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180 § 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 Tomas Boedeker och Roger Eriksson. 

 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan godkänns oförändrad. 

_____________ 

 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 2  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 11.9.2017 kl. 16:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

181 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

Till kommunstyrelsen har delgetts: 

1. Avstämning och diskussion med socialchefen om socialförvaltningen. 

2. I och med att kommunstyrelsen var anställande organ informeras om att 

personalchefens prövotid utgår 17.10.2017. 

3. Befolkningsregistercentralen har 21.8.2017 inkommit med närmare an-

visningar inför presidentvalet 2018. 

4. Fritidsförvaltningen har tillsammans med skolförvaltningen inkommit 

med en rapport angående fritidsverksamheten. 

 

BESLUT: 

Antecknas till kännedom. 

_______________ 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 3  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 11.9.2017 kl. 16:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

182 § KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 29.8.2017 

 

KST § 182/11.09.2017: 

I enlighet med bestämmelserna i 47 § i förvaltningsstadgan ska kommun-

styrelsen granska lagligheten av de beslut som fattats av kommunfullmäk-

tige samt tillse att fullmäktiges beslut verkställs. 

 

Kommunfullmäktiges beslut från 29.8.2017, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga A – KST § 182 

 

Tf. kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkommit i laga ordning och att 

de kan verkställas. 

 

BESLUT: 

Tf. kommunsekreterarens förslag godkänns. 

_______________ 
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183 § DETALJPLANEÄNDRING OCH KÖP AV MARK I VESTERKAL-

MARE BY, ANHÅLLAN BORIS OCH ULLA LUNDGREN 

 

KST § 310/19.12.2016: 

Boris och Ulla Lundgren har 3.11.2016 inkommit med en anhållan om att få 

köpa ett cirka 250 m² stort område från Jomala kommuns fastighet Solber-

get Park och Väg RNr 8:82 (fastighetsbeteckning 170-431-8-82) i Vester-

kalmare, Jomala kommun så att det införlivas i grannfastigheten Grönalund 

RNr: 3:66 (fastighetsbeteckning 170-431-3-66). I nuläget står en del av sö-

kandenas ladugårdsbyggnad på kommunens mark varför de nu anhåller om 

köp så att byggnaden till fullo står på deras mark. Vidare anhåller sökan-

dena om en detaljplaneändring på det för köp föreslagna området då det i 

gällande detaljplan är ett PN-område (parkområde, som bevaras i naturtill-

stånd). Slutligen anhåller sökandena om att kommunen står för planlägg-

ningskostnaderna alternativt reducerar avgiften för planläggning. Anhållan, 

enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 310 

 

Kommunens planläggare har inkommit med ett utlåtande över anhållan om 

detaljplaneändring och köp av mark för ovan nämnda område. Planläggaren 

lyfter i sitt utlåtande fram att eftersom ladugårdsbyggnaden delvis är upp-

förd på PN-område (parkområde som bevaras i naturtillstånd) finns det 

goda skäl till att justera markförhållandena så att byggnaden i sin helhet 

ligger på fastigheten Grönalund RNr: 3:66. Ur planeringssynvinkel finns 

det inget hinder att sälja ett ca 250 m² stort område av nuvarande PN-

område och därefter upphäva detaljplanen för området. Planläggaren föror-

dar därmed anhållan. Att upphäva detaljplanen för området räknas som en 

mindre detaljplaneändring och kostnaden för genomförandet blir 1 340 

euro, exklusive moms. Planläggarens utlåtande, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 310 

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att sökandena åtar sig att stå 

för planläggningskostnaderna, inleda en detaljplaneändringsprocess där de-

taljplanen för området av fastigheten Solberget Park och Väg RNr 8:82 

(fastighetsbeteckning 170-431-8-82) som framgår av Bilaga A upphävs.   

 

Förvaltningen ges samtidigt i uppdrag att bereda ett ärende för en eventuell 

försäljning av ett ca 250 m
2
 outbrutet område från fastigheten Solberget 

Park och Väg RNr 8:82 (fastighetsbeteckning 170-431-8-82) som framgår 

av Bilaga A. En eventuell försäljning ska ske på marknadsmässiga grunder.   

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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KST § 100/15.05.2017: 

Planläggare Åsa Mattsson har tagit fram ett förslag till upphävande av de-

taljplan för del av parkområde, som bevaras i naturtillstånd i Vesterkalmare 

by jämte beskrivning av den 5 maj 2017, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga C – KST § 100 

 
Efter upphävandet gäller fastställd delgeneralplan, i det här fallet blir området 

en del av bostadsområde (B) där högst tre tomter tillåts. 
 

Enligt 31 § 2 mom. plan- och bygglagen ska meddelande om att planförsla-

get ska ställas ut senast sju dagar före utställningen sändas per brev till 

kommuner som berörs av förslaget samt till markägare och andra av kom-

munen kända innehavare av mark inom planområdet. Ett meddelande behö-

ver dock inte sändas om personerna i fråga har godkänt planen. 

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget till upphävande av detaljplan 

för del av parkområde, som bevaras i naturtillstånd i Vesterkalmare by 

jämte beskrivning av den 5 maj 2017 enligt Bilaga C och framlägger försla-

get till allmänt påseende under 30 dagar. Ett separat utkast till köpebrev tas 

fram.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 183/11.09.2017: 

Under utställningstiden 26.5.2017 – 26.6.2017 har ingen anmärkning in-

kommit. 

