
 JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Organ Sammanträdesdatum  Nr 
 Kommunfullmäktige 21.6.2022 4 

 

Sammanträdestid 

Sammanträdesplats 
21.6.2022  kl.  19.00 – 19.55. 

Kommunkansliet  

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frånvarande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga närvarande 

 

Eriksson Tage, ordförande, 

Aaltonen Carina, 

Ekström Siv, 

Eriksson Anders, 

Eriksson Roger, 

Monica Bengtz, ersättare för Hambrudd Annika, 

Holmberg Sarah, 

Metsola Markus, ersättare för Holmberg-Jansson Annette, 

Skogberg Ann, ersättare för Högman Gyrid, 

Janetzko René, 

Marie Skogberg, ersättare för Jansson Harry,  

Kenttä Henri, ersättare för Karlström Fredrik, 

Nyman Stig-Göran, ersättare för Nordberg Tommy,  

Valve Wille,  

 

Aller Kristian, 

Hambrudd Annika, 

Holmberg-Jansson Annette, 

Högman Gyrid, 

Jansson Harry, 

Jansson Dennis, 

Karlström Fredrik, 

Nordberg Tommy,  

Valve Linda, 

 

Dreyer Christian, kommundirektör, 

Josefsson Emilia, kommunsekreterare,  

Eriksson Heidi, vik. kommunsekreterare, sekreterare, 

Strand Jörgen, kommunstyrelsens ordförande, 

Blomqvist Susanne, kommunstyrelseledamot, 

Boedeker Tomas, kommunstyrelseledamot, 

Lindblom Dan, ekonomichef, närvarar under §§ 31-33 kl. 

19.00-19.35 

Mattsson Christer, fritidschef, närvarar under §§ 31-34, kl. 

19.00-19.40 

 

Paragrafer §§ 31-37 

 

 

Jomala den 21.06.2022 

 

 

Tage Eriksson      Heidi Eriksson  

Protokoll- och bilagejustering 

 

Jomala den 21.06.2022 

 

Ann Skogberg René Janetzko 

Protokollet framlagt till påseende 

 

Kommunkansliet i Jomala den 22.06.2022 

 

Kommunsekreterare Emilia Josefsson  

Utdragets riktighet bestyrker Jomala       /      202_ 

 

    



J O M A L A   K O M M U N  Sida 0  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunfullmäktige 21.6.2022 kl. 19:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

 
 

Sammanträdestid 

 

Sammanträdesplats 

21.6.2022  kl.  19:00 

 

Kommunkansliet  

 

Ärenden: 

31 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE ................................................................................................ 1 

32 § ANMÄLNINGSÄRENDEN ........................................................................................................................... 2 

33 § BOKSLUT 2021 ............................................................................................................................................. 3 

34 § UPPHANDLING AV KALLFÖRRÅD VID VIKINGAHALLEN ................................................................ 5 

35 § MOTION OM SÄKERSTÄLLNING AV PATIENTSÄKERHETEN INOM VÅRDEN I JOMALA 

KOMMUN ...................................................................................................................................................... 8 

36 § VAL AV NÄMNDEMÄN VID ÅLANDS TINGSRÄTT 2020-2023, FYLLNADSVAL............................. 9 

37 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE ....................................................................................................... 11 

 
 

 



J O M A L A   K O M M U N  Sida 1  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunfullmäktige 21.6.2022 kl. 19:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

31 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 

 
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
Sammanträdet inleds kl. 19.00. 

 
NAMNUPPROP 

Vid namnuppropet är 8 ordinarie ledamöter närvarande. Annette Holmberg-

Jansson, Annika Hambrudd, Harry Jansson, Fredrik Karlström, Gyrid 

Högman, Kristian Aller, Tommy Nordberg, Dennis Jansson samt Linda 

Valve har meddelat frånvaro. Annette Holmberg-Jansson ersätts av Markus 

Metsola, Annika Hambrudd ersätts av Monica Bengtz, Harry Jansson er-

sätts av Marie Skogberg, Fredrik Karlström ersätts av Henri Kenttä, Gyrid 

Högman ersätts av Ann Skogberg, Tommy Nordberg ersätts av Stig-Göran 

Nyman. Sålunda är sammanlagt 14 ledamöter närvarande vid uppropet. 

