstningsstället är öppet till Befolkningsregistercentralen.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KST § 5/15.1.2018:

./.

Åland Post Ab har 20.12.2018 meddelat att de inte har möjlighet att tillhandahålla valförrättare till förhandsröstningsstället Maxinge köpcentrum.
Åland Post Ab har dock möjlighet att tillhandahålla förhandsröstning vid
postkontoret i Mariehamn likt tidigare år och har 9.1.2019 inkommit med
avtalsförslag inför riksdagsvalets förhandsröstning. Avtalsförslag, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 5
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att i 9 § vallagen (FFS 714/1998) avsedda förhandsröstningsställen i Jomala kommun ska vara följande för riksdagsvalet
2019:
1. Postkontoret i Mariehamn (allmänt).
2. Kommunalförbundet Oasen vård- och boendecenters verksamhetsenhet i
Jomala (anstalt).
Förhandsröstningens dagar och öppettider fastställs i enlighet med Bilaga
A.
I övrigt kvarstår styrelsens beslut § 175/20.8.2018.
Kommunstyrelsen beslutar avslutningsvis delge den kommunala centralnämnden beslutet för kännedom och för att den kommunala centralnämnden
i god tid ska ha möjlighet att förordna valförrättare.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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EUROPAPARLAMENTSVALET 2019, FASTSTÄLLANDE AV
FÖRHANDSRÖSTNINGSSTÄLLENA SAMT RÖSTNINGSSTÄLLENA PÅ VALDAGEN I JOMALA KOMMUN

KST § 234/29.10.2018:
Europaparlamentsvalet förrättas söndagen den 26 maj 2019. Förhandsröstningen ordnas i Finland den 15-21 maj och utomlands förrättas förhandsröstning den 15-18 maj.
Enligt 8 § i vallagen (FFS 714/1998) utgör kommunen ett röstningsområde,
om det inte är nödvändigt att dela in kommunen i flera röstningsområden.
Kommunfullmäktige beslutar om röstningsområdena. Kommunfullmäktige
i Jomala beslöt genom § 11/21.1.2003 att dela in kommunen i två röstningsområden. Vid Europaparlamentsvalet 2019 iakttas den indelning i
röstningsområden som fullmäktige beslutat och kommunerna meddelat till
magistraterna senast den 30 april 2018. På valdagen ska varje röstningsområde ha ett röstningsställe.
Enligt 9 § i vallagen ska kommunstyrelsen bestämma de allmänna förhandsröstningsställena samt röstningsställena på valdagen i kommunen om
inte något annat följer av särskilda skäl. Varje kommun beslutar självständigt och efter eget gottfinnande hur många allmänna förhandsröstningsställen kommunen ska ha och var de ska placeras. Enligt 17 § vallagen sköts
förhandsröstning på allmänna förhandsröstningsställen av valförrättare.
Varje allmänt förhandsröstningsställe ska ha åtminstone två valförrättare.
Det är den kommunala centralnämnden som förordnar valförrättare till ett
allmänt förhandsröstningsställe.
De senaste valen har Jomala kommun anlitat Åland Post Ab och postkontoret i Mariehamn för förhandsröstningen. Det skulle dock vara möjligt att
ordna förhandsröstning i Maxinge köpcentrum och med tanke på att Maxinge redan är välbesökt torde det vara smidigt för väljarna att förhandsrösta
i samband med ett besök på Maxinge. Centrumchef Björn Wennström på
Maxinge Ab ställer sig positiv till ett sådant arrangemang. Valadministratör
Casper Wrede på Ålands landskapsregering har varit i kontakt med bland
annat justitieministeriet och ser inga hinder för förhandsröstning i Maxinge.
Kommunstyrelsen i Jomala har möjlighet att besluta om att för Jomala
kommuns del hålla allmänt förhandsröstningsställe i Maxinge. Det är sedan
upp till Maxinge Ab, om de bedömer det möjligt, att ingå avtal med eventuella andra kommuner som önskar anlita dem som förhandsröstningsställe,
likt Jomala tidigare har anlitat postkontoret i Mariehamn. Även Åland Post
Ab är införstådda med den eventuella ändringen av förhandsröstningsställe
och ser positivt på möjligheten till avlastning under förhandsröstningen.
Av 48 § vallagen följer att kommunstyrelsen beslutar under vilka tider förhandsröstning vid ett allmänt förhandsröstningsställe sker. Förhandsröstning vid ett allmänt förhandsröstningsställe får inte infalla vardagar före
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klockan 8.00 eller efter klockan 20.00 och inte heller lördagar och söndagar
före klockan 9.00 eller efter klockan 18.00.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att i 9 § vallagen (FFS 714/1998) avsedda förhandsröstningsställen i Jomala kommun ska vara följande för Europaparlamentsvalet 2019:
1. Maxinge köpcentrum (allmänt).
2. Kommunalförbundet Oasen vård- och boendecenters verksamhetsenhet i
Jomala (anstalt).
För förhandsröstningen på Maxinge köpcentrum uppmanar kommunstyrelsen Maxinge Ab att återkomma till kommunen med ett avtalsförslag för
förhandsröstningen där även förslag till förhandsröstningstider finns presenterat.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att Vikingaåsens skola fungerar som
röstningsställe på valdagen för röstningsområde 1 och att Gottby daghem
fungerar som röstningsställe på valdagen för röstningsområde 2.
Kommunstyrelsen beslutar avslutningsvis delge den kommunala centralnämnden beslutet för kännedom och för att den kommunala centralnämnden
i god tid ska ha möjlighet att förordna om valförrättare.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KST § 6/15.1.2018:

./.

