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34 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 

 

 
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
Sammanträdet öppnas kl. 19.00. 

 
NAMNUPPROP 

Vid namnuppropet är 11 ordinarie ledamöter närvarande. Fredrik Karl-

ström, Anders Eriksson, Tage Eriksson, Niklas Rajamäki, Roger Slotte och 

Wille Valve har anmält förhinder. Fredrik Karlström ersätts av Victoria 

Sundberg. Anders Eriksson ersätts av Dick Klingberg. Tage Eriksson ersätts 

av Ann Skogberg. Niklas Rajamäki ersätts av Björn Geelnard. Wille Valve 

ersätts av Sarah Holmberg. Roger Slotte står utan ersättare vid sammanträ-

det. Sålunda är sammanlagt 16 ledamöter närvarande vid uppropet. 

 
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunfullmäktige konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört. 

 
PROTOKOLLJUSTERING 

Till protokolljusterare utses Björn Geelnard och Hanna Segerström. 

 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan godkänns oförändrad. 

_____________ 

 

  



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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunfullmäktige 29.8.2017 kl. 19:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

35 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

Till kommunfullmäktige har delgetts: 

1. Mariehamns stad har genom stadsstyrelsens beslut § 228 av 10.8.2017 

beslutat meddela Ålands landskapsregering, Jomala kommun och Lemlands 

kommun sitt intresse för en fördjupad diskussion om kommunstruktur på 

södra Åland. 

2. Ålandsdelegationens utlåtande av 20.7.2017 över av lagtinget antagen 

landskapslag om en gemensam kommunal räddningsmyndighet och land-

skapslag om ändring av räddningslagen för landskapet Åland. 

3. Information om elektroniskt skattekort för förtroendevalda. 

 

BESLUT: 

Antecknas till kännedom. 

_______________ 

  



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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunfullmäktige 29.8.2017 kl. 19:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

36 § FÖRSÄLJNING AV EN DEL AV FASTIGHETEN SOLBERGET 

PARK OCH VÄG RNR 8:82 I VESTERKALMARE BY 

 

KST § 169/21.08.2017: 

Förvaltningen gavs i uppdrag av kommunstyrelsen genom § 

310/19.12.2016 att bereda en eventuell försäljning av ett ca 250 m
2
 outbru-

tet område från fastigheten Solberget Park och Väg RNr 8:82 i Vesterkal-

mare by (fastighetsbeteckning 170-431-8-82) till Boris och Ulla Lundgren. 

Försäljningen är en del av förverkligandet av förslaget till upphävande av 

detaljplan för del av parkområde, som bevaras i naturtillstånd i Vesterkal-

mare by jämte beskrivning av den 5 maj 2017 som varit utställd 26.5.2017-

26.6.2017. Upphävandet av detaljplanen görs med anledning av att en del 

av Lundgrens ladugård står på PN-område som ägs av Jomala kommun. 

Genom upphävande av detaljplanen kommer i stället fastställd delgeneral-

plan gälla och genom försäljning av marken kommer ladugården inte längre 

stå på kommunens mark. 

 

Det erbjudna priset uppgår till 15 euro/m
2
 eller totalt 3 750 euro. Det er-

bjudna priset 15 euro/m
2
 motsvarar det pris Jomala kommun både köpt och 

sålt liknande områden för tidigare. Förslag till köpebrev, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 169 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att cirka 250 m
2
 mark 

från fastigheten Solberget Park och Väg RNr 8:82 i Vesterkalmare by (fas-

tighetsbeteckning 170-431-8-82) säljs till Boris och Ulla Lundgren för pri-

set 15 euro/m
2 

eller totalt 3 750 euro. Föreslås även att kommundirektören 

befullmäktigas att slutligt utforma och ingå köpebrevet enligt Bilaga A. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 36/29.08.2017: 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_____________ 
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37 § KÖP/INLÖSEN AV BOSTADSLEGOTOMTER 

 

KST § 170/21.08.2017: 

Jomala kommun har för närvarande nio bostadstomter som utarrenderas i 

Ingby by. Villkoren för jordlegoavtalen och eventuella försäljningar fast-

slogs genom kommunfullmäktiges beslut § 117/26.08.1986 och kommun-

fullmäktiges beslut § 211/15.12.1992. Av ingågna bostadslegoavtal går inte 

att utläsa till vilket pris eller hur priset ska bestämmas ifall legotagaren vill 

köpa/lösa in bostadstomten. Det enda som framgår gällande denna situation 

är att i kommunfullmäktiges beslut § 117/26.08.1986  framgår att ”Legota-

garen är berättigad att lösa in tomten till gängse pris, som KST berättigas 

fastslå”.  

