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SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Sammanträdet inleds kl. 16.00.
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat
och beslutfört.
PROTOKOLLJUSTERING

Till protokolljusterare utses Carina Aaltonen och Tomas Boedeker.
FÖREDRAGNINGSLISTAN

Föredragningslistan godkänns enhälligt, med tillägg av följande ärende:
§ 159 Anhållan om tidigareläggning av investering, räddningsförvaltningen
_______________
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ANMÄLNINGSÄRENDEN
Till kommunstyrelsen har delgetts:
1. Tjänstemannabeslut fattade under perioden 1.4 – 30.6.2019 (kvartal 2):
 Kommundirektör
 Fritidschef
 Biblioteks- och kulturchef
 Teknisk chef
 Socialförvaltning
 Skolförvaltning
2. Information och diskussion med teknisk chef.
3. Information och diskussion med Hem och Skola Jomala r.f. Johanna
Häggblom, skoldirektör Mathias Eriksson, rektor Kristian Granberg samt
Kristian Eriksson och Dan Sjövall från polisen.
4. Ålands landskapsregering har 12.6.2019 inkommit med utbildningsbyråns beslut nr 138 U2 gällande justering av den särskilda landskapsandelen
för grundskolans driftskostnader 2019.
5. Ålands landskapsregering har 7.6.2019 beslutat att teckna avtal med Henricson Ab gällande konsultstöd till kommunerna för att inleda förhandlingar
om utarbetandet av det lagstadgade samgångsavtalet.
6. Ålands landskapsregering har 17.6.2019 inkommit med beslut om kompensation för arbets- och pensionsinkomstavdrag 2019.
7. Ålands landskapsregering har 3.7.2019 inkommit med protokollsutdrag
nr 31 av 28.5.2019 av vilket framgår att en arbetsgrupp har utsetts för att i
en rapport beskriva systemet för fördelning av samfundsskatter mellan
kommunerna och bedöma hur väl systemet uppfyller lagens målsättning.
Gruppens uppdrag omfattar inte att ta fram förslag till lagändringar eller föreslå ett nytt system. Arbetsgruppen ska slutföra sitt uppdrag senast
10.12.2019.
8. Ålands landskapsregering har inkommit med inbjudan till samrådsmöte
11.10.2019 kl. 13-15 på Rödhamn. Syftet med mötet är att diskutera vad
som krävs för att uppnå en god vattenkvalitet och hur alla aktörer kan bidra.
9. Ålands kommunförbund har inkommit med protokoll från förbundsstyrelsemöte 26.6.2019.
10. Mariehamns stad har inkommit med rapport för kvartal 2 gällande barnskyddet.
11. ÅMHM har 24.6.2019 inkommit med beslut om tillsyn av behandlingstider inom barnskyddet. Statistiken har överlag förbättrats jämfört med föregående år, trots att fler ärenden har hanterats (hela Åland 2018: 294 st,
2019: 345 st). Andelen färdigställda utredningar inom 3 månader för Jomala
är nu 100 % (57 % 2018) och avgöranden om utredning inom 7 dagar har
klarats av i 92 % av fallen (89 % 2018). Barnskyddet påpekar själva att de,
parallellt med utredningarna, sätter in stödåtgärder där behov finns.
12. Ålands landskapsregering har 17.6.2019 inkommit med slutrapport för
arbetsgruppen för digitalisering inom socialvården med fokus på klientdataarkiv och tillhörande e-tjänster.
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13. Ålands Fountainhouse – Pelaren har bjudit in till frukost och diskussion
på klubbhuset Pelaren 4.9.2019 kl. 08.00. Ålands Fountainhouse arbetar för
personer som har eller har haft psykisk ohälsa.
14. Barnomsorgschefen har 9.8.2019 inkommit med en sammanställning
över barnomsorgen i Jomala kommun.
BESLUT:
Antecknas till kännedom.
_______________
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Dnr: DIARIET
140 §

273/19

MOTION OM JUSTERING AV CENTRALOMRÅDETS DELGENERALPLAN

KFG § 32/11.6.2019:

./.

Inför kommunfullmäktiges sammanträde har till ordföranden inlämnats en
motion undertecknad av samtliga närvarande fullmäktigeledamöter om justering av centralområdets delgeneralplan. Motion, enligt bilaga:
Bilaga A – KFG § 32
BESLUT:
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
_______________

KST § 136/17.6.2019:
En anhållan om delgeneralplaneändring för centralområdet har lämnats in
11.6.2019 i form av en motion till kommunfullmäktige (Bilaga A – KFG §
32).
Motionärerna framför tre alternativa lösningar:
1. En justering av planområdets gränser så att fastigheten Nybo RNr 2:15
faller utanför centralområdets delgeneralplan.
2. En tomträtt ges till fastigheten Nybo RNr 2:15.
3. En skrivning i planbestämmelsen enligt vilken det anges att undantag
från begränsningen om bebyggelse på L-område (jord- och skogsbruksdominerat område) kan göras i de fall där ett beviljande av bygglov inte medför att det uppstår tätbebyggelse samt att kommunal infrastruktur i form av
väg, vatten, avlopp och el redan finns och att samtliga rågrannar ger samtycke till åtgärden.
Motionärerna önskar även att kommunen åtar sig planläggningskostnaderna.
Kommunens planläggare har inte haft möjlighet att gå igenom motionen
och lämnar därför i detta skede inget utlåtande.
Inledningsvis kan konstateras att inte bara fastigheten Nybo RNr 2:15 direkt
berörs av en eventuell ändring av delgeneralplanen för centralområdet. Ifall
kommunen väljer att upphäva delar av delgeneralplanen för centralområdet
och på detta sätt justera delgeneralplanens gränser bör även övervägas att
ändringen också åtminstone skulle omfatta fastigheten Willebo RNr 2:14,
fastigheten Björkebo RNr 3:39, fastigheten Gräftlanden RNr 1:11 samt delar av fastigheten Klemes RNr 2:17, delar av fastigheten Markusas RNr 5:0
och delar av fastigheten Backas RNr 6:4. Orsaken till detta är att dessa fastigheter eller områden redan är bebyggda med bostadshus. Detta bör dock
utredas närmare när planläggningsprocessen inletts.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna anhållan om delgeneralplaneändring
av centralområdet i enlighet med Bilaga A. Kommunstyrelsen godkänner
även att kommunens planläggare tar fram förslaget till delgeneralplaneändring och avgränsning av området. Kommunstyrelsen beslutar vidare att
Jomala kommun åtar sig att stå för planläggningskostnaderna och att ärendet prioriteras.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KST § 140/19.8.2019:

./.

Katarina och Greger Eriksson har 27.6.2019 inkommit med en anhållan om
att delta i ändringen av delgeneralplanen för centralområdet på samma villkor som beskrivs i kommunfullmäktiges beslut § 32/11.6.2019 och kommunstyrelsens beslut § 136/17.6.2019. Anhållan, enligt bilaga:
Bilaga B – KST § 140
Anhållan gäller två områden som utgör del av fastigheten Backas RNr 6:4
(fastighetsbeteckning 170-413-6-4) i Ingby by. Det ena området går längs
med Nybovägen och det andra vid norra delen av Tegelbruksvägen. Avsikten med anhållan är att erhålla bostadstomter.
Till följd av den tidigare inlämnade motionen och nu anhållan från Katarina
och Greger Eriksson förordar kommunens planläggare alternativet att en
ändring av delgeneralplanen för centralområdet görs så att fastigheten Nybo
RNr 2:15 får en ny byggrätt på L-området vid Nybovägen. För att uppnå en
likabehandling på motsvarande områden inom planområdet behöver en genomgång göras av samtliga L- och LJ-områden inom delgeneralplanen för
centralområdet. Syftet med utredningen är att utreda om övriga fastighetsägare också har rätt till nya byggrätter vilka då visas på delgeneralplanen.
Utredningsarbetet kommer dock ta en viss tid i anspråk.

./.

Ett annat alternativ, som inte förordas av kommunens planläggare, är att en
del av delgeneralplanen för centralområdet upphävs. Upphävningen skulle
gälla del av fastigheten RNr 2:15 Nybo, del av fastigheten Backas RNr 6:4,
hela fastigheten RNr 2:14 och hela fastigheten RNr 3:39. Detta förslag
skulle dock kunna innebära en ökning av likartade ansökningar som måste
behandlas i enlighet med likabehandlingsprincipen. En upphävning i enlighet med förslaget innebär inte heller någon automatisk byggrätt. En anhållan om bygglov ska göras i sedvanlig ordning för behandling i byggnämnden. Karta över förslag till upphävning av en del av centralområdets delgeneralplan, enligt bilaga:
Bilaga C – KST § 140
Vad gäller den del av Katarina och Greger Erikssons anhållan som rör området vid Tegelbruksvägen av fastigheten Backas RNr 6:4 hänvisas till
kommunstyrelsens beslut § 22/12.2.2018. Området är bland annat med
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tanke på stamledningen för vatten och avlopp inte lämpligt för bostadsbebyggelse.
Kommunens planläggare är inkallad som sakkunnig.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ett förslag till delgeneralplaneändring av centralområdet tas fram där fastigheten Nybo RNr 2:15 och den angränsande
delen/skiftet av fastigheten Backas RNr 6:4 samt övriga fastigheter med Loch LJ-områden inom delgeneralplanen för centralområdet ges nya byggrätter enligt samma förutsättningar. Investeringskostnaderna ska anses vara del
av planläggningskostnaderna. Ärendet ska vara högst prioriterat.
Till övriga delar avslås Katarina och Greger Erikssons anhållan.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
141 §

267/19

ANHÅLLAN OM DETALJPLANEÄNDRING AV KV. 42240 I
PRESTGÅRDEN BY

KST § 124/17.6.2019:

./.

Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. (SÅHD) har 7.6.2019 inkommit med en
anhållan om detaljplaneändring av tomt 2 i kvarter 42240 i Prestgården by.
Anhållan, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 124
SÅHD har tagit fram skissförslag för en tillbyggnad av Kyrkby högstadieskola (KHS). Skissförslaget överskrider markerad byggnadsyta med cirka 5
meter. SÅHD önskar därför genom en anhållan om detaljplaneändring justera markeringen av byggnadsyta. Innebörden är att byggnadsytan ökar
med 95 m2 eller 0,7 % av den totala nuvarande byggnadsytan. Detta skulle
möjliggöra inlämnande av bygglovsansökan efter sommaren för tillbyggnaden av KHS.

./.

Kommunens planläggare har tagit fram förslag till detaljplaneändring för
tomt 2 i kvarter 42240 i Prestgården by jämte beskrivning av den 13 juni
2019, enligt bilaga:
Bilaga B – KST § 124
I och med att ändringarna anses vara av vikt för Jomala kommun bör kommunstyrelsen ta ställning till om Jomala kommun ska stå för planläggningskostnaderna. I ett ärende som gällde ändring av delgeneralplan för byggande av separat gång- och cykelväg och rondell, KST § 251/7.11.2016, beslöt kommunstyrelsen att åta sig att stå för planläggningskostnaderna eftersom ändringen var av intresse för Jomala kommun som helhet. I det här
fallet kan det även anses att ändringarna är av intresse för offentliga Åland i
stort.
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.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna anhållan om detaljplaneändring av
tomt 2 i kvarter 42240 i Prestgården by. Kommunstyrelsen godkänner även
att kommunens planläggare tar fram förslaget till detaljplaneändring.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att Jomala kommun åtar sig att stå för
planläggningskostnaderna eftersom ändringarna är av vikt för Jomala
kommun och offentliga Åland i stort. Kommunstyrelsen beslutar slutligen
framlägga förslaget till detaljplaneändring av tomt 2 i kvarter 42240 i Prest-
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gården by jämte beskrivning av den 13 juni 2019 enligt Bilaga B till allmänt
påseende under 30 dagar.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KST § 141/19.8.2019:
Under utställningstiden 1.7.2019 – 30.7.2019 har inga anmärkningar inkommit.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar anta detaljplaneändring av tomt 2 i kvarter
42240 i Prestgården by jämte beskrivning av den 13 juni 2019 enligt Bilaga
B.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
142 §

283/19

GATURITNINGAR, KUNGSÖ, MÖSKATAN KV 4186 DETALJPLANEOMRÅDE

KST § 126/17.6.2019:
I 14 § plan- och byggförordningen framgår att innan ny gata anläggs ska en
gaturitning uppgöras. Gaturitningen antas av kommunen efter att förslaget
varit offentligt utställt under minst 14 dagar.

./.

DEAB Konsult Ab har uppgjort gaturitningar för den gata som finns angiven i den fastställda detaljplanen för kvarter 4186 i Kungsö. Den 450 meter
långa gatan förbinder körområdet inom kvarteret med Möskatsvägen. Ritningarna bestående av en planritning, en längdsektion och nio med tvärprofiler är daterade 22.5.2019. Gaturitningar, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 126
Planritningen visar gatan placerad inom det angivna gatuområdet, dess anslutning till Möskatsvägen, körvägen inom kvarteret samt privata körvägar i
anslutning mot gata. Vidare framgår i ritningen en normalprofil som visar
gatans uppbyggnad samt en kort arbetsbeskrivning. Gatan byggs 5,5 meter
bred och förses med 5,0 meter beläggning. För gatans och områdets avvattning anläggs öppna diken. Längd- och tvärprofilritningarna visar gatans
placering i höjdled och anger en anpassning till befintlig terräng och till anslutningar för befintliga vägar. Gatan förses med belysning i likhet med
Strandslingan i Kungsö.
Tekniska chefen förordar:
Kommunstyrelsen godkänner gaturitningarna uppgjorda av DEAB Konsult
Ab daterade 22.5.2019 för den gata som finns angiven i den fastställda detaljplanen för kvarter 4186 i Kungsö enligt Bilaga A och beslutar att ställa
ut dessa till allmänt påseende under 14 dagar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner gaturitningarna uppgjorda av DEAB Konsult
Ab daterade 22.5.2019 för den gata som finns angiven i den fastställda detaljplanen för kvarter 4186 i Kungsö enligt Bilaga A och beslutar att ställa
ut dessa till allmänt påseende under 14 dagar.
Före gaturitningarna antas ska ett avtal om anläggande av gata och övrig
kommunalteknik ingås med markägarna.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

KST § 142/19.8.2019:
Under utställningstiden 1.7.2019 – 15.7.2019 inkom inte några anmärkningar.
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Jomala kommun och markägarna har 5.8.2019 ingått ett avtal om anläggande av gata och övrig kommunalteknik, enligt bilaga:
Bilaga B – KST § 142
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar anta gaturitningarna enligt Bilaga A och godkänner avtalet om anläggande av gata och övrig kommunalteknik enligt Bilaga B.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
143 §

284/19

GATURITNINGAR OCH KOMMUNALTEKNIK PÅ DETALJPLANEOMRÅDET PELLAS 3:50 (DEL AV) I MÖCKELÖ

KST § 127/17.6.2019:

./.

Nora-hus Ab/Kaj Granholm har uppgjort förslag till gaturitningar och
kommunalteknik på detaljplaneområdet del av Pellas RNr 3:50 i Möckelö.
Gaturitningar, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 127
Enligt kommunens byggnadsordning fastställer kommunstyrelsen gaturitningarna sedan ett förslag till ritningar varit framlagt till offentligt påseende
under minst 14 dagar.
Enligt avtalet om markanvändning och överlåtelse av fast egendom av
4.6.2019 bygger markägaren Nora-hus Ab gator och kommunalteknik enligt
kommunens anvisningar och med iakttagande av gällande normer och regelverk. Gaturitningarna visar att gatorna är placerade inom i planen angivna gatuområden samt höjdmässigt planerade enligt omkringliggande terräng. Gator och GC-leder förses med asfaltbeläggning och gatubelysning.
Samtliga tomter är försedda med anslutning för vatten och avlopp. Dagvatten leds till dagvattenledning och bitvis till öppet dike.
Teknisk chef förordar:
Kommunstyrelsen godkänner gaturitningar och kommunalteknik uppgjorda
av Nora-hus Ab/Kaj Granholm daterade 20.5.2019 och beslutar att ställa ut
dessa till allmänt påseende under 14 dagar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner gaturitningar och kommunalteknik uppgjorda
av Nora-hus Ab/Kaj Granholm daterade 20.5.2019 och beslutar att ställa ut
dessa till allmänt påseende under 14 dagar.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

KST § 143/19.8.2019:
Under utställningstiden 1.7.2019 – 15.7.2019 inkom en anmärkning, vad
gäller en vattenledning vars sträckning enligt gaturitningarna är på fastighet
2:51 men i själva verket ligger på fastighet 2:77. Vattenledningens anslutningspunkt är idag förflyttad 1 100 meter in på hamnskärsvägen och påverkar därmed inte gaturitningarnas fortsatta behandling.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar anta gaturitningarna enligt Bilaga A.
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BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
144 §

364/19

TAXA FÖR PLOGNING AV PRIVATA VÄGAR 2020

KST § 144/19.8.2019:
Plogningsavgiften föreslås hållas oförändrad.
Avgiften baserar sig på vägsträckans längd enligt följande:
0 - 100 m
101 - 200 m
201 - 500 m
över 500 m

./.

78,35 euro
85,89 euro
93,31 euro
130,71 euro

Vägsträckans längd utgör avståndet från allmän väg till berörd fastighets
vändplan. Såvida fråga är om enskild väg, som är gemensam för flera fastigheter, debiteras dels en avgift av väglaget eller om väglag inte finns av
den vägintressent som anmält om plogningen och dels en särskild avgift av
varje fastighetsägare som önskar få sin egen infart plogad. I så fall är fastighetsägarens avgift 22,49 euro. Förslag till taxa för plogning av privata
vägar 2020, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 144
Avslutningsvis föreslås att kommunen fastställer taxan att gälla fr.o.m. den
15 november 2019.
Tekniska chefen förordar:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att taxa för plogning av
privata vägar för 2020 fastställs enligt Bilaga A och börjar gälla från och
med den 15 november 2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att taxa för plogning av
privata vägar för 2020 fastställs enligt Bilaga A och börjar gälla från och
med den 15 november 2019.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
145 §

675/18

GEMENSAM RÄDDNINGSMYNDIGHET PÅ ÅLAND, AVTALSFÖRSLAG

KST § 305/17.12.2018:

./.