Åland Post Ab har 20.12.2018 meddelat att de inte har möjlighet att tillhandahålla valförrättare till förhandsröstningsstället Maxinge köpcentrum.
Åland Post Ab har dock möjlighet att tillhandahålla förhandsröstning vid
postkontoret i Mariehamn likt tidigare år och har 9.1.2019 inkommit med
avtalsförslag för förhandsröstningen. Avtalsförslag, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 6
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att i 9 § vallagen (FFS 714/1998) avsedda förhandsröstningsställen i Jomala kommun ska vara följande för Europaparlamentsvalet 2019:
1. Postkontoret i Mariehamn (allmänt).
2. Kommunalförbundet Oasen vård- och boendecenters verksamhetsenhet i
Jomala (anstalt).
Förhandsröstningens dagar och öppettider fastställs i enlighet med Bilaga
A.
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I övrigt kvarstår kommunstyrelsens beslut § 234/29.10.2018.
Kommunstyrelsen beslutar avslutningsvis delge den kommunala centralnämnden beslutet för kännedom och för att den kommunala centralnämnden
i god tid ska ha möjlighet att förordna valförrättare.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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LAGTINGSVALET OCH KOMMUNALVALET 2019, FASTSTÄLLANDE AV FÖRTIDSRÖSTNINGSSTÄLLENA SAMT RÖSTNINGSSTÄLLENA PÅ VALDAGEN I JOMALA KOMMUN

KST § 308/17.12.2018:
Lagtingsvalet och kommunalvalet förrättas söndagen den 20 oktober 2019.
Förtidsröstningen ordnas på Åland den 5-15 oktober.
Enligt 2 § landskapslag (ÅFS 1970:39) om lagtingsval och kommunalval
utgör kommunen ett röstningsområde, om det inte av särskild orsak är erforderligt att dela in kommunen i flera röstningsområden. Kommunfullmäktige beslutar om röstningsområdena. Kommunfullmäktige i Jomala beslöt
genom § 11/21.1.2003 att dela in kommunen i två röstningsområden. Vid
lagtingsvalet och kommunalvalet 2019 iakttas den indelning i röstningsområden som kommunfullmäktige beslutat och kommunerna meddelat till magistraterna senast under april 2019. På valdagen ska varje röstningsområde
ha ett röstningsställe.
Enligt 2 a § landskapslag om lagtingsval och kommunalval ska kommunstyrelsen ta beslut om var röstning ska ske på valdagen samt meddela detta
till landskapsregeringen och till länsstyrelsen på Åland, numera Statens
ämbetsverk på Åland, i egenskap av registerförvaltningens lokalmyndighet.
Enligt 51 § landskapslag om lagtingsval och kommunalval ska kommunstyrelsen fatta beslut om var i kommunen allmänna förtidsröstningsställen ska
inrättas. Varje kommun ska ha minst ett allmänt förtidsröstningsställe om
inte något annat följer av särskilda skäl. Förtidsröstning vid allmänna förtidsröstningsställen ombesörjs av valförrättare som förordnas av den kommunala centralnämnden. Vid varje allmänt förtidsröstningsställe ska det
finnas minst två valförrättare. Den som är kandidat i valet kan inte vara valförrättare.
De senaste valen har Jomala kommun anlitat Åland Post Ab och postkontoret i Mariehamn för förtidsröstningen. Det skulle dock vara möjligt att
ordna förtidsröstning i Maxinge köpcentrum och med tanke på att Maxinge
redan är välbesökt torde det vara smidigt för väljarna att förtidsrösta i samband med ett besök på Maxinge. Centrumchef Björn Wennström på Maxinge Ab ställer sig positiv till ett sådant arrangemang. Valadministratör
Casper Wrede på Ålands landskapsregering har varit i kontakt med bland
annat justitieministeriet och ser inga hinder för förtidsröstning i Maxinge.
Kommunstyrelsen i Jomala har möjlighet att besluta om att för Jomala
kommuns del hålla allmänt förtidsröstningsställe i Maxinge. Det är sedan
upp till Maxinge Ab, om de bedömer det möjligt, att ingå avtal med eventuella andra kommuner som önskar anlita dem som förtidsröstningsställe, likt
Jomala tidigare har anlitat postkontoret i Mariehamn. Även Åland Post Ab
är införstådda med den eventuella ändringen av förtidsröstningsställe och
ser positivt på möjligheten till avlastning under förtidsröstningen.
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Av 51 a § landskapslag om lagtingsval och kommunalval följer att kommunstyrelsen bestämmer under vilka tider förtidsröstning vid ett allmänt
förtidsröstningsställe sker. Utgångspunkten är att ett allmänt förtidsröstningsställe är öppet för röstning alla dagar utom söndagar under förtidsröstningstiden, om inte något annat av särskilda skäl bestäms av kommunstyrelsen. Röstningstiderna får inte infalla vardagar före klockan 8.00 eller efter
klockan 20.00 och inte heller lördagar före klockan 10.00 eller efter klockan
16.00. Av praktiska skäl bör kommunens valansvariga, kommunsekreteraren, befullmäktigas att samordna och meddela slutgiltiga förtidsröstningsdagar och tider till landskapsregeringen och Statens ämbetsverk på Åland.
Enligt 83 § landskapslag om lagtingsval och kommunalval står landskapsregeringen för kostnaderna för förtidsröstningen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att i 51 § landskapslag (ÅFS 1970:39) om lagtingsval och kommunalval avsedda förtidsröstningsställen i Jomala kommun ska vara följande för lagtingsvalet och kommunalvalet 2019:
1. Maxinge köpcentrum (allmänt).
2. Kommunalförbundet Oasen vård- och boendecenters verksamhetsenhet i
Jomala (anstalt).
För förhandsröstningen på Maxinge köpcentrum uppmanar kommunstyrelsen Maxinge Ab att återkomma till kommunen med ett avtalsförslag för förtidsröstningen där även förslag till förtidsröstningstider finns presenterat.
Kommunsekreteraren befullmäktigas att samordna och meddela slutgiltiga
förtidsröstningsdagar och tider till landskapsregeringen och Statens ämbetsverk på Åland.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att Vikingaåsens skola fungerar som
röstningsställe på valdagen för röstningsområde 1 och att Gottby daghem
fungerar som röstningsställe på valdagen för röstningsområde 2.
Kommunstyrelsen beslutar avslutningsvis delge den kommunala centralnämnden beslutet för kännedom och för att den kommunala centralnämnden
i god tid ska ha möjlighet att förordna om valförrättare.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KST § 7/15.1.2018:
Åland Post Ab har 20.12.2018 meddelat att de inte har möjlighet att tillhandahålla valförrättare till förtidsröstningsstället Maxinge köpcentrum. Åland
Post Ab har dock möjlighet att tillhandahålla förtidsröstning vid postkontoret i Mariehamn likt tidigare år.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att i 51 § landskapslag (ÅFS 1970:39) om lagtingsval och kommunalval avsedda förtidsröstningsställen i Jomala kommun ska vara följande för lagtingsvalet och kommunalvalet 2019:
1. Postkontoret i Mariehamn (allmänt).
2. Kommunalförbundet Oasen vård- och boendecenters verksamhetsenhet i
Jomala (anstalt).
För förtidsröstningen vid postkontoret i Mariehamn uppmanar kommunstyrelsen Åland Post Ab att återkomma till kommunen med ett avtalsförslag
för förtidsröstningen där även förslag till förtidsröstningstider finns presenterat. Utgångspunkten är postkontorets ordinarie öppettider.
I övrigt kvarstår kommunstyrelsens beslut § 308/17.12.2018.
Kommunstyrelsen beslutar avslutningsvis delge den kommunala centralnämnden beslutet för kännedom och för att den kommunala centralnämnden
i god tid ska ha möjlighet att förordna om valförrättare.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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VAL AV VALNÄMNDER OCH VALBESTYRELSE FÖR RIKSVAL

