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97 § 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 Roger Eriksson och Annika Hambrudd. 

 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan godkänns med följande tillägg: 

§ 119 Jomala Energi Ab bolagsstämma 30.5.2017, direktiv till ombud 

§ 120 Framtida kommunal samverkan 

_____________ 
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98 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

Till kommunstyrelsen har delgetts: 

1. Avstämning och diskussion med rektor om skolförvaltningen.   

2. Kvartalsrapport från Mariehamns stads socialförvaltning angående barn-

skyddet. 

3. Waldorf Åland r.f. yrkar på förlängd remisstid över förslaget till nytt 

landskapsandel då de som enda ersättande skola på Åland anser att de bör 

vara upptagna som remissinstans. 

4. Ålands landskapsregering beslöt 5.5.2017 att förlänga remisstiden för ytt-

rande över förslag till ändring av kommunstrukturen till 23.6.2017. 

5. Ålands landskapsregering kommer 16.5.2017 kl. 19.00 att hålla ett in-

formationstillfälle med anledning av den föreslagna kommunstrukturre-

formen. Tillfället kommer att hållas i auditoriet i Kyrkby högstadieskola. 

6. Folkhälsan på Åland r.f. har inkommit med en förfrågan om utökad ser-

vice vid familjerådgivningen i form av ledd stödgrupp för våldsutsatta 

kvinnor. I och med att Mariehamns stad som handhar Jomala kommuns 

barnskydd och Tallbacken även har andra planer på området inväntas 

Mariehamns stads svar innan kommunen ger någon respons på förfrågan. 

7. Patrik Lindahl och Fredrik Karlsson har för förvaltningscheferna hållit en 

kurs i agila arbetssätt. 

8. Diskussion angående avverkning av del av Böjsas skog. 

 

BESLUT:  
Antecknas till kännedom.  

_______________ 
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99 § DETALJPLANEÄNDRING FÖR DEL AV KVARTER 42227 OCH 

GATA I PRESTGÅRDEN BY 

 

KST § 263/21.11.2016: 

Kommunfullmäktige beslöt genom § 65/30.08.2016 att genomföra ett mark-

inköp av fastigheten Granebo RNr: 8:3 (fastighetsbeteckning 170-422-8-3) 

för att möjliggöra byggandet av samlingshuset i Prestgården by. Köpet av 

mark är verkställt och en detaljplaneändring för en del av kvarter 42227 är 

nu nödvändig för att samlingshuset inte ska strida mot gällande detaljplan. 

 

Den del av kvarter 42227 som behöver ändras är för närvarande kvarters-

område för egnahemshus (BE) samt kvartersområde för förenade affärs- 

och bostadshus (BAV). Dessa behöver ändras till kvartersområde för all-

män byggnad (A). Karta över område inklusive gällande detaljplan, enligt 

bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 263 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar inleda detaljplaneändring för del av kvarter 

42227 i Prestgården by enligt Bilaga A och ger samtidigt planläggaren i 

uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplaneändring. Uppdraget ska priori-

teras. 

 

BESLUT:  
Kommundirektörens förslag godkänns.  

_____________ 

KST § 41/06.03.2017: 

Planläggare Åsa Mattsson har tagit fram ett förslag till detaljplaneändring 

för del av kvarter 42227, park- och gatuområde i Prestgården by jämte be-

skrivning av den 17 januari 2017 för att möjliggöra byggandet av samlings-

huset, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 41 

 

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 detaljplaneändring för 

del av kvarter 42227, park- och gatuområde i Prestgården by jämte beskriv-

ning av den 17 januari 2017 enligt Bilaga B och framlägger förslaget till 

allmänt påseende under 30 dagar. Kommunstyrelsen beslutar vidare att be-

gära in byggnämndens och teknisk chefs utlåtande över förslaget till detalj-
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planeändring för del av kvarter 42227, park- och gatuområde i Prestgården 

by jämte beskrivning av den 17 januari 2017. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 99/15.05.2017: 

Under utställningstiden 16.3.2017 – 18.4.2017 har inga anmärkningar in-

kommit. Byggnämnden samt teknisk chef har inkommit med utlåtande över 

förslaget till detaljplaneändring.  

 

Planläggaren har tagit del av utlåtanden från byggnämnden samt teknisk 

chef och avgett följande bemötande daterat 8.5.2017, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga C – KST § 99 

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar anta detaljplaneändring för del av kvarter 42227, 

park- och gatuområde i Prestgården by jämte beskrivning av den 17 januari 

2017 enligt Bilaga B med beaktande av de föreslagna ändringar som fram-

kommer av planläggarens bemötande enligt Bilaga C. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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100 § 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. 

_______________ 
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101 § FÖRHÖJD BYGGRÄTT FÖR FASTIGHETEN BJÖRKBACKA RNR 

3:35, ANHÅLLAN JOSEPHINE FELLMAN 

 

KST § 101/15.05.2017: 

Josephine Fellman genom Markus Fellman har 20.3.2017 inkommit med en 

anhållan om förhöjd byggrätt för fastigheten Björkbacka RNr 3:46 (fastig-

hetsbeteckning 170-436-3-35) i Österkalmare by. Sökanden önskar att 

byggrätten höjs från 160 m
2
 till 220m

2
 och att den del av fastigheten som 

kommunen ska ha till återvändsgränd styckas från fastigheten. Anhållan om 

förhöjd byggrätt, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 101 

 

Kommunens planläggare har inkommit med ett utlåtande över anhållan om 

förhöjd byggrätt för ovan nämnda fastighet. Planläggaren lyfter i sitt utlå-

tande fram att eftersom området till stor del är förverkligat enligt de bestäm-

melser som antagits i fastställda detaljplaner och eftersom bebyggelsen i områ-

det är småskalig bör även de sista oexploaterade tomterna bebyggas i enlighet 

med fastställd detaljplan. Att nu göra en ändring av byggrätten så att aktuell 

tomt får en byggrätt om 220 m
2
 skulle avvika ifrån rättviseprincipen och lika-

behandlingen mellan markägarna i området. Planläggaren förordar därmed inte 

att byggrätten ökas för fastigheten. Till den del anhållan gäller styckning av 

gata och gång- och cykelväg från fastigheten, förordar planläggaren begäran 

och kommunen bör anhålla om lantmäteriförrättning. Planläggarens utlåtande, 

enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 101 

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att inte godkänna anhållan för fastigheten 

Björkbacka RNr 3:46 (fastighetsbeteckning 170-436-3-35) i Österkalmare 

by till den del som rör förhöjd byggrätt enligt Bilaga A. Till den del av an-

hållan som rör styckning av gata och gång- och cykelväg från fastigheten 

Björkbacka RNr 3:46 beslutar kommunstyrelsen att ge tekniska förvalt-

ningen i uppdrag att anhålla om lantmäteriförrättning i enlighet med 50 § 

plan- och bygglagen (2008:102) för samtliga områden som framgår av Bi-

laga B. I och med att de berörda gatuområdena understiger 20 % av fastig-

heterna i fråga utgår ingen ersättning i enlighet med 60 § plan- och byggla-

gen. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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102 § DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN BORGS I RNR 2:71 I 

GÖLBY, ANHÅLLAN CHRISTOFFER GUSTAVSSON 

 

KST § 359/19.11.2012: 

Christoffer Gustavsson, ägare till fastigheten Borgs I RNr 2:71 i Gölby by 

har inkommit med en anhållan om detaljplanering av sin fastighet. Sökan-

den önskar planera området för småindustriverksamhet. Anhållan om de-

taljplanering, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A-KST § 359. 

 

Områdesarkitektkontoret har inkommit med ett utlåtande över anhållan om 

detaljplanering för ovan nämnda fastighet. Planeraren lyfter i sitt utlåtande 

fram att fastighetens norra del, enligt de av kommunstyrelsen antagna mål-

sättningarna för delgeneralplan för Gölby by, är anvisat som område där 

tätbebyggelse för bostadsändamål tillåts. Vidare konstateras att buller från 

Nya Nya Godbyvägen och från arbete på kringliggande åkermark kan vara 

en störande faktor samt att fastigheten berörs av kommunens byggnadsord-

ning § 55 gällande läget intill landsväg 1. Planerarens utlåtande, enligt bi-

laga: 

 ./. Bilaga B-KST § 359. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå anhållan med motivering som fram-

kommer i beredningen. 

 

BESLUT: 

Nina Danielsson föreslår, understödd av Peggy Smulter, att kommunstyrel-

sen beslutar godkänna anhållan om detaljplan för del av fastigheten Borgs I 

RNr 2:71 i Gölby by under förutsättning att sökanden åtar sig att stå för 

planläggningskostnaderna.  

