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    Protokolljustering:    

1 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 

 

 
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
Sammanträdet öppnas kl. 19.00 av Roger Slotte, den kommunfullmäktige-

ledamot som längst innehaft ett kommunfullmäktigeuppdrag i kommunen, 

och han leder ordet tills ordförande och vice ordförande har valts för kom-

munfullmäktige. 

 
NAMNUPPROP 

Vid namnuppropet är 14 ordinarie ledamöter närvarande. Anders Eriksson, 

Niklas Rajamäki och Wille Valve har anmält förhinder. Anders Eriksson er-

sätts av Dick Klingberg. Niklas Rajamäki ersätts av Peik Enberg. Wille 

Valve ersätts av Sarah Holmberg. Sålunda är 17 ledamöter närvarande. 

 
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunfullmäktige konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört. 

 
PROTOKOLLJUSTERING 

Till protokolljusterare utses Fredrik Karlström och Dick Klingberg. Proto-

kolljustering sker 31.1.2017 vid kommunkansliet. 

 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan godkänns oförändrad. 

_____________ 
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    Protokolljustering:    

2 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

Till kommunfullmäktige har delgetts: 

1. Ålands landskapsregering har beslutat om följande landskapsandelar till 

Jomala kommun: 

 Allmän landskapsandel 

 Lanskapsandel för bibliotek, idrott, kultur, ungdomsverksamhet 

och medborgarinstitut 

 Landskapsandel för drift av grundskolor 

 Landskapsandel för socialvården 

 

BESLUT: 

Antecknas till kännedom. 

_______________ 
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    Protokolljustering:    

3 § VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE I KOMMUN-

FULLMÄKTIGE FÖR ÅR 2017 

 

KFG § 3/31.01.2017: 

I enlighet med 40 § i kommunallagen (ÅFS 1997:73) och 6 § i förvaltnings-

stadgan ska kommunfullmäktige vid sitt första sammanträde för året utse 

ordförande och vice ordförande. Kommunfullmäktige kan högst välja två 

vice ordförande, där en, om två väljs, ska utses till första vice ordförande 

och den andra till andra vice ordförande. 

 

BESLUT:  
Kommunfullmäktige utser enhälligt Mika Nordberg till ordförande och 

Fredrik Karlström till I vice ordförande.  

______________ 
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4 § ALLMÄNNA ANSLUTNINGSBESTÄMMELSER FÖR JOMALA 

KOMMUNS VATTEN- OCH AVLOPPSVERK, REVIDERING 

 

KST § 11/23.01.2017: 

”Allmänna anslutningsbestämmelser för Jomala kommuns vatten- och av-

loppsverk” är antagna av kommunfullmäktige i mars 1987 och ibruktagna i 

april samma år. Nu gällande bestämmelser, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 11 

 

Bestämmelserna bör revideras, främst gällande beskrivningen av verksam-

hetsområdena för vatten och avloppsverket. Tidigare preciserades områden 

med fastställda byggnadsplaner till de planeområden som fanns vid tid-

punkten, d.v.s. 1987. Dessa områden kan med fördel beskrivas som områ-

den med fastställda detaljplaner och inbegriper då alla planlagda områden 

inom kommunen. Dock finns detaljplanerade områden där planen anger att 

tomterna ska ha enskilda, enligt lagstiftningen godkända avloppslösningar. 

Dessa detaljplaner exkluderas i avloppsverkets verksamhetsområde. 

 

Avloppsverkets verksamhetsområde i glesbygd kan beskrivas som byggnad 

som ligger inom 100 meter från befintlig avloppsanläggning då det idag 

finns enkel teknik för enskilda fastigheter att pumpa in avloppsvatten i 

kommunens tryckavloppsledningar. Förslag till reviderade ”Allmänna an-

slutningsbestämmelser för Jomala kommuns vatten- och avloppsverk”, en-

ligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 11 

 

Teknisk chef är inkallad som sakkunnig. 

 

Tekniska chefen förordar: 

Kommunen beslutar att revidera ”Allmänna anslutningsbestämmelser för 

Jomala kommuns vatten- och avloppsverk” enligt Bilaga B. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunen beslutar föreslå för fullmäktige att nya allmänna anslutningsbe-

stämmelser för Jomala kommuns vatten- och avloppsverk enligt Bilaga B 

antas. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 4/31.01.2017: 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_____________ 
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5 § FÖRVALTNINGSSTADGA, ÄNDRING 

 

KST § 14/23.01.2017: 

Genom en ändring av arbetsavtalslagen (FFS 55/2001) möjliggörs nu för 

befattningar i arbetsavtalsförhållande att avtala om en prövotid som varar 

högst sex månader. Tidigare har detta varit begränsat till fyra månader för 

anställda i arbetsavtalsförhållande. 