 

Kommunfullmäktige beslöt genom § 36/29.08.2017 att godkänna en för-

säljning av ett ca 250 m
2
 outbrutet område från fastigheten Solberget Park 

och Väg RNr 8:82 (fastighetsbeteckning 170-431-8-82) iVesterkalmare by 

vilket var en förutsättning för att anta den utställda planen. Försäljningen är 

verkställd varför kommunstyrelsen nu kan anta upphävande av detaljplan 

för del av parkområde, som bevaras i naturtillstånd i Vesterkalmare by 

jämte beskrivning av den 5 maj 2017, vilken kommunstyrelsen godkänt ge-

nom § 100/15.05.2017.  

 

Tf. kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar anta upphävande av detaljplan för del av park-

område, som bevaras i naturtillstånd i Vesterkalmare by jämte beskrivning 

av den 5 maj 2017 enligt Bilaga C. 

 

BESLUT: 

Tf. kommunsekreterarens förslag godkänns. 

_______________  
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184 § DETALJPLANEÄNDRING FÖR BYGGANDE AV SEPARAT 

GÅNG- OCH CYKELVÄG, ANHÅLLAN ÅLANDS LANDSKAPS-

REGERING 

 

KST § 206/03.10.2016 

Ålands lanskapsregering har 8.9.2016 inkommit med en anhållan om de-

taljplaneändring för att kunna bygga separat gång- och cykelväg längs 

landsväg nr 1 på sträckan Möckelö/Flygplatsrondellen-Kungsö. Avsikten 

med anhållan är att Ålands landskapsregerings förslag till vägplan inte ska 

stå i strid med gällande fastställda plan för området. Vidare anhåller sökan-

den om att Jomala kommun åtar sig att stå för planläggningskostnaderna ef-

tersom ändringarna är av vikt för kommunens utveckling i närområdet. An-

hållan om detaljplaneändring, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 206  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna anhållan om detaljplaneändring för 

byggande av separat gång- och cykelväg enligt Bilaga A. Kommunstyrelsen 

beslutar vidare att Jomala kommun åtar sig att stå för planläggningskostna-

derna eftersom ändringarna är av vikt för Jomala kommuns utveckling i 

närområdet. Kommunens planläggare får i uppdrag att utföra detaljplane-

ändringen och uppdraget ska prioriteras. 

 

--- 

Jäv: 

Kommunfullmäktiges ordförande Mika Nordberg anmäler godkänt jäv och 

deltar inte i ärendets behandling. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 68/03.04.2017: 

Planläggaren har inkommit med förslag till detaljplaneändring för kvarter 

4209, park- och trafikområde jämte beskrivning av den 17 mars 2017, enligt 

bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 68 

 

Genom detaljplaneändringen ändras kvarter 4209, parkområdet minskas 

och trafikområdet förstoras för att möjliggöra anläggande av gång- och cy-

kelväg. 

 

Enligt 30 § plan- och bygglag för landskapet Åland (ÅFS 2008:102) ska de 

som berörs av en plan, om det kan anses vara ändamålsenligt med planens 

syfte och betydelse, ges tillfälle till samråd och att yttra sig skriftligen eller 

muntligen över planförslaget. Enligt 8 § plan- och byggförordning för land-

skapet Åland (ÅFS 2008:107) kan ett meddelande om möjligheterna att 

framföra åsikter delges antingen per brev eller genom publicering i minst en 
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lokal tidning med allmän spridning i landskapet. Meddelandet ska publice-

ras senast fjorton dagar före samrådsmötet. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar hålla samråd enligt 30 § plan- och bygglagen 

gällande förslag till detaljplaneändring för kvarter 4209, park- och trafik-

område jämte beskrivning av den 17 mars 2017 enligt Bilaga B. 

 

--- 

Jäv: 

Kommunfullmäktiges ordförande Mika Nordberg anmäler godkänt jäv och 

deltar inte i ärendets behandling. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 147/19.06.2017: 

Jomala kommun har genom annons i en lokaltidning 6.4.2017 och genom 

publicering på kommunens anslagstavla och webbplats kallat till ett samråd 

med berörda markägare rörande förslaget till detaljplaneändring för kvarter 

4209, park- och trafikområde jämte beskrivning av den 17 mars 2017. I en-

lighet med 30 § plan- och bygglagen hölls ett samråd 26.4.2017 med be-

rörda markägare och andra intressenter. Protokoll från samrådet, enligt bi-

laga: 

 ./. Bilaga C – KST § 147 

 

Vid samrådet 26.4.2017 gavs även möjlighet för berörda markägare och in-

tressenter att inkomma med skriftliga synpunkter fram tills 10.5.2017. Inga 

skriftliga synpunkter har inkommit. Med anledning av de synpunkter som 

inkom vid samrådet har kommunens planläggare upprättat en samrådsredo-

görelse där de inkomna synpunkterna bemöts. Samrådsredogörelse, enligt 

bilaga: 

 ./. Bilaga D – KST § 147 

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar omfatta de förslag till ändringar som framförs i 

planläggarens samrådsredogörelse enligt Bilaga D och framlägger förslaget 

till detaljplaneändring för kvarter 4209, park- och trafikområde jämte be-

skrivning av den 17 mars 2017 enligt Bilaga B till allmänt påseende under 

30 dagar efter det att karta och planbeskrivning har korrigerats i enlighet 

med planläggarens samrådsredogörelse. Kommunstyrelsen beslutar vidare 

att begära in byggnämndens och teknisk chefs utlåtande över förslaget till 

detaljplaneändring för kvarter 4209, park- och trafikområde jämte beskriv-

ning av den 17 mars 2017. 
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--- 

Jäv: 

Kommunfullmäktiges ordförande Mika Nordberg anmäler godkänt jäv och 

deltar inte i ärendets behandling. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

BN § 90/30.08.2017: 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 
Byggnämndens uppgift i kommunen är att se till att lagar, förordningar mm. 

gällande byggnationen följs. 