Den gemensamma räddningsnämnden för Ålands landskommuner (RÅL)
har 26.11.2018 inkommit med protokoll från diskussionsmöte 20.11.2018
angående en för Åland gemensam räddningsmyndighet. Ett avtalsförslag
har omfattats för en gemensam räddningsmyndighet på Åland och RÅL begär nu in synpunkter över förslaget. Eventuella synpunkter ska lämnas in
senast 31.1.2019. Ifall inte några väsentligt avvikande synpunkter inkommer överlämnas avtalsförslaget därefter till Mariehamns stad och kommunerna för fortsatt hantering och slutligt godkännande. Protokoll och avtalsförslag, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 305
Avtalsförslaget har utarbetats av den av kommunerna tillsatta arbetsgruppen
för att utreda möjligheterna till att på frivillig väg upprätta en gemensam
räddningsmyndighet och nämnd på Åland. Enligt förslaget upprättas en
räddningsmyndighet med en gemensam nämnd där Mariehamns stad är
värdkommun. Räddningsmyndigheten ska handha och ansvara för all den
verksamhet som enligt lag ankommer på kommunens räddningsmyndighet
och övriga överenskomna uppgifter. Den gemensamma nämnden ska ha sju
ledamöter med personliga ersättare. Jomala kommun tilldelas en ledamot
och får även rätt att utse vice ordförande. Kostnaderna för räddningsmyndigheten och den gemensamma nämnden fördelas mellan avtalskommunerna enligt antal invånare per 1.1 aktuellt verksamhetsår enligt en enhetlig
mall.
Jomala kommun har haft en framträdande roll i utarbetandet av avtalsförslaget i arbetsgruppen. Förvaltningen har därför inga synpunkter att lämna
gällande förslaget.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar meddela att Jomala kommun stödjer avtalsförslaget enligt Bilaga A och att kommunen inte har några andra synpunkter
att framföra.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

KST § 145/19.8.2019:
Mariehamns stadsfullmäktige har 18.6.2019 beslutat att godkänna förslaget
till avtal om gemensam räddningsmyndighet och gemensam nämnd att gälla
senast från och med 1.1.2020 och beslutat bjuda in övriga kommuner att
delta i samarbetet. Stadsfullmäktige har även beslutat att bemyndiga berörda enheter inom Mariehamns stads organisation att vidta förberedande
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åtgärder som föranleds av avtalet. Mariehamns stadsfullmäktiges beslut av
18.6.2019, enligt bilaga:
Bilaga B – KST § 145
Av stadsfullmäktiges beslut framgår inte svar på de frågor som ställdes vid
diskussionsmötet angående en för Åland gemensam räddningsmyndighet
23.5.2019. Protokollet från diskussionsmötet 23.5.2019 finns med som bilaga till stadsfullmäktiges beslut av 18.6.2019.

./.

RÅL har 11.7.2019 enhälligt beslutat att inte rekommendera sina medlemskommuner att ingå i det föreslagna myndighetssamarbetet. Beslut av
11.7.2019, enligt bilaga:
Bilaga C – KST § 145

./.

Mariehamns stads infrastrukturdirektör har 2.8.2019 och 12.8.2019 inkommit med svar på frågorna från diskussionsmötet 23.5.2019 och hoppas i och
med detta att alla kommuner är beredda att gå in för det aktuella samarbetet,
enligt bilaga:
Bilaga D – KST § 145

./.

Mariehamns stads infrastrukturdirektör har 2.8.2019 vidare inkommit med
synpunkter och förtydliganden till följd av RÅL:s möte 11.7.2019. Information av 2.8.2019 till följd av RÅL:s möte 11.7.2019, enligt bilaga:
Bilaga E – KST § 145
I och med att Mariehamns stad nu intygat att lokaliseringen av en eventuell
gemensam räddningsmyndighet kommer att vara tekniska verken måste alla
frågor som ställdes vid det gemensamma mötet 23.5.2019 anses besvarade.
Representanter för Jomala kommun och Mariehamns stad kommer
30.8.2019 att ha en avstämning vad gäller en eventuell gemensam räddningsmyndighet.

./.

Det bör poängteras att ifall inte alla medlemskommuner i RÅL godkänner
förslaget till avtal om gemensam räddningsmyndighet och gemensam
nämnd är uppsägningstiden för det gällande avtal Jomala kommun har som
värdkommun i RÅL årsskiftet som följer nio månader efter uppsägningsmeddelandet. Detta medför i praktiken att Jomala kommun är bunden av
avtalet hela 2020 ifall inte alla medlemskommuner i RÅL godkänner förslaget till avtal om gemensam räddningsmyndighet och gemensam nämnd.
Gällande avtal om räddningsområde Ålands landskommuner ingånget
16.8.2010, enligt bilaga:
Bilaga F – KST § 145
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att godkänna förslaget till
avtal om gemensam räddningsmyndighet och gemensam nämnd som framgår av Bilaga B. Kommundirektören befullmäktigas även slutligt utforma
och ingå avtalet samt praktiskt hantera när avtalet ska träda ikraft och när
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den gemensamma räddningsmyndigheten och gemensamma nämnden ska
inleda sin verksamhet.
Kommunstyrelsen beslutar även föreslå för fullmäktige att avtalet om räddningsområde Ålands landskommuner ingånget 16.8.2010 enligt Bilaga F
sägs upp så att det slutar gälla senast 31.12.2020.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
146 §

314/19

TILLFÄLLIG GEMENSAM INTEGRATIONSSAMORDNARE

KST § 54/6.3.2018
Kommunfullmäktige beslöt genom § 5/16.1.2018 att ånyo ta emot en sammaboende kvotflyktingfamilj bestående av fyra till fem personer under
2018. Genom beslutet har en lägenhet reserverats i Allégården.
Beslutet innebar också att flyktingmottagningen ska samordnas med övriga
aktuella kommuner och att frågan om ”vilken kommun som ska vara huvudman för den gemensamma tillfälliga tjänsten som integrationssamordnare behöver utredas närmare samt sedan avgöras av kommunstyrelsen och
om möjligt hanteras inom budgeterade medel”.
Fullmäktige beslöt även i det fallet att kommunen inte blir tilldelad någon
kvotflyktingfamilj inom tre månader (d.v.s. inom april månad) så ska ärendet beredas på nytt för att möjliggöra mottagande av asylflyktingar. I övrigt
hänvisas till beredningen av ärendet om mottagning som gjordes till kommunstyrelsens sammanträde 18.12.2017.
Enligt uppgifter från migrationschef Kalle Myllymäki vid NTM-centralen i
Egentliga Finland så bereder inrikesministeriet under vintern 2018 hur årets
kvot ska fördelas mellan kommunerna.
Frågan om samarbete kring en gemensam tillfällig tjänst som integrationssamordnare har diskuterats på tjänstemannanivå mellan Finström, Lemland
och Jomala. Senast på möte i Finström 7.2.2018 och planen är följande:
Jomala initierar frågan om samarbete genom en förfrågan till Finströms
kommun och Lemlands kommun för att efterhöra intresse och vilja till samarbete kring en gemensam tillfällig personalresurs samt vem som kan vara
huvudman. Under förutsättning att alla tre kommuner blir tilldelade de
kvotflyktingar som respektive kommun beslutat sig kunna ta emot så bedöms resursbehovet vara en heltidstjänst under 3 + 12 månader (planeringsoch förberedande tid + det direkta integrationsarbetet med familjerna).
Jomala kommun överväger att, ifall kommunen inte blir tilldelade kvotflyktingar, ta emot flyktingar som beviljats asyl i Finland. Det är bra om Finströms kommun och Lemlands kommun meddelar om de också överväger
detta och har intresse av en gemensam flyktingsamordnare även i det fallet.
Socialchefen förordar:
Med hänvisning till beredningen ovan föreslås att kommunstyrelsen sänder
en förfrågan till Finström och Lemlands kommun för att efterhöra intresse
och vilja till samarbete kring en gemensam tillfällig tjänst som integrationssamordnare samt förslag på vilken kommun som kan vara huvudman. Svar
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önskas om möjligt senast 22.3.2018 för att kunna återuppta ärendet på
kommunstyrelsens följande sammanträde 3.4.2018.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar, med hänvisning till det som framkommer ovan,
att översända en förfrågan till Finströms och Lemlands kommun för att efterhöra intresse och vilja till samarbete kring en gemensam tillfällig tjänst
som integrationssamordnare samt förslag på vilken kommun som kan vara
huvudman. Svar önskas om möjligt senast 22.3.2018 för att kunna återuppta
ärendet på kommunstyrelsens följande sammanträde 3.4.2018.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KST § 106/14.5.2018:
De båda tillfrågade kommunerna, Finströms kommun och Lemlands kommun, har återkommit med positivt besked avseende Jomala kommuns intresseförfrågan om en gemensam tillfällig integrationssamordnare. Från
båda kommuner har dessutom önskemål om att Jomala kommun är huvudman framförts.

./.

Finströms kommuns invånarnämnds beslut av 26.3.2018 angående en gemensam tillfällig integrationssamordnare, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 106

./.

Lemlands kommuns socialnämnds beslut av 5.4.2018 angående en gemensam tillfällig integrationssamordnare, enligt bilaga:
Bilaga B – KST § 106
Jomala kommun har i slutet av mars fått besked från NTM-centralen om att
Åland kommer få ta emot 27 kvotflyktingar under 2018, varav 15 kvotflyktingar är reserverade till Mariehamns stad som har ett fortlöpande avtal med
NTM-centralen. Resterande 12 kvotflyktingar kommer att fördelas på Finström, Lemland och Jomala. Preliminär tidsplan är att mottagandet sker i
oktober-november 2018. Då det är sannolikt att Jomala, Finström och Lemland alla tre får ta emot kvotflyktingar till hösten finns det förutsättningar
att gå vidare med förslaget om en gemensam tillfällig befattning som integrationssamordnare.
Tjänstemän från de tre kommunerna har träffats för att diskutera hur en gemensam befattning kan utformas. Ett önskemål är att Jomala kommun, med
erfarenhet från tidigare flyktingmottagande, åtar sig rollen som huvudman
och därmed även är den som tillhandahåller kontorsplats, lämplig ITutrustning och annan nödvändig utrustning. Kostnaderna för befattningen
föreslås delas lika så att vardera kommun betalar en tredjedel. Under förutsättning att alla tre kommuner blir tilldelade de kvotflyktingar som NTMcentralen nu meddelat om bedöms resursbehovet vara en heltidstjänst under
15 månader. Jomala kommun har möjlighet att vara huvudman, även om det
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enda lediga kontorsutrymmet på kansliet är ett relativt litet rum beläget
bakom receptionen. Det bedöms dock som att integrationssamordnaren relativt ofta kommer jobba ute på fältet i samband med de nyanländas besök till
andra myndigheter och instanser. Eventuella möten som integrationssamordnaren behöver hålla kan ske i socialförvaltningens mötesrum. För möten
med de kvotflyktingar som tas emot i de andra kommunerna finns mötesrum att tillgå i respektive kommun.