 
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunfullmäktige konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört 

 
PROTOKOLLJUSTERING 

Till protokolljusterare utses Ann Skogberg och René Janetzko. 

 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan godkänns enhälligt oförändrad. 
_______________ 
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32 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

Inga anmälningsärenden föreligger.  
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Dnr: DIARIET     163/22      

 

33 § BOKSLUT 2021 

 

KST § 90/9.5.2022: 

Av 67 § kommunallagen (ÅFS 1997:73) framgår:  

”Om kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut gäller, ut-

över vad som bestämts i denna lag, i tillämpliga delar vad som stadgas i 

bokföringslagen (FFS 1336/1997)”. 

 

I enlighet med 68 § kommunallagen är kommunens räkenskapsperiod ett 

kalenderår. Styrelsen ska göra upp ett bokslut för varje räkenskapsperiod 

och överlämna bokslutet till fullmäktige före utgången av juni månad året 

efter räkenskapsperioden. I bokslutet ska ingå en resultaträkning, en balans-

räkning, en finansieringsanalys och bilagor till dem samt en översikt över 

budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. 

 

En kommun som på det sätt som avses i bokföringslagen har bestämmande-

rätt i en annan bokföringsskyldig ska göra upp en koncernbalansräkning, 

som med bilagor tas in i bokslutet. Då koncernbalansräkningen görs upp 

ska bokföringslagen i tillämpliga delar iakttas. Bokslutet ska undertecknas 

av styrelseledamöterna och kommundirektören. 

 

I verksamhetsberättelsen ska styrelsen redogöra för hur de mål för verk-

samheten och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts samt för vä-

sentliga frågor som gäller kommunens förvaltning, ekonomi och koncern-

bokslut och som inte redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen. 

 

I enlighet med 70 § kommunallagen ska styrelsen, när verksamhetsberättel-

sen överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens re-

sultat och för att balansera ekonomin. I enlighet med 77 § 2 mom. kommu-

nallagen ska de redovisningsskyldiga, om fullmäktige så beslutar, beviljas 

ansvarsfrihet.   

 

Bokslut inklusive verksamhetsberättelse har uppgjorts, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 90 

 

Ekonomichefen är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna bokslutet för 2021 samt underteckna 

handlingarna och överlämnar bokslutet för revision och slutgiltigt godkän-

nande till kommunfullmäktige. Med anledning av resultatet och framtida 

investeringsbehov föreslår kommunstyrelsen att årets överskott om 347 873 

euro förs mot det fria egna kapitalet. 

 

Kommunfullmäktige ska även besluta om eventuell ansvarsfrihet för de re-

dovisningsskyldiga. 
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Handlingarna överlämnas till revisorerna för slutrevision den 16-17 maj 

2022. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

 

 

 

KST § 106/13.6.2022: 

Bokslutet har kompletterats med mindre tekniska ändringar samt att Svin-

ryggen deponi Ab har lagts till i koncernbokslutet. 

 ./. Bilaga B – KST § 106 

 

Ekonomichefen är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna bokslutet för 2021 samt underteckna 

handlingarna och överlämnar bokslutet för revision och slutgiltigt godkän-

nande till kommunfullmäktige.  

 

Med anledning av resultatet och framtida investeringsbehov föreslår kom-

munstyrelsen att årets överskott om 347 873 euro förs mot det fria egna ka-

pitalet. 

 

Kommunfullmäktige ska även besluta om eventuell ansvarsfrihet för de re-

dovisningsskyldiga. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns.  

________________ 

KFG § 33/21.6.2022: 

Revisorerna har i sin revisionsberättelse, daterad 14.6.2022, förordat att de 

redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet. 