 

Gällande förvaltningsstadgas formulering på området tillåter bara en prövo-

tid om högst fyra månader för arbetstagare. Det finns därför anledning att 

ändra förvaltningsstadgan för Jomala kommun så att det inom kommunen 

tillåts att tillämpa en prövotid om högst sex månader för arbetstagare, i en-

lighet med ovannämnda lagändring. Ändringen hindrar inte Jomala kom-

mun att tillämpa en kortare prövotid än sex månader om skäl därtill skulle 

finnas. 

 

Utöver ändringen av förvaltningsstadgan vad gäller prövotid för arbetsta-

gare finns även skäl att förtydliga förvaltningsstadgan på andra punkter som 

t.ex. kommunstyrelsens behörighet att fatta beslut om åtgärder och anta-

gande av planer för kommunens allmänna områden och gatuområden. 

Dessa ändringar behövs efter förvaltningsreformen 2016, där även tekniska 

förvaltningen flyttades till kommunstyrelsen. Förvaltningsstadgan bör också 

anpassas till redan gjorda förändringar vad gäller planläggning och nya 

tjänster.    

 

Förslag till ändrad förvaltningsstadga, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 14 

   

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för fullmäktige att förvaltningsstad-

gan för Jomala kommun ändras i enlighet med Bilaga A. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 5/31.01.2017: 

BESLUT:  

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt införa följande lydelse under 5 § i 

förvaltningsstadgan för Jomala kommun: ”Vid år som inte föregås av nyval 

utfärdas kallelse till kommunfullmäktiges första sammanträde av kommun-

fullmäktiges ordförande för det föregående året”. 

 

I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag. 
_____________ 
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6 § DELEGERINGSBESLUT, ÄNDRING 

 

KST § 15/23.01.2017: 

Genom kommunfullmäktiges beslut § 82/15.11.2016 förflyttades fritids-

hemsverksamheten från och med 1.1.2017 från socialförvaltningen till skol-

förvaltningen. På grund av detta finns behov av att ändra kommunfullmäk-

tiges delegeringsbeslut för att möjliggöra för tjänstemännen inom skolför-

valtningen att ta de nödvändiga beslut som krävs av dem efter ovannämnda 

förflyttning. Förslag till ändrat delegeringsbeslut, enligt bilaga: 

  ./. Bilaga A – KST § 15 

 

De föreslagna ändringarna innebär att skoldirektör beslutar om intagning av 

barn till Fritidshem Ugglan vid Strandnäs skola (villkor fastställda i samar-

betsavtalet med Mariehamns stad om fritidshemsplatser), rektor beslutar om 

intagning av barn till Fritidshem Humlan vid Vikingaåsens skola och vice 

rektor beslutar om intagning av barn till Fritidshem Södersunda vid Söder-

sunda skola. Ändringarna möjliggör också för skoldirektör att ingå avtal 

med andra kommuner om köp och försäljning av fritidshemsplatser, något 

som tidigare handhades av barnomsorgschefen.  

 

Barnomsorgschefen kommer i enlighet med ovannämnda beslut fortsätt-

ningsvis besluta om de avgifter som tas ut för fritidshemsverksamheten var-

efter kostnaderna för arbetet kommer att faktureras skolförvaltningen. Or-

saken till detta är att socialförvaltningen och inte skolförvaltningen har till-

gång till de nödvändiga dataprogram som krävs för att hantera avgifterna.  

 

I och med att ansökan till Fritidshem Ugglan vid Strandnäs skola kan göras 

i samband med inskrivning till skolan i slutet av februari är det nödvändigt 

att snarast möjligt anta ett ändrat delegeringsbeslut för att förhindra eventu-

ella problem vid inskrivningen för de barn inom Jomala kommun som har 

sin skolgång vid Strandnäs skola. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att ändra delegeringsbe-

slutet i enlighet med Bilaga A. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 6/31.01.2017: 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_____________ 
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7 § ARVODESSTADGA, ÄNDRING 

 

KST § 16/23.01.2017: 

Genom kommunfullmäktiges beslut § 99/15.12.2015 infördes årsarvode för 

kommunstyrelsens ledamöter om 750 euro per person. Enligt gällande ar-

vodesstadga utbetalas årsarvode en gång per år senast i januari månad för 

föregående år, förutom för kommunstyrelsens ordförande som enligt stad-

gan får årsarvodet utbetalt månadsvis till ett belopp som utgör 1/12 av års-

arvodets belopp. 