./.

Jomala kommun har tagit fram ett förslag till avtal för tillfällig gemensam
integrationssamordnare samt förslag till arbetsbeskrivning för integrationssamordnaren. Avtalsförslaget är tidsbundet till och med den 31 december
2019 och baserar sig på att Jomala kommun är huvudman. Den årliga betalningsandelen föreslås uppgå till en tredjedel vardera för avtalsparterna i enlighet med redovisade kostnader. Arbetsbeskrivningen, vilken utgör en bilaga till avtalet, antas av kommundirektören efter att kommunstyrelsen har
beslutat om att godkänna en tillfällig befattning som integrationssamordnare och avlöning för befattningen. Förslag till avtal för tillfällig gemensam
integrationssamordnare, enligt bilaga:
Bilaga C – KST § 106

./.

Enligt 74 § förvaltningsstadgan fastställer kommunstyrelsen personalens
löner. En arbetsvärdering har gjorts i samråd med personalchefen 3.5.2018.
Befattningen bedöms tillhöra lönesättningspunkten 04SOS050. Projektanställningen för integrationssamordnaren avviker dock från lönesättningspunkten då det är ett krävande och självständigt uppdrag. Arbetsutvärdering
omfattande förslag till lönejustering, enligt bilaga:
Bilaga D – KST § 106
Med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut § 5/16.1.2018 och då det
inte finns några budgeterade medel för en integrationssamordnare 2018,
hanteras kostnader hänförliga till befattningen som integrationssamordnare i
första hand inom socialförvaltningens rambudget och i andra hand söks
kommunstyrelsens dispositionsmedel i slutet av året.
För att Jomala kommun ska åta sig rollen som huvudman krävs att både
Finströms kommun och Lemlands kommun köper tjänsten. Det är önskvärt
att integrationssamordnaren tillträder innan kvotflyktingarna anländer till
Åland, för att hinna med nödvändiga förberedelser. Detta innebär att frågan
måste prioriteras för att ett avtal mellan Jomala kommun, Finströms kommun och Lemlands kommun ska komma tillstånd och rekryteringen därefter
påbörjas.
Socialchefen förordar:
Kommunstyrelsen beslutar att Jomala kommun åtar sig rollen som huvudman för en gemensam tillfällig befattning som integrationssamordnare under förutsättning att både Lemlands kommun och Finströms kommun köper
tjänsten. Kommunstyrelsen beslutar vidare att godkänna avtal för tillfällig
gemensam integrationssamordnare enligt Bilaga C och översänder det till
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avtalsparterna för godkännande. Kommunstyrelsen befullmäktigar socialchefen att slutligt utforma och ingå avtalet. Kommunstyrelsen beslutar fastställa den uppgiftsrelaterade lönen för integrationssamordnaren enligt Bilaga D. Kommundirektören ges i uppdrag att slutligt utforma och anta en
arbetsbeskrivning för den tillfälliga integrationssamordnaren.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att Jomala kommun åtar sig rollen som huvudman för en gemensam tillfällig befattning som integrationssamordnare under förutsättning att både Lemlands kommun och Finströms kommun köper
tjänsten.
Kommunstyrelsen beslutar även godkänna en tillfällig befattning i arbetsavtalsförhållande som integrationssamordnare. Befattningen ska vara på viss
tid fram tills den 31 december 2019. Befattningen placeras under socialförvaltningen med socialchef som närmsta förman. Kommunstyrelsen fastslår
att lön för befattningen utgår enligt lönegrupp 04SOS050 i det allmänna
kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för landskapet Åland med
den lönejustering som framkommer efter utför arbetsutvärdering enligt Bilaga D.
Kostnader hänförliga till befattningen som integrationssamordnare hanteras
i första hand inom socialförvaltningens rambudget och i andra hand söks
kommunstyrelsens dispositionsmedel i slutet av året.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att godkänna avtal för tillfällig gemensam
integrationssamordnare enligt Bilaga C och översänder det till avtalsparterna för godkännande. Kommunstyrelsen befullmäktigar socialchefen att slutligt utforma och ingå avtalet. Kommundirektören ges i uppdrag att slutligt
utforma och anta en arbetsbeskrivning för den tillfälliga integrationssamordnaren.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KST § 112/3.6.2019:
Jomala kommun har fungerat som huvudman för den gemensamma tillfälliga befattningen som integrationssamordnare. Avtal har upprättats med deltagande kommunerna Finström och Lemland. Camilla Häggblom anställdes
som integrationssamordnare 3.9.2018 för 15 månader eller som längst till
och med 31.12.2019. Planeringen för mottagandet startade omedelbart och
de tre flyktingfamiljerna kom samtidigt till Åland 23.10.2018. Jomala
kommuns socialförvaltning har sedan 18.6.2018 hållit 7 samarbetsmöten
med Finström och Lemland för att utbyta information och samordna insatserna. Till stöd i arbetet har också varit landskapsregeringens integrationsprojekt ”En Säker Hamn” där också Jomala kommun är deltagande part sedan november 2018.
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Mottagandet har fungerat mycket bra och den gemensamma integrationssamordnaren har hittills haft mycket att göra för att koordinera alla insatser
för familjerna. Konceptet med en gemensam befattning har varit lyckad enligt socialförvaltningens bedömning. Vid det senaste samarbetsmötet
13.5.2019 diskuterades eventuellt behov av en begränsad förlängning, möjligtvis för ett halvår. Samarbetsmötet enades om att var kommun för sig tittar på ett eventuellt behov och att frågan lyfts genom att socialförvaltningen
i Jomala bereder ärendet till kommunstyrelsen och föreslår att en förfrågan
sänds till Finström och Lemlands kommuner om det finns behov av en
eventuell förlängning av samarbetet.
Kan även noteras att de kalkylerade ersättningarna för kvotflyktingarna utbetalas från UF-centret under 4 års tid medan tolktjänster ersätts så länge
det behövs, d.v.s. utan bortre tidsgräns.
Socialchefen förordar:
Med hänvisning till beredningen ovan föreslås att kommunstyrelsen sänder
en förfrågan till Finström och Lemlands kommun för att efterhöra om det
eventuellt finns behov av att förlänga samarbetet kring den gemensamma
tillfälliga befattningen som integrationssamordnare. Svar önskas om möjligt
senast 9.8.2019 för att kunna återuppta ärendet på kommunstyrelsens sammanträde 19.8.2019.
Kommundirektörens förslag:
Med hänvisning till beredningen ovan beslutar kommunstyrelsen sända en
förfrågan till Finströms och Lemlands kommun för att efterhöra om det
eventuellt finns behov av att förlänga samarbetet kring den gemensamma
tillfälliga befattningen som integrationssamordnare. Svar önskas om möjligt
senast 9.8.2019 för att kunna återuppta ärendet på kommunstyrelsens sammanträde 19.8.2019. Kommunstyrelsen beslutar även tillfråga Mariehamns
stad om de har intresse av att delta i samarbetet.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KST § 146/19.8.2019:

./.

Finströms invånarnämnd har genom § 49/18.6.2019 behandlat förfrågan
och ställer sig positiv till att förlänga arrangemanget då man från deras sida
bedömer att behov finns för ytterligare 6 månader, enligt bilaga:
Bilaga E – KST § 146

./.

Lemlands socialnämnd har genom § 77/13.6.2019 behandlat frågan och
ställer sig positiv till att förlänga samarbetsavtalet i enlighet med nuvarande
modell, enligt bilaga:
Bilaga F – KST § 146
Mariehamns stads socialdirektör har muntligen tackat nej till samarbetsförfrågan.
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Socialförvaltningens sammantagna bedömning tillsammans med Lemlands
och Finströms kommun är att behov finns för en begränsad förlängning av
den gemensamma tillfälliga befattningen som integrationssamordnare.
Målsättningen med arbetet under perioden är att vägleda familjerna till
självständighet.
Socialchefen förordar:
Med hänvisning till det ovan anförda föreslås att avtalet med Finström och
Lemland om den gemensamma tillfälliga befattningen som integrationssamordnare förlängs till och med 30.6.2020 med Jomala kommun som huvudman. Kostnaderna och intäkterna beaktas i budget för 2020.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att avtalet med Finströms
kommun och Lemlands kommun om den gemensamma tillfälliga befattningen som integrationssamordnare med Jomala kommun som huvudman
förlängs till och med 30.6.2020. Socialchefen befullmäktigas slutligt utforma och underteckna det förlängda avtalet.
Kostnaderna och intäkterna vad gäller den gemensamma tillfälliga befattningen som integrationssamordnare ska beaktas i budgeten för 2020.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
147 §

366/19

TILLFÄLLIGT SAMARBETSAVTAL GÄLLANDE BARNSKYDD

KST § 147/19.8.2019

./.

Socialnämnden i Mariehamn beslöt genom § 90/28.11.2018 att säga upp
barnskyddssamarbetsavtalet per 31.12.2019 och stadens ambition var att
parterna under 2019 skulle överenskomma om nya principer för samarbetet
gällande barnskydd i enlighet med kommande socialvårdslag. Man noterade
även i beslutet att ”såvida ingen överenskommelse kan nås upphör avtalet
att gälla 31.12.2019”, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 147

./.