 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att sökanden ska anhålla om godkän-

nande av planerare innan arbetet med planläggningen inleds. 

 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt omfatta Nina Danielssons förslag. 

_____________ 

KST § 235/22.09.2014: 

Sökanden har inkommit med en anhållan om godkännande av planerare för 

detaljplaneändring av fastigheten Borgs I RNr 2:71 i Gölby by. Sökanden 

anhåller om att arkitekten Tiina Holmberg godkänns som planerare. Anhål-

lan, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga C-KST § 235. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna arkitekten Tiina Holmberg som plane-

rare för detaljplaneändring av fastigheten Borgs I RNr 2:71 i Gölby by. 
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BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_____________ 

KST § 294/17.11.2014: 

Sökanden har inkommit med ett förslag till målsättningar för detaljplane-

ringen av fastigheten Borgs I RNr 2:71 i Gölby by, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga D – KST § 294. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_____________ 

KST § 109/01.06.2015: 

Sökanden har inkommit med ett reviderat förslag till målsättningar för de-

taljplaneringen av fastigheten Borgs I RNr 2:71 i Gölby by, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga E – KST § 109 

 

Sökanden har även inhämtat ett beslut från Ålands landskapsregering där en 

lösning för infarten till fastigheten tillförsäkras. Ålands landskapsregerings 

beslut, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga F – KST § 109 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa målsättningar för detaljplanen gällande 

fastigheten Borgs I RNr 2:71 (fastighetsnummer 170-410-2-71) i Gölby by 

enligt Bilaga E. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_____________ 

KST § 179/28.09.2015: 

Sökanden har inkommit med förslag till detaljplan för fastigheten Borgs I 

RNr 2:71 sammanställt av arkitekt Tiina Holmberg, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga G – KST § 179 

 

Arkitekt Tiina Holmberg och områdesarkitektkontoret har tillsammans tittat 

på förslaget till detaljplan för fastigheten och de har kommit fram till en 

lösning som alla parter kan omfatta. 

 

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 detaljplan för fastigheten Borgs I RNr 2:71 jämte be-

skrivning av den 22 september 2015 enligt Bilaga G. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 229/26.10.2015: 

Jomala kommun har genom annons i en lokaltidning 30.9.2015 och genom 

publicering på kommunens anslagstavla och webbplats kallat till ett samråd 

med berörda markägare rörande förslaget till detaljplan för fastigheten 

Borgs I RNr 2:71 i Gölby by jämte beskrivning av den 22 september 2015. I 

enlighet med 30 § plan- och bygglagen hölls ett samråd 14.10.2015 med be-

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

laga: 

 ./. Bilaga H – KST § 229 

 

Vid samrådet 14.10.2015 gavs även möjlighet för berörda markägare och 

intressenter att inkomma med skriftliga synpunkter fram tills 21.10.2015 kl. 

15.00. Med anledning av de synpunkter som inkom vid samrådet och fram 

tills 21.10.2015 har arkitekt och planläggare Tiina Holmberg upprättat en 

samrådsredogörelse där de inkomna synpunkterna bemöts. Samrådsredogö-

relse, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga I – KST § 229 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar omfatta planläggare Tiina Holmbergs samråds-

redogörelse enligt Bilaga I och framlägger förslaget till detaljplan för fas-

tigheten Borgs I RNr 2:71 i Gölby by jämte beskrivning av den 22 septem-

ber 2015 enligt Bilaga G till allmänt påseende under 30 dagar. Kommunsty-

relsen beslutar vidare att begära in plan- och byggnämndens utlåtande över 

förslaget till detaljplan för fastigheten Borgs I RNr 2:71 i Gölby by jämte 

beskrivning av den 22 september 2015. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

PBN § 116/25.11.2015: 

Inledningsvis kan konstateras att den utställda planen är felaktig vad gäller 

kartbilden. Skalan är ca 10 % fel. Detta måste anses utgöra ett väsentligt fel 

som påverkar hela detaljplanen. 

I planens ”ALLMÄNNA BESTÄMMELSER” saknas uppmaningen att 

”Strategi för dagvattenhantering i Jomala kommun” (KST 10.05.2010 § 

164) skall tillämpas på detaljplaneområdet. 
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Planens målsättningar anger bl.a. att skyddszoner skall planeras mot Nya 

Godbyvägen, bosättningar och åkermark. I planen finns anvisat ett skydds-

grönområde EP, mot Nya Godbyvägen, som är 15 meter brett i södra delen 

(ca 100 m) och 30 meter brett norrut (ca 300 m). Mot norr och öster finns 

ett parkområde PN med varierande bredd från 5 meter till 15 meter. På en 

sträcka av 180 meter är parkområdet endast ca 5 meter brett. Den bredden 

medger svårligen att skapa ett parkområde som skall planteras och bevaras i 

naturligt tillstånd med tät växtlighet. Planeområdet är för hårt exploaterat 

för att möjliggöra det skydd mot omgivningen som målsättningarna förut-

sätter. 

 

Planen anger en gata som löper från norr till söder. I söder slutar gatan vid 

följande markskifte, i norr ansluter den till vägen mot Ämnäs (nr 420) där 

denna ansluter till Nya Godbyvägen, ca 40 meter ifrån. Anslutningen är 

med sin närhet till Nya Godbyvägen (hastighetsbegränsning 90 km/h) syn-

nerligen trafikfarlig då ett trafikproblem i korsningen snabbt kan skapa köer 

med stopp ut på Nya Godbyvägen. Trafikbyrån vid Ålands landskapsrege-

ring har beviljat denna anslutning enligt nedanstående beslut: 
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Beslutet finns inte med i planeförslaget och borde införas som bilaga. För 

att uppfylla villkoren i detta anslutningstillstånd skall planen utvidgas att 

omfatta även de berörda markområdena söder om, ända till den tänkta an-

slutningen till Nya Godbyvägen.  

 

Vattenförsörjningen till planeområdet måste ske från Ålands Vatten Ab:s 

stamledning mot norra Åland. Den är belägen sydväst och väster om områ-

det på ett avstånd av, som närmast, ca 700 meter i Gölby by. 

 

Avloppsvattnet kan via en pumpstation ledas till Norra Ålands tryckav-

loppsledning som löper längs östra sidan av Nya Godbyvägen på ett avstånd 

av ca 100 meter från ES området. 

 

Förslag till villkor i markanvändningsavtalet: 

Exploatören anlägger och bekostar 

- avloppsledningsnät ø 160 med anslutningsbrunn 400/315 vid samtliga 

tomter. 

- pumpstation på ES området, dimensionerad för områdets behov. 

- anslutning av pumpstationen till Norra Ålands tryckavloppsledning. 

- vattenstamledningsnät ø 110 inom området med en anslutningsventil ø 

50 till var tomt. 

- anslutning av områdets vattenstamledningsnät till Ålands Vatten Ab:s 

stamledning mot norra Åland. Inkopplingspunkt och sträckning för en ø 

110 ledning planeras av exploatören. 

- gatan med vändplan enlig gatuklass 4 (uppsamlingsgata med tunga for-

don) och bärighetsklass E (tjällyftande grusmorän). Gatan är ca 440 me-

ter lång och förses med 6,0 meter (bredd) beläggning (asfalt) och gatu-

belysning i 8,0 meter högar stolpar med 40 meters mellanrum. Även den 

ca 200 m² stora vändplanen vid ES området beläggs. 

- plantering av PN området så att det erhåller tät växtlighet enligt planbe-

skrivningen. En gran och en björk per 35 m². 

- Dagvattenhanteringen inom området och utanför området så att den 

ordnas enligt ”Strategi för dagvattenhantering i Jomala kommun” och 

vattenlagen vad gäller nyttjande av utfallsdiken. Längs gatan rörläggs 

dagvattensystemet. 

 

Bygglov på området beviljas tidigast då vatten- och avloppssystemet är i 

drift och gatan anlagd så att den är klar för beläggning (allt grusmaterial 

skall vara påfört gatan). Park och trafikområden överlåts vederlagsfritt till 

kommunen då alla ovannämnda villkor är uppfyllda. 

 

Tekniska chefens förslag: 

Plan- och byggnämnden beslutar att till kommunstyrelsen framföra ovan 

anförda synpunkter som utlåtande över förslaget till detaljplan för fastighet-

en Borgs I RNr 2:71 i Gölby by jämte beskrivning av den 22 september 

2015. 
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Beslut: 

Tekniska chefens förslag godkändes. 