 

Med stöd av detta har kommunstyrelsen t.ex. genom beslut § 

422/29.10.2007 fastslagit att ett köp/inlösen av en av de aktuella tomterna 

får ske till priset 5,05 euro/m
2
 och genom kommunstyrelsens beslut § 

238/10.08.2009 fastställdes att ett köp/inlösen av en annan av de aktuella 

tomterna får ske till priset 4,20 euro/m
2
. De två olika priserna har tagits 

fram genom att direkt, utan indexjustering eller andra bedömningar rörande 

gängse pris, omräkna fastslagna marknadsvärdet 25 mark/m
2
 i kommun-

fullmäktiges beslut § 117/26.08.1986 till euro (d.v.s. cirka 4,20) och genom 

att omräkna det andra fastslagna marknadsvärdet 30 mark/m
2
 i kommun-

fullmäktiges beslut § 211/15.12.1992 till euro (d.v.s. cirka 5,05). 

 

Nu har frågan om eventuellt köp/inlösen av en av de bostadstomter kom-

munen utarrenderar aktualiserats igen. Med tanke på att de tidigare fast-

slagna priserna 4,20 euro/m
2
 och 5,05 euro/m

2
 uppenbart måste anses av-

vika från nuvarande gängse pris för bostadstomter i området och då tydliga 

bestämmelser för köp/inlösen för legotagaren saknas i jordlegoavtalen och 

tidigare beslut finns skäl för kommunfullmäktige att ånyo pröva frågan. 

Detta kan även ses i ljuset av att kommunfullmäktige genom beslut § 

54/22.08.2006 fastställde att en försäljning av motsvarande bostadstomter i 

området skulle ske till priset 11 euro/m2. Enligt 48 § i kommunens förvalt-

ningsstadga av 31.1.2017 får kommunstyrelsen endast besluta om försälj-

ning av tomter belägna på detaljplanerade områden ifall fullmäktige fast-

ställt de allmänna grunderna för en försäljning. 

 

Utöver själva frågan gällande vad som ska anses som gängse pris för de ak-

tuella bostadstomterna i Ingby by måste även likabehandlingsprincipen i 4 § 

förvaltningslagen (ÅFS 2008:9) beaktas både gällande tidigare beslut om 

köp/inlösen till vissa personer, övriga kommuninvånare och vad gäller fak-

tumet att det rör sig om allmänna medel. Tiden för hur länge aktuellt jord-

legoavtal varit i kraft och hur mycket som redan erlagts i legoavgifter bör 

även beaktas när gängse pris för köp/inlösen fastställs.    

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar, med hänvisning till det som framkommer ovan, 

föreslå för fullmäktige att priset för en legotagare att köpa/lösa in en bo-
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stadstomt i Ingby by ska fastställas till 12 euro/m
2
. En förutsättning för att 

få köpa/lösa in en bostadstomt till detta pris är att aktuellt jordlegoavtal va-

rit i kraft minst 15 år och att alla jordlegoavgifter är betalda.  

 

Kommunstyrelsen beslutar även föreslå för fullmäktige att kommundirektö-

ren befullmäktigas att upprätta och ingå alla eventuella köpe-

brev/inlösensavtal för kommunens räkning. 

 

Tomas Boedeker föreslår, understödd av Suzanne Milestad-Styrström, att 

kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att priset för en legotagare att 

köpa/lösa in en bostadstomt i Ingby by ska fastställas till 7,50 euro/m
2
. 

 

Harry Jansson föreslår, understödd av Roger Eriksson, att kommunstyrelsen 

föreslår för fullmäktige att priset för en legotagare att köpa/lösa in en bo-

stadstomt i Ingby by ska fastställas till 10 euro/m
2
. 

 

Vid omröstning mellan kommundirektörens förslag och Tomas Boedekers 

förslag röstade Carina Aaltonen, Roger Eriksson, Annika Hambrudd, Peggy 

Eriksson och Harry Jansson för kommundirektörens förslag medan Tomas 

Boedeker och Suzanne Milestad-Styrström röstade för Tomas Boedekers 

förslag. Kommunstyrelsen beslutar således omfatta kommundirektörens 

förslag. 