KST § 236/29.10.2018:
Enligt 15 § vallagen (FFS 714/1998) ska kommunstyrelsen i god tid före
riksval tillsätta för varje röstningsområde en valnämnd, som består av ordförande, vice ordförande och tre andra medlemmar samt ett nödvändigt antal ersättare, dock minst tre, med angivande av ordningsföljden för inkallande.
För förhandsröstning som verkställs i anstalter och för hemmaröstning ska
tillsättas en eller flera valbestyrelser, som består av ordförande, vice ordförande och en annan medlem samt ett nödvändigt antal ersättare, dock minst
tre, med angivande av ordningsföljden för inkallande.
De två röstningsområdena i kommunen är indelade enligt följande:
Röstningsområde 1 (Vikingaåsens skola):
Andersböle, Björsby, Buskböle, Dalkarby, Gölby, Hindersböle, Ingby, Jettböle, Jomalaby, Karrböle, Kihla, Möckelby, Prästgården by, Ringsböle,
Vesterkalmare, Ytterby, Önningeby, Österkalmare och Överby.
Röstningsområde 2 (Gottby daghem):
Brändö, Djurvik, Gottby, Hammarudda, Kungsö, Möckelö, Norrsunda,
Ramsholmen, Sviby, Södersunda, Torp, Ulfsby, Vargsunda, Vestansunda
och Ödanböle.
I kommunen mantalsskrivna personer, som inte hänförs till någon lägenhet,
ska hänföras till röstningsområde 1.
Inför riksvalet 2015 tillsattes valnämnder och valbestyrelse enligt kommunstyrelsens beslut § 347/22.12.2014, med fyllnadsval enligt kommunfullmäktiges beslut § 13/27.01.2015 och kommunstyrelsens beslut §
207/2.10.2017. Valnämnderna och valbestyrelsen har följande sammansättning:
Valnämnden för röstningsområde 1
Ordf.
Andersson Kenneth
Vice ordf. Sandell Anneli
Karlsson Marianne
Öhberg Anders
Helén Gitt

Prestgården by
Ytterby
Önningeby
Ytterby
Ingby

Ersättare:
1. Söderdahl Mari
2. Vickström Gun
3. Karlsson Jan-Olof
4. Manelius Ralf
5. Eriksson Jessica

Tingsbacka
Dalkarby
Ytterby
Prestgården by
Kalmarnäs
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Valnämnden för röstningsområde 2
Ordf.
Lehtinen Jorma
Vice ordf. Sundblom Jim
Karlsson Johan
Grunér-Jansson Ann
Fellman Ulla-Britt

Norrsunda
Vestansunda
Södersunda
Möckelö
Torp

Ersättare:
1. Jansson Tage
2. Törnqvist Petra
3. Herrgård Barbro
4. Larsson Cristina
5. Axén Stig

Norrsunda
Kungsö
Torp
Gottby
Djurvik

Valbestyrelsen för Oasen boende- och vårdcenter
Ordf.
Stenlund Bjarne
Ingby
Vice ordf. Jansson Solveig
Prestgården by
Henriksson Margareta
Prestgården by
Ersättare:
1. Häger Sven-Olof
2. Axén Merja
3. Olofsson Jenny