 

I praktiken har både kommunstyrelsens ordförande samt ledamöter fått års-

arvode utbetalt kvartalsvis till ett belopp som utgör 1/4 av årsarvodets be-

lopp i samband med resterande mötesarvoden för kvartalet för att inte skapa 

merarbete för kommunens tjänstemän. Förvaltningen har därför tagit fram 

ett förslag till ändring av arvodesstadgan så att den överensstämmer med 

förvaltningens rutiner för utbetalning av arvoden. Förslag till ändrad arvo-

desstadga, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 16 

 

Enligt gällande arvodesstadga utbetalas årsarvode för kommunfullmäktige-

orförande och byggnämndens ordförande senast i januari månad för föregå-

ende år, vilket också har skett i praktiken. Ändringen i stadgan kommer att 

medföra att årsarvoden för kommunfullmäktigeordförande, kommunstyrel-

seordförande, kommunstyrelseledamot och byggnämndens ordförande utbe-

talas kvartalsvis för närmast föregående kvartal senast i april, juli, oktober 

och januari månader till ett belopp som utgör 1/4 av årsarvodets belopp. 

Ändringen påverkar inte ordförande i den gemensamma räddningsnämnden 

som fortsättningsvis kommer att få sitt årsarvode utbetalt en gång per år 

senast i januari månad för föregående år. 

 

Sammantaget kan konstateras att om ändringen av arvodesstadgan görs 

minskar administrationen och så ökar transparensen för utbetalningar av ar-

voden i och med att flera utbetalningstidpunkter än tidigare blir samma.      

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att ändrad arvodestadga 

enligt Bilaga A antas och börjar gälla från 1.2.2017. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 7/31.01.2017: 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_____________ 
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8 § INDRAGNING AV BEFATTNINGAR SOM STÄDARE 

 

KST § 20/23.01.2017: 

Jomala kommun och Ålands Hälso- och sjukvård (ÅHS) ingick 17.8.2016 

ett nytt avtal vad gäller uthyrning av utrymmen för ÅHS rådgivning vid 

servicehuset Rönngården. Avtalet trädde i kraft 1.1.2017. I det nya avtalet 

handhar inte längre Jomala kommun städningen av utrymmet utan för det 

ansvarar nu hyresgästen. Det finns därför skäl att dra in befattningen som 

städare på 50 % av heltid för städning av ÅHS rådgivning vid servicehuset 

Rönngården i och med att befattningen inte längre behövs. Berörd personal 

har redan samtyckt och omplacerats till en annan befattning inom kommu-

nen. 

 

Personen som var anställd som städare på 20 % av heltid vid Jomala biblio-

tek sade upp sig på eget initiativ 2016. I enlighet med uppdrag i budget har 

städningen av Jomala bibliotek sedermera upphandlats och kommer fort-

sättningsvis att upphandlas. Det finns därmed också skäl att dra in befatt-

ningen som städare på 20 % av heltid för städning av Jomala bibliotek.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att en befattning som stä-

dare på 50 % av heltid vid tekniska förvaltningen och en befattning som 

städare på 20 % av heltid vid biblioteks- och kulturförvaltningen i Jomala 

kommun dras in. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 8/31.01.2017: 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_____________ 
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9 § MOTION ANGÅENDE GIFTFRIA DAGHEM I JOMALA KOM-

MUN 

 

KFG § 60/14.06.2016: 

Inför kommunfullmäktiges sammanträde har till ordföranden inlämnats en 

motion av Liberalerna med Pamela Sjödahl som första undertecknare. Av-

sikten med motionen är att skapa giftfria daghem i Jomala kommun. Under-

tecknarna föreslår att Jomala kommun genomför en giftinventering i de 

kommunala daghemmen och gruppfamiljedaghemmen, att Jomala kommun 

tar fram en handlingsplan med prioriterade åtgärder och riktlinjer för inköp 

samt utfasning av ohälsosamma material för de kommunala daghemmen 

samt att medel anslås för att på kort och lång sikt fasa ut material och saker 

som inte är hälsosamma i daghemsmiljön. Motion, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KFG § 60 

 

BESLUT: 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_____________ 

KST § 279/21.11.2016: 

Ålands Natur och Miljö utför för närvarande en giftinventering i kommu-

nens daghem och gruppfamiljedaghem. Föreningen har även meddelat att 

de under nästa år har möjlighet att åta sig uppdraget att ta fram en hand-

lingsplan med prioriterade åtgärder och riktlinjer för inköp samt utfasning 

av ohälsosamma material för de kommunala daghemmen. Arbetet skulle fi-

nansieras inom ramen för föreningens Agenda 21-medel. 