 

BESLUT: 

Vid omröstning mellan kommundirektörens förslag och Harry Janssons för-

slag röstade Carina Aaltonen, Tomas Boedeker, Roger Eriksson, Annika 

Hambrudd, Suzanne Milestad-Styrström, Peggy Eriksson och Harry Jans-

son för Harry Janssons förslag. Kommunstyrelsen beslutar således i enlig-

het med Harry Janssons förslag. 

 

I övrigt godkänns kommundirektörens förslag. 

_______________ 

KFG § 37/29.08.2017: 

BESLUT:  
Dennis Jansson föreslår, understödd av Dan Jansén, att priset för en legota-

gare att köpa/lösa in en bostadstomt i Ingby by ska fastställas till 7,50 

euro/m
2
 fram till och med 31.12.2018 och därefter till 10 euro/m

2
. Kom-

munfullmäktige beslutar enhälligt omfatta Dennis Janssons förslag. 

 

I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag. 

_____________ 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 6  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunfullmäktige 29.8.2017 kl. 19:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

38 § ÄNDRING AV KOMMUNINDELNINGEN OCH KOMMUNINDEL-

NINGSUTREDNING, FRAMSTÄLLNING TILL ÅLANDS LAND-

SKAPSREGERING 

 

KST § 171/21.08.2017: 

Ålands landskapsregering begärde 25.4.2017, med anledning av meddelan-

det till Ålands lagting (nr 4/2016-2017) om förslag till ny kommunstruktur, 

yttranden från Ålands kommuner. Avsikten är att den nya kommunstruk-

turen ska vara förverkligad från 2020. Kommunstyrelsen i Jomala har ge-

nom beslut § 150/19.06.2017 framfört att Jomala kommun inte förordar den 

föreslagna nya kommunstrukturen där Jomala, Lemland och Lumparland 

bildar den nya kommunen Sydöstra Åland och att Jomala kommun absolut 

inte förordar målsättningen att Mariehamns stad sedan i fas 2 ska införlivas 

i den nya sydöstra kommunen. Ifall avsikten är att den föreslagna nya 

kommunstrukturen ska utgå ifrån nuvarande kommunala samarbeten fram-

fördes även att det skulle vara mer naturligt att utgå ifrån Södra Ålands 

högstadiedistrikt k.f. (SÅHD) där även Hammarland och Eckerö ingår.  

 

Representanter för Jomala, Lumparland, Lemland, Hammarland och Eckerö 

har vid två tillfällen, 1.6.2017 och 21.6.2017, diskuterat möjligheterna till 

en eventuell frivillig kommunsammanslagning framom den tvingande 

kommunsammanslagning landskapsregeringen föreslagit. Jomala kommuns 

uppfattning är att det finns ett stöd för en kommunindelning där Jomala, 

Lumparland, Lemland, Hammarland och Eckerö bildar en ny kommun i 

stället för att lanskapsregeringens förslag genomdrivs med tvång. En kom-

munindelning där Jomala, Lumparland, Lemland, Hammarland och Eckerö 

bildar en ny kommun skulle främja ordnadet av service, förbättra levnads-

förhållandena för invånarna, förbättra verksamhetsmöjligheterna för näring-

arna, främja kommunernas funktionsförmåga och främja kostnadseffektivi-

tet. Som exempel kan ges mindre nyckelpersonsberoende, större möjlighet 

till specialisering för anställda, enhetlig planläggning, samlade upphand-

lingar, möjlighet till lägre avgifter då flera är med i finansieringen samt 

möjlighet till mer kostnadseffektiva enheter. 

 

Enligt 1 § 1 mom. 1 punkten i landskapslagen om tillämpning i landskapet 

Åland av vissa lagar om kommunindelning (ÅFS 1997:76) ska rikets kom-

munindelningslag (FFS 1196/1997) tillämpas på Åland med vissa undantag 

främst gällande behöriga myndigheter och sammanslagningsunderstöd. I 

enlighet med 4 § 1 mom. kommunindelningslagen ska en ändring av kom-

munindelningen verkställas ifall de berörda kommunernas fullmäktige ge-

mensamt föreslår en sådan ändring och detta inte strider mot förutsättning-

arna i 1 § och 3 § kommunindelningslagen. Ett ärende om ändring av kom-

munindelning kan även, enligt 6 § 1 mom. kommunindelningslagen, an-

hängiggöras genom att fullmäktige i en berörd kommun skickar en fram-

ställning till landskapsregeringen.  