Ytterby
Djurvik
Kungsö

Av representanterna i valnämnden för röstningsområde 1 har Kenneth Andersson, Anders Öhberg och Gitt Helén visat intresse för att fortsätta som
ordinarie representater. Anneli Sandell har meddelat att hon inte längre
önskar vara ordinarie representant, dock kan hon fortsätta som ersättare.
Jan-Olof Karlsson har visat intresse för att fortsätta som ersättare. Mari Söderdahl och Ralf Manelius har visat intresse för att fortsätta som ersättare,
men de kan också tänka sig att gå över till ordinarie. Jessica Eriksson har
meddelat att hon inte är intresserad av fortsatt arbete i valnämnden. Marianne Karlsson och Gun Vickström har inte gått att nå under beredningstiden.
Av representanterna i valnämnden för röstningsområde 2 har Jorma Lehtinen meddelat att han inte är intresserad av fortsatt arbete i valnämnden. Jim
Sundblom, Johan Karlsson och Ulla-Britt Fellman har meddelat att de inte
önskar fortsätta som ordinarie representanter, de har dock visat intresse för
att vara ersättare. Ann Grunér-Jansson har visat intresse för att fortsätta som
ordinarie. Hon kan också tänka sig att vara vice ordförande och möjligen
ordförande. Cristina Larsson, Tage Jansson och Barbro Herrgård är positiva
till att fortsätta som ersättare. De önskar inte bli ordinarie. Petra Törnqvist
och Stig Axén har meddelat att de inte önskar fortsätta i valnämnden.
Av representanterna i valbestyrelsen för Oasen har Bjarne Stenlund, Solveig Jansson och Margareta Henriksson visat intresse för fortsatt arbete som
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ordinarie representanter. Sven-Olof Häger och Jenny Olofsson är positiva
till att fortsätta som ersättare. Merja Axén har meddelat att hon inte önskar
fortsätta.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om val av de två valnämnderna för kommunens
röstningsområde enligt följande:
- fem ledamöter,
- varav en utses till ordförande,
- varav en utses till vice ordförande,
- fem ersättare med angivande av ordningsföljden för inkallande.

Kommunstyrelsen beslutar om val av valbestyrelse för Oasen boende- och
vårdcenter enligt följande:
- tre ledamöter
- varav en utses till ordförande
- varav en utses till vice ordförande
- tre ersättare med angivande av ordningsföljden för inkallande.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
_______________
KST § 265/5.11.2018:
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
_______________
KST § 292/26.11.2018:
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt utse de två valnämnderna för kommunens röstningsområde enligt följande:
Valnämnden för röstningsområde 1
1.
Andersson Kenneth, Prestgården by, ordförande
2.
Söderdahl Mari, Tingsbacka, vice ordförande
3.
Karlsson Marianne, Önningeby, ledamot
4.
Öhberg Anders, Ytterby, ledamot
5.
Helén Gitt, Ingby, ledamot
Ersättare:
1.
2.
3.
4.
5.

Karlsson Jan-Olof, Ytterby
Sandell Anneli, Ytterby
Manelius Ralf, Prestgården by
Koskinen Ann-Mari, Önningeby
Ekström Harry, Ingby

Valnämnden för röstningsområde 2
1.
Grunér-Jansson Ann, Möckelö, ordförande
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2.
3.
4.
5.

Etzell Gun-Gerd, Djurvik, vice ordförande
Österback Mikael, Södersunda, ledamot
Elevall Kerstin, Kungsö, ledamot
Jansson Tage, Norrsunda, ledamot

Ersättare:
1.
2.
3.
4.
5.

Henriksson Dan, Kungsö
Herrgård Barbro, Torp
Larsson Cristina, Södersunda
Sundblom Jim, Vestansunda
Branér Edvard, Gottby

Kommunstyrelsen beslutar vidare utse valbestyrelsen för Oasen boendeoch vårdcenter enligt följande:
Valbestyrelsen för Oasen boende- och vårdcenter
1.
Stenlund Bjarne, Ingby, ordförande
2.
Jansson Solveig, Prestgården by, vice ordförande
3.
Henriksson Margareta, Prestgården by, ledamot
Ersättare:
1.
Häger Sven-Olof, Ytterby
2.
Olofsson Jenny, Kungsö
3.
Skogberg Lena, Gottby
_____________
KST § 8/15.1.2019:
Kommunfullmäktige har genom beslut § 84/11.12.2018 valt Maria Nummelin, Hammarudda, till tredje ersättare i valnämnden för röstningsområde 2
vad gäller lagtings- och kommunalval. För en samstämmighet även vad gäller riksvalen bör Maria Nummelin väljas till tredje ersättare i valnämnden
för röstningsområde 2.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar ersätta Cristina Larsson och välja Maria Nummelin, Hammarudda, till tredje ersättare i valnämnden för röstningsområde
2. I övrigt kvarstår kommunstyrelsens beslut § 292/26.11.2018.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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ANHÅLLAN OM PENSION, LANTBRUKSSEKRETERAREN

KST § 9/15.1.2018:
Lantbrukssekreterare Agneta Sviberg anhåller om avsked med anledning av
pension från och med den 1 november 2019. Avsikten är att ha en ny lantbrukssekreterare på plats från och med den 1 maj 2019 och att Agneta Sviberg går parallellt med denna för inskolning och överlämning fram till och
med den 30 juni 2019. Därefter kommer Agneta Sviberg ta ut inarbetad tid
och innestående semester fram till och med den 31 oktober 2019 i enlighet
med kommundirektörens beslut. Vid tillträde för den nya lantbrukssekreteraren bör behörigheten övergå från Agneta Sviberg till den nyanställda.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar bevilja Agneta Sviberg avsked med anledning
av pension från och med den 1 november 2019. I samband med att en ny
lantbrukssekreterare tillträder övergår behörigheten som lantbrukssekreterare till den nyanställda.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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PROJEKT NYTT EKONOMISYSTEM FÖR KOMMUNERNA

KST § 10/15.1.2019:
Oy Abilita Ab meddelade under hösten 2018 att de inte kommer att förverkliga den nya ekonomiska rapporteringen för kommuner och samkommuner/kommunalförbund (XBRL) i Abilita Ekonomiförvaltning. Detta medför
att många kommuner och kommunalförbund på Åland som har Abilita
Ekonomiförvaltning inom 2019-2020 måste byta ekonomisystem. Representanter för Jomala kommun, Åda Ab och Ålands kommunförbund har
därför, efter att ha efterhört om intresse från kommunrepresentanter, inlett
ett projekt gällande upphandling av ett ekonomisystem för kommunerna på
Åland. Som en del av detta arbete och för att få finansiering av projektet har
Ålands landskapsregering kontaktats.
Representanter för Ålands landskapsregering har vid ett möte 10.1.2019
meddelat att det finns en möjlighet att genom avsatta medel i landskapsandelssystemet för IT-samarbetsprojekt få en finansiering av projektet upp till
80 % av kostnaderna. För att få tillgång till dessa medel måste projektet
verkställas med hjälp av Åda Ab och en projektansökan, ett projektdirektiv
och en projektbudget måste inlämnas till landskapsregeringen. För att inleda projektet krävs även att en kommun åtar sig att vara huvudman för projektet och att åtminstone en kommun eller ett kommunalförbund formellt
bindande meddelar att de är med i projektet. Projektet måste också genomföras genom projektmodellen PPS (praktisk projektstyrning), där bland annat en styrgrupp och åtminstone en projektgrupp måste tillsättas.