Ännu hösten 2018 avsåg landskapsregeringen att det nya socialvårdslagstiftningspaketet skulle träda i kraft 1.1.2020, men det har nu framflyttats
till preliminärt 1.1.2021. Det ursprungliga motivet att säga upp avtalet föreligger inte längre för 2020. Den nya tidtabellen medför att det anses som
mest ändamålsenligt att förlänga barnskyddssamarbetsavtalet att gälla för
2020. Stadens socialledning har bjudit in socialcheferna för Jomala och
Lemland till överläggningar för att ta fram ett nytt tillfälligt samarbetsavtal
inom barnskyddet. Första mötet hölls 23.4.2019. Från de två senaste mötena, 28.5.2019 och 3.7.2019, finns minnesanteckningar, enligt bilaga:
Bilaga B - KST § 147
Bakgrunden till de förändringar som nu föreslås i det nya avtalet ligger
mycket i att underlätta och förstärka det gemensamma barnskyddet under
det kommande året. Barnskyddsenheten vid staden har under en längre tid
haft stora utmaningar med kraftigt ökande barnskyddsanmälningar, fler utredningar och fler barn/familjer som behöver stöd från barnskyddet. Samtidigt har personalsituationen varit bekymmersam med vikarier och tillfälliga
lösningar. För att spegla utvecklingen för Jomalas del, ges följande bild:
Prestationstal Jomala
2014

2015

2016

2017

2018

Antal barnskyddsanmälningar

41

33

74

104

118

Antal anmälda barn

29

27

51

49

58

inom det öppna barnskyddet

34

20

23

24

24

Antalet nya barn

12

3

19

12

24

Klienter som omfattats av åtgärder

I eftervård

2

Vårddygn på institution

774

Antalet barn/ungdomar på institution

5

2

4

3

2

1576

1118

1051

670

5

6

De föreslagna förändringarna i det nya avtalet är följande:
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1. Punkt 3:
Föreslås att första stycket stryks med hänvisning till att utarbetande av en
ny barnskyddsplan borde ske inom ramen för den gemensamma nya organisationen KST från 1.1.2021.
2. Punkt 5:
Datumet för meddelande av preliminär budget ändras från den 31 augusti
till första veckan i september.
3. Punkt 6.1:
Meddelande av preliminär driftsbudget ändras från den 15 augusti till
första veckan i september.
Tilläggs följande: På grund av den ansträngda situationen inom barnskyddet förstärks personalgruppen med en extra t.f. familjehandledare under
hela året 2020. Administrationskostnaden höjs från 8,5 % till 9 %. Följande motiveringar hämtade från mötesprotokollet 3.7.2019:
Den procentuella höjningen om 8,5 % för internhyra och allmän administration och förvaltning föreslogs av Mariehamns stad att höjas till 10 %
med motiveringen att ökad personalstyrka innebär bl.a. ökad internhyra,
ökad företagshälsovård och ökad personaladministration men framförallt
för att man medvetet arbetar för att överföra vissa arbetsuppgifter från socialarbetarna till administratörer så att socialarbetarna kan koncentrera sig
på det som måste göras av socialarbetare. Från Jomala framfördes att höjningen är för hög. En blygsam höjning om 0,5 % till totalt 9,0 % kan dock
omfattas av samtliga.
I budgeten upptas kostnader för juridisk konsultation om 10 000 euro. Alternativt kunde Jomalas/Lemlands egna anställda med juridisk kompetens
ställa sig till förfogande för konsultation till viss del.
4. Punkt 7:
Rapporteringen ändras till halvårsvis, i stället för kvartalsvis.
Innehållet i rapporteringen minskar med hänvisning till att uppgifterna
inte kan fås från Abilita-systemet utan måste tas fram manuellt, vilket
medför extra arbete. Skrivningen om prognos ändras till att rapporten
även ska innehålla övriga kända faktorer som kan påverka kostnaderna.
Prognos om framtida placeringar låter sig inte göras p.g.a. arbetets natur.
5. Ny punkt 8:
En gemensam referensgrupp tillsätts för barnskyddet bestående av Jomalas och Lemlands respektive socialchefer, ledande socialarbetaren för
barnskyddet, stadens socialservicechef och socialdirektör. Referensgruppen sammankommer varannan månad och stadens representanter fungerar
som sammankallare. Referensgruppens uppgift är att ta ställning till strukturella frågor inom barnskyddet och utvecklingsfrågor samt bistå med
allmänt stöd. Samtidigt ska gruppen fungera som en länk mellan de tre avtalskommunerna.
6. Punkt 11 (tidigare p. 10):
Avtalet träder ikraft 1.1.2020 och gäller till 31.12.2020. Från 1.1.2021
planeras KST starta.
Andra stycket om uppsägning stryks då avtalet gäller endast ett år.
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Slutligen kan sägas om förändringarna i det nya avtalet att de syftar till att
bättre synkronisera budgetberedningen mellan kommunerna, underlätta
rapporteringen men samtidigt förstärka samverkan mellan kommunerna genom att införa en gemensam referensgrupp. Referensgruppen föreslås hålla
regelbundna möten varannan månad och främst utgöra ett stöd för barnskyddsgruppen (exempelvis i strukturella- och utvecklingsfrågor) men
också för att förbättra informationen kring verksamheten.

./.

Förslag till nytt samarbetsavtal gällande barnskydd, enligt bilaga:
Bilaga C – KST § 147
Socialchefen förordar:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna det nya samarbetsavtalet gällande
barnskydd för tiden 1.1 – 31.12.2020 enligt Bilaga C.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att godkänna det nya
samarbetsavtalet gällande barnskydd för tiden 1.1 – 31.12.2020 enligt Bilaga C. Socialchefen befullmäktigas att slutligt utforma och underteckna avtalet.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
148 §

15/19

INLÄMNANDE RÄTTELSEYRKANDE GÄLLANDE BESLUT OM
LANDSKAPSANDEL FÖR GRUNDSKOLA 2019

KST § 28/4.2.2019:

./.

Ålands landskapsregering (ÅLR) har 8.1.2019 fattat beslut om ”Beviljande
och utbetalning av landskapsandel 2019”. ÅLR har samma dag fattat beslut
om ”Basbeloppen för landskapsandelen för driften av grundskolorna för år
2019”. ÅLR:s beslut om beviljande och utbetalning av landskapsandel
2019, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 28

./.

ÅLR:s beslut om basbeloppen, enligt bilaga:
Bilaga B – KST § 28
Av beslutet om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 framgår
det att Jomala kommun ska erhålla en månatlig landskapsandel om
53 213,61 euro. Den sammanlagda kalkylerade landskapsandelen för 2019
uppgår till 638 563,27 euro för 707 elever.

./.

Enligt förvaltningen bör ett rättelseyrkande i enlighet med 43 § landskapslagen om landskapsandelar (ÅFS 2017:120) lämnas in i och med att mycket
tyder på att besluten vid en ordalydelsetolkning av lagen inte är förenliga
med lag och då besluten har tillkommit i felaktig ordning. Förslag till rättelseyrkande, enligt bilaga:
Bilaga C – KST § 28
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med 43 § landskapslagen om landskapsandelar, att rättelseyrkandet enligt Bilaga C ska inlämnas till Ålands
landskapsregering. Kommunstyrelsen befullmäktigar samtidigt kommundirektören att slutligt utforma och underteckna rättelseyrkandet.
--Jäv:
Kommunfullmäktiges ordförande Mika Nordberg anmäler godkänt jäv och
deltar inte i ärendets behandling.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

KST § 85/13.5.2019:

./.

Kommunen har 17.4.2019 delgivits landskapsregeringens beslut gällande
kommunens rättelseyrkande rörande landskapsandelar och basbelopp för
driften av grundskolorna 2019. Av beslutet framgår att rättelse inte beviljas,
men en motivering kring tolkningsfrågorna av begreppen saknas, enligt bilaga:
Bilaga D – KST § 85
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I beslutet ”Rättelseyrkan gällande landskapsandelar och basbelopp” daterat
16.4.2019 fattat av minister Tony Asumaa med beslutsnummer 87 U2 och
diarienummer ÅLR 2019/85 har landskapsregeringen avslagit kommunens
rättelseyrkan utan att motivera eller bemöta de framförda aspekterna när det
gäller hur lagen om landskapsandelar ska tolkas speciellt vad gäller begreppen ”normkostnaden” och ”ha sin grund i kommunernas sammanlagda nettodriftskostnad”. I och med att landskapslagen om ändring av 17 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna (ÅFS 2018:102) antogs
som en budgetlag enligt 20 § 3 mom. självstyrelselagen (1991:71) har
Jomala kommun eller andra kommuner på Åland inte heller involverats i
lagstiftningsarbetet eller getts tillfälle att utlåta sig om lagen eller tolkningen av lagen. Detta kan i sig ifrågasättas och är beklämmande för den kommunala självstyrelsen, förutsägbarheten och planeringen av den kommunala
ekonomin. Då det rör sig om flera hundratusen i mindre landskapsandelar
för grundskola och då en direkt motivering ännu inte givits finns skäl att inlämna besvär. Ett utkast till besvär har upprättats, enligt bilaga:
Bilaga E – KST § 85
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med 44 § landskapslagen om landskaps-andelar, inlämna besvär till högsta förvaltningsdomstolen gällande
landskapsregeringens beslut ”Beviljande och utbetalning av landskapsandel
2019” daterat 8.1.2019 fattat av byråchef Elisabeth Storfors med diarienummer ÅLR 2019/86 och beslutet ”Basbeloppen för landskapsandelen för
driften av grundskolorna för år 2019” av 8.1.2019 fattat av minister Tony
Asumaa med diarienummer ÅLR 2019/65. Kommunstyrelsen befullmäktigar samtidigt kommundirektören att utforma och underteckna besvärsskriften samt företräda kommunen i processen.
--Jäv:
Kommunfullmäktiges ordförande Mika Nordberg anmäler godkänt jäv och
deltar inte i ärendets behandling.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

KST § 148/19.8.2019:

./.