________ 

KST § 288/17.12.2015:  

Under utställningstiden 5.11.2015 – 4.12.2015 har tre stycken anmärkning-

ar inkommit. Dessutom har plan- och byggnämnden framfört sina syn-

punkter genom beslut § 116/25.11.2015. 

 

Planerare Tiina Holmberg har tagit del av anmärkningarna och avgett föl-

jande bemötande daterat 10.12.2015, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga J – KST § 288 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar omfatta planläggare Tiina Holmbergs bemö-

tande och de ändringsförslag som framförs enligt Bilaga J. Kommunstyrel-

sen beslutar vidare att ånyo framlägga förslaget till detaljplan för fastighet-

en Borgs I RNr 2:71 i Gölby by jämte beskrivning till allmänt påseende un-

der 30 dagar efter att planeraren har reviderat förslaget i enlighet med 

kommunstyrelsens beslut, då ändringarna i förslaget, framförallt justeringen 

av kartans skala, bedöms såsom väsentliga ändringar som kräver ett nytt ut-

ställande av planförslaget. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 20/15.02.2016: 

Under den andra utställningstiden 28.12.2015 – 28.1.2016 har ingen ny an-

märkning inkommit. Anmärkningar som inlämnades under den första ut-

ställningstiden (5.11.2015 – 4.12.2015) beaktas dock som inkomna under 

utställningstiden. Eftersom inga nya anmärkningar har inkommit har plane-

rare Tiina Holmberg inte sett någon anledning att förändra sitt bemötande 

enligt Bilaga J. Bemötandet kvarstår därmed oförändrat. 

 

Kommunstyrelsen har genom § 229/26.10.2015 samt med revidering ge-

nom § 288/17.12.2015 godkänt förslag till detaljplan för fastigheten Borgs I 

RNr 2:71 i Gölby by jämte beskrivning. Reviderat förslag till detaljplan för 

fastigheten Borgs I RNr 2:71 i Gölby by jämte beskrivning av den 21 de-

cember 2015, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga K – KST § 20 

 

För förverkligande av förslaget till detaljplaneändring bör markanvänd-

ningsavtal och föravtal ingås. 

 

Förslag till markanvändningsavtal, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga L – KST § 20 
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Förslag till föravtal, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga M – KST § 20 

 

Enligt 48 § Jomala kommuns förvaltningsstadga av 15.9.2015 äger kom-

munstyrelsen rätt att besluta om antagande av detaljplan och ändring av de-

taljplan inom delgeneralplanerade områden samt att godkänna markan-

vändningsavtal och föravtal i samband med antagande av detaljplaner och 

ändringar av detaljplaner inom delgeneralplanerade områden. Detaljplane-

förslaget som är aktuellt i detta ärende befinner sig inte inom delgeneralpla-

nerat område, varför det är kommunfullmäktige som äger rätt att besluta om 

eventuellt antagande av detaljplanen samt godkännande av markanvänd-

ningsavtal. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att anta detalj-

plan för fastigheten Borgs I RNr 2:71 i Gölby by jämte beskrivning av den 

21 december 2015 enligt Bilaga K. Vidare beslutar kommunstyrelsen att fö-

reslå för kommunfullmäktige att markanvändningsavtal enligt Bilaga L och 

föravtal enligt Bilaga M godkänns. Kommundirektören befullmäktigas att 

underteckna avtalen för kommunens räkning. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 23/01.03.2016: 

Roger Slotte föreslår, understödd av Anders Eriksson, att kommunfullmäk-

tige framför till Ålands landskapsregering att Jomala kommuns ståndpunkt 

är att fastigheten Borgs I RNr 2:71:s anslutning mot norr görs permanent 

samt att landsväg 40 inte förlängs. I övrigt godkänns kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Vid omröstning mellan kommunstyrelsens förslag och Roger Slottes förslag 

beslutar kommunfullmäktige med rösterna 8-8 omfatta kommunstyrelsens 

förslag, med anledning av att ordförandens röst avgör. 

 ./. Omröstningsprotokoll N – KFG § 23 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsens förslag godkänns. 

_____________ 

KST § 80/25.04.2016: 

Under besvärstiden har till Ålands förvaltningsdomstol inlämnats tre besvär 

gentemot kommunfullmäktiges beslut § 23/1.3.2016 att anta detaljplan för 

fastigheten Borgs I RNr 2:71 i Gölby by jämte beskrivning av den 21 de-

cember 2015. 

 

Ålands förvaltningsdomstol har inbegärt ett utlåtande gällande inkomna be-

svär som ska vara inlämnat senast 10.5.2016. 
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Inlämnade besvär, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga O – KST § 80 

 

Förslag till utlåtande, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga P – KST § 80  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att utlåtandet enligt Bilaga P ska inlämnas till 

Ålands förvaltningsdomstol och kommunstyrelsen befullmäktigar samtidigt 

kommundirektören att underteckna utlåtandet. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 102/15.05.2017: 

Ålands förvaltningsdomstol har 26.4.2017 tagit beslut i ärendet gällande be-

svär över kommunfullmäktiges beslut § 23/1.3.2016 att anta detaljplan för 

fastigheten Borgs I RNr 2:71 i Gölby by. Ålands förvaltningsdomstol beslöt 

upphäva kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. Ålands förvalt-

ningsdomstols beslut av 26.4.2017 (beslutsnummer: 20/2017), enligt bilaga: 

 ./. Bilaga Q – KST § 102 

 

Kommunstyrelsen behöver ta ställning till om besvär över Ålands förvalt-

ningsdomstols beslut ska lämnas in till högsta förvaltningsdomstolen. Be-

svärstiden går ut 26.5.2017. Om kommunstyrelsen beslutar att kommunen 

ska besvära sig till högsta förvaltningsdomstolen är det med tanke på be-

svärstiden lämpligt att befullmäktiga kommundirektören att utforma och 

underteckna besväret. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar ta ställning till huruvida ett besvär över Ålands 

förvaltningsdomstols beslut givet 26.4.2017 (beslutsnummer: 20/2017) ska 

lämnas in till högsta förvaltningsdomstolen. 

 

Tomas Boedeker föreslår, understödd av Annika Hambrudd, att kommun-

styrelsen beslutar lämna in besvär över Ålands förvaltningsdomstols beslut 

givet 26.4.2017 (beslutsnummer: 20/2017) till högsta förvaltningsdomsto-

len. Kommundirektören befullmäktigas att utforma och underteckna besvä-

ret. 

 

Carina Aaltonen föreslår, understödd av Peggy Eriksson, att kommunstyrel-

sen beslutar att inte lämna in besvär över Ålands förvaltningsdomstols be-

slut givet 26.4.2017 (beslutsnummer: 20/2017) och att detaljplanen bereds i 

sedvanlig ordning och att nödvändiga utredningar görs. 

 

BESLUT: 

Vid omröstning mellan Tomas Boedekers förslag och Carina Aaltonens för-

slag röstade Tomas Boedeker, Roger Eriksson, Annika Hambrudd, Suzanne 
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Milestad-Styrström och Harry Jansson för Tomas Boedekers förslag medan 

Carina Aaltonen och Peggy Eriksson röstade för Carina Aaltonens förslag. 

 

Kommunstyrelsen beslutar således godkänna Tomas Boedekers förslag. 

_______________ 
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103 § NAMNGIVNING AV VÄG I DALKARBY BY 

 

KST § 103/15.05.2017: 

Vägen som går mellan Godbyvägen och Nya Godbyvägen i Dalkarby by 

saknar formellt namn. För att underlätta för framtida verksamhet invid 

vägen finns behov av att namnge vägen. Karta över berörd väg och område, 

enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 103 

 

Enligt 48 § förvaltningsstadgan för Jomala kommun, fastställd av kommun-

fullmäktige genom § 5/31.01.2017, har kommunstyrelsen rätt att besluta om 

namngivning av vägar samt handha övrig övergripande hantering av adres-

systemet. 

 

I och med att Jomala kommuns tekniska chef Michael Lindbäck efter mer 

än 30 år i kommunens tjänst nu går i pension skulle ett lämpligt namn 

kunna vara Michaelsvägen. I Jomala kommun finns redan många vägar med 

personnamn så utgående från denna aspekt är förslaget även lämpligt.   

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar namnge vägen som framgår av Bilaga A till 

”Michaelsvägen”. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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104 § BOKSLUT 2016 

 

KST § 104/15.05.2017: 

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

”Om kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut gäller, utöver 

vad som bestämts i denna lag, i tillämpliga delar vad som stadgas i bokfö-

ringslagen (FFS 1336/1997)”. 