./.

För att tillmötesgå dessa krav och för att få en finansiering av projektet har
representanter för Jomala kommun, Åda Ab och Ålands kommunförbund
därför upprättat en projektansökan, ett projektdirektiv och en projektbudget.
Enligt upprättad projektbudget som innefattar att ta fram upphandlingsunderlag, resurser för kravställning och investeringskostnader m.m. skulle
kostnaden för projektet uppgå till cirka 300 000 euro. I projektkostnaden
ingår inte t.ex. licenskostnaderna och enskilda kostnader för kommuner och
kommunalförbund då detta är kostnader kommunerna och kommunalförbunden själva ska stå för. Med denna projektbudget och landskapsregeringens preliminära besked om finansiering skulle kostnaden för kommunerna
och kommunalförbunden bli totalt cirka 60 000 euro. För att fördela dessa
kostnader behövs en modell. I och med att även kommunalförbund kan vara
med i projektet kan inte invånarantal eller skattekraft användas som fördelningsnyckel. Efter noggrant övervägande har i stället omsättning valts som
fördelningsnyckel. Detta bör även, då det rör ett ekonomisystem, vara den
mest relevanta fördelningsnyckeln. Utkast till projektansökan, projektdirektiv och projektbudget, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 10
Tanken är att Åda Ab ska ha huvudlicensen och centralt administrera ekonomisystemet. På detta sätt samlas kunskapen för de centrala delarna av
ekonomisystemet hos en och samma part och de enskilda kommunerna och
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kommunalförbunden behöver inte hantera licensfrågor och centrala systemfrågor. I och med upplägget skapas även förutsättning för en gemensam
rapportering och statistik samt gemensamma kontoplaner för kommunerna
och kommunalförbunden. Det måste dock framföras redan i detta skede att
alla kommuner och kommunalförbund med det planerade upplägget för projektet även framöver måste kunna hantera ekonomisystemet och själva administrera kundspecifika frågor. Kommunerna och kommunalförbunden
måste också aktivt delta under projektets gång och personella resurser
kommer att krävas under hela projektet speciellt vid behovsanalysen, kravställningen och implementeringen av ekonomisystemet. För att genomföra
projektet krävs därför att kommunerna och kommunalförbunden tillsammans med Åda Ab tillsätter en styrgrupp och åtminste en projektgrupp samt
att behövlig personal ställer upp under projektets gång.
Projektet är enligt nuvarande upplägg indelat i fyra faser och beräknas pågå
från februari 2019 till december 2020:
1. Förstudie under februari 2019 till maj 2019
2. Upphandling under juni 2019 till december 2019
3. Implementering under december 2019 till augusti/september 2020
4. Övergång i förvaltning och slutrapportering under augusti 2020 till december 2020.
Tanken är således att alla kommuner och kommunalförbund som är med i
projektet ”Ekonomisystem för kommunerna” ska kunna hantera budgetprocessen för budget 2021 och ekonomiplan för 2022-2023 i det nya ekonomisystemet samt att när den nya ekonomiska rapporteringen för kommuner
och kommunalförbund (XBRL) förverkligas så ska det ske i det nya ekonomisystemet. Alla kommuner och kommunalförbund som vill vara med i
projektet måste ingå ett separat avtal med Åda Ab. Då tidsplanen är relativt
pressad för att få igång projektet och för att få tillgång till stödmedel från
landskapsregeringen bör ärendet behandlas så snabbt som möjligt.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar (i) att Jomala kommun åtar sig rollen som huvudman för projektet ”Ekonomisystem för kommunerna” och Jomala
kommun ska vara med i projektet, (ii) att befullmäktiga Åda Ab att mot redovisning för Jomala kommuns räkning ta emot och administrera stödmedel
som erhålls för projektet ”Ekonomisystem för kommunerna” samt fakturera
de kommuner och kommunalförbund som är med i projektet och (iii) att
utse kommundirektören så som medlem i styrgruppen för projektet och utse
ekonomichefen antingen som medlem i styrgruppen eller som medlem i
projektgruppen beroende på vad som bedöms lämpligt.
Kommunstyrelsen beslutar även inhämta bindande svar från samtliga kommuner och kommunalförbund på Åland ifall man ska vara med i projektet
”Ekonomisystem för kommunerna”. De bindande svaren ska vara inlämnade per e-post till info@jomala.ax senast 28.2.2019 och i meddelanderaProtokolljustering:
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den bör anges ”Ekonomisystem för kommunerna”. Alla kommuner och
kommunalförbund som vill vara med i projektet måste sedan ingå ett separat avtal med Åda Ab.
Kommunstyrelsen beslutar avslutningsvis befullmäktiga kommundirektören
att utforma och ingå samt underteckna alla behövliga avtal och stödansökningar i anslutning till projektet ”Ekonomisystem för kommunerna”. Budgeterade medel finns för ett nytt ekonomisystem och vid behov, så länge det
inte rör investeringsmedel och det inte går att lösa inom centralförvaltningens budgetram, kan en ansökan om kommunstyrelsens dispositionsmedel
göras under hösten 2019.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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SÅHD FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 4.12.2018, DIREKTIV TILL
OMBUD

