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J O M A L A   K O M M U N Sida 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 5.6.2017 kl. 16:00

Protokolljustering:

122 § 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 Suzanne Milestad-Styrström och Carina Aalto-
nen.

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg:
§ 134 Åda Ab bolagsstämma 14.6.2017, direktiv till ombud
_____________



J O M A L A   K O M M U N Sida 2
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 5.6.2017 kl. 16:00

Protokolljustering:

123 § ANMÄLNINGSÄRENDEN

Till kommunstyrelsen har delgetts:
1. Avstämning och diskussion med teknisk chef om tekniska förvaltningen.
2. Kostpolicy för Oasen boende- och vårdcenter k.f. har delgetts samtliga
medlemskommuner.
3. Ålands omsorgsförbund k.f. (ÅOF) beslöt 27.4.2017 att initiera en över-
föring av specialfritidshemsverksamheten från ÅOF till Ålands högstadiedi-
strikt k.f.
4. Michael Lindbäck har skickat in ett stort tack till kommunstyrelsen över
att ha fått en väg i Jomala kommun uppkallad efter sig.
5. Ålands Vatten Ab har inkommit med vattenprover i Dalkarby träsk från
de senaste 10 åren samt redogörelse över det dike bolaget upprättat vid vat-
tenverket i Dalkarby träsk.
6. Ekonomichefen har sammanställt en budgetuppföljning i form av en ter-
tialrapport för Jomala kommun.
7. Kommundirektören har upprättat och inlämnat besvär till högsta förvalt-
ningsdomstolen över Ålands förvaltningsdomstols beslut nr 20/2017 av
26.4.2017 som upphävde kommunfullmäktiges beslut § 23/01.03.2016 att
anta detaljplan för fastigheten Borgs I RNr 2:71 i Gölby.
8. Ålands landskapsregering har 5.6.2017 inkommit med svar angående
möjligheter till att beviljas penningautomatmedel för byggnationen av sam-
lingshuset.

BESLUT:
Antecknas till kännedom.
_______________



J O M A L A   K O M M U N Sida 3
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 5.6.2017 kl. 16:00

Protokolljustering:

124 § KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 9.5.2017

KST § 124/05.06.2017:
I enlighet med bestämmelserna i 47 § i förvaltningsstadgan ska kommun-
styrelsen granska lagligheten av de beslut som fattats av kommunfullmäk-
tige samt tillse att fullmäktiges beslut verkställs.

Kommunfullmäktiges beslut från den 9 maj 2017, enligt bilaga:
./. Bilaga A – KST § 124

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkommit i laga ordning och att
de kan verkställas.

BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________



J O M A L A   K O M M U N Sida 4
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 5.6.2017 kl. 16:00

Protokolljustering:

125 § DETALJPLANEÄNDRING FÖR DEL AV KVARTER 42026 I
MÖCKELÖ BY, ANHÅLLAN EKLUNDS FASTIGHETER AB

KST § 125/05.06.2017:
Eklunds Fastigheter Ab har 28.4.2017 inkommit med en anhållan om de-
taljplaneändring av del av kvarter 42026 på fastigheten Norrgårds RNr 12:2
i Möckelö by (fastighetsbeteckning 170-420-12-2). Sökanden önskar att ex-
ploateringstalen höjs för tomt 2 (höjs till e=0,31) och 3 (höjs till e=0,27),
byggnadsytornas storlek justeras samt att möjlighet ges att bygga både rad-
hus och flerbostadshus i en och samma byggnad. Anhållan om detaljplane-
ändring, enligt bilaga:

./. Bilaga A – KST § 125

Kommunens planläggare har inkommit med ett utlåtande över anhållan om
detaljplanering för ovan nämnda kvarter. Planläggaren lyfter i sitt utlåtande
fram att sökt ändring motsvarar en ökad tillåten våningsyta om cirka 270 m2

för tomt 2 och för tomt 3 cirka 100 m2. Att justera byggnadsytorna så att
byggnaderna kan placeras enligt sökandes önskemål innebär att avståndet från
tomtgräns till byggnad blir cirka 2 m på tomt 2 och cirka 6,5 m på tomt 3 jäm-
fört med detaljplanens 14 m. Planläggaren föreslår därför i sitt utlåtande att
exploateringstalet ändras till e=0,3 för båda tomterna så att de har lika ex-
ploateringstal, att kvartersområdet för radhus och kopplade byggnader för bo-
stadsändamål förstoras söderut så att byggnadsytans och därmed byggnadens
avstånd till tomtgräns blir minst 6 m och så att markanvändningen ger möjlig-
het till att uppföra byggnader med en kombination av radhus och våningshus.
Samtidigt föreslås att tomtgränsen justeras så att tomternas storlek blir mer lika
varandra. Ändringarna medför inga större avvikelser i jämförelse med motsva-
rande tomter i kommunen. Planläggaren lyfter slutligen fram att kommunen
kan utföra detaljplaneändringen och i enlighet med kommunens planläggnings-
taxor innebär ändringarna att det kommer att handla om en större detaljplane-
ändring. Planläggarens utlåtande, enligt bilaga:

./. Bilaga B – KST § 125

Markägaren har per e-post godkänt de ändringar som planläggaren föreslår i
sitt utlåtande.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att markägaren åtar sig att
stå för planläggningskostnaderna, godkänna anhållan om detaljplaneändring
för del av kvarter 42026 på fastigheten Norrgårds RNr 12:2 (fastighetsbe-
teckning 170-420-12-2) i Möckelö by i enlighet med Bilaga B. Kommun-
styrelsen beslutar vidare att detaljplaneändringen görs av kommunens plan-
läggare.

BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________



J O M A L A   K O M M U N Sida 5
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 5.6.2017 kl. 16:00

Protokolljustering:

126 § KÖP AV EN DEL AV FASTIGHETEN BERGENS RNR 3:150 I ÖS-
TERKALMARE BY

KST § 126/05.06.2017:
Hans och Elinor Lundberg erbjuder Jomala kommun köp av en outbruten
del om cirka 2 000 m² av fastigheten Bergens RNr: 3:150 i Österkalmare by
(fastighetsbeteckning 170-436-3-150). Det erbjudna priset uppgår till 10
000 euro (5 euro/m²). Köpeobjektet utgör gatuområde enligt detaljplanen
för området och gatan är redan byggd. Ett utkast till köpebrev, enligt bilaga:

./. Bilaga A – KST § 126

I och med att ett eventuellt köp understiger 50 000 euro har kommunstyrel-
sen möjlighet och behörighet att utgående från budgeterade medel 2017 in-
köpa den outbrutna delen om cirka 2 000 m² av fastigheten Bergens RNr:
3:150 i Österkalmare by (fastighetsbeteckning 170-436-3-150) för 10 000
euro. Möjlighet att lösa in området utan ersättning, utgående från 60 § plan-
och bygglagen (ÅFS 2008:102), finns inte då det outbrutna gatuområdet
Hans och Elinor Lundberg äger överstiger 20 % av den mark ägarna har på
detaljplaneområdet i fråga.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ett köp av en outbruten del om cirka 2
000 m² av fastigheten Bergens RNr: 3:150 i Österkalmare by (fastighetsbe-
teckning 170-436-3-150) till ett pris om 10 000 euro. Kommunstyrelsen be-
slutar vidare befullmäktiga kommundirektören att slutligt utforma och ingå
köpebrev i enlighet med Bilaga A. Medel för köpet och andra kostnader i
samband med köpet tas från budgeterade medel 2017 om 50 000 euro för
markinköp (81101).