Ålands landskapsregering har 5.7.2019 inlämnat ett yttrande i ärendet till
högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen har genom
brev daterat 18.7.2019 berett Jomala kommun möjlighet att inkomma med
genmäle i ärendet. Genmälet ska vara inlämnat senast 20.8.2019. Utkast till
genmäle, enligt bilaga:
Bilaga F – KST § 148
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar inlämna genmäle i ärendet till högsta förvaltningsdomstolen enligt Bilaga F. Kommundirektören befullmäktigas slutligt
utforma och underteckna genmälet.
--Jäv:
Kommunfullmäktiges ordförande Mika Nordberg anmäler godkänt jäv och
deltar inte i ärendets behandling.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: SOCIAL
149 §

40/19

INLÄMNANDE RÄTTELSEYRKANDE GÄLLANDE BESLUT OM
SOCIALVÅRDSPLAN 2019-2023

KST § 29/4.2.2019:

./.

Ålands landskapsregering (ÅLR) har 8.1.2019 fattat beslut om att anta socialvårdsplan för 2019-2023. ÅLR har därefter lämnat kompletterande information 21.1.2019 angående basbelopp och landskapsandelar 2019, socialvården och den samordnade socialtjänsten. ÅLR:s beslut 8.1.2019, enligt
bilaga:
Bilaga A – KST § 29

./.

Kompletterande information 21.1.2019, enligt bilaga:
Bilaga B – KST § 29
Av den kompletterande informationen framgår det att basbeloppen för socialvården och den samordnade socialtjänsten 2019 inte fastställdes inom utsatt tid. ÅLR är dock av uppfattningen att det inte har uppkommit några
praktiska konsekvenser för kommunerna av detta eftersom uppgifterna funnits kommunerna tillhanda genom preliminära kalkyler som skickats
1.10.2018. Angående beslutet om landskapsandelar konstaterar ÅLR att
kommunerna har rätt att yrka på rättelse i enlighet med 43 § landskapslag
(2017:120) om landskapsandelar till kommunerna.

./.

Enligt förvaltningen bör ett rättelseyrkande lämnas in i och med att beslutet
inte är förenligt med lag och då besluten har tillkommit i felaktig ordning.
Förslag till rättelseyrkande, enligt bilaga:
Bilaga C – KST § 29
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med 43 § landskapslagen om landskapsandelar, att rättelseyrkandet enligt Bilaga C ska inlämnas till Ålands
landskapsregering. Kommunstyrelsen befullmäktigar samtidigt kommundirektören att slutligt utforma och underteckna rättelseyrkandet.
--Jäv:
Kommunfullmäktiges ordförande Mika Nordberg anmäler godkänt jäv och
deltar inte i ärendets behandling.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

KST § 67/23.4.2019:

./.

Kommunen har 8.4.2019 delgivits landskapsregeringens beslut gällande
kommunens rättelseyrkande rörande socialvårdsplanen 2019-2023. Av beslutet framgår att rättelse inte beviljas, enligt bilaga:
Bilaga D - KST § 67
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Enligt motiveringen till beslutet fastställdes inte, likt framfördes i rättelseyrkandet, basbeloppen för landskapsandelarna inom socialvårdsområdet
2019 före den lagstadgade fristen 15.10 i 14 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna. Detta berodde på ett förbiseende. Trots detta
valde landskapsregeringen att fatta ett sådant beslut för sent då bedömningen var att konsekvensen annars skulle bli att inga landskapsandelar beträffande socialvården annars skulle kunna fastställas för kommunerna 2019.
Av lagstiftningen framgår även, enligt landskapsregeringen, tydligt att basbeloppen ska fastställas separat för varje år. Enligt landskapsregeringen
medför inte heller 33 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna (ÅFS 2017:120) något juridiskt hinder för att besluta om landskapsandelar till kommunerna i samband med beslutet om antagande av socialvårdsplan. Avslutningsvis anser landskapsregeringen vidare att beslutet om
landskapsandelar för socialvårdsområdet är fattat på rätt nivå och att de förbiseenden som skett inte har haft några praktiska konsekvenser för kommunerna.
Av 14 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna (ÅFS
2017:120) framgår följande:
”Landskapsregeringen fastställer senast den 15 oktober varje år basbeloppen för det följande finansåret. Om inget annat följer av 17 § fastställs basbeloppen med det innevarande finansårets basbelopp som
grund” (egen understrykning).
Till skillnad från landskapsregeringens slutsatser och motiveringar av beslutet att avslå rättelseyrkandet stödjer snarare en ordalydelsetolkning av 14
§ att om basbeloppen för det följande finansieringsåret inte fastställs senast
15.10 ska det innevarande finansårets basbelopp fungera som grund för
landskapsandelarna. Denna slutsats förstärks även med hänvisning till principen om gynnande förvaltningsbeslut som medför att felaktiga beslut inte i
efterhand, utan samtycke, får rättas till parts nackdel (principen framkommer t.ex. i 45 § 2 mom. förvaltningslagen (ÅFS 2008:9)). I och med att de
basbelopp och landskapsandelar landskapsregeringen fastställde 8.1.2019 i
samband med beslutet att anta en socialvårdsplan för 2019-2023 är lägre för
Jomala kommun och övriga kommuner på Åland än om basbeloppen inom
socialvårdsområdet för 2018 skulle ha använts har beslutet fått praktiska
negativa konsekvenser för Jomala kommun och övriga kommuner på
Åland. Med tanke på rättssäkerheten och förutsägbarheten är det även
märkligt att landskapsregeringen anser att ett separat beslut om basbelopp
och landskapsandelar inom socialvårdsområdet inte behöver fattas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med 44 § landskapslagen om landskaps-andelar, inlämna besvär till högsta förvaltningsdomstolen gällande
landskapsregeringens beslut om socialvårdsplan 2019-2023 av 8.1.2019 beslut nr. 1 S2 (ÅLR 2019/99). Kommunstyrelsen befullmäktigar samtidigt
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kommundirektören att utforma och underteckna besvärsskriften samt företräda kommunen i processen.
--Jäv:
Kommunfullmäktiges ordförande Mika Nordberg anmäler godkänt jäv och
deltar inte i ärendets behandling.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KST § 149/19.8.2019:

./.

Ålands landskapsregering har 13.6.2019 inlämnat ett yttrande i ärendet till
högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen har genom
brev daterat 18.7.2019 berett Jomala kommun möjlighet att inkomma med
genmäle i ärendet. Genmälet ska vara inlämnat senast 20.8.2019. Utkast till
genmäle, enligt bilaga:
Bilaga E – KST § 149
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar inlämna genmäle i ärendet till högsta förvaltningsdomstolen enligt Bilaga E. Kommundirektören befullmäktigas slutligt
utforma och underteckna genmälet.
--Jäv:
Kommunfullmäktiges ordförande Mika Nordberg anmäler godkänt jäv och
deltar inte i ärendets behandling.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
150 §

357/19

ERSÄTTNING TILL ENSKILDA DAGHEM 2019

KST § 150/19.8.2019:
Enligt 24 § barnomsorgslagen för landskapet Åland (ÅFS 2011:86) beräknas ersättningsandelen till ett enskilt daghem utgående från kommunens
senast fastställda bokslut enligt följande:
Ersättningsandelen för heltidsomsorg för barn över tre år men under skolåldern är 90 procent av nettodriftskostnaderna för verksamheten beräknade på
grundval av kommunens nettodriftskostnader för likartad verksamhet. För
barn under tre år är denna ersättningsandel 175 procent. Ersättningsandelen
för halvtidsomsorg är 60 procent av ersättningsandelen för heltidsomsorg.
Ersättning till enskilda daghem 2018:
Barn under tre år i heltidsomsorg: 1 542,82 euro/månad
Barn under tre år i halvtidsomsorg: 925,69 euro/månad
Barn över tre år i heltidsomsorg: 793,45 euro/månad
Barn över tre år i halvtidsomsorg: 476,07 euro/månad

./.

Den nya ersättningsandelen utgör, enligt nettodriftskostnaderna vid Gottby
daghem för 2018, 782,63 euro/månad för barn över tre år i heltidsomsorg,
1 521,78 euro/månad för barn under tre år i heltidsomsorg,
469,58euro/månad för barn över tre år i halvtidsomsorg och 913,07
euro/månad för barn under tre år i halvtidsomsorg. Uträkningar, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 150
Socialchefen förordar:
Att ersättningsandel för enskild barnomsorg på daghem för 2019 erläggs
enligt följande för barn med hemort i Jomala utgående från barnens månadsnärvaro som rapporteras till barnomsorgschefen:
Barn under tre år i heltidsomsorg: 1 521,78 euro/månad
Barn under tre år i halvtidsomsorg: 913,07 euro/månad
Barn över tre år i heltidsomsorg: 782,63 euro/månad
Barn över tre år i halvtidsomsorg: 469,58 euro/månad
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ersättningsandel för enskild barnomsorg på
daghem för 2019 erläggs enligt följande för barn med hemort i Jomala
kommun utgående från barnens månadsnärvaro som rapporteras till
barnomsorgschefen:
Barn under tre år i heltidsomsorg: 1 521,78 euro/månad
Barn under tre år i halvtidsomsorg: 913,07 euro/månad
Barn över tre år i heltidsomsorg: 782,63 euro/månad
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Barn över tre år i halvtidsomsorg: 469,58 euro/månad
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
151 §

358/19

ERSÄTTNING TILL ENSKILD BARNOMSORG/GRUPPFAMILJEDAGHEM 2019

KST § 151/19.8.2019:
Enligt 24 § barnomsorgslagen för landskapet Åland (ÅFS 2011:86) är ersättningsandelen för gruppfamiljedaghem för en enskild barnomsorgsverksamhet 90 procent av kostnaderna för kommunens motsvarande verksamhet. Ersättningsandelen för halvtidsomsorg är 60 % av ersättningsandelen
för heltidsomsorg.
Ersättning till enskild barnomsorg/gruppfamiljedaghem 2018:
Barn i heltidsomsorg: 733,17 euro/månad
Barn i halvtidsomsorg: 439,90 euro/månad

./.