Byggnads- och miljöinspektören konstaterar att planförslaget till samtliga 

delar följer det ovan nämnda och kan således omfattas. 

 

  Beslut: 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns. 

_____________ 

KST § 184/11.09.2017: 

Under utställningstiden 29.6.2017 – 31.7.2017 har ingen anmärkning in-

kommit. Utlåtande från byggnämnden och teknisk chef har inkommit och 

de har inte haft några synpunkter på planeförslaget. 

 

Det i enlighet med kommunstyrelsens beslut § 147/19.06.2017 reviderade 

samt genom samma beslut godkända förslaget till detaljplaneändring för 

kvarter 4209, park- och trafikområde i Möckelö by jämte beskrivning av 

den 21 juni 2017 och utställt under tiden 29.6.2017 – 31.7.2017, enligt bi-

laga: 

 ./. Bilaga E – KST § 184 

 

Tf. kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar anta detaljplaneändring för kvarter 4209, park- 

och trafikområde i Möckelö by jämte beskrivning av den 21 juni 2017 en-

ligt Bilaga E. 

 

--- 

Jäv: 

Kommunfullmäktiges ordförande Mika Nordberg anmäler godkänt jäv och 

deltar inte i ärendets behandling. 

 

BESLUT: 

Tf. kommunsekreterarens förslag godkänns. 

_______________ 
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185 § DETALJPLANEÄNDRING FÖR FASTIGHETEN VÄRMELAND 

RNR 10:10, ANHÅLLAN SKARP HOLDING AB 

 

KST § 42/06.03.2017: 

Skarp Holding Ab har 23.1.2017 inkommit med en anhållan om detaljpla-

neändring av sin fastighet Värmeland RNr 10:10 (fastighetsbeteckning 170-

420-10-10) i Möckelö by. Sökanden önskar ändra detaljplanen så att bygg-

rätten höjs från e=0,35 till e=0,4, byggrutan förstoras ut till den östra och 

norra tomtgränsen mot parkområdet, infartskroken tas bort samt att tomten 

delas. Vidare anhåller sökanden om att planläggningen företas av planläg-

gare Tiina Holmberg om det påskyndar planeprocessen. Anhållan om de-

taljplaneändring, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 42 

 

Kommunens planläggare har inkommit med ett utlåtande över anhållan om 

detaljplanering för ovan nämnda fastighet. Planläggaren lyfter i sitt utlå-

tande fram att en tomtindelning förordas så att den västra tomten är minst 

5 250 m
2
, antalet parkeringsplatser säkerställs på egen tomt samt att infart 

till vardera tomt sker från gata. Vidare förordas en höjning av exploatering-

stalet eftersom det finns närliggande områden som har högre exploaterings-

tal. Det finns heller inget hinder ur planeringssynpunkt att införliva in-

fartskroken till kvarterområde för småindustri- och lagerbyggnader (FA-2). 

I övrigt ska kvartersområdet planeras i enlighet med nu gällande bestäm-

melser för FA-2-områden. Planläggaren förordar dock inte att byggnadsytan 

flyttas till kvartersgränsen i norr och öster med hänvisning till att underhåll 

av byggnader ska ske på egen tomt samt att en gång- och cykelbana plane-

ras i nära anslutning till tomtgränsen.  Planläggarens utlåtande, enligt bi-

laga: 

 ./. Bilaga B – KST § 42 

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att markägaren åtar sig att 

stå för planläggningskostnaderna, godkänna anhållan om detaljplaneändring 

för fastigheten Värmeland RNr 10:10 (fastighetsbeteckning 170-420-10-10) 

i Möckelö by enligt Bilaga A. Byggnadsytans avstånd ska dock fortsätt-

ningsvis vara minst 3 meter mot park- och gatuområde. Kommunstyrelsen 

beslutar vidare godkänna att detaljplaneändringen görs av Tiina Holmberg 

men att markägarna faktureras för den tid som Jomala kommuns planläg-

gare använder för konsultation i planeprocessen, vilket är i enlighet med 

gällande planläggningstaxor. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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KST § 168/21.08.2017: 

Extern planläggare Tiina Holmberg har tagit fram ett förslag till detaljpla-

neändring för tomt 1 i kvarter 4206 i Sviby by jämte beskrivning av den 4 

augusti 2017, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga C – KST § 168 

 

Kommunens planläggare samt teknisk chef anser att infarten till tomt 1 i det 

framtagna förslaget till detaljplaneändring är alltför smal och bör vara 12 

meter i stället för nuvarande 9 meter för att möjliggöra tillräckligt svängrum 

för större fordon.  

 

Det kan även konstateras att detaljplanebestämmelserna och detaljplane-

beskrivningen är kortfattade. 