BESLUT:
Ärendet återremitteras.
_______________



J O M A L A   K O M M U N Sida 6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 5.6.2017 kl. 16:00

Protokolljustering:

127 § REVISIONSPROTOKOLL 17-18 MAJ 2017

KST § 127/05.06.2017:
Slutrevision av kommunens räkenskaper och förvaltning för 2016 har hållits
den 17 och 18 maj 2017 och revisorerna har överlämnat protokollet. Revis-
ionsprotokoll, enligt bilaga:

./. Bilaga A – KST § 127

Centralförvaltningens förslag till åtgärder angående de i revisionsprotokol-
let antecknade iakttagelserna och förslagen framkommer nedan:

Säkerställande av rutiner i samband med personalomsättning
Förvaltningen har redan i samband med intern kontrollen sett över rutinerna
vid personalomsättning och detta arbete kommer att utvecklas samt fort-
sätta. De senaste åren har Jomala kommun haft en omfattande personalom-
sättning vad gäller ledande tjänstemän främst p.g.a. pensioneringar. Arbetet
med att uppdatera tjänste- och arbetsbeskrivningar har slutförts och samti-
digt pågår ett arbete att varje ledande tjänsteman upprättar ärendekalendrar
och detaljerade beskrivningar kring olika arbetsmoment m.m. Under arbetet
har smärre brister uppmärksammats men överlag har personalväxlingarna
hittills gått bra.

Tjänstemannabeslut – standardisering av beslutsfattandet
Det finns en framtagen mall för tjänstemannabeslut och vissa ärendehante-
ringssystem inom främst socialförvaltningen och byggförvaltningen har
standardiserade mallar för tjänstemannabeslut. I och med att smärre brister
uppmärksammades vid revisionen har nu en genomgång med samtliga för-
valtningschefer genomförts. Om möjligt ska den framtagna mallen för
tjänstemannabeslut nu användas av alla. Alla anvisningar för rättelseyrkan-
den har även kontrollerats.

Uppdatering av officiella bokslutet, balansboken mot nya uppdaterade
anvisningar från bokföringsnämndens kommunsektion (2016)
Förvaltningen kommer att systematiskt gå igenom anvisningarna från bok-
föringsnämndens kommunsektion (2016) och uppdatera till bokslut 2017.

Specifikation till samtliga balanskonton
Ekonomikansliet kommer under året att utveckla balansspecifikationerna i
enlighet med revisorernas önskemål.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar anteckna revisionsprotokollet av den 17-18 maj
2017 till kännedom och beslutar att de i revisionsprotokollet framförda för-
slagen och iakttagelserna ska förverkligas i enlighet med de förslag som
framkommer ovan.



J O M A L A   K O M M U N Sida 7
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 5.6.2017 kl. 16:00

Protokolljustering:

BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________



J O M A L A   K O M M U N Sida 8
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 5.6.2017 kl. 16:00

Protokolljustering:

128 § KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG I BUDGET 2017, GÖRA
UPP EN HÅLLBARHETSPLAN FÖR JOMALA KOMMUN

KST § 128/05.06.2017:
Kommunfullmäktige gav i budget för 2017 förvaltningen i uppdrag att göra
upp en hållbarhetsplan för Jomala kommun. Ålands landskapsregering har
antagit en utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland och kommunen har
genom kommunstyrelsens beslut § 91/24.04.2017, som den första kommu-
nen, ställt sig bakom den samt utöver själva agendan även meddelat föl-
jande ytterligare åtgärder:
1. Jomala kommun avser minska CO2-utsläppen inom kommunens verk-
samhet. Som ett exempel eftersträvar kommunen, trots befolkningstillväxt
och utvidgad förvaltning, att inte öka antalet körda kilometer inom verk-
samheten.
2. Ökad förbrukning av energi från miljövänliga källor för drift av kommu-
nens verksamhet. I strävan efter detta upphörde under 2016 all uppvärm-
ning med olja vid kommunens fastigheter.
3. I den mån det är möjligt inom kommunens verksamhet använda sådant
material som minskar energiförbrukningen. Jomala kommun eftersträvar till
exempel att sänka elförbrukningen inom kommunen genom att installera
ledbelysning vid nyinstallationer och renoveringar.