 

Ekonomichefen är inkallad som sakkunnig. 

 

BESLUT:  

Kommunstyrelsens förslag godkänns och kommunfullmäktige beslutar be-

vilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     358/21      

 

34 § UPPHANDLING AV KALLFÖRRÅD VID VIKINGAHALLEN 

 

     DNR: DIARIET 

358/21 

 

KST § 30/14.2.2022:  Fritidschefens beredning:  

  Kommunen har genom annons i Ålandstidningen 10.1.2021 begärt in anbud 

via e-Avrop gällande byggande av ett nytt garage vid Vikingahallen. Upp-

handlingen har gjorts genom förenklat förfarande då anbuden inte beräknats 

överstiga det av Europeiska kommissionen fastställda tröskelvärdet om 214 

000 euro. Anbudsförfrågan, enligt bilaga: 

  ./.   Bilaga A – KST § 30  

 

  Vid anbudstidens utgång 2.2.2022 hade totalt sex (6) anbud lämnats in. Vid 

öppningstillfället 3.2.2022 konstaterades att alla anbudsgivare är kvalifice-

rade och alla anbud är godkända. Det lägsta anbudet är 238 400 euro exkl. 

moms. Det är 68 400 euro över det budgeterade investeringsanslaget på 

cirka 170 000 euro. Anbudssammanställning, enligt bilaga: 

 ./.   Bilaga B – KST § 30  

 

  Investeringsanslaget från 2020 var 180 000 euro. Kostnader för projektet 

har hittills varit cirka 10 000 euro för framtagande av anbudshandlingarna 

och ritningar samt kontroll av marken.  

 

  Fritidsförvaltningen har under 2021 jobbat med underlaget för det så kal-

lade kallförrådet, sedermera kallat garaget, enligt de skissritningar som tidi-

gare fritidschefen tagit fram via DEAB Ab. Tanken från början var att er-

sätta det gröna skjulet söder om Vikingahallen. Efter interna och externa 

diskussioner med personalen, DEAB Ab och Byggkonsult Ab kom fritids-

chefen fram till att platsen där nuvarande gröna skjulet står inte var lämplig 

plats för bygget, eftersom det är trångt om utrymme och det på den platsen 

inte finns utvecklingspotential av verksamheten både gällande garaget och 

förvaltningens verksamhet. I stället valdes platsen öster om konstgräsplanen 

som är en mer lämplig plats för verksamheten. Platsen kräver dock pålning 

på grund av gammal sjöbotten. 

 

Fritidschefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar att avbryta upphandlingen eftersom det lägsta 

anbudet om 238 400 euro exkl. moms överskrider investeringsanslaget med 

68 400 euro.  

 

Kommunstyrelsen beslutar att fritidschefen ska planera om byggnaden till 

ett kallförråd och se över placeringen av byggnaden samt uppdatera ritning-

arna och initiera en ny upphandling. 
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Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att avbryta upphandlingen eftersom det lägsta 

anbudet om 238 400 euro exkl. moms överskrider investeringsanslaget med 

68 400 euro. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att fritidschefen ska planera om byggnaden till 

ett kallförråd och se över placeringen av byggnaden samt uppdatera ritning-

arna och initiera en ny upphandling. 

 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

 

KST § 105/13.6.2022:  Fritidschefens beredning:  

Fritidsförvaltningen har tillsammans med Byggkontroll Ab planerat om 

kallförrådet och sett över placeringen samt uppdaterat ritningarna och är 

redo att initiera en ny upphandling. 

 

 Kallförrådet går nu i samma material som Vikingahallen är uppbyggd av: 

hög sockel av betong för att undvika påkörningsskador och ge en stadig 

nedre del samt med sandwichelement av plåt ovan sockeln. På detta vis 

kommer förrådet att smälta bra in mot befintlig byggnad. Väggarna är tack 

vare detta utförande färdigt isolerade för det fall att man någon gång önskar 

göra förrådet varmt. Byggnaden utförs nu utan innerväggar men förbereds 

med golvbrunnar i betongplattan. 