Den nya ersättningsandelen utgör, enligt nettodriftskostnaderna vid gruppfamiljedaghemmet Vikingen för 2018, 876,82 euro/månad för ett barn i heltidsomsorg och 526,09 euro/månad för ett barn i halvtidsomsorg. Uträkningar, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 151
Socialchefen förordar:
Att ersättningsandelen för enskild barnomsorg i gruppfamiljedaghem för
2019 erläggs enligt följande för barn med hemort i Jomala utgående från
barnens månadsnärvaro som rapporteras till barnomsorgschefen:
Barn i heltidsomsorg: 876,82 euro/månad
Barn i halvtidsomsorg: 526,09 euro/månad
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att ersättningsandelen för enskild barnomsorg i
gruppfamiljedaghem för 2019 erläggs enligt följande för barn med hemort i
Jomala kommun utgående från barnens månadsnärvaro som rapporteras till
barnomsorgschefen:
Barn i heltidsomsorg: 876,82 euro/månad
Barn i halvtidsomsorg: 526,09 euro/månad
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
152 §

367/19

UTBETALNING AV KVARVARANDE MEDEL FRÅN VÄNORTSKOMMITTÉN

KST § 152/19.8.2019:
Genom ett samarbete mellan Jomala kommun och Jomala församling öppnades ett bankkonto (660100-01179621) under Vänortskommittén
21.11.2001. Kontot användes senast 15.5.2008 då Jomala församling gjorde
en inbetalning. Kommunen har varit i kontakt med församlingen angående
de gemensamt insamlade pengarna och församlingen har föreslagit att det
kvarvarande beloppet om 530,25 euro betalas in till Matbanken på Åland.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att betala in det kvarvarande beloppet om
530,25 euro från Vänortskommittésamarbetet med Jomala församling till
Matbanken på Åland då det är i linje med det tidigare samarbetets ändamål.
Därefter avslutas bankkontot.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
153 §

122/19

MEDBORGARINITIATIV

KST § 153/19.8.2019:
Hugo Karlsson, 10 år, har 21.3.2019 inkommit med ett medborgarinitiativ
där han föreslår ”att kommunen bjuder sina fattiga på mat 2 dagar per månad, t.ex. den 19:de och den sista dagen i månaden. Så slipper dom svälta”.

./.

Medborgarinitiativ, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 153
Följande svar föreslås ges till Hugo:
Hej Hugo!
Tack för ditt brev och din vilja att hjälpa!
Långt tillbaka i tiden fanns det inte så mycket hjälp att få för fattiga än från
välvilliga grannar, släkten, kyrkan och andra medmänniskor.
Sedan länge finns det nu ordnad hjälp att få om man har dåligt om pengar.
Är du sjuk får du en peng från Folkpensionsanstalten (FPA). Är du arbetslös får du en peng från Ålands arbetsmarknads- och studiestödsmyndighet
(AMS).
Har du dåligt med pengar kan du också få bostadsbidrag från FPA. Det
finns också ytterligare stöd i olika situationer.
Får du för lite pengar från arbete, FPA eller AMS och inte har några pengar
sparade kan du också vända dig till kommunen för att få hjälp.
I sista hand tryggar kommunen möjlighet att få pengar till mat och andra
nödvändiga kostnader för att leva. Det kallas utkomststöd, det vill säga man
kan få pengar så att man har tak över huvudet och mat för dagen.
Pengar som du alltså själv kan köpa mat för. Genom utkomststödet kan man
få hjälp så att man har till mat alla dagar i månaden. Ingen ska behöva
svälta. Sedan kan det också vara så att man istället (eller också) vänder sig
till exempelvis Matbanken som hjälper till med mat åt behövande. Jomala
kommun kan ge bidrag om så är möjligt. Det är nog inte alla som kommer
till kommunen och begär hjälp. För den som vänder sig till oss på kommunen så ser vi efter vad det finns för möjligheter att hjälpa.
Med andra ord: Kommunen behöver inte bjuda på mat två dagar i månaden,
utan hjälp finns att få på annat sätt. Så som vi berättat ovan.
Tack för ditt brev!
Socialchefen förordar:
Kommunstyrelsen beslutar ge ovanstående text som svar på Hugo Karlssons medborgarinitiativ.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar ge ovanstående text som svar på Hugo Karlssons medborgarinitiativ.
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Ärendet rapporteras till kommunfullmäktige som ett anmälningsärende.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
154 §

79/18

ARKIVPLAN FÖR JOMALA KOMMUNS FÖRVALTNING

KST § 169/22.8.2016:
I enlighet med arkivlagen för landskapet Åland (ÅFS 2004:13), vilken
trädde i kraft 1.1.2005 och även omfattar kommunala myndigheter och organ, ska en arkivplan uppgöras för varje kommun. Arkivplanen antas av
kommunstyrelsen och ska fastställas av Ålands landskapsregering. De i nuläget gällande arkivbildningsplanerna är inte fastställda av Ålands landskapsregering.

./.

Förslag till arkivplan, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 169
Förslaget till arkivplan följer Finlands kommunförbunds rekommendation
”Kommunala handlingars förvaringstider”, Arkivverkets ”Kommunernas
gemensamma uppgiftsklassificering”, lag om klienthandlingar inom socialvården (FFS 254/2015) samt Lemlands kommuns arkivplan, vilken är den
enda kommunala arkivplan på Åland som har fastställts av Ålands landskapsregering.
Enligt 6 § arkivlagen ska det av arkivplanen framgå åtminstone följande:
1) förvaringstiderna för handlingar som inkommer
och uppstår till följd av skötseln av arkivbildarens
verksamhet,
2) förvaringssätten för ovan nämnda handlingar,
3) vilka handlingar och uppgifter i handlingar som
skall bevaras varaktigt,
4) vilka arkivutrymmen som används för handlingar
som skall förvaras varaktigt,
5) vilka material och metoder som används för
framställning av handlingar och för lagring av information
och
6) vilka handlingar som kan utgallras ur arkivet.
Finlands kommunförbund rekommenderar att när förvaringstiderna bestäms
är det ändamålsenligt att kommunalt material av liknande art omfattas av
samma förvaringstid oberoende av vilken förvaltning handlingarna tillhör.
Därför har det i arkivplanen uppgjorts så att handlingsslag som återfinns
under framförallt rubrikerna 00 Förvaltningsärenden och 01 Personalärenden ska tillämpas i lämplig utsträckning för samtliga förvaltningar, så att
exempelvis diarium, protokoll och tjänstemannabeslut hanteras likadant
inom hela kommunen oavsett förvaltning.
Jomala kommuns arkivfunktion består framför allt av arkivplanen, instruktionen för arkivfunktionen och arkivscheman. Arkivplanen utgör grunden i
kommunens arkivfunktion och tanken är att denna inte ska bli inaktuell och
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behöva uppdateras vid varje förändring av förvaltningen. Instruktionen för
arkivfunktionen utgör ett komplement till arkivplanen, där tanken är att instruktionen ska vara möjlig att anpassa allteftersom kommunens förvaltning
utvecklas och förändras. Till arkivfunktionen hör även arkivscheman som
förvaltningscheferna upprättar i samråd med den tjänsteman som ansvarar
för centralarkivet. Arkivschemat skapas för att förtydliga hur arkivet är organiserat och för att säkerställa att var och en i personalen enkelt kan etablera och upprätthålla korrekta arkivrutiner i den dagliga verksamheten.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att omfatta förslaget till arkivplan för Jomala
kommun enligt Bilaga A samt att översända arkivplanen till Ålands landskapsregering för fastställelse.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KST § 176/20.8.2018:
Arkivplan för Jomala kommun, antagen av kommunstyrelsen genom §
169/22.8.2016, har inte fastställts av Ålands landskapsarkiv. I stället har en
dialog förts mellan landskapsarkivet och kommunen om behovet av att
komplettera och justera arkivplanen inom vissa områden.
I stor utsträckning saknas det lagstöd för förvaringstider för olika handlingar och i förekommande fall är det oftast minimiförvaringstider som lagen
upptar. Därför innebär arbetet med upprättande och revidering av arkivplaner i stort från rekommendationer och uppfattningar om vad som torde vara
ändamålsenligt att förvara varaktigt med tanke på arkivlagen för landskapet
Ålands (ÅFS 2004:13) bestämmelser om bevarandet av vårt åländska kulturarv och för att främja forskning. Arkivfunktionen ska vidare skötas så att
den tillgodoser enskilda personers och sammanslutningars rätt att få ut uppgifter ur offentliga handlingar, att enskilda personers och sammanslutningars rättsskydd samt datasekretess beaktas på behörigt sätt, att tillgången på
handlingar som ansluter sig till enskilda personers och sammanslutningars
rättsskydd säkerställs och att handlingarna betjänar forskningen. Med beaktande av detta och kommentarer från Ålands landskapsarkiv har arkivplanen
reviderats för att bättre motsvara kommunens behov, verksamhet och lagens
förväntningar.