Jomala kommun arbetar sedan 2013 med egna miljönyckeltal och konkreta
målsättningar som följs upp i budget och bokslut. Att ställa sig bakom ut-
vecklings- och hållbarhetsagendan för Åland var ytterligare ett steg mot att
bli en mer hållbar kommun. Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland
innehåller dock inte några konkreta målsättningar eller nyckeltal utan för att
ytterligare konkretisera hållbarhetsarbetet kommer Ålands landskapsrege-
ring att ta fram handlingsplaner inom olika områden. Dessa planer kommer
av allt att döma innehålla nyckeltal som kommunerna kan använda i sitt
eget hållbarhetsarbete. Det finns därför skäl att invänta dessa nyckeltal och
konkreta målsättningar innan kommunen fortsätter sitt hållbarhetsarbete och
tar fram en egen hållbarhetsplan.

Avslutningsvis bör nämnas att kommunstyrelsen även har beslutat, som ett
led i att bli en mer hållbar kommun, att ge förvaltningen i uppdrag att under
hösten anordna ett utbildningstillfälle i strategisk planering för hållbar ut-
veckling för Jomala kommuns tjänstemän och förtroendevalda.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att redogörelsen ovan an-
tecknas till kännedom och konstaterar samtidigt att Jomala kommun redan
ställt sig bakom Ålands landskapsregerings utvecklings- och hållbarhetsa-
genda för Åland. Frågan om ytterligare eventuella åtgärder och egna håll-
barhetsplaner kan ånyo behandlas när Ålands landskapsregering tagit fram
nya konkreta målsättningar och nyckeltal.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 5.6.2017 kl. 16:00

Protokolljustering:

BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________



J O M A L A   K O M M U N Sida 10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 5.6.2017 kl. 16:00

Protokolljustering:

129 § UPPHANDLING AV LÄROMEDEL TILL LÅGSTADIESKOLORNA

KST § 129/05.06.2017:
Kommunen har genom öppet förfarande med annons i lokal tidning
4.5.2017 begärt in anbud gällande inköp av läromedel till lågstadieskolorna.
Anbudsförfrågan, enligt bilaga:

./. Bilaga A – KST § 129

Vid anbudstidens utgång 29.5.2017 hade totalt en (1) association inlämnat
anbud i upphandlingen av läromedel till lågstadieskolorna. Vid öppnings-
tillfället 31.5.2017 konstaterades att Söderlunds Bok & Papper Ab inlämnat
ett godkänt anbud. Protokoll från öppningstillfälle, enligt bilaga:

./. Bilaga B – KST § 129

Vid öppningstillfället konstaterades samt föreslås att Söderlunds Bok &
Papper Ab:s anbud om 50 674,11 euro exkl. moms bör antas då detta är det
enda inkomna anbudet.

Skoldirektören förordar:
Kommunstyrelsen beslutar anta Söderlunds Bok & Papper Ab:s anbud om
50 674,11 euro exkl. moms då detta är det enda inkomna anbudet.

Avslutningsvis beslutar kommunstyrelsen befullmäktiga skoldirektören att
ingå köpeavtal för läromedel till lågstadieskolorna för läsåret 2017-2018.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar anta Söderlunds Bok & Papper Ab:s anbud om
50 674,11 euro exkl. moms då detta är det enda inkomna anbudet.

Avslutningsvis beslutar kommunstyrelsen befullmäktiga skoldirektören att
ingå köpeavtal för läromedel till lågstadieskolorna för läsåret 2017-2018.

BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________



J O M A L A   K O M M U N Sida 11
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 5.6.2017 kl. 16:00

Protokolljustering:

130 § UPPHANDLING BELÄGGNINGSARBETEN 2017

KST § 130/05.06.2017:
Kommunen har genom ett öppet förfarande med annons i dagstidningarna
den 16 maj 2017 begärt in anbud gällande beläggningsarbeten på kommu-
nens gator och kommunalvägar, totalt cirka 21 000 m².