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet med direktivet att infarten 

till tomt 1 i förslaget till detaljplaneändring för tomt 1 i kvarter 4206 i Sviby 

by breddas i öst-västlig riktning från 9 meter till 12 meter och samtidigt se 

över detaljplanebestämmelserna och detaljplanebeskrivningen. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 185/11.09.2017: 

Extern planläggare Tiina Holmberg har tagit fram ett reviderat förslag till 

detaljplaneändring för tomt 1 i kvarter 4206 i Sviby by jämte beskrivning 

av den 28 augusti 2017, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga D – KST § 185 

 

Det kan konstateras att i det reviderade förslaget är infarten till tomt 1 i öst-

västligt riktning breddad till 12 meter. Detaljplanebeskrivningen är utökad i 

vilken planens konsekvenser för området nu tydligare framgår samt även att 

planen följer de krav som plan- och bygglagen (ÅFS 2008:102) ställer vad 

gäller innehåll. Ett tillägg i de allmänna bestämmelserna för planen har 

också gjort så det nu framgår att på området tillåts inte verksamhet som 

måste ha miljötillstånd enligt gällande bestämmelser och inte heller annan 

miljöstörande verksamhet.  

 

Tf. kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget till detaljplaneändring för 

tomt 1 i kvarter 4206 i Sviby by jämte beskrivning av den 28 augusti 2017 

enligt Bilaga D och framlägger förslaget till allmänt påseende under 30 da-

gar. Kommunstyrelsen beslutar vidare att begära in byggnämndens och tek-

nisk chefs utlåtande över förslaget till detaljplaneändring för tomt 1 i kvar-

ter 4206 i Sviby by jämte beskrivning av den 28 augusti 2017. 
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BESLUT: 

Tf. kommunsekreterarens förslag godkänns. 

_______________ 
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186 § ANMÄLAN OM PRIVAT SOCIALSERVICE, HJÄLPREDAN 

SANNE 

 

KST § 186/11.09.2017 

En anmälan om privat socialservice från företaget Hjälpredan Sanne, Su-

sanne Eriksson (FO-nummer 2835548-7) har inkommit 16.8.2017. Företa-

get kommer att bedriva privat hemservice för målgruppen äldre/vuxna per-

soner och servicen ges i klientens hem eller med utgångspunkt från hem-

met. Verksamheten är ej dygnet runt och kräver inget tillstånd från Ålands 

miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM). Det räcker således med en 

anmälan till kommunen som godkänner verksamheten. Till anmälan begär 

kommunen in av sökanden de bilagor som nämns i 1 § Social- och hälso-

vårdsministeriets förordning om privat socialservice (FFS 1053/2011), i de 

tillämpliga delar som nämns i paragrafen. 

 

På begäran från förvaltningen har Susanne Eriksson inlämnat handelsregis-

terutdrag, verksamhetsplan, CV samt registerbeskrivning. Anmälan om pri-

vat socialservice tillsammans med övriga inlämnade handlingar, enligt bi-

laga: 

 ./. Bilaga A – KST § 186 

 

Efter att kommunen godkänt anmälan om privat socialservice och infört fö-

retaget i registret över godkända privata producenter kan sedan kunderna 

anlita företaget. Villkoret är att en vård- och serviceplan uppgörs samt att 

ett skriftligt avtal upprättas mellan kund och företag. Inget beslut från 

kommunen om service behövs. Kunden har sedan rätt att få service från fö-

retaget momsfritt. Kommunen har att utöva tillsyn över de godkända social-

serviceproducenterna som finns i kommunen. 

 

Beslut om godkännande av anmälan om privat socialservice kommer att 

delges ÅMHM för kännedom. 

 

Socialchefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anmälan om privat socialservice 

från Hjälpredan Sanne (FO-nummer 2835548-7) då verksamheten uppfyller 

förutsättningarna enligt lagen om privat socialservice (FFS 922/2011) samt 

enligt landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat 

socialservice (ÅFS 2012:36). Verksamheten bedrivs inte dygnet runt och 

behöver därmed inget tillstånd i övrigt. Hjälpredan Sanne införs i kommu-

nens register över godkända privata socialserviceproducenter i kommunen. 

 

Tf. kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anmälan om privat socialservice 

från Hjälpredan Sanne (FO-nummer 2835548-7) då verksamheten uppfyller 

förutsättningarna enligt lagen om privat socialservice (FFS 922/2011) samt 

enligt landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat 

socialservice (ÅFS 2012:36). Verksamheten bedrivs inte dygnet runt och 
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behöver därmed inget tillstånd i övrigt. Hjälpredan Sanne införs i kommu-

nens register över godkända privata socialserviceproducenter i kommunen. 

 

BESLUT: 

Tf. kommunsekreterarens förslag godkänns. 

_______________ 
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187 § MEDDELANDE OM FULLGÖRANDE AV LÄROPLIKTEN I 

HEMMET 

 

KST § 187/11.09.2017: 

 

 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 läro-

plikten 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 bedöm-

ningen godkänd eller icke godkänd. Rapporten är inte ett betyg. 

Skoldirektören förordar:  

 Enligt det meddelande som föreligger fullgörs läroplikten i hemmet för Elsa 

Carlström. 

 

 Kommunstyrelsen noterar 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. Rektorn befullmäk-

tigas utse lärare för prövningen och avtalsenlig ersättning erläggs mot räk-

ning.  

 

Tf. kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar anteckna meddelande om fullgörande av läro-

plikten i hemmet till kännedom och konstarerar att läroplikten för Elsa 

Carlström fullgörs i hemmet. 

 

Mia och Emil Carlström har 10.5.2017 skriftligen meddelat att vårdnadsha-

varna uppfyller sitt barns läroplikt i hemmet. Uppfyllandet av läroplikten i 

hemmet gäller Elsa Carlström.   
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Kommunstyrelsen noterar vidare att Ålands landskapsregerings anvisningar 

är sådana att kommunstyrelsen enbart ska tillse att elevernas framsteg prö-

vas i slutet av varje termin och att läraren som handhar prövningen avger en 

skriftlig rapport med bedömningen godkänd eller icke godkänd. Kommun-

styrelsen beslutar befullmäktiga rektor att utse lärare för prövningen och av-

talsenlig ersättning erläggs mot räkning.  