 

Med anledning av omfattningen eller svårighetsgraden hos ett ärende som 

gäller ändring i kommunindelningen eller av någon annan grundad anled-
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ning kan landskapsregeringen, i enlighet med 8 § 1 mom. kommunindel-

ningslagen, bestämma att det ska verkställas en särskild utredning för vilken 

landskapsregeringen, efter att ha hört respektive kommuner, tillsätter en el-

ler flera kommunindelningsutredare. Kostnaderna för verkställande av ut-

redningen och för de kommunala folkomröstningar som landskapsregering-

en eventuellt förordnar betalas av landskapets medel. Ifall en framställning 

om ändring av kommunindelningen medför att antalet kommuner minskar 

ska de berörda kommunerna, enligt 3 b § landskapslagen om tillämpning i 

landskapet Åland av vissa lagar om kommunindelning (ÅFS 1997:76), er-

hålla ett sammanslagningsunderstöd om 131 euro per kommuninvånare ifall 

den nya kommunen har över 7 000 invånare. Detta stöd betalas sedan ut 

under 5 år utgående från procentsatserna 100 %, 80 %, 60 %, 40 % och 20 

%. Landskapsregeringen har även aviserat att stödnivåerna för samman-

slagningsunderstöd sannolikt sänks under processen att verkställa det tving-

ande förslaget till ny kommunstruktur på Åland. 

 

Med beaktande av fördelarna med en kommunindelning där Jomala, Lum-

parland, Lemland, Hammarland och Eckerö bildar en ny kommun framom 

landskapsregeringens tvingande förslag och möjligheten till högre samman-

slagningsunderstöd finns skäl för de berörda kommunerna att gemensamt, i 

enlighet med 4 § 1 mom. kommunindelningslagen, skicka en framställning 

till Ålands landskapsregering om förslag till ändrad kommunindelning. På 

detta sätt kan landskapsregeringen tillsätta en eller flera kommunindel-

ningsutredare och möjligheten till högre sammanslagningsunderstöd kvar-

står. Utgående från invånartalet 9 590 i de berörda kommunerna 31.12.2016 

skulle sammanslagningsunderstödet totalt uppgå till 3 768 870 euro 

(1 256 290 euro + 1 005 032 euro + 753 774 euro + 502 516 euro + 251 258 

euro). 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Jomala kommun ge-

mensamt med fullmäktige i de andra berörda kommunerna, i enlighet med 4 

§ 1 mom., 6 § 1 mom. och 8 § 1 mom. kommunindelningslagen, ska föreslå 

en kommunindelning där Jomala, Lumparland, Lemland, Hammarland och 

Eckerö bildar en ny kommun. Med anledning av omfattningen och svårig-

hetsgraden i ärendet bör landskapsregeringen före slutlig ställning kan tas, i 

enlighet med 8 § 1 mom. kommunindelningslagen, verkställa en särskild ut-

redning och tillsätta en eller flera kommunindelningsutredare. Dessa utre-

dare bör bland annat se på möjligheten till fortsatt regional representation 

utöver val till fullmäktige.   

 

Kommunstyrelsen beslutar även föreslå för fullmäktige att en förutsättning 

för att skicka in framställningen till landskapsregeringen är att ett samtycke 

inhämtats från fullmäktige i de berörda kommunerna Lumparland, Lem-

land, Hammarland och Eckerö. Det är med beaktande av den demokratiska 

rätten ytterst viktigt att samtliga berörda kommuner själva tar ställning i 

frågan. 

 



J O M A L A   K O M M U N  Sida 8  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunfullmäktige 29.8.2017 kl. 19:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

Peggy Eriksson föreslår att kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att 

inte gå vidare med en utredning om kommunsammanslagning utan är öppna 

för mera samarbete mellan kommunerna. Detta med hänsyn till vad de öv-

riga fullmäktige beslutat i sommar. Förslaget vinner inget understöd varför 

det förfaller. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

 

Peggy Eriksson reserverar sig mot beslutet. 