 

I enlighet med bokföringslagen ska bokslut uppgöras inom fyra månader ef-

ter räkenskapsperiodens utgång. 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 balansräkning och bilagor till dem samt en över-

sikt 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 § 104 

 

Ekonomichefen är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna bokslutet för 2016 samt underteckna 

handlingarna. Med anledning av resultatet och framtida investeringsbehov 

föreslår kommunstyrelsen att ett belopp om 2 000 000 euro reserveras för 

kommande investering 86112 Utbyggnadsprojekt skola, barn och fritid 

(d.v.s. Samlingshuset) samt att resterande överskott förs över till det fria 

egna kapitalet. 

 

Handlingarna överlämnas till revisorerna för slutrevision den 17-18 maj 

2017. 
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Kommunfullmäktige ska även besluta om eventuell ansvarsfrihet för de re-

dovisningsskyldiga. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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105 § FÖRFRÅGAN KRING UTVIDGAT SKOLSAMARBETE MED MA-

RIEHAMNS STAD, SÅHD 

 

KST § 78/03.04.2017: 

Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. (SÅHD) har 15.3.2017 inkommit med 

en förfrågan om Jomala kommun kan tänka sig att utöka antalet elever i 

Mariehamns stads skolor under hösten 2018. SÅHD:s förbundsstyrelse öns-

kar svar inom april månad. Förfrågan, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 78 

 

Det kan konstateras att Jomala kommun redan i dagsläget har ett omfat-

tande samarbete med Mariehamns stad och för närvarande går cirka 60 ele-

ver från kommunen i Strandnäs skola. Antalet av kommunens elever som 

går i Strandnäs skola förväntas även öka under de kommande åren för att 

2019 uppgå till 92 elever. Innan en eventuell utökning av samarbetet ens 

kan övervägas bör åtminstone utredas vilka områden i Jomala som är aktu-

ella och hur många elever det rör sig om. Det finns även fler aspekter kring 

det pedagogiska och praktiska konsekvenserna för elever att byta skoldi-

strikt mellan lågstadiet och högstadiet som närmare bör kartläggas innan ett 

eventuellt beslut i ärendet kan fattas. För Jomala kommuns del är det också 

oklart hur andra medlemskommuner i SÅHD ställer sig till olika alternativ 

att tillfälligt 2018 eller permanent minska elevantalet i Kyrkby högstadie-

skola för att undvika en eventuell utbyggnad.    

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att kalla in styrelsen i SÅHD till nästa samman-

träde 24.4.2017 för en diskussion och skolförvaltningen bör fram till dess ta 

fram behövligt beslutsunderlag och ekonomiska konsekvensbedömningar 

mellan olika alternativ. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

 

KST § 105/15.05.2017: 

Ekonomisk konsekvensbedömning, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 105 

 

Kommunstyrelsen och förbundsstyrelsen vid SÅHD har vid kommunstyrel-

sens sammanträde 24.4.2017 fört diskussioner kring en eventuell utvidg-

ning av samarbetsavtalet med Mariehamns stad för att undvika en utbygg-

nad av Kyrkby högstadieskola (KHS). Kommunstyrelsen gav vid mötet po-

sitivt besked om att en projektering av en utbyggnad vid KHS är nödvändig 

för att möta det kommande behovet och att en utvidgning av samarbetet 

med Mariehamns stad inte är aktuellt. 
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Skoldirektören förordar:  

Kommunstyrelsen meddelar förbundsstyrelsen vid SÅHD att man från 

Jomalas sida ser positivt på en framtida utbyggnad av KHS så att utrym-

mena motsvarar det behov som finns under överskådlig framtid.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar meddela förbundsstyrelsen vid SÅHD att man 

från Jomalas sida ser positivt på en framtida utbyggnad av KHS så att ut-

rymmena motsvarar det behov som finns under överskådlig framtid. En 

eventuell utbyggnad ska dock inte omfatta biblioteksutrymmen i och med 

att Jomala kommun kan förse SÅHD med dessa lokaler och tjänster.  

 

För att tillfälligt lösa utrymmesbristen ställer sig Jomala kommun även, om 

inte några andra alternativ anses lämpliga, positiva till att SÅHD och skol-

förvaltningen skickar ut en förfrågan ifall någon elev i årskurs 5 från 

Jomala kommun frivilligt kan tänka sig börja sin högstadieskolgång i Mari-

ehamns stad inom samarbetsavtalets ramar.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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106 § ANHÅLLAN OM UTÖKNING AV ANTALET ELEVASSISTENTER 
 

KST § 106/15.05.2017: 

Rektor Pia Axberg har 26.4.2017 inkommit med en begäran om utökad as-

sistentresurs i Vikingaåsens skola för tiden 14.8-31.12.2017 enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 106 

 

Efter att budgeten antogs för 2017 så har nya behov uppstått. Från hösten 

tillkommer bland annat en elev till skolan som enligt tidigare beräkningar 

skulle ha börjat i träningsundervisningen. Eftersom undervisningsgrupperna 

i årskurs 3 minskar från tre till två behöver även en elev extra stöd av ele-

vassistent för att klara sin skolgång. 

 

I dagsläget gör rektorn inte den bedömningen att denna utökning av elevas-

sistenter ryms inom budgeten för 2017. Kostnaden för detta arrangemang 

beräknas bli cirka 19 400 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. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna att ovan nämnda extra resurser i form 

av elevassistenter anställs på viss tid. De beräknade merkostnaderna om 

19 400 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: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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107 § RÄTTELSEYRKANDE MED ANLEDNING AV AVSLAG PÅ AN-

SÖKAN OM BIDRAG 

 

KST § 107/15.05.2017: 

Föräldrarna i klass 6A i Vikingaåsens skola har genom klassföräldern Ing-

vor Högman 30.3.2017 lämnat in ett rättelseyrkande på rektor Pia Axbergs 

tjänstemannabeslut från 27.03.2017 gällande avslag på ansökan om bidrag 

om 1 599 euro för transportkostnader vid klassresa, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 107 

 

Rektorn har motiverat avslaget med att det saknas pengar budgeterat för 

klassresor. Rektors tjänstemannabeslut, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 107 

 

Enligt skolstadgan punkt 9.19 Övriga skolresor kan kommunens fullmäk-

tige upptaga anslag som helt eller delvis täcker kostnaderna för lägerskolor, 

elevutbyte inom Norden och Europa, skolresor och dylikt. Dessa resor ord-

nas av skolan. 

 

Skolresan finns inte omnämnd i skolans arbetsplan och kan därför inte an-

ses som någonting som ska genomföras under skoltid. Klassresor som sker 

på föräldrarnas initiativ bör genomföras utanför skoltid. Personal som even-

tuellt blir ledig p.g.a. att eleverna är frånvarande ska användas som vikarie 

eller för motsvarande uppgifter.  

 

Skoldirektören förordar:  

För att en skolresa ska betraktas som ordnad av skolan så bör resan om-

nämnas i skolans arbetsplan. Eftersom så inte är fallet och budgetmedel för 

resan saknas föreslås att rättelseyrkandet förkastas.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar med hänvisning till det som framkommer ovan 

att rättelseyrkandet avslås och att rektorns tjänstemannabeslut av 27.3.2017 

vidhålls. Separata principer måste tas fram vad gäller dels planering av lä-

gerskola i arbetsplan och dels eventuell finansiering från Jomala kommun. 

 

Harry Jansson föreslår, understödd av Carina Aaltonen, att kommunstyrel-

sen beslutar ge ett bidrag om 1 599 euro för finansiering av klassresa för 

klass 6A i Vikingaåsens skola. Medlen tas från kommunstyrelsens disposit-

ionsmedel. Samtidigt konstateras att klassresan inte arrangeras av kommu-

nen eller att kommunen på annat sätt ansvarar för klassresan eftersom den 

inte finns omnämnd i skolans arbetsplan. 

 

BESLUT: 

Vid omröstning mellan kommundirektörens förslag och Harry Janssons för-

slag röstade Tomas Boedeker, Roger Eriksson, Suzanne Milestad-Styrström 

och Peggy Eriksson för kommundirektörens förslag medan Carina Aalto-
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nen, Annika Hambrudd och Harry Jansson röstade för Harry Janssons för-

slag. 

 

Kommunstyrelsen beslutar således godkänna kommundirektörens förslag. 