KST § 289/26.11.2018:
Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. (SÅHD) förbundsfullmäktige sammanträder 4.12.2018 kl. 19.00 i Kyrkby högstadieskola. Jomala kommuns ombud är Siv Ekström (ersättare Tina Danielsson) och Hanna Segerström (ersättare Peggy Eriksson). Vid sammanträdet ska preliminärt följande ärenden
behandlas:
1. Sammanträdets öppnande, upprop och röstlängd
2. Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
3. Val av protokolljusterare
4. Godkännande och komplettering av föredragningslistan
5. Skissritningar och kostnadskalkyl för om- och utbyggnad av KHS
6. Budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021
7. Information och diskussion
Kallelsen med tillhörande bilagor har delgetts kommunstyrelsen på intranätet 21.11.2018.
Inledningsvis kan konstateras att det finns otydligheter både vad gäller förbundsstyrelsens behandling av ärende ”5. Skissritningar och kostnadskalkyl
för om- och utbyggnad av KHS” och ärende ”6. Budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021”. Av respektive protokoll framgår att förbundsstyrelsens
ordinarie ordförande varit på plats och trots detta inte fungerat som ordförande. Enligt 48 § 3 mom. kommunallagen (ÅFS 1997:73), som även enligt
93 § är tillämplig på kommunalförbund, utser fullmäktige ett presidium.
Förbundsstyrelsen har inte rätt att självmant avgöra vem som ska fungera
som ordförande. Det går även att ifrågasätta om beredningskravet i 44 §
kommunallagen uppfylls då förbundsstyrelsens beslut gällande skissritningar och kostnadskalkyl för om- och utbyggnad av KHS saknar ett konkret
förslag på tilläggsmedel och i själva ärendet finns inte angiven bilaga. Vad
gäller förbundsstyrelsens beslut rörande budget 2019 och ekonomiplan
2020-2021 finns inte, enligt beslutets ordalydelse, något konkret förslag till
förbundsfullmäktige att ta ställning till.
Utöver det som framkommer ovan kan även konstateras att den utredning
kring om- och utbyggnadens påverkan på driftskostnaderna, som bland
andra kommunstyrelsen i Jomala genom beslut § 231/29.10.2018 bad
SÅHD att ta fram, innehåller felaktigheter då summeringen av siffror i tabellen inte är korrekt (se bilaga Ffge 7/3/2018 till kallelsen och t.ex. s. 23 i
SÅHD:s budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021). I och med att det är väsentligt både för föreslagen om- och utbyggnad samt SÅHD:s budget 2019
och ekonomiplan 2020-2021 kan det finnas skäl att ytterligare utreda frågan
och korrigera eventuella felaktighter.
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Vad gäller SÅHD:s budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021 kan i sak
konstateras att elevantalet i SÅHD väntas öka från 338 elever 2018 till 348
elever 2019. Jomala kommuns elevantal väntas öka från 186 elever 2018 till
196,5 elever 2019. De totala verksamhetskostnaderna för SÅHD ökar med
452 836 euro eller 8,54 % jämfört med budget 2018. Kostnaden per elev i
KHS inklusive förvaltning för Jomala beräknas i sin tur öka från 15 408
euro 2018 till 16 349 euro 2019 eller 6,11 %. Som jämförelse kan nämnas
att den beräknade kostnaden per högstadieelev i Mariehamns stad 2019 genom samarbetsavtalet beräknas uppgå till 12 295 euro (ingen skolskjuts).
Siffrorna är dock inte i alla avseenden jämförbara på grund av olika uppbyggnad av organisationerna och olika beräkningsgrunder.
Av budgetförslaget för 2019 och ekonomiplanen för 2020-2021 föreslås
även att antalet årsverken vid SÅHD utökas från 68,12 till 70,78 (total ökning med 2,66 årsverken). De föreslagna ökningarna består av 1,54 speciallärare, 0,89 städare, 0,58 elevassistent och 0,2 skolpsykolog samt en föreslagen minskning om 0,56 timlärare. Skillnaden mellan uppgiven förändring i årsverken om 2,66 jämfört med specificerad om 2,65 får antas bero på
avrundning (se s. 13 i budgetförslaget). Det kan särskilt noteras att under
2018 har en befattning som 0,77 skolcoach inrättats trots kommunstyrelsen
i Jomalas utlåtande och direktiv genom § 269/14.11.2017. Vad gäller föreslagna investeringar uppgår dessa totalt till 4 839 750 euro under perioden
2019 – 2021 och finansieras genom avskrivningar och nya lån om
4 051 000 euro för om- och utbyggnaden av KHS. Under planperioden
kommer även 60 000 euro investeras i lärarmöbler och 45 000 euro i skolmöbler.
Vad gäller träningsundervisningens budget 2019 och ekonomiplan 20202021 så väntas elevantalet minska från 26,5 elever 2018 till 26 elever 2019
(dock avvikande uppgivet elevantal för 2018 på s. 19 och s. 21 i budgetförslaget). Jomala kommuns elevantal väntas öka från 2 elever 2018 till 3 elever 2019. De totala verksamhetskostnaderna för träningsundervisningen
ökar med 106 296 euro eller 9,21 % jämfört med budget 2018. Kostnaden
per elev beräknas i sin tur öka från 44 999 euro 2018 till 49 630 euro 2019
eller 10,29 %. Antalet årsverken inom träningsundervisningen ökar från
17,57 till 19,02 (total ökning med 1,45 årsverken). De föreslagna utökningarna består av 1,00 specialklasslärare och 0,45 elevassistent. Vad gäller föreslagna investeringar uppgår dessa totalt till 784 900 euro under perioden
2019 – 2021 och finansieras genom avskrivningar och ett lån om 770 600
euro för byggnation av ett specialfritidshem.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar ge följande utlåtande och direktiv till ombuden:
1. Förbundsstyrelsens beredning av ärende ”5. Skissritningar och kostnadskalkyl för om- och utbyggnad av KHS” uppfyller inte kraven i 44 § och 48 §
3 mom. kommunallagen och ärendet bör därför återremitteras. Ett konkret
förslag på tilläggsmedel för om- och utbyggnaden av KHS finns inte i beProtokolljustering:
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slutet och angiven bilaga finns inte med i ärendet. Utredningen kring omoch utbyggnadens påverkan på driftskostnaderna innehåller även felaktigheter då summeringen av siffror i tabellen inte är korrekt (se bilaga Ffge
7/3/2018 till kallelsen och t.ex. s. 23 i SÅHD:s budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021).
2. Förbundsstyrelsens beredning av ärende ”6. Budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021” uppfyller inte kraven i 44 § och 48 § 3 mom. kommunallagen och ärendet bör därför återremitteras. Enligt förbundsstyrelsens beslut
rörande budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021 finns inte, enligt ordalydelsen, något konkret förslag till förbundsfullmäktige att ta ställning till.
Utöver detta finns även skäl att kontrollera att de uppgifter som ges dels
stämmer överens med andra uppgifter i budgetförslaget och att angivna
summeringar i tabeller är korrekta (som exempel kan ges att summeringen
av kostnadsökningar på s. 12 gällande SÅHD i budgetförslaget innehåller
avvikelser mellan uppgivna inbesparingar och merkostnader, uppgivet parallellgående för ekonomichefen 2019 på s. 9 stämmer inte med angivna
årsverken inom förvaltning på. 10 i budgetförslaget, uppgivet antal elever i
träningsundervisningen 2018 skiljer mellan s. 19 och s. 21 i budgetförslaget
samt uppgivet netto i tabellerna för SÅHD och träningsundervisningen
stämmer inte med angivna utgifter/inkomster på s. 11 och s. 18 i budgetförslaget). Vid en eventuell återremittering bör SÅHD även se över kostnadsutvecklingen överlag speciellt med tanke på att om- och utbyggnaden av