 

Socialchefen förordar: 

Att Jomala kommun anlitar Ålands Natur och Miljö för att under 2017 ta 

fram en handlingsplan med prioriterade åtgärder och riktlinjer för inköp 

samt utfasning av ohälsosamma material för de kommunala daghemmen 

samt att eventuella medel för att på kort och lång sikt fasa ut material som 

inte är hälsosamma i daghemsmiljön behandlas i budgetprocessen för 2018 

och framåt. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att Ålands Natur och Miljö 

anlitas för att under 2017 ta fram en handlingsplan med prioriterade åtgär-

der och riktlinjer för inköp samt utfasning av ohälsosamma material för de 

kommunala daghemmen samt att eventuella medel för att på kort och lång 

sikt fasa ut material som inte är hälsosamma i daghemsmiljön behandlas i 

budgetprocessen för 2018 och framåt. 

 

BESLUT:  
Kommundirektörens förslag godkänns.  

_____________ 
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KFG § 114/12.12.2016: 

BESLUT:  
Bo-Yngve Karlsson föreslår, understödd av Kristian Aller, att ärendet åter-

remitteras. Kommunfullmäktige beslutar enhälligt omfatta Bo-Yngve 

Karlssons förslag. 

_____________ 

KST § 24/23.01.2017: 

Det kan konstateras att i motionen angående giftfria daghem föreslås att 

Jomala kommun tar fram en handlingsplan med prioriterade åtgärder och 

riktlinjer för inköp samt utfasning av ohälsosamma material för de kommu-

nala daghemmen. Vidare föreslås att medel anslås för att på kort och lång 

sikt kunna fasa ut material som inte är hälsosamma i daghemsmiljön. 

 

Det förslag som kommunstyrelsen lyfte till kommunfullmäktige 12.12.2016 

var att en handlingsplan tas fram genom Ålands Natur och Miljö och att 

eventuella medel behandlas i budgetprocessen 2018 och framåt. Föreningen 

erbjöd sig ta fram handlingsplanen genom föreningens Agenda 21-medel 

och det skulle således inte inneburit någon kostnad för Jomala kommun. 

 

Att ta fram en handlingsplan är ett första steg för att i framtiden möjliggöra 

att Jomala kommuns daghem är giftfria. Åtgärder ute på daghemmen kom-

mer således ta vid när en eventuell handlingsplan är framtagen och kommu-

nen genom den har kännedom vilka åtgärder som behöver vidtas. 

 

Vad gäller eventuella riktlinjer för inköp av giftfritt byggmaterial och övrigt 

material för kommunens andra byggnader kan konstateras att inte ingår i 

motionens innehåll. Ifall inte ovan angivna förfaringssätt godkänns finns en 

risk att Jomala kommun går miste om att Ålands Natur och Miljö kostnads-

fritt tar fram en handlingsplan för giftfria daghem.  

 

Socialchefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Ålands Natur och 

Miljö anlitas för att under 2017 ta fram en handlingsplan med prioriterade 

åtgärder och riktlinjer för inköp samt utfasning av ohälsosamma material 

för de kommunala daghemmen samt att eventuella medel för att på kort och 

lång sikt fasa ut material som inte är hälsosamma i daghemsmiljön behand-

las i budgetprocessen för 2018 och framåt. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Ålands Natur och 

Miljö anlitas för att under 2017 ta fram en handlingsplan med prioriterade 

åtgärder och riktlinjer för inköp samt utfasning av ohälsosamma material 

för de kommunala daghemmen samt att eventuella medel för att på kort och 

lång sikt fasa ut material som inte är hälsosamma i daghemsmiljön, behand-

las i budgetprocessen för 2018 och framåt. Vad gäller miljövänliga bygg-

nadsmaterial ska denna fråga i stället hanteras separat vid varje nytt bygg-

nadsprojekt. 
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BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 9/31.01.2017: 

BESLUT:  

Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_____________ 
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10 § 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: 2, 10. 

 

 

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: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

 

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 

2.2.2017. 
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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 januari 2016, är rätte-

gångsavgiften i förvaltningsdomstolen 250 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltnings-

domstolen avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssö-

kanden har framgång i ärendet.  

 

  