_______________ 
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108 § SKOLORNAS ARBETSPLANER FÖR LÄSÅRET 2017-2018 

 

KST § 108/15.05.2017:  

I grundskolelagen för landskapet Åland (ÅFS 1995:18) föreskrivs att varje 

skola årligen ska uppgöra en arbetsplan som baserar sig på läroplanen. Ar-

betsplanen ska godkännas av kommunstyrelsen och tillsändas landskapsre-

geringen för kännedom. I arbetsplanen ska finnas en närmare beskrivning 

över skolans verksamhet under det kommande läsåret.  

 

De framtagna planerna är uppdaterade, håller sig inom budgeterade ramar 

och uppfyller läroplanens föreskrifter och är dessutom innehållsrika, be-

skrivande och konkreta.  

 

Förslag till arbetsplan för Södersunda skola 2017-2018, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 108 

 

Förslag till arbetsplan för Vikingaåsens skola 2017-2018, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 108 

 

Skoldirektören förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna lågstadieskolornas arbetsplaner för 

läsåret 2017-2018 enligt Bilaga A och Bilaga B och översänder dem till 

Ålands landskapsregering för kännedom. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna lågstadieskolornas arbetsplaner för 

läsåret 2017-2018 enligt Bilaga A och Bilaga B och översänder dem till 

Ålands landskapsregering för kännedom. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 27  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 15.5.2017 kl. 16:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

109 § SKOLORNAS IKT-PLANER 2017-2018 

 

KST § 109/15.05.2017:  

En årlig IKT-plan ska uppgöras och bifogas skolornas arbetsplaner. Söder-

sunda och Vikingaåsens skola är uppkopplade till det gemensamma skolda-

tanätet som administreras av Södra Ålands Högstadiedistrikt k.f. De inläm-

nade förslagen till IKT-planer har klara målsättningar som är i över-

enstämmelse med distriktets IKT-strategi och som på ett konkret sätt be-

skriver vad skolorna ämnar satsa på under de kommande två läsåren. 

 

IKT-plan för Södersunda skola, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 109 

 

IKT-plan för Vikingaåsens skola, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 109 

 

I skolornas anskaffningsplaner finns förslag på inköp av IKT-utrustning. 

IKT-planen är inte bindande men ger en vägledning om vart skolan är på 

väg och vilka inköp som är att vänta. Anskaffningsplanerna är för 2018 – 

2020 och håller sig inom kommunens antagna verksamhets- och ekonomi-

plan 2017 – 2018. 

 

I samband med hanteringen av skolornas IKT-planer 2015 konstaterades att 

Jomala kommuns lågstadieskolor ligger under det åländska medeltalet för 

antalet elever per dator. Det åländska medeltalet 2014 var 1,8 elever per da-

tor, medan Vikingaåsens skolas medeltal var 4,51 elever per dator och Sö-

dersunda skolas medeltal var 2,22 elever per dator. Skolförvaltningen fick 

därför som uppdrag i budget att under 2016 se över den befintliga IT-

tekniska utrustningen och göra en långsiktig plan för uppdatering och av-

veckling av datorer och annan IT-teknisk hårdvara som brukas av elever 

och personal. Eftersom rektorn och vice rektorn var nya på sina poster 

fr.o.m. 1.8.2016 så var behovet av anskaffningar inte klart i samband med 

uppgörande av budget 2017 och ekonomiplan 2018-2019. 

 

I samband med budgetarbetet för 2018 kommer anslagen för inköp av IKT-

utrustning att ses över då de enligt rektorn och vice rektorn är för lågt till-

tagna. Ett behov finns att utöka anskaffningsplanerna under den kommande 

treårsperioden med 46 000 euro för Södersundas del och med 58 400 euro 

för Vikingaåsens del. 

 

Skoldirektören förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna lågstadieskolornas IKT-planer för 

läsåret 2017-2018 inklusive anskaffningsplaner för 2018-2020 enligt Bilaga 

A och Bilaga B. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna lågstadieskolornas IKT-planer för 

läsåret 2017-2018 inklusive anskaffningsplaner för 2018-2020 enligt Bilaga 
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A och Bilaga B. Frågan vad gäller utökade anslag för inköp av IKT-

utrustning ses över i budgetprocessen 2018. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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110 § KVALITETSKONTROLLER INOM ÄLDREOMSORGEN I 

JOMALA 

 

KST § 110/15.05.2017: 

Kommunstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde den 21 november 2016, i 

samband med genomförande av plan för intern kontroll 2016, att äldre-

omsorgsledaren ska inkomma med en rapport vilka kvalitetskontroller som 

utförs inom äldreomsorgen. 

 

I grunden för diskussionen låg Socialstyrelsens publikation om nationella 

kvalitetsindikatorer inom äldreomsorgen i Sverige. Indikatorer som används 

där är: undernäring, fall, trycksår, vård- och omsorg i livets slutskede, lä-

kemedel förskrivna och uthämtade från apotek. I landskapet Åland, där 

äldreomsorgen är en kommunal service och sjukvård hör under landskapet, 

utförs s.k. kontroller av olika utförare beroende på indikatorn. 

 

Allmänt 

Inledningsvis kan noteras att den av landskapsregeringen fastställda social-

vårdsplanen för 2016 – 2020 uppställer bl.a. följande mål för äldreomsor-

gen: 

 Minst 90 % av de personer som fyllt 75 år ska ha möjlighet att bo i eget 

hem. 

 

Enligt äldreomsorgens verksamhetsberättelse för 2016 fanns 241 personer i 

Jomala som fyllt 75 år och av dessa vårdades endast 18 personer i annat bo-

ende än i det egna hemmet. Således uppfylldes målsättningen då ca 92,5 % 

bodde hemma. 

  

Äldreomsorgen i Jomala har däremot inte utfört några kvalitetskontroller 

enligt Socialstyrelsens underlag. Äldreomsorgen i Jomala arbetar i sin hel-

het med både ett förebyggande och ett hälsofrämjande synsätt. Samtliga 

kommuninvånarna erbjuds det året de fyller 75 år möjlighet till hälsofräm-

jande hembesök som utförs tillsammans med en ergoterapeut från Ålands 

hälso- och sjukvård (ÅHS) och äldreomsorgsledaren från kommunen. Syftet 

med besöket är att implementera ett s.k. säkerhetstänk hos den äldre så att 

denne så länge som möjligt kan tryggt bo i sitt eget boende. Under besöket 

informeras om säkerhet i hemmet, kost och motion. En genomgång görs 

även av klientens sociala nätverk, eventuella sjukdomar och aktuella medi-

ciner. Vid besöket ges också en så heltäckande information om kommunens 

sociala service som möjligt. 

 

Ett kartläggande hembesök med samma hälsofrämjande synsätt görs även 

vid implementering av hemvård respektive närståendevård. Tillsammans 

med klienten och eventuellt anhöriga går man igenom klientens dagliga va-

nor och vad det finns för eventuella hinder i vardagen som man kan behöva 

hjälp med. Ånyo görs även en kartläggning av sociala nätverket och risker i 

hemmet. Vård- och serviceplan uppgörs också för samtliga klienter. 
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Avvikelser gällande medicinering (fel dosering) rapporteras alltid skriftligt 

till ÅHS. Avvikelserapport gällande fall i hemmet rapporteras skriftligt till 

äldreomsorgsledaren som följer upp ärendet under en tid. Vid återkom-

mande fallrapporter rörande samma klient bokas ett uppföljningsmöte med 

klienten där eventuellt annat boendealternativ diskuteras. För övrigt följer 

hemtjänstpersonalen dagligen upp klientens mående där bl.a. eventuell un-

dernäring kan konstateras i samråd med personal från ÅHS. 

 

RAI 

Elektronisk vårdtyngdsmätning med RAI är under införande i kommunen. 

Med hjälp av RAI följer man upp klientens vårdbehov per automatik med 

ett halvt års mellanrum. Uppföljningen innebär att man under tre påföljande 

dagar beaktar och kartlägger klientens mående och vanor både fysiskt, psy-

kiskt och socialt. Resultatet visar eventuella ändringar i vårdbehovet och 

ger en indikation om vilka resurser som krävs för att på bästa sätt stödja 

klintens fortsatta boende i det egna hemmet. 

 

Intern kontroll 

Ytterligare kontroller vad gäller risker och kvalitet inom äldreomsorgen 

kartläggs årligen genom en omfattande intern kontrollplan. Samtliga risker 

kartläggs i samråd med äldreomsorgsledare, socialchefen och ekonomen 

som samordnar kommunens interna kontroll. Riskernas sannolikhet konsta-

teras liksom följden av den sannolika risken om den uppstår. Högriskmo-

ment följs upp enligt plan som fastställs av kommunstyrelsen. 