KHS ännu inte syns i avskrivningarna.
3. För att förbättra transparensen och bättre uppfylla lagstadgade krav bör
SÅHD 2019, i likhet med kommunstyrelsens utlåtande och direktiv genom
§ 269/14.11.2017 för 2018, se över och ändra upplägget på budgetförslag
och bokslut. En utgångspunkt i arbetet ska vara Bokföringsnämndens
kommunsektions rekommendationer. Medlemskommunerna bör även i ett
tidigare skede involveras i budgetprocessen så att onödiga felaktigheter kan
undvikas och budgetförslaget för SÅHD bättre anpassas till medlemskommunernas önskemål.
4. I budgeten för 2019 och ekonomiplanen för 2020-2021 ska ånyo medtas
ett uppdrag att SÅHD ska utreda städfunktionen och speciellt den föreslagna utökningen av städare till totalt 8,05 årsverken eller 9 personer för
SÅHD och träningsundervisningen. En möjlighet är att upphandla externa
städtjänster utanför verksamhetstid när vakanser uppstår.
5. Med tanke på kommunstyrelsen i Jomalas utlåtande och direktiv genom §
269/14.11.2017 att anslaget för att inrätta en ny befattning som skolcoach
skulle strykas i budgeten för 2018 och ekonomiplanen för 2019-2020 samt
att SÅHD i stället under 2018 skulle se över och utreda befintliga funktioner med elevassistenter och speciallärare samt övrig personal, bör SÅHD
särskilt återkomma med en förklaring hur en befattning som skolcoach till
0,77 trots detta inrättats 2018 utan att en utredning presenterats för medlemskommunerna.
6. SÅHD bör avslutningsvis se till att numreringen av paragrafer i protokollet följer året och då kan inte första ärendet ha nummer 1 i och med förbundsfullmäktigesammanträdet i våras.
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BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KST § 11/15.1.2019:
Efter återremitteringarna av de flesta ärendena 4.12.2018 har SÅHD idag
15.1.2019 översänt en ny kallelse till förbundsfullmäktige 31.1.2019 kl. 19 i
Kyrkby högstadieskola. Jomala kommuns ombud är Siv Ekström (ersättare
Tina Danielsson) och Hanna Segerström (ersättare Peggy Eriksson). Vid
sammanträdet ska preliminärt följande ärenden behandlas:
1. Sammanträdets öppnande, upprop och röstlängd
2. Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
3. Val av protokolljusterare
4. Godkännande och komplettering av föredragningslistan
5. Val av presidium i förbundsfullmäktige
6. Val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och personliga ersättare i
förbundsstyrelsen.
7. Förnyande av förvaltningsstadga för Södra Ålands högstadiedistrikt k.f.
8. Budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021
9. Information och diskussion
Kallelsen med tillhörande bilagor har delgetts kommunstyrelsen på intranätet 15.1.2019. Det bör noteras att ärendet ”Skissritningar och kostnadskalkyl för om- och utbyggnad av KHS” inte finns med på föredragningslistan
då ärendet är bordlagt i förbundsstyrelsen.
Vad gäller ärendet val av presidium i förbundsfullmäktige har åtminstone
inte förvaltningen någon kännedom om behov av eventuella ändringar.
Vad gäller ärendet val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och personliga ersättare i förbundsstyrelsen i SÅHD krävs dock ändringar dels
p.g.a. förbundsstyrelseordföranden Danne Sundmans tragiska bortgång och
dels för att Jomala kommuns ledamot Christina Sjöbacka-Bäck med personlig ersättare Niklas Rajamäki 14.1.2019 begärt befrielse från sitt uppdrag.
Vad gäller ärendet förnyande av förvaltningsstadga för Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. kan konstateras att nästan hela förvaltningsstadgan är omarbetad och anpassad till förändringar kommunallagen (ÅFS 1997:73). Någon ytterligare information finns inte med i beredningen och representanter
för Jomala kommun har inte tidigare fått någon information om ärendet.
Vad gäller ärendet budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021 kan kort konstateras att enligt uppgifter i beredningen av ärendet har de formaliafel
kommunstyrelsen i Jomala poängterade i sitt beslut § 289/26.11.2018 korrigerats. Däremot har inte något anslag, trots uppmaning i samma beslut, ändrats sedan den senaste versionen av budget 2019 och ekonomiplan 20202021. Detta medför bland annat att de totala verksamhetskostnaderna för
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SÅHD fortsättningsvis ökar med 452 836 euro eller 8,54 % jämfört med
budget 2018. Kostnaden per elev i KHS inklusive förvaltning för Jomala
beräknas i sin tur öka från 15 408 euro 2018 till 16 349 euro 2019 (941
euro) eller 6,11 %. Som jämförelse kan nämnas att den beräknade kostnaden per högstadieelev i Mariehamns stad 2019 genom samarbetsavtalet beräknas uppgå till 12 295 euro (ingen skolskjuts och vissa andra kostnader är
inte jämförbara) och att kostnaden för en elev i Jomala kommuns egna lågstadieskolor är 10 480,21 euro per elev.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar ge följande utlåtande och direktiv till ombuden:
1. Kommunstyrelsen ger eventuella direktiv till ombuden vad gäller val av
ordförande, vice ordförande, ledamöter och personliga ersättare i förbundsstyrelsen för SÅHD.
2. SÅHD:s totala driftsbudget för 2019 sänks med 100 000 euro. Det är upp
till förbundsstyrelsen och ledande tjänstemän att verkställa inbesparingen.
SÅHD bör även se över kostnadsutvecklingen överlag speciellt med tanke
på att om- och utbyggnaden av KHS ännu inte syns i avskrivningarna.
3. För att förbättra transparensen och bättre uppfylla lagstadgade krav bör
SÅHD 2019, i likhet med kommunstyrelsens utlåtande och direktiv genom
§ 269/14.11.2017 och § 289/26.11.2018, se över och ändra upplägget på
budgetförslag och bokslut. En utgångspunkt i arbetet ska vara Bokföringsnämndens kommunsektions rekommendationer. Medlemskommunerna bör
även i ett tidigare skede involveras i budgetprocessen så att onödiga felaktigheter kan undvikas och budgetförslaget för SÅHD bättre anpassas till
medlemskommunernas önskemål.
4. I budgeten för 2019 och ekonomiplanen för 2020-2021 ska ånyo medtas
ett uppdrag att SÅHD ska utreda städfunktionen och speciellt den föreslagna utökningen av städare till totalt 8,05 årsverken eller 9 personer för
SÅHD och träningsundervisningen. En möjlighet är att upphandla externa
städtjänster utanför verksamhetstid när vakanser uppstår.
5. Med tanke på kommunstyrelsen i Jomalas utlåtande och direktiv genom §
269/14.11.2017 att anslaget för att inrätta en ny befattning som skolcoach
skulle strykas i budgeten för 2018 och ekonomiplanen för 2019-2020 samt
att SÅHD i stället under 2018 skulle se över och utreda befintliga funktioner med elevassistenter och speciallärare samt övrig personal, bör SÅHD
särskilt återkomma med en förklaring hur en befattning som skolcoach till
0,77 trots detta inrättats 2018 utan att en utredning presenterats för medlemskommunerna.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår att Gyrid Högman väljs till både styrelseordförande och ledamot. Kommunstyrelsen tillägger även att förslaget till förvaltningsstadga ska återremitteras. I övrigt godkänns kommundirektörens
förslag.
_______________
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SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Sammanträdet avslutas kl. 18.55.