./.

Förslag till reviderad arkivplan för Jomala kommun, enligt bilaga:
Bilaga B – KST § 176
Arkivplanen ska antas av kommunstyrelsen och fastställas av Ålands landskapsregering. Innan Ålands landskapsregering fastställer arkivplanen ska
ett utlåtande begäras in från riksarkivet till den del beslutet rör utgallring av
handlingar.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till reviderad arkivplan för
Jomala kommun enligt Bilaga B samt att översända arkivplanen till Ålands
landskapsregering för fastställelse. Kommunstyrelsen uppmanar även landskapsarkivet att, trots eventuella invändningar, omgående inhämta ett utlåtande från riksarkivet så att arkivplanen kan fastställas så snabbt som möjligt.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KST § 154/19.8.2019:

./.

Ålands landskapsregering (ÅLR) har 12.6.2019 inkommit med beslut i
ärende om fastställande av arkivplan. Efter att representanter från Jomala
kommun kontaktat ÅLR inkom 18.6.2019 ett förtydligande gällande beslutet om fastställande av arkivplan, enligt bilaga:
Bilaga C – KST § 154
ÅLR meddelar att Jomala kommun bör inkomma med en reviderad arkivplan där uppdelningen av uppgiftsklassificeringen 05 Socialvård och 06
Hälsovård samt användandet av 07 Informationshantering och kommunikationstjänster införs. ÅLR fastställer därefter arkivplanen. Riksarkivets utlåtande tillställs kommunen endast för kännedom.

./.

Ett förslag till en reviderad arkivplan i enlighet med ÅLR:s beslut och förtydligande har tagits fram. Ändringarna är gulmarkerade. Förslag till reviderad arkivplan, enligt bilaga:
Bilaga D – KST § 154
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar anta och översända den reviderade arkivplanen
enligt Bilaga D till Ålands landskapsregering för slutlig fastställelse.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
155 §

362/19

MEDDELANDE OM FULLGÖRANDE AV LÄROPLIKTEN I
HEMMET

KST § 155/19.8.2019:
Emma och Stefan Westman har 13.9.2018 skriftligen meddelat att vårdnadshavarna uppfyller sina barns läroplikt i hemmet tillsvidare fr.o.m.
31.8.2018 då familjen flyttat till Kungsö, Jomala. Uppfyllandet av läroplikten i hemmet gäller den elev som framgår av bilaga A.

./.

Elever för vilka uppfyllandet gäller, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 155
Ålands landskapsregering har utfärdat anvisningarna som gäller för elever
som fullgör sin läroplikt i hemmet. Följande kan noteras:
 Vårdnadshavaren ska skriftligen underrätta skolnämnden om att läroplikten fullgörs hemma.
 När vårdnadshavarens beslut delgivits skolnämnden övergår ansvaret
för ordnandet av studierna till vårdnadshavaren.
 Skolnämnden/kommunstyrelsen är inte förpliktigad att erbjuda barn
som erhåller hemundervisning några tjänster eller förmåner som
stöd, specialundervisning, läroböcker, läromedel, bespisning m.m.
 Skolnämnden/kommunstyrelsen ska tillse att barnets framsteg prövas
i slutet av varje termin.
 Framstegen kan prövas genom samtal, skriftliga och muntliga prov,
m.m.
 Läraren som handhar prövningen avger en skriftlig rapport med bedömningen godkänd eller icke godkänd. Rapporten är inte ett betyg.
Skoldirektören förordar:
Kommunstyrelsen beslutar anteckna meddelande om fullgörande av läroplikten i hemmet till kännedom och konstaterar att läroplikten fullgörs i
hemmet för den elev som framgår av Bilaga A.
Kommunstyrelsen noterar vidare att landskapsregeringens anvisningar är
sådana att kommunstyrelsen enbart ska tillse att elevernas framsteg prövas i
slutet av varje termin och att läraren som handhar prövningen avger en
skriftlig rapport med bedömningen godkänd eller icke godkänd. Kommunstyrelsen beslutar befullmäktiga rektor att utse lärare för prövningen och
kollektivavtalsenlig ersättning erläggs mot redovisning.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar anteckna meddelande om fullgörande av läroplikten i hemmet till kännedom och konstaterar att läroplikten fullgörs i
hemmet för den elev som framgår av Bilaga A.
Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 42

Kommunstyrelsen

kl. 16:00

19.8.2019

Kommunstyrelsen noterar vidare att landskapsregeringens anvisningar är
sådana att kommunstyrelsen enbart ska tillse att elevernas framsteg prövas i
slutet av varje termin och att läraren som handhar prövningen avger en
skriftlig rapport med bedömningen godkänd eller icke godkänd. Kommunstyrelsen beslutar befullmäktiga rektor att utse lärare för prövningen och
kollektivavtalsenlig ersättning erläggs mot redovisning.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
156 §

230/19

AFFISCHERING I SAMBAND MED LAGTINGS- OCH KOMMUNALVAL 2019

KST § 156/19.8.2019:
Kommunen har fått förfrågningar om att sätta upp skyltar, affischer och annat reklammaterial längs med kommunens vägar i syfte att bedriva valkampanj inför lagtings- och kommunalvalet den 20 oktober 2019.
Från kommunens sida är det viktigt att upprätthålla trafiksäkerheten på ett
tryggt och ändamålsenligt sätt. Det kan dock med anledning av att flera förfrågningar inkommit och med beaktande av likabehandlingsprincipen finnas
skäl att ge ett generellt tillstånd för valaffischering i Jomala kommun på
kommunens mark- och vägområden. Kommunen förbehåller sig dock rätten
att flytta eller ta bort affischering som stör trafiksäkerheten eller på annat
sätt orsakar olägenhet i omgivningen. Kommunen vill även uppmärksamma
valombuden och kandidaterna på att detta enbart gäller kommunens egna
mark- och vägområden. För affischering på övriga offentliga eller privata
aktörers mark krävs tillstånd av markägaren.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar tillåta affischering på kommunens mark- och
vägområden i samband med lagtings- och kommunalvalet den 20 oktober
2019 för de kandidater och partier som kandiderar i Jomala. Kommunstyrelsen beslutar vidare ge tekniska förvaltningen rätt att flytta eller ta bort affischering som stör trafiksäkerheten eller på annat sätt orsakar olägenhet i
omgivningen, om möjligt efter en dialog med kandidaten eller valombudet.
All valaffischering ska tas bort av kandidaten eller partierna senast den 31
oktober 2019 eller så gör kommunen det på kandidatens eller partiets bekostnad.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
157 §

5/19

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

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 45

Kommunstyrelsen

kl. 16:00

19.8.2019

är införstådda med den eventuella ändringen av förtidsröstningsställe och
ser positivt på möjligheten till avlastning under förtidsröstningen.
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 § 7/15.1.2019:
Åland Post Ab har 20.12.2018 meddelat att de inte har möjlighet att tillhandahålla valförrättare till förtidsröstningsstället Maxinge köpcentrum. Åland
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Post Ab har dock möjlighet att tillhandahålla förtidsröstning vid postkontoret i Mariehamn likt tidigare år.
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.
_______________
KST § 157/19.8.2019:

./.

Åland Post Ab har inkommit med ett avtalsförslag för förtidsröstningen där
även förslag till förtidsröstningstider finns presenterade. Avtalsförslag, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 157
Kommundirektörens förslag:
Förhandsröstningens dagar och öppettider fastställs i enlighet med Bilaga
A. Kommundirektören befullmäktigas även slutligt utforma och ingå avtalet.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 47

Kommunstyrelsen

kl. 16:00

19.8.2019

Dnr: DIARIET
158 §

351/19

KOMMUNAL CENTRALVALNÄMND, BEFRIELSE OCH FYLLNADSVAL

KST § 158/19.8.2019:
Jessica Simons har 9.7.2019 anhållit om befrielse från förtroendeuppdraget
som ledamot i kommunala centralvalnämnden på grund av arbetsskäl.
Enligt 9 § vallag för Åland (ÅFS 2019:45) tillsätts den kommunala centralvalnämnden av kommunfullmäktige.

./.

Jessica Simons anhållan, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 158
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Jessica Simons befrias
från uppdraget som ledamot i kommunala centralvalnämnden och att en ny
ledamot tillsätts.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

Protokolljustering:
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Dnr: DIARIET
159 §

376/19

ANHÅLLAN OM TIDIGARELÄGGNING AV INVESTERING,
RÄDDNINGSFÖRVALTNINGEN

KST § 159/19.8.2019:
Efter den torra sommaren 2018 framkom behovet av tillgång till ytterligare
vattenresurser och i ekonomiplan för 2020 och 2021 har medel upptagits för
ändamålet. För att i god tid innan sommaren 2020 kunna ha i drift en tankmodul för vattentransport anhåller räddningsförvaltningen om att tidigarelägga investeringsanslaget 87204 Släckningsbil om 45 000 euro till 2019.
Räddningschefen förordar:
Att kommunstyrelsen beslutar föreslå till kommunfullmäktige att investeringsanslaget 87204 Släckningsbil om 45 000 euro tidigareläggs till 2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå till kommunfullmäktige att investeringsanslaget 87204 Släckningsbil om 45 000 euro tidigareläggs till 2019.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 49

Kommunstyrelsen

kl. 16:00

160 §

19.8.2019

SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Sammanträdet avslutas kl. 19.15.

./.

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: 139, 140, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 158, 159.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 138, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157.
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: 138, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157.
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.
Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 51

Kommunstyrelsen

kl. 16:00

19.8.2019

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: 140, 141, 142, 143.
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 22.8.2019.
Avgift
Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2
§ i lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen
avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har
framgång i ärendet.
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