 

Socialchefen förordar: 

Rapporten ovan antecknas till kommunstyrelsens kännedom. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar anteckna rapporten ovan till kännedom. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ge socialförvaltningen i uppdrag att 

bereda ett ärende vad gäller en eventuell upphandling inom området. 

 

I övrigt godkänns kommundirektörens förslag. 

_______________ 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 31  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 15.5.2017 kl. 16:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

111 § INITIATIV OM RÖKFRI ARBETSTID 

 

KST § 111/15.05.2017: 

Ett av sex kommunstyrelseledamöter undertecknat initiativ lämnades in vid 

kommunstyrelsens sammanträde 6.3.2017. I initiativet föreslås att Jomala 

kommun inför tobaksfri arbetstid senast 1.1.2018. Vad som dock kan näm-

nas är att initiativet endast behandlar tobaksrökning och inte någon annan 

form av tobaksanvändning. Initiativ, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 111 

 

Enligt 53 § förvaltningsstadgan för Jomala kommun, fastställd av kommun-

fullmäktige genom § 5/31.01.2017, ska ett skriftligt initiativ behandlas vid 

det kommunstyrelsesammanträde som följer närmast efter det att två måna-

der förflutits sedan det skriftliga initiativet inlämnades eller så ska förvalt-

ningen meddela orsak till att det skriftliga initiativet inte kunnat behandlas. 

 

Enligt 4 § tobakslagen (ÅFS 1978:52) är tobaksrökning förbjuden i utrym-

men och utomhusområden avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller 

annan verksamhet för barn samt för idrottsverksamhet. Det är även förbju-

det med tobaksrökning i allmänna utrymmen hos myndigheter. Ett eventu-

ellt införande av rökfri arbetstid utöver det lagstadgade behöver förankras 

både hos kommunens personal samt behandlas av arbetarskyddskommiss-

ionen. Det finns därmed anledning att initiativet utreds utförligt av kommu-

nens personalchef tillika arbetarskyddschef. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar ge personalchefen i uppdrag att utreda införan-

det av rökfri arbetstid senast 1.1.2018. Innan kommunstyrelsens nästa be-

handling av initiativet ska det först behandlas i arbetarskyddskommission-

en. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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112 § UTLÅTANDE ÖVER FÖRSLAG TILL LAG OM STATENS ÄM-

BETSVERK PÅ ÅLAND 

 

KST § 112/15.05.2017: 

Ålands landskapsregering kommer att avge yttrade till Finansministeriet i 

Finland över förslag till lagstiftning om genomförande av landskapsrefor-

men och omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsupp-

gifter. Med anledning av detta inbegär Ålands landskapsregering utlåtande 

av kommunerna över de delar som gäller förändrat huvudmannaskap för de 

uppgifter som idag utförs av lantbrukssekreterarna i kommunerna. De stat-

liga uppgifterna som idag utförs i kommunerna föreslås flyttas till Statens 

ämbetsverk på Åland från och med 2019. Hela lagförslaget om genomfö-

rande av landskapsreformen är mycket omfattande och över övriga delar av 

lagförslaget ankommer det på Ålands landskapsregering att avge utlåtande, 

det är inget som kommunen har möjlighet att sätta sig in i på detaljnivå. Ut-

låtandet ska vara inlämnat till Ålands landskapsregering senast 23.5.2017. 

Begäran om utlåtande med tillhörande material har skickats till kommunsty-

relsen per e-post 10.5.2017. 

 

Jomala kommun är huvudman i samarbetet för lantbruksadministrationen 

där Jomala kommun, Lemlands kommun, Kökars kommun, Sottunga kom-

mun, Kumlinge kommun och Brändö kommun ingår. Därutöver säljer även 

Jomala kommun tjänster till Mariehamns stad där två aktiva gårdar är be-

lägna. 

 

Vad som kan konstateras är att genom lagen om Statens ämbetsverk på 

Åland kommer lantbruksförvaltningen, från och med 2019, i sin helhet 

överföras till Statens ämbetsverk på Åland. Under de år som Jomala kom-

mun varit huvudman har samarbetet fungerat bra och det är med andra ord 

beklagligt att lantbruksförvaltningen försvinner från kommunen. Överfö-

ringen till Statens ämbetsverk kommer också innebära att Jomala kommuns 

jordbrukare inte längre kommer att ha lantbruksadministrationen i sin egen 

kommun och den närhet till beslutsfattandet och servicen som länge funnits 

försvinner därmed till viss del genom föreliggande lagförslag. Förslaget är 

tyvärr ännu en del av den ökade centraliseringen som just nu sker. För 

Jomala kommun medför förslaget att man utöver tjänstemännen under den 

gemensamma räddningsmyndigheten för Ålands landkommuner (RÅL) och 

tjänstemännen vid socialförvaltningen nu eventuellt även blir av med lant-

brukssekreteraren.  

 

Vad som dock kan konstateras är att Statens ämbetsverk på Åland redan 

idag utför uppgifter som hänförs till lantbruksförvaltningen såsom övervak-

ning av stöd för jordbrukare. IT-systemen som lantbrukssekreteraren an-

vänder sig av upprätthålls av den statliga myndigheten Landsbygdverket i 

Finland. Det är således ett logiskt steg att hela lantbruksförvaltningen ham-

nar under Statens ämbetsverk på Åland och förhoppningsvis minskar byrå-

kratin inom lantbruket när färre aktörer är inblandade i beslutsfattandet. 
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Avslutningsvis vill Jomala kommun lyfta fram att kommunen, oavsett hu-

vudmannaskap, har beredskap och lokaler för att inrymma alla lantbruks-

sekreterare på Åland. På detta sätt skulle närservicen förbättras jämfört med 

att alla lantbrukssekreterare flyttar till Statens ämbetsverk på Ålands lokaler 

i Mariehamns stad. Miljömässigt är även detta att föredra då avstånden och 

därmed körsträckorna för tjänstemännen och jordbrukarna blir kortare.    

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar inlämna det som framgår ovan såsom utlåtande 

till Ålands landskapsregering. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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113 § UTLÅTANDE ÖVER LAGFÖRSLAG OM ÄNDRING AV LAND-

SKAPSLAGEN OM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD (ÅFS 2011:114) 

 

KST § 113/15.05.2017: 

Ålands landskapsregering har tagit fram ett lagförslag om ändring av land-

skapslagen om hälso- och sjukvård (ÅFS 2011:114) och per e-post 4.4.2017 

inbegärt yttranden från bland annat Jomala kommun. Yttrandet till Ålands 

landskapsregering ska vara inlämnat senast 22.5.2017. Lagförslaget med 

tillhörande material har skickats till kommunstyrelsen per e-post 10.5.2017. 

 

Syftet med lagförslaget är att förkorta tiden på sjukhus för utskrivningsklara 

patienter som behöver insatser från den kommunalt finansierade sociala 

servicen. Förslaget minskar hur lång tid i förväg Ålands hälso- och sjukvård 

(ÅHS) behöver informera kommunerna om att en patient är utskrivnings-

klar och minskar även tiden för när kommunen blir betalningsskyldig mot 

ÅHS för en patient som är bedömd som utskrivningsklar. Den minskade ti-

den kan medföra problem för kommunen att hinna få till ett samarbete med 

ÅHS för att säkerställa att patienten får den vård den behöver efter utskriv-

ningen. En kortare tid för kommunen att förbereda sig för patientens ut-

skrivning kan medföra att kommunen inte hinner göra den vårdplanering 

som krävs och patienten, om än för en kortare tid, riskerar att hamna på fel 

vårdnivå. Om patienten endast behöver hemtjänst bör dock tiden om tre da-

gar räcka till för att säkerställa patientens fortsatta vård i kommunen. 

 

Det ska poängteras att i dagsläget är det inte ovanligt att ÅHS meddelar om 

utskrivning samma dag som patienten skrivs ut och omöjliggör för kommu-

nen att hinna vårdplanera. Föreliggande lagförslag förhindrar förhopp-

ningsvis ÅHS att meddela kommunen så sent som samma dag om utskriv-

ning. För patientens del blir utskrivningen och den efterföljande vård som 

kommunen tillhandahåller bättre om ÅHS tillsammans med kommunen 

hinner planera servicen genom vårdplanering. 

