
 JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Organ Sammanträdesdatum  Nr 

 Kommunfullmäktige 17.4.2018 3 

 

Sammanträdestid 

Sammanträdesplats 
17.4.2018kl.19:00 – 22:20. 

Kommunkansliet 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frånvarande 
 
 
 
 
 
Övriga närvarande 
 

Nordberg Mika, ordförande, 
Karlström Fredrik, vice ordförande, ordförande under § 24, 
Eriksson Anders, avlägsnade sig under § 23, kl. 20:15, 
Eriksson Tage,  
Högman Gyrid, 
Jansén Dan,  
Jansson Dennis, 
Karlsson Bo-Yngve, 
Holmberg Sarah, ersättare, 
Klingberg Dick, ersättare, 
Sjöbacka Bäck Christina, 
Slotte Roger, 
Stenros Hedvig, avlägsnade sig efter § 24, kl. 21:25,  
Valve Wille. 
 
Aller Kristian, 
Ekholm Marie, 
Rajamäki Niklas, 
Segerström Hanna, 
Sjödahl Pamela. 
 
Jansson Harry, kommunstyrelsens ordförande, 
Aaltonen Carina, kommunstyrelsens vice ordförande, 
Boedeker Tomas, kommunstyrelseledamot, 
Eriksson Peggy, kommunstyrelseledamot, avlägsnade sig under § 23, 
kl. 21:15, 
Eriksson Roger, kommunstyrelseledamot, 
Hambrudd Annika, kommunstyrelseledamot, 
Milestad-Styrström Suzanne, kommunstyrelseledamot, 
Eriksson John, kommundirektör, 
Lindfors Julia, kommunsekreterare, sekreterare, 
Sandberg Magnus, Ålands kommunförbund k.f.:s förbundsdirektör, 
presentation under § 23, kl. 19:00-20:15. 

Paragrafer §§ 2 – 25 

Underskrifter 

 

Jomala den 17 april 2018 

 

 

Mika Nordberg Fredrik Karlström Julia Lindfors  

Protokolljustering 

 

 

Jomala den 17 april 2018 

 

 

Dan Jansén Bo-Yngve Karlsson 

Protokollet framlagt till på-

seende 

 

 

Kommunkansliet i Jomala den 19 april 2018 

 

 

Kommunsekreterare  Julia Lindfors 

Utdragets riktighet bestyrker Jomala den      /      201_ 

 

 

    

 



 JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE 
Organ Utfärdad 
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Sammanträdestid 

Sammanträdesplats 
17.4.2018kl.19:00 

Kommunkansliet 

 

Ärenden: 

22 § Sammanträdets konstituerande ............................................................................................ 1 

23 § Anmälningsärenden ............................................................................................................. 2 

24 § Vägplan, GC-väg Oceangränd - Målar Gabriels väg .......................................................... 3 

25 § Sammanträdets avslutande .................................................................................................. 5 
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    Protokolljustering:    

22 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 

 
 

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
Sammanträdet inleds kl. 19.00. 

 
NAMNUPPROP 

Vid namnuppropet är 12 ordinarie ledamöter närvarande. Kristian Aller, 

Marie Ekholm, Niklas Rajamäki, Hanna Segerström och Pamela Sjödahl 

har anmält förhinder. Niklas Rajamäki ersätts av Sarah Holmberg. Hanna 

Segerström ersätts av Dick Klingberg. Kristian Aller, Marie Ekholm och 

Pamela Sjödahl står utan ersättare. Sålunda är sammanlagt 14 ledamöter 

närvarande vid uppropet. 

 
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunfullmäktige konstareras vara lagligen sammankallat och beslutfört. 

 
PROTOKOLLJUSTERING 

Till protokolljusterare utses Dan Jansén och Bo-Yngve Karlsson. 

 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Anders Eriksson föreslår, understödd av Dick Klingberg, att kommunfull-

mäktige tar upp ett extra ärende vid dagens sammanträde angående kom-

munenkät om kommunstrukturreformen. Enligt 44 § 2 mom. kommunallag 

för landskapet Åland (ÅFS 1997:73) kan extra ärenden som ska beredas tas 

upp endast om fullmäktige enhälligt beslutar så. Då förslaget inte enhälligt 

omfattas av kommunfullmäktige tas inget extra ärende upp. 

 

Föredragningslistan godkänns oförändrad. 

_______________ 
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23 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

Till kommunfullmäktige har delgetts: 

1. Ålands kommunförbund deltar för att ge information om landskaps-

regeringens lagförslag om reform av kommunstrukturen på Åland 

inför kommunens behandling av remissvar. Syftet med tillfället är 

att ge fördjupad kunskap om lagförslaget och reformen samt att ge 

kommunens förtroendevalda en möjlighet att gemensamt diskutera 

frågan ingående för att ge färdkost åt kommunstyrelsen som sedan 

har att ge remissutlåtande i frågan senast 11.5.2018. 

2. Information och diskussion om alternativa förslag till kostnadsför-

delning för Kommunernas Socialtjänst (KST). 

 

BESLUT: 

Antecknas till kännedom. 