 

BESLUT: 

Tf. kommunsekreterarens förslag godkänns. 

_______________ 
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188 § ANHÅLLAN OM UTÖKNING AV ANTALET ELEVASSISTENTER 
 

KST § 188/11.09.2017: 

Rektor Pia Axberg har 28.8.2017 inkommit med en begäran om utökad as-

sistentresurs i Vikingaåsens skola och Södersunda skola för tiden 12.9–

21.12.2017 enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 188 

 

Efter att budgeten antogs för 2017 så har nya behov uppstått. I juni erhöll 

rektorn information från skolpsykologerna om behovet av en personlig ele-

vassistent 20 h/vecka för en elev som börjar i årskurs 1 i Vikingaåsens skola 

och en personlig elevassistent 21 h/vecka till en elev i årskurs 2 i Söder-

sunda skola. 

 

I dagsläget gör rektorn bedömningen att denna utökning av elevassistenter 

inte ryms inom budgeten för 2017. Kostnaden för detta arrangemang beräk-

nas bli cirka 10 200 euro. 

 

Skoldirektören förordar:  

Rektorn beviljas rätt att anställa ovan nämnda elevassistenter under viss tid 

och skolförvaltningen får komma in med en anhållan om dispositionsmedel 

från kommunstyrelsen i höst om det visar sig att befintlig budget inte räcker 

till. 

 

Tf. kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna att ovan nämnda extra resurser i form 

av elevassistenter anställs på viss tid. De beräknade merkostnaderna om 10 

200 euro ska i första hand hanteras inom budgetramen och i andra hand om 

detta inte är möjligt får skolförvaltningen ansöka om kommunstyrelsens 

dispositionsmedel i höst. 

 

BESLUT: 

Tf. kommunsekreterarens förslag godkänns. 

_______________ 
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189 § AVRÄKNING, JOMALA KOMMUN - SÅHD 2016, FÖRSKOTT 2017 

 

KST § 189/11.09.2017: 

Avräkningskommittén för Jomala kommun – Södra Ålands högstadiedi-

strikt k.f. har sammanträtt 5.9.2017 och fastställt: 

 atportioner; kostnadsfördelning och slutreglering 2016 

 Matportioner; förskott för 2017 

 Pris på försäljning av överbliven mat 2017 

 Hyra för Vikingahallen 2017 

 Köp av bibliotekstjänster 2017 

 Övriga avräkningar (skolsalshyra) 

 

Från och med 1.8.2017 gäller det nya samarbetsavtalet med SÅHD. 

 

Kommitténs protokoll, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 189 

 

Tf. kommunsekreterarens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna avräkningskommitténs beslut enligt 

Bilaga A. 

 

BESLUT: 

Tf. kommunsekreterarens förslag godkänns. 

_______________ 
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190 § SÄNKNING AV HASTIGHETSBEGRÄNSNINGEN PÅ FÅGEL-

BERGET, SKRIVELSE 

 

KST § 190/11.09.2017: 

Boende på Fågelberget har 25.8.2017 inkommit med en skrivelse där de 

önskar att hastighetsbegränsningen på Fågelberget sänks från 50 km/h till 

30 km/h. De motiverar sitt önskemål med att det bor många barn i området 

och att skolbarn också hämtas vid vägen av skolskjutsen. Skrivelse, enligt 

bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 190 

 

Bostadsområden i Jomala kommun har som huvudregel 30 km/h som has-

tighetsbegräsning och det finns ingen anledning till att hastighetsbegräs-

ningen ska vara högre på Fågelberget. Lämpligt vore om hastighetsbegräs-

ningen börjar vid södra och norra infarternas början upp mot Fågelberget. 

 

Tekniska chefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar att hastighetsbegränsa bostadsområdet på Fågel-

berget i Sviby by till 30 km/h. För ändamålet skyltas med trafikmärke F30 

(hastighetsbegräsning) med text 30 vid bostadsområdet på Fågelbergets 

södra och norra infart och samma märke i motsatt riktning med text 50. 

Båda märken förses med tavla T16 Zon. 

 

Tf. kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att hastighetsbegränsa bostadsområdet på Fågel-

berget i Sviby by till 30 km/h. För ändamålet skyltas med trafikmärke F30 

(hastighetsbegräsning) med text 30 vid bostadsområdet på Fågelbergets 

södra och norra infart och samma märke i motsatt riktning med text 50. 

Båda märken förses med tavla T16 Zon. 

 

BESLUT: 

Tf. kommunsekreterarens förslag godkänns. 

_______________ 
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191 § REGLER FÖR BEVILJANDE AV BIDRAG TILL BUSSKUR 
 

KST § 191/11.09.2017: 

För utbetalning av bidrag har kommunens dåvarande tekniska nämnd tidi-

gare beslutat om fördelningen i enlighet med de fastställda reglerna för be-

viljande av bidrag för busskur. Några fastställda regler visar sig nu inte fin-

nas och i och med att kommunstyrelsen fungerar som kommunens tekniska 

nämnd faller det på kommunstyrelsen att fastställa reglerna för och bevil-

jandet av eventuella bidrag. 

 

Teknisk chef föreslår att reglerna för beviljande av bidrag till busskur blir 

enligt följande: 

 

- En fritt formulerad anhållan innehållande ansvarsperson, situationsplan, 

ritning och färgval ska inlämnas till Jomala kommun. 