 

Ett potentiellt problem med lagförslaget gäller sådana patienter som vårdas 

inom psykiatrin för kroniska psykiska sjukdomar. Om en läkare i enlighet 

med den föreslagna 18a § bedömer att patienten är i ett sådant hälsotillstånd 

att denne inte behöver vård inom den slutna vården uppstår ett stort pro-

blem. Den specialistvård som patienten kräver finns inte utanför ÅHS. Att 

kommunen i det fallet skulle påföras betalningsansvaret samt vårdansvaret 

eftersom patienten är utskriven från ÅHS kan inte anses rimligt. Förhopp-

ningsvis uppkommer aldrig en situation där en sådan patient skrivs ut från 

ÅHS om patienten ifråga fortsättningsvis behöver sluten vård. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar inlämna det som framgår ovan såsom utlåtande 

till Ålands landskapsregering. 
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BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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114 § ANSÖKAN OM UTMÄRKELSETECKEN 

 

KST § 92/24.04.2017: 

Statens ämbetsverk på Åland har begärt förslag på personer som är förtjänta 

av de utmärkelsetecken som Republikens President beviljar på Finlands 

självständighetsdag 2017. Förslaget ska avse personer som utfört ett för-

tjänstfullt och långvarigt arbete (minst 10 år) inom sitt yrkesområde som 

anställd eller som förtroendevald inom den offentliga sektorn. Den primära 

utgångspunkten är de personliga meriterna, som ska ligga över genom-

snittsnivån och som personen i fråga ska ha gett bevis på genom egen yr-

kesskicklighet eller betydande samhälleliga uppgifter. En förutsättning är 

dessutom ett gott rykte och en vilja att ta emot utmärkelsetecknet. Enbart 

tjänste- och anställningsår är inte tillräcklig grund. 

 

Utmärkelsetecken ska inte föreslås för personer som under föregående sju-

årsperiod har fått ett utmärkelsetecken förlänat av Republikens President 

och inte heller för personer i pensionsålder, om inte synnerliga skäl finns. 

 

Förslagsställaren förbinder sig att för ordensförslag av högre rang (från 

riddartecknet och uppåt) betala lösenavgift för den föreslagnes del. Lösen-

avgifterna är mellan 480 euro och 1 900 euro beroende på rang. 

 

Förslagen ska vara Statens ämbetsverk på Åland tillhanda senast 31.5.2017. 

 

Trots en förfrågan till samtliga förvaltningschefer i Jomala kommun har 

ingen inkommit med ett förslag vad gäller eventuella personer som förtjänar 

utmärkelsetecken. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar om eventuellt förslag på person som förtjänar 

utmärkelsetecken.  

 

BESLUT:  
Ärendet återremitteras.  

_______________ 

KST § 114/15.05.2017: 

En påminnelse har 25.4.2017 skickats till samtliga förvaltningschefer för att 

försöka finna någon som förtjänar förtjänsttecken. Idrottsanläggningsskö-

tare Stefan Mattsson har lyfts fram som en person som förtjänar utmärkelse-

tecken.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå idrottsanläggningsskötare Stefan 

Mattsson som person som förtjänar utmärkelsetecken. En motivering upp-

rättas separat av fritidsförvaltningen. 
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BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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115 § STIPENDIER 2017 

 

KST § 115/15.05.2017: 

Kommunstyrelsen har 27.3.2017 lediganslagit de två kommunala stipendi-

erna á 250 euro som inrättats. Sista ansökningsdag var 2.5.2017. Inom utsatt 

tid har följande ansökningar inkommit: 

 

1. Angelica Schåman (ämneslärare, Göteborgs universitet). 

2. Emma Eriksson (förskollärare, Uppsala universitet). 

3. Isac Holmström (maskin- och byggnadsteknik, Aalto-universtitetet). 

4. Kristoffer Vördgren (affärsjuridik, Linköpings universitet). 

5. Andreas Sarling (beteendevetenskap, Mittuniversitetet). 

6. Elsa Jansson (lärare med inriktning mot årskurs 4-6, Uppsala universi-

tet). 

7. Celinda Nordqvist (politik, internationella relationer och sociologi, 

University College Dublin). 

8. Ivar Josefsson (miljö- och konfliktanalys, Aarhus universitet). 

9. Linda Virta (lågstadielärare, Grossmont College). 

 

Kvalificerad att söka de kommunala stipendierna, enligt de av fullmäktige 

genom § 65/21.9.2004 antagna reglerna, är studeranden som har bedrivit 

studier under minst två terminer vid sin nuvarande läroanstalt och vars stu-

dier beräknas fortgå ytterligare minst två terminer, innevarande termin in-

räknad. Gällande hemort stadgas att sökanden ska ha Jomala kommun som 

hemort under ansökningsåret och de två föregående kalenderåren dock så 

att studeranden som bytt hemort till studieorten ska ha haft Jomala kommun 

som hemort vid studiernas påbörjande och de två föregående kalenderåren. 

Vidare ska till ansökan följande handlingar bifogas: 

- utredning över att studerandes hemort är Jomala kommun eller var 

Jomala kommun när studierna började, 

- utredning över studieprestationerna, 

-  övriga utredningar och intyg sökanden önskar åberopa. 

 

Med hänvisning till ovan anförda kvalificeringskrav kan konstateras att 

samtliga sökande uppfyller kvalificeringskraven. Av de sökanden som upp-

fyller kvalificeringskraven ska sedan ett val göras. Enligt regelverket för ut-

delning av kommunala stipendier i Jomala kommun ska vid val av stipen-

diat sökandens studieresultat i relation till ifrågavarande utbildningsnivå i 

första hand beaktas och i andra hand ska beaktas sökandens ekonomiska 

och sociala situation.  

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att till stipendiater för 2017 utse Kristoffer 

Vördgren som studerar affärsjuridik vid Linköpings universitet och Ange-

lica Schåman som studerar till ämneslärare vid Göteborgs universitet, då 

dessa studerandes utbildningsnivå och betyg är högre än övriga sökanden 

som uppfyller kvalifikationskraven. Ett belopp om 250 euro utbetalas till 

vardera stipendiat. 
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--- 

Jäv: 

Kommunstyrelsens ordförande Harry Jansson anmäler godkänt jäv och del-

tar inte i ärendets behandling. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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116 § FASTIGHETS AB JOMALABOSTÄDER BOLAGSSTÄMMA 

29.5.2017, DIREKTIV TILL OMBUD 

 

KST § 116/15.05.2017: 

Fastighets Ab Jomalabostäder har kallat till ordinarie bolagsstämma 

29.5.2017 kl. 12.00 vid kommunkansliet i Jomala. Vid stämman behandlas 

sedvanliga ärenden såsom bland annat bokslut och verksamhetsberättelse 

för 2016 samt revisionsberättelsen, ansvarsfrihet, arvoden, val av styrelse, 

val av revisorer m.m. Bolagets resultat för 2016 var 13 761,72 euro 

(16 699,81 euro 2015). 

 

I bolagets styrelse sitter Carina Aaltonen (ordf.), Markus Metsola och Dick 

Klingberg. Revisor är Magnus Lundberg. Disponent och VD för bolaget är 

Magnus Nordin. Jomala kommuns ombud i Fastighets Ab Jomalabostäder 

är Siv Ekström, Anders Eriksson och Roger Slotte. 

 

Kallelsen till Fastighets Ab Jomalabostäders bolagsstämma med tillhörande 

handlingar har delgetts kommunstyrelsen per e-post 10.5.2017. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar om eventuella direktiv till ombuden. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar om följande direktiv till ombuden: 

- Till styrelsen förordas 

Carina Aaltonen, ordförande 

Dick Klingberg 

Markus Metsola. 

_______________ 
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117 § ÅLANDS VATTEN AB BOLAGSSTÄMMA 23.5.2017, DIREKTIV 

TILL OMBUD 

 

KST § 117/15.05.2017: 

Ålands Vatten Ab har kallat till bolagsstämma 23.5.2017 kl. 10.00 vid 

Alandica kultur & kongress i Mariehamn. I bolagets styrelse sitter Britt 

Lundberg (ordf.), Anders Karlsson (vice ordf.), Carl-Gustav Flink, Annsofi 

Joelsson, Linda Pussinen, Conny Rosenberg och Tommy Saarinen. Jomala 

kommun har inte några utsedda ombud. Jomala kommun äger 1 261 aktier 

av 11 258 aktier i Ålands Vatten Ab (11,20 %). Vid bolagsstämman ska be-

slutas om: 

 

1.  Val av ordförande för stämman. 

2.  Konstatera stämmans lagliga sammankallande och dess beslutförhet. 

3.  Val av två protokolljusterare. 

4.  Resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse för det 

gångna räkenskapsåret. 