./.

Besvärsanvisning; enligt bilaga:
Bilaga 1.
________________
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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, 4, 10, 11.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 1, 5, 6, 7, 8, 9.
Enligt 15 § förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/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, 5, 6, 7, 8, 9.
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 kommunmedlem 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.
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KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet
sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. 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
AX-22 101 MARIEHAMN
E-post: aland.fd@om.fi
Paragrafer i protokollet:
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. 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 (ÅFS 2008:102) för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget .
Avgift
Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2016, är rättegångsavgiften 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.
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FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22 101 MARIEHAMN
E-post: aland.fd@om.fi
Paragrafer i protokollet: Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter
dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas.
Besvärsskrift
I besvärsskiften ska uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften.
Om endast den som författat besvärsskiften 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 lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2016, är rättegångsavgiften 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.
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BESVÄR TILL MARKNADSDOMSTOLEN
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är:
Marknadsdomstolen
Banbyggarvägen 5
FI-00 520 Helsingfors
tel 029 56 43300
fax 029 56 43314
E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi
Paragrafer i protokollet: Besvärstid 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter
dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas.
Den som anför besvären ska innan de lämnas in till marknadsdomstolen skriftligt underrätta
Jomala kommun om sin avsikt att göra ärendet anhängigt i marknadsdomstolen.
Besvärsskrift
En kopia av beslutet som besvären gäller ska bifogas då besvären inlämnas till marknadsdomstolen. Den som anför besvär ska framställa sina yrkanden i ärendet. Bestämmelser om påföljder
som marknadsdomstolen kan bestämma på grund av ett oriktigt upphandlingsförfarande finns i
154 § lagen om offentlig upphandling och koncession (FFS 1397/2016).
Den som anför besvär ska motivera yrkandena, d.v.s. förklara på vilket sätt upphandlingsförfarandet enligt dennes uppfattning strider mot rättsreglerna för offentliga upphandlingar. Om den
som anför besvär yrkar på gottgörelseavgift ska denne ange det yrkade beloppet.
Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas per e-post, post eller genom bud. Detta sker 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 lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2016, är rättegångsavgiften för en enskild i marknadsdomstolen 500 euro och för en juridisk person antingen 2 000
euro, 4 000 euro eller 6 000 euro beroende på upphandlingens värde.
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