_______________ 
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24 § VÄGPLAN, GC-VÄG OCEANGRÄND - MÅLAR GABRIELS VÄG 

 

KST § 64/3.4.2018: 

DEAB konsult Ab/Dan Engblom har gjort upp ett förslag till vägplan för 

anläggandet av en GC-led längs Godbyvägen, från Målar-Gabriels väg till 

Oceangränd. Förslaget består av en projektbeskrivning, planritningar, 

längdprofiler och tvärprofiler. Förslag till vägplan, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – § 64 

   

GC-ledens sträckning är i enlighet med fastställd detalj- och delgeneralplan 

för centralorten. Placeringen är längs Godbyvägens västra sida. Från Målar-

Gabriels väg och 20 meter framåt är avståndet ca 1,0 meter från vägbanan 

och anläggs med vägräcke. Följande 170 meter anläggs ca 2,0 meter från 

vägbanan och sista biten anläggs ca 3,0 meter från vägbanan anpassat till 

detaljplan. Korsningsområdet Målar-Gabriels väg måste anpassas till GC-

ledens anslutning. GC-leden är 250 meter lång och planeras med en bredd 

av 2,75/3,0 meter, d.v.s. 2,75 meter beläggning med 0,125 meter stödremsa 

på var sida i liknelse med anslutande GC-led i söder. Leden är balanserad så 

att den ligger i ungefärlig nivå med Godbyvägen. 

 

Jomala kommun har för avsikt att förverkliga GC-leden med följande förut-

sättningar efter godkännande av Ålands landskapsregering: 

- Jomala kommun står för en naturinventering av området, vilket utförs 

under våren/sommaren 2018. 

- Jomala kommun står som byggherre för projektet och ombesörjer och 

bekostar ett framtida förverkligande av detsamma. 

- Jomala kommun ansöker om vägförrättning och står för samtliga kost-

nader inklusive vägförrättningskostnaderna. 

- Jomala kommun tar över ansvaret som väghållare efter avslutad vägför-

rättning. 

- Jomala kommun står för framtida underhållskostnader. 

 

Enligt 25 § landskapslagen om allmänna vägar i landskapet Åland (ÅFS 

1957:23) ska vederbörande kommuns fullmäktige höras innan landskapsre-

geringen fastställer planen. Det är dock inget som hindrar att kommunfull-

mäktige behandlar förslaget till vägplan innan landskapsregeringen har på-

börjat sin behandling av vägplanen. Om landskapsregeringen väsentligen 

ändrar vägplanen ska dock kommunfullmäktige höras innan vägplanen slut-

ligen fastställs av landskapsregeringen. 

 

Tekniska chefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att omfatta förutsättning-

arna och förslaget till vägplan för en GC-led längs Godbyvägen från Målar 

Gabriels väg till Oceangränd enligt handlingarna uppgjorda av DEAB kon-

sult Ab/Dan Engblom enligt Bilaga A. 
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Vidare beslutar kommunstyrelsen föreslå för fullmäktige att kommunen för 

vägplanen enligt Bilaga A till landskapsregeringen för fastställelse enligt 3 

kap. landskapslagen om allmänna vägar i landskapet Åland (ÅFS 1957:23). 

Jomala kommun har budgeterade medel för investeringen och övertar GC-

leden vid kommande vägförrättning samt står för framtida underhållskost-

nader. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att omfatta förutsättning-

arna och förslaget till vägplan för en GC-led längs Godbyvägen från Målar 

Gabriels väg till Oceangränd utgående från handlingarna uppgjorda av 

DEAB konsult Ab/Dan Engblom enligt Bilaga A. 

 

Vidare beslutar kommunstyrelsen föreslå för fullmäktige att kommunen för 

vägplanen enligt Bilaga A till landskapsregeringen för fastställelse enligt 3 

kap. landskapslagen om allmänna vägar i landskapet Åland (ÅFS 1957:23). 

Jomala kommun har budgeterade medel för investeringen och övertar GC-

leden vid kommande vägförrättning samt står för framtida underhållskost-

nader. 

 

--- 

Jäv: 

Kommunfullmäktiges ordförande Mika Nordberg anmäler godkänt jäv och 

deltar inte i ärendets behandling. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 24/17.4.2018: 

--- 

Jäv: 

Kommunfullmäktiges ordförande Mika Nordberg anmäler godkänt jäv och 

deltar inte i ärendets behandling. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsens förslag godkänns. 

_______________ 
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25 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

Sammanträdet avslutas kl. 22.20. 

 

Besvärsanvisning; enligt bilaga: 

 ./. Bilaga 1. 

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

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

der får besvär i detta protokoll inte anföras beträffande paragrafer: 23. 

 

 

KOMMUNALBESVÄR 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

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

nom kommunalbesvär på den grunden att 

1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 

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

3) beslutet annars strider mot lag. 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

22101 MARIEHAMN 

 

Paragrafer i protokollet: 22, 24. 

 

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

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

fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. 

 

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

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

19.4.2018. 
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FÖRVALTNINGSBESVÄR 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

22101 MARIEHAMN 

 

Paragrafer i protokollet: - 

 

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

 Besvärsskrift 

 

I besvärsskiften ska uppges 

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslut 

- motiveringarna till att beslutet bör ändras 

 

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

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

och postadress anges. 

 

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

kopia. 

 

Inlämnande av handlingarna 

 

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärs-

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

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

ut. 

 

Avgift 
 

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

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

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

framgång i ärendet.  

 

  