5.  Revisorernas utlåtande efter företagen granskning.  

6.  Fastställande av bokslutet. 

7.  Åtgärd som föranleds av vinst eller förslust enligt den fastställda ba-

lansräkningen. 

8.  Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.  

9.  Eventuella åtgärder med anledning av styrelsens verksamhetsberättelse 

och revisorernas utlåtande. 

10.  Fastställa styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden. 

11.  Fastställa antalet styrelsemedlemmar. 

12.  Val av ordinarie styrelsemedlemmar och suppleanter. 

13.  Val av två revisorer av vilka åtminstone en ska vara av Centralhandels-

kammaren eller Handelskammaren godkänd. 

14.  Eventuella övriga till stämman hänskjutna ärenden. 

 

Kallelsen till Ålands vatten Ab:s bolagsstämma med tillhörande handlingar 

har delgetts kommunstyrelsen per e-post 10.5.2017. 

 

Bolagets resultat för 2016 var 167 834,69 euro (170 096,82 euro 2015). So-

liditeten uppgick till 40,9 % 2016 (45,9 % 2015). Under året har bolaget le-

vererat 2 095 411 m
3
 vatten, vilket är en ökning från föregående år med 1,1 

%. Jomala kommun har dock en minskad förbrukning med 3,3 %. Av den 

totala vattenkonsumtionen är Jomalas andel 18 %. Spillprocenten var 19,6 

% 2016, vilket är en minskning med 4,85 % jämfört med 2015.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar om att utse eventuellt ombud och ge eventuella 

direktiv. 
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BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar utse kommundirektör John Eriksson och kom-

munstyrelseordförande Harry Jansson till ombud vid Ålands Vatten Ab:s 

bolagsstämma 23.5.2017.  

 

Kommunstyrelsen beslutar om följande direktiv till ombudet: 

- Till styrelsen förordas 

Anders Karlsson jämte ersättare Bo-Yngve Karlsson. 

_______________ 
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118 § MISE FÖRBUNDSSTÄMMA 30.5.2017, DIREKTIV TILL OMBUD 

 

KST § 118/15.05.2017: 

Ålands miljöservice k.f. (Mise) har kallat till förbundsstämma 30.5.2017 kl. 

13.00 i Jomala kommunkansli. Ett informationsmöte hålls även inför stäm-

man 16.5.2017 kl. 09.30 vid Mises kontor på Fabriksgatan 8 i Mariehamn. 

Jomala kommuns ombud är Harry Jansson och Carina Aaltonen med Den-

nis Jansson och Annika Hambrudd som ersättare.  

 

Vid bolagsstämman ska utöver sedvanliga ärenden – såsom bland annat be-

slut om fastställande av bokslutet för 2016 samt revisionsberättelsen, an-

svarsfrihet m.m. – föreslås även en ny avskrivningsplan. Val av styrelse 

finns inte med på agendan. Kallelsen till Mises förbundsstämma med tillhö-

rande handlingar har delgetts kommunstyrelsen per e-post 10.5.2017. 

 

Mises resultat för 2016 var - 62 410,09 euro (97 163,01 euro 2015), vilket 

är 102 410,09 euro sämre än budgeterat. Den främsta orsaken till det dåliga 

resultatet är en väsentlig budgetöverskridning om 134 375,72 euro eller 

cirka 11 % vad gäller verksamhetens kostnader. I och med att denna bud-

getöverskridning inte synts i de budgetuppföljningar som Mise under 2016 

skickat till medlemskommunerna måste budgetöverskridningen anses oac-

ceptabel speciellt då de likvida medlen minskat från 276 758,96 euro till 

79 355,62 euro under 2016. För att Mise ska kunna uppnå sitt långsiktiga 

mål att det egna kapitalet ska vara positivt 2017 och renhållningsavgifterna 

sänkas 2018 samt de tidigare kapitalinsatserna ska kunna återbetalas till 

medlemskommunerna måste en striktare budgetdisciplin tillämpas. Det är 

även väsentligt att Mises styrelse och medlemskommunerna får tidig och 

tydlig information kring liknande budgetöverskridningar framöver och att 

tilläggsmedel vid behov äskas. Med tanke på det omfattande förändringsar-

bete som sker för att anpassa Mises verksamhet samt avfallssystemet till ny 

lagstiftning och avfallsplanen är det också väsentligt att prioriteringar sker 

mellan åtgärder och att mindre viktiga evenemang eller projekt bortpriorite-

ras.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar ge följande direktiv till ombuden: 

1. Mise ska omgående se över verksamhetens kostnader och enbart priori-

tera åtgärder som krävs för att uppfylla ny lagstiftning och avfallsplanen 

samt enbart begränsad behövlig information till invånare. Alla mindre vik-

tiga evenemang eller projekt ska bortprioriteras. 

2. Mise ska med anledning av revisionsprotokollet och annars till nästa för-

bundsstämma återkomma med en utredning och förklaring kring hur den in-

terna kontrollen kan förbättras samt hur en budgetöverskridning om 134 

375,72 euro eller cirka 11 % har kunnat inträffa utan att tilläggsmedel äs-

kats.  
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    Protokolljustering:    

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 45  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 15.5.2017 kl. 16:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

119 § JOMALA ENERGI AB BOLAGSSTÄMMA 30.5.2017, DIREKTIV 

TILL OMBUD 

 

KST § 119/15.05.2017: 

Jomala Energi Ab har kallat till ordinarie bolagsstämma 30.5.2017 kl. 12.00 

vid kommunkansliet i Jomala. Vid stämman behandlas sedvanliga ärenden 

såsom bland annat bokslut och verksamhetsberättelse för 2016 samt revis-

ionsberättelsen, ansvarsfrihet, arvoden, val av styrelse, val av revisorer 

m.m. Bolagets resultat för 2016 var 71,30 euro (- 12,84 euro 2015).  

 

I bolagets styrelse sitter Siv Ekström (ordf.), Glenn Koskinen och Anna 

Nordlund-Gustafsson. Revisor är Magnus Lundberg. Jomala kommuns om-

bud i Jomala Energi Ab är Markus Metsola, Stig-Göran Nyman och Peggy 

Eriksson. 

 

Kallelsen till Jomala Energi Ab:s bolagsstämma med tillhörande handlingar 

har delgetts kommunstyrelsen per e-post 11.5.2017. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar om eventuella direktiv till ombuden. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar om följande direktiv till ombuden: 

- Till styrelsen förordas 

Siv Ekström, ordförande 

Glenn Koskinen 

Anna Nordlund-Gustafsson. 

_______________ 
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120 § FRAMTIDA KOMMUNAL SAMVERKAN 

 

KST § 120/15.05.2017: 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 9.5.2017 framfördes att Jomala 

kommun bör bjuda in medlemskommunerna i Södra Ålands 

högstadiedistrikt k.f. (SÅHD) för att diskutera kommunalförbundets framtid 

och utbyggnadsplaner för KHS i ljuset av den kommunstrukturreform som 

Ålands landskapsregering har föreslagit. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar bjuda in presidierna samt 

kommunfullmäktigeledamöter i SÅHD:s medlemskommuner för att 

diskutera kommunalförbundets framtid och utbyggnadsplaner för KHS i 

ljuset av den kommunstrukturreform som Ålands landskapsregering har 

föreslagit. 

 

Diskussionstillfället hålls i auditoriet i Kyrkby högstadieskola 29.5.2017 kl. 

19.00. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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121 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

Sammanträdet avslutas kl. 21.00. 

 

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: 98, 100, 102, 104, 105, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 

120. 

 

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

110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet: 97, 101, 103, 106, 108, 109, 115. 

 

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 

22151 JOMALA 

 

Paragrafer i protokollet: 97, 101, 103, 106, 108, 109, 115. 

 

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 

22101 MARIEHAMN 

E-post: aland.fd@om.fi 

 

Paragrafer i protokollet: 99, 107. 

 

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 18.5.2017. 

 

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.  
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    Protokolljustering:    

FÖRVALTNINGSBESVÄR 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

22101 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 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.  
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BESVÄR TILL MARKNADSDOMSTOLEN 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

Besvärsmyndighet är: 

 

Marknadsdomstolen 

Banbyggarvägen 5 

FI-00520 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 

94 § i lagen om offentlig upphandling (FFS 348/2007).  

 

Den som anför besvär ska motivera yrkandena, dvs. förklara på vilket sätt upphandlingsförfaran-

det 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 januari 2016, är rätte-

gångsavgiften för en enskild i marknadsdomstolen 500 euro. 
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