 

Placeringen innebär att Vikingahallens befintliga fasad mot öster utgör ena 

långsidan av byggnaden. Kostsam pålning kan undvikas tack vare bättre 

grundläggningsförhållanden.  

 

  Tack vare att förrådet planeras att byggas ihop med befintlig byggnad be-

höver nya el-, vatten- och avloppsanslutningar inte lösas och dragningarna 

för dessa installationer blir betydligt enklare.   

 

  ./.   Bilaga C – KST § 105  

 

  Fritidschefen har författat ett PM gällande processen hittills och med moti-

veringar till varför förvaltningen behöver en kallförrådsbyggnad enligt nu 

liggande förslag samt kostnadsberäkningar.   

 

  ./.   Bilaga D – KST § 105 

 

 Fritidschefen konstaterar att kommunstyrelsen bör ta ställning till tilläggs-

anslag framför allt på grund av ökade priser för virke, stål, aluminium, etc 

som ökat med cirka 20-25 procent sedan investeringsanslaget beviljades in-

för budget 2020. 
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Kostnadskalkylen från Byggkontroll Ab är på cirka 145 600 euro. Här bör 

även kalkyleras in +15 procent för oförutsedda utgifter och prisjusteringar = 

167 440 euro totalt. Det finns 168 000 euro budgetmedel kvar för investe-

ringen. 

 

Kalkylen för el och belysning samt grävjobb till elskåpet vid konstgräspla-

nen är beräknad till 15 000 euro. Inkluderas detta i kallförrådet innebär det 

185 000 euro totalt. Detta anser fritidsförvaltningen är ett minimikrav för att 

det nya kallförrådet ska bli ändamålsenligt. Det betyder att kommunstyrel-

sen behöver vara beredd att bevilja cirka 17 000 euro i tilläggsanslag för in-

vesteringen, och förutsatt att kostnadskalkylen håller. 

 

Det som saknas ytterligare i det nya kallförrådet är VVS, vatten, boilare, ol-

jeavskiljare. Det rör sig om ytterligare cirka 20 000 euro = cirka 210 000 

euro totalt. Det betyder att kommunstyrelsen behöver vara beredd att bevilja 

cirka 42 000 euro i tilläggsanslag för investeringen, och förutsatt att kost-

nadskalkylen håller. 

 

Fritidschefen är inkallad som sakkunnig. 
 

Fritidschefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja 

42 000 euro i tilläggsanslag för kallförrådet (investeringsmoment 85112). 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tilläggsmedel om 

42.000 euro skall beviljas för investeringsanslag 85112 (Fritidsförvaltning-

en/Kallförråd) för att möjliggöra att projektet utökas till ett varmförråd med 

oljeavskiljare.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

________________ 

KFG § 34/21.6.2022:            

Fritidschefen är inkallad som sakkunnig. 

 

 BESLUT:  

Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     141/22      

 

35 § MOTION OM SÄKERSTÄLLNING AV PATIENTSÄKERHETEN 

INOM VÅRDEN I JOMALA KOMMUN 

 

KFG § 29/17.5.2022: 

Inför kommunfullmäktiges sammanträde har till ordföranden inlämnats en 

motion undertecknad av René Janetzko. Motion, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KFG § 29 

 

BESLUT: 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_______________ 

 

KST § 108/13.6.2022: 

Jomala kommun har egen personal för hemservice. Boendeservice med hel-

dygnsomsorg samt institutionsvård sköts genom kommunalförbundet Oa-

sens boende- och vårdcenter k.f.  

 

Jomala kommuns hemservice har inget problem med att bemanna verksam-

heten. Det innebär inget problem för patient/klientsäkerheten att följa smitt-

skyddslagen.  