 

- 50 % av materialkostnaden ersätts om högst 600 euro, i efterskott mot re-

dovisning. 

 

- Den som beviljas bidrag ansvarar för nödvändiga tillstånd samt för buss-

kurens underhåll och reparationer. Om busskuren försätts i obrukbart skick 

kan kommunen kräva bortforsling av busskuren av de som beviljats bidrag 

eller forsla bort den på deras bekostnad. 

 

Slutligen föreslås även att teknisk chef beviljar utbetalning av bidrag i en-

lighet med reglerna och av kommunfullmäktige beviljat anslag för ändamå-

let. 

 

Förslag till regler för beviljande av bidrag till busskur, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 191 

 

Tekniska chefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reglerna för bidrag. 

 

Tf. kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Regler för bidrag till busskur enligt 

Bilaga A. 

 

BESLUT: 

Ärendet återremitteras. 

_______________ 
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192 § PLAN FÖR FRÄMJANDE AV LIKABEHANDLING OCH JÄM-

STÄLLDHET PÅ ARBETSPLATSEN FÖR JOMALA KOMMUN 

 

KST § 192/11.09.2017: 

Arbetsgivare har lagstadgade skyldigheter beträffande främjande av likabe-

handling. I enlighet med 7 § 2 mom. i diskrimineringslagen (FFS 

2014/1325) och 27 § 21 p. i självstyrelselagen för Åland (ÅFS 1991:71) ska 

varje åländsk kommun eller åländskt kommunalförbund med minst 30 ar-

betstagare ha en plan för åtgärder som behövs för att likabehandling ska 

främjas.  

 

Kravet på att upprätta en likabehandlingsplan gäller enbart beträffande 

kommunernas och kommunalförbundens åtaganden som arbetsgivare. Be-

stämmelsen i 5 § diskrimineringslagen, om att upprätta en likabehandlings-

plan för myndigheternas verksamhet, är inte tillämplig på åländska myn-

digheter. 

 

Ålands kommunförbund har tagit fram en mall för likabehandling på ar-

betsplatserna i enlighet med de lagkrav som gäller från och med 1.1.2017.  

 

Med stöd av denna mall har personalchefen arbetat fram ett förslag som är 

anpassat till den egna organisationen. Vidare har personalchefen lyft in till-

lämpliga delar i förslaget ur dokumentet Jämställdhetsplan för Jomala 

kommun som är antagen av kommunstyrelsen genom § 495/04.12.2006. 

Dokumentet Plan för främjande av likabehandling och jämställdhet på ar-

betsplatsen för Jomala kommun är behandlat i arbetarskyddskommissionen 

31.8.2017 § 2.  Förslag till plan för främjande av likabehandling och jäm-

ställdhet på arbetsplatsen för Jomala kommun, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 192 

 

Personalchefen förordar: 

I enlighet med arbetarskyddskommissionens beslut föreslås att kommunsty-

relsen omfattar Plan för främjande av likabehandling och jämställdhet på 

arbetsplatsen för Jomala kommun samt att Jämställdhetsplan för Jomala 

kommun ersätts med denna. 

 

I samband med antagandet föreslås att personalchefen utses till ansvarig för 

genomförandet av planen. 

 

Tf. kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar anta Plan för främjande av likabehandling och 

jämställdhet på arbetsplatsen för Jomala kommun enligt Bilaga A. Samti-

digt upphävs Jämställdhetsplan för Jomala kommun antagen av kommun-

styrelsen genom § 495/04.12.2006. 

 

Kommunstyrelsen beslutar vidare utse personalchefen till ansvarig för ge-

nomförandet av planen. 

 



J O M A L A   K O M M U N  Sida 21  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 11.9.2017 kl. 16:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

BESLUT: 

Tf. kommunsekreterarens förslag godkänns. 

_______________ 
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193 § FRISKVÅRD 2017 

 

KST § 17/23.01.2017: 

Målet för kommunens friskvårdsverksamhet är att få friskare medarbetare, 

skapa ökad trivsel och förbättra arbetsmiljön samt åstadkomma högre kvali-

tet i verksamheten. Arbetsgivaren har ett ansvar gentemot sina anställda att 

förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att se till att arbetsmiljön är 

god såväl fysiskt som psykiskt samt att samverka med de anställda för att 

uppnå det. Regelbunden motion förhindrar att bland annat ensidiga rörelser 

och stillasittande arbete leder till problem. En enda sjukskrivning kan i för-

längningen kosta kommunen avsevärt mer än det totala anslaget för frisk-

vård. 

 

I kommunens budget för 2017 har i ramen för den allmänna förvaltningen 

inräknats ett belopp om 14 000 euro för personalrekreation för kommunens 

anställda. 

 

Under 2016 betalade kommunen 10 euro per anställd för massage en gång 

per månad, 3 euro per anställd och vecka för träning vid Bollhalla, Idrotts-

gården (badminton och gym), Pernillas friskvård eller Fananamma/PT 

Fanny Lindström, 12 euro för ett månadskort hos Träningsverket eller 

Avancia Sportcenter, 3 euro per anställd och vecka för simning i Mariebad 

eller i Godby Simhall samt 3 euro/vecka för ett yogapass hos Yogahuset So 

Ham eller Sat Yoga. Dessutom har anställda vid kommunen kunnat an-

vända Vikingahallens gym och squashhall kostnadsfritt. 