_______________ 

KFG § 38/29.08.2017: 

--- 

Jäv: 

Kommunfullmäktiges ordförande Mika Nordberg anmäler godkänt jäv och 

deltar inte i ärendets behandling. 

 

I enlighet med 16 § Jomala kommuns förvaltningsstadga välj Dennis Jans-

son till tillfällig ordförande för behandling av ärendet. 

 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_____________ 
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39 § 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.  

_____________ 
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    Protokolljustering:    

40 § GRUNDARBETE AV PARKERINGAR VID VIKINGAHALLEN, 

UPPHANDLING 

 

KST § 159/19.06.2017: 

Kommunen har genom öppet förfarande med annons i lokal tidning 

29.5.2017 begärt in anbud gällande grundarbete av parkeringar vid Viking-

ahallen. Anbudsförfrågan, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 159 

 

Vid anbudstidens utgång 13.6.2017 kl. 15.00 hade totalt två (2) association-

er inlämnat anbud i upphandlingen gällande grundarbete av parkeringar vid 

Vikingahallen. 

 

Vid öppningstillfället konstaterades att det lägsta anbudet på grundförbätt-

ringen håller sig inom budgeterade medel. Däremot finns inte medel för yt-

beläggning (separat anbud tillsammans med tekniska förvaltningen) på 

20 000 euro. Protokoll fört vid öppningstillfälle, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 159 

 

Fritidschefen 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 (39 850 euro exklu-

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

prenör och befullmäktigar samtidigt fritidschefen att ingå avtal för kommu-

nens räkning. 

 

Kommunstyrelsen beslutar även föreslå för fullmäktige att tilläggsmedel 

om 20 000 euro beviljas till investeringsanslaget 85111 Vikingahallens as-

faltering för att färdigställa projektet.  

 

Kommundirektörens 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 (39 850 euro exklu-

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

prenör och befullmäktigar samtidigt fritidschefen att ingå avtal för kommu-

nens räkning. 

 

Kommunstyrelsen beslutar även föreslå för fullmäktige att tilläggsmedel 

om 20 000 euro beviljas till investeringsanslaget 85111 Vikingahallens as-

faltering för att färdigställa projektet. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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KFG § 40/29.08.2017: 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_____________ 
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41 § REVIDERING AV FÖRVALTNINGSSTADGAN, DELTAGANDE I 

SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS OCH ELEKTRONISKT BESLUTS-

FÖRFARANDE 

 

KST § 172/21.08.2017: 

Genom en ändring av kommunallagen (ÅFS 1997:73) som trädde i kraft 

1.7.2017 ska i förvaltningsstadgan upptas bestämmelser i vilken utsträck-

ning ledamöter ska ha möjlighet att delta i organens sammanträden på di-

stans samt i vilken utsträckning andra organ än fullmäktige kan fatta beslut 

i ett elektroniskt beslutsförfarande. 

 

Vad gäller deltagande i sammanträden på distans finns för närvarande inte 

den tekniska utrustningen för att möjliggöra för ledamöter att delta vid 

sammanträden på distans. Dock föreslås i förslaget till ändrad förvaltnings-

stadga att ledamöter får delta i sammanträde på distans under förutsättning 

att teknisk utrustning och uppkoppling finns att tillgå. Därmed kan ledamö-

ter delta på distans om lämplig teknisk utrustning köps in. 

 

Gällande elektroniskt beslutsförfarande finns inga tekniska hinder att till-

lämpa ett sådant förfarande för kommunens organ. Ifall ett organ avser an-

vända sig av ett elektroniskt beslutsförfarande bör dock organet anta när-

mare riktlinjer och rutiner gällande detta. Dessa får dock inte strida mot vad 

som i förvaltningsstadgan är bestämt. Avslutningsvis kan nämnas att enligt 

lagen får inte kommunfullmäktige tillämpa ett elektroniskt beslutsförfa-

rande. 

 

Förslag till ändrad förvaltningsstadga, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 172 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att förvaltningsstadgan 

för Jomala kommun ändras i enlighet med Bilaga A. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 41/29.08.2017: 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_____________ 
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42 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

Sammanträdet avslutas kl. 19.40. 

 

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: 35, 38. 

 

 

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: 34, 36, 37, 39, 40, 41. 

 

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 

31.8.2017. 
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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.  

 

  