 

Kontakt har även tagits med Oasens förbundsdirektör som meddelat att man 

inte haft något problem med att upprätthålla patient/klientsäkerheten samti-

digt som man följer smittskyddslagen. Skulle situationen uppstå att man står 

utan personal så att säkerheten hotas är man medveten om vilka undantag 

lagen medger och kommer i så fall att hantera situationen. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att motionen anses be-

svarad. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

________________ 

KFG § 35/21.6.2022: 

 

BESLUT:  

Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET      25/20      

 

36 § VAL AV NÄMNDEMÄN VID ÅLANDS TINGSRÄTT 2020-2023, 

FYLLNADSVAL  

 

KFG § 10/21.1.2020: 

Jomala kommun utser tre nämndemän vid Ålands tingsrätt. En nämndeman 

ska vara finsk medborgare och bosatt i en kommun som hör till tingsrättens 

domkrets. En nämndeman får inte ha försatts i konkurs eller vara ställd un-

der förmynderskap. Han eller hon ska dessutom vara lämplig för nämnde-

mannauppdraget. Den som är under 25 år kan inte utses till nämndeman, 

liksom inte heller den som har fyllt 65. Nämndemannen ska vara en opar-

tisk lekman. Den som innehar en tjänst vid en allmän domstol eller en 

straffanstalt eller som är allmän åklagare eller bedriver advokatverksamhet 

kan därför inte väljas till nämndeman. Inte heller den som utför utsöknings-

uppgifter eller förundersökning vid brott eller tull- eller polisbevakning får 

vara nämndeman. 

 

Nämndemännen väljs av kommunfullmäktige för en tid som motsvarar 

fullmäktiges mandatperiod, det vill säga för 2020-2023. Om flera nämnde-

män väljs i kommunen ska de så rättvist som möjligt representera kommu-

ninvånarnas ålders-, köns-, språk- och yrkesfördelning. 

 

Fastän de kommunala förtroendevalda oftast utses på politiska grunder får 

nämndemännen i tingsrätten inte uppträda under någon partibeteckning. En 

domstolsledamot ska vara absolut opartisk.  

 

Nämndemän utsedda av Jomala kommun har under 2016-2019 varit: 

 

Kaj Backas, Ytterby 

Anders Eriksson, Ytterby 

Rita Nordberg, Prästgården by 

 

Kommunfullmäktige bör utse tre nämndemän vid Ålands tingsrätt 2020-

2023. 

 

BESLUT: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt utse nämndemän vid Ålands tings-

rätt 2020-2023 enligt följande: 

 

Kaj Backas, Ytterby 

Anders Eriksson, Ytterby  

Rita Nordberg, Prästgården by  

_____________ 
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KFG § 36/21.6.2022: 

Ålands tingsrätt har påtalat att en av kommunens nämndemän, Rita Nord-

berg, har flyttat från Jomala kommun. Uppgifterna har kontrollerats i be-

folkningsregistret. Således behöver fyllnadsval hållas.  

 

Se kriterierna för nämndemän i beredningen ovan. Kommunfullmäktige bör 

förrätta fyllnadsval för en nämndeman vid Ålands tingsrätt till och med 

2023.  

 

BESLUT:  

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt utse Hedvig Stenros, Möckelö, till 

ny nämndeman vid Ålands tingsrätt till och med 2023.  

_______________ 
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37 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

Sammanträdet avslutas kl. 19.55. 
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B E S V Ä R S A N V I S N I N G 

 
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: 32, 37 

 

 

KOMMUNALBESVÄR 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Kommunalbesvär får framstäl-

las av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av be-

slutet (part) samt av kommunmedlemmarna. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyr-

kande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om be-

slutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kom-

munalbesvär 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: 31, 33, 34, 35, 36. 

 

Besvärstid är inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av 

beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes eller tre dagar efter att ett e-postmeddelande 

med beslutet skickades, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av be-

slutet den sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommu-

nens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla. 

 

Avgift 

 

Hos den som söker ändring genom besvär till förvaltningsdomstolen kan det tas ut en rättegångs-

avgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015). 

mailto:aland.fd@om.fi