 

Friskvårdsprogram för 2017, enligt samma upplägg som 2016, presentera-

des som ett anmälningsärende vid Arbetarskyddskommissionens möte den 

16 januari 2017. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar fastslå Jomala kommuns friskvårdsprogram 

2017 för de anställda i kommunen enligt följande: 

 

Massage i förebyggande syfte, 10 euro för ett tillfälle/månad 

vid ett av följande företag 

BG Massage och Fotfix 

Klassisk Massage Åland 

Mjuk & Len 

Team Massage.Nu 

 

Träning på träningscenter, 12 euro/månad för månadskort 

vid en av följande inrättningar 

Avancia Sportcenter 

Träningsverket 

 

Träning vid nedanstående inrättningar, 3 euro/vecka (per träningspass) 

Pernillas friskvård 
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Fananamma Ab 

Bollhalla 

Idrottsgården (badminton och gym) 

Vikingahallen, anställda av Jomala kommun kan använda Vikingahallens 

gym och Squashhall kostnadsfritt. 

 

Simning, 3 euro för ett tillfälle/vecka 

vid en av följande inrättningar 

Mariebad 

Godby Simhall  

 

Yoga, 3 euro för ett tillfälle/vecka 

vid en av följande inrättningar 

Yogahuset So Ham 

Sat Yoga 

  

Förmånerna omfattar kommunens alla anställda som är i tjänst/arbete och 

ska utnyttjas utanför den ordinarie arbetstiden. På grund av skattemässiga 

regler subventionerar Jomala kommun friskvårdsaktiviteter till ett värde av 

högst 400 euro per anställd och kalenderår. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 86/24.04.2017: 

Efter att kommunstyrelsen antog friskvårdsprogrammet för 2017 har det 

framkommit att det finns ett antal aktörer som under 2016 lämnat önskemål 

om att få ingå i kommunens friskvårdsprogram. Dock gjordes ingen när-

mare utredning om dessa aktörer uppfyller kraven för att ingå i programmet 

och därmed var dessa aktörer inte med i det förslag som lyftes till kommun-

styrelsen 23.1.2017. Med anledning av detta finns skäl att se över pro-

grammet och eventuellt revidera programmet så att fler aktörer ingår i det. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar ge personalchefen i uppdrag att se över frisk-

vårdsprogrammet och om skäl därtill föreligger inkomma med ett reviderat 

förslag till friskvårdsprogram 2017. Eventuella ändringar ska först behand-

las av arbetsskyddsfullmäktige innan kommunstyrelsen tar ställning i frå-

gan. 

 

BESLUT:  
Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 

KST § 193/11.09.2017: 

Kommunstyrelsen i Jomala beslöt genom § 86/24.04.2017 att ge personal-

chefen i uppdrag att se över friskvårdsprogrammet och om skäl därtill före-

ligger inkomma med ett reviderat förslag till friskvårdsprogram 2017. 

Eventuella ändringar ska först behandlas av arbetsskyddsfullmäktige. 



J O M A L A   K O M M U N  Sida 24  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 11.9.2017 kl. 16:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

 

I samråd med arbetarskyddskommissionen har personalchefen tagit fram ett 

förslag där friskvårdsprogrammet för 2017 utökas med de nya leverantörer-

na CrossFit North AX, Hela Hälzan, Ålands motionsförbund samt Yoga 

Samprema. Vad gäller eventuella övriga leverantörer ska personalchefen ut-

reda möjligheter att teckna avtal inför friskvårdsprogram 2018. 

 

Tf. kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att friskvårdsprogram 2017 utökas med leveran-

törerna CrossFit North AX, Hela Hälzan, Ålands motionsförbund samt 

Yoga Samprema. Personalchefen befullmäktigas att ingå behövliga avtal. 

 

Vad gäller eventuella övriga leverantörer ska personalchefen utreda möjlig-

heterna till att teckna avtal inför friskvårdsprogram 2018. 

 

--- 

Jäv: 

Roger Eriksson anmäler godkänt jäv och deltar inte i ärendets behandling. 

 

BESLUT: 

Tf. kommunsekreterarens förslag godkänns. 

_______________ 
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    Protokolljustering:    

194 § SVEDJEVÄGEN/TEGELBRUKSVÄGEN, GRUNDFÖRSTÄRK-

NING GENOM STABILISERINGSFRÄSNING 

 

KST § 156/19.06.2017: 

I budget 2017 finns anslaget 40 000 euro för grundförstärkning av Svedje-

vägen och Tegelbruksvägen som är cirka 180 meter respektive 450 meter. 

Åtgärden utförs som stabiliseringsfräsning. I projektet ingår inte belägg-

ningsarbetet, vilket utförs som skild entreprenad hösten 2017. Kostnaden 

för beläggning av vägarna, cirka 3 200 m², beräknas till 35 000 euro. Pro-

jektet har utannonserats med annons i dagstidningarna den 26 maj 2017.  

Anbud har begärts in enligt anbudsförfrågan och öppnats i närvaro av två 

tjänstemän vid ett protokollfört öppningstillfälle den 8 juni 2017, vilket är i 

enlighet med punkten 4.4. i kommunens upphandlingsdirektiv. 

 

Anbudsförfrågan, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 156 

 

Kan konstateras att budgeterade medel saknas för att kunna anta anbudet. 

Avsaknaden av budgeterade medel beror troligen på en felbudgetering. 

Svedjevägen och Tegelbruksvägen är i stort behov av grundförstärkning 

och beläggning hösten 2017 och bör inte avbrytas. 

 

Tekniska chefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att tilläggsmedel om 

17 000 euro beviljas till investeringsanslaget 86215 Svedjevä-

gen/Tegelbruksvägen. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att tilläggsmedel om 

17 000 euro beviljas till investeringsanslaget 86215 Svedjevä-

gen/Tegelbruksvägen. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 39/29.08.2017: 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_____________ 

KST § 194/11.09.2017: 

Kommunfullmäktige har beviljat tilläggsmedel för grundförstärkning av 

Svedjevägen och Tegelbruksvägen. Således finns förutsättningar för att anta 

anbud. 

 

Protokoll fört vid öppningstillfället, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 193 
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    Protokolljustering:    

Tekniska chefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samtliga inkomna anbud då de 

uppfyller kriterierna i anbudsförfrågan och beslutar att anta anbudet givet 

av Ålands Schakt Ab då anbudet i enlighet med urvalgrunderna i anbudsför-

frågan är det godkända anbudet med det lägsta priset (16 848 euro exklu-

sive moms). Kommunstyrelsen utser sålunda Ålands Schakt Ab till entre-

prenör för projektet och befullmäktigar samtidigt teknisk chef att ingå avtal 

för kommunens räkning. 

 

Tf. kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samtliga inkomna anbud då de 

uppfyller kriterierna i anbudsförfrågan och beslutar att anta anbudet givet 

av Ålands Schakt Ab då anbudet i enlighet med urvalgrunderna i anbudsför-

frågan är det godkända anbudet med det lägsta priset (16 848 euro exklu-

sive moms). Kommunstyrelsen utser sålunda Ålands Schakt Ab till entre-

prenör för projektet och befullmäktigar samtidigt teknisk chef att ingå avtal 

för kommunens räkning. 

 

BESLUT: 

Tf. kommunsekreterarens förslag godkänns. 

_______________ 
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    Protokolljustering:    

195 § ÖVERBY DAGHEM, REPARATIONER 

 

KST § 195/11.09.2017: 

Tekniska förvaltningen kommer under hösten att reparera det fönster som 

under en tid varit ur bruk vid Överby daghem. Vidare kommer en av trap-

porna som leder in i byggnaden att byggas om då behov av detta funnits 

under lång tid. Dessa reparationer beräknas rymmas i tekniska förvaltning-

ens ram för 2017. 

 

Det kan dock, utöver ovan nämnda reparationer, vara lämpligt att se över 

övriga delar av daghemmet såsom till exempel fasaden. För närvarande 

finns inga framtagna kostnadsestimater för det då förvaltningen ännu inte 

sett över vilka reparationer som behövs men förslag och kostnader kan tas 

fram inför budgetprocessen 2018. 

 

Tf. kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att i bud-

getprocessen 2018 ta fram förslag till och kostnader för åtgärder vad gäller 

Överby daghems fasad och eventuella andra nödvändiga reparationer vid 

daghemmet. 

 

BESLUT: 

Tf. kommunsekreterarens förslag godkänns. 

_______________ 
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196 § SVENSKA FINLANDS FOLKTING, ANHÅLLAN OM BIDRAG 

 

KST § 196/11.09.2017: 

Svenska Finlands folkting har 30.8.2017 inkommit med en anhållan om bi-

drag om 30 euro per 250 svenskspråkiga invånare, vilket för Jomala kom-

mun skulle betyda ett bidrag om totalt 580 euro. Anhållan, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 196 

 

Svenska Finlands folkting engagerar sig i beredningen av stora reformer, 

ger utlåtanden om lagstiftning som gäller den svenskspråkiga befolkningen 

och hörs i olika utskott i riksdagen. Sedan flera år tillbaka vänder sig Folk-

tinget till kommuner med ansökan om bidrag om 30 euro per 250 svensk-

språkiga invånare.  

 

Budgeterade medel finns inte för ändamålet. Den enda möjligheten att be-

vilja bidrag är ifall kommunstyrelsens dispositionsmedel används. Det kan 

också konstateras att Ålands landskapsregering jobbar mycket med frågor 

gällande bevarandet av det svenska språket samt redan ger utlåtande vad 

gäller lagförslag med mera. 

 

Tf. kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att inte ge något bidrag till Svenska Finlands 

folkting. 

 

--- 

Jäv: 

Kommunstyrelsens ordförande Harry Jansson anmäler godkänt jäv och del-

tar inte i ärendets behandling. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt ge ett bidrag till Svenska Finlands 

folkting om 580 euro. Medel tas från kommunstyrelsens dispositionsmedel. 

_______________ 
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    Protokolljustering:    

197 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

Sammanträdet avslutas kl. 17.50. 

 

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 rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet: 181, 182, 185, 191, 195. 

 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 

110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet: 180, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 196. 

 

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: 180, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 196. 

 

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 kommunmed-

lem 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 an-

ledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rät-

telseyrkandet. 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: 183, 184. 

 

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 da-

gar och räknas från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är an-

slaget 14.9.2017. 

 

Avgift 
 

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

giften i förvaltningsdomstolen 250 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen 

avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har 

framgång i ärendet.  

 

 

mailto:aland.fd@om.fi
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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. Besvärs-

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

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

ut. 

 

Avgift 
 

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

giften i förvaltningsdomstolen 250 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen 

avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har 

framgång i ärendet.  

mailto:aland.fd@om.fi
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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 marknadsdomsto-

len. 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 upphandlingsförfa-

randet 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. Besvärs-

handlingarna kan även sändas per e-post, post eller genom bud. Detta sker i så fall på avsända-

rens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan be-

svärstiden går ut. 

 

Avgift 

 

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

giften 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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