Anbudsförfrågan, enligt bilaga:
./. Bilaga A – KST § 130

Anbuden öppnades den 29 maj 2017. Öppningsprotokoll, enligt bilaga:
./. Bilaga B – KST § 130

De i anbudet givna enhetspriserna för i förfrågan begärda utföranden är i
paritet med tidigare års kostnader för motsvarande arbeten.

Tekniska chefen förordar:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det av Ab RAFAEL givna anbudet
då det uppfyller kriterierna i anbudsförfrågan. Kommunstyrelsen beslutar
vidare att anta nämnda anbud då de givna enhetspriserna för i förfrågan be-
gärda utföranden är i paritet med tidigare års kostnader för motsvarande ar-
beten.

Kommunstyrelsen utser sålunda Ab RAFAEL till entreprenör för belägg-
ningsarbeten på kommunens gator och kommunalvägar 2017.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det av Ab RAFAEL givna anbudet
då det uppfyller kriterierna i anbudsförfrågan. Kommunstyrelsen beslutar
vidare att anta nämnda anbud då de givna enhetspriserna för i förfrågan be-
gärda utföranden är i paritet med tidigare års kostnader för motsvarande ar-
beten.

Kommunstyrelsen utser sålunda Ab RAFAEL till entreprenör för belägg-
ningsarbeten på kommunens gator och kommunalvägar 2017. Teknisk chef
befullmäktigas att vid behov ingå separata avtal.

BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________



J O M A L A   K O M M U N Sida 12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen 5.6.2017 kl. 16:00

Protokolljustering:

131 § EVENTUELL FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETEN BÖJSAS SKO-
GEN RNR 2:3 I GOTTBY BY

KST § 131/05.06.2017:
Jomala kommun har genom danaarvet från Olof Erland Bergman erhållit
fastigheten Böjsas skogen RNr 2:3 i Gottby by (fastighetsbeteckning 170-
409-2-3). Fastigheten är totalt 82,31 hektar stor. Utifrån gällande direktiv
och av Ålands landskapsregerings godkända avverknings- och förnyelse-
planer har delar av fastigheten avverkats och förnyats. I nu gällande förny-
elseplan, godkänd av Ålands landskapsregering 22.12.2016, ska en del av
fastigheten om 9,1 hektar avverkas för att sedan förnyas. Nu gällande för-
nyelseplan, enligt bilaga:

./. Bilaga A – KST § 131

Avverkning på fastigheten har alltid följt en av Ålands landskapsregering
godkänt förnyelseplan för att säkerställa att avverkning följer landskapsla-
gen om skogsvård (ÅFS 1998:83) och att ingen skyddsvärd skog avverkas.
Avverkning av berörda områden i nu gällande förnyelseplan pågår och i en-
lighet med det gåvobrev som upprättades när fastigheten övergick till
kommunen från landskapsregeringen sätts intäkterna från avverkningen in i
Bergmans och Dahlbloms fond. Medlen i fonden är reserverade för utbygg-
nad inom kommunens äldreomsorg, barnomsorg, skola samt kulturella akti-
viteter för äldre.

Det finns skäl att efter verkställd avverkning och förnyelse av skogen enligt
plan överväga en eventuell försäljning av hela fastigheten då förvaltning av
skog inte kan anses ingå i en kommuns kärnverksamhet. Vid en eventuell
försäljning skulle intäkterna sättas in i Bergman och Dahlbloms fond. I och
med att avverkning ännu pågår på fastigheten och förnyelse av skogen kan
ske först efter verkställd avverkning är det dock inte i nuläget känt när det
är möjligt att lägga ut fastigheten för eventuell försäljning.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att fastigheten Böjsas
skogen RNr 2:3 i Gottby by (fastighetsbeteckning 170-409-2-3), efter verk-
ställd avverkning och förnyelse i enlighet med gällande planer och överens-
kommelser, erbjuds ut till försäljning. Teknisk chef befullmäktigas att anlita
en mäklare när försäljning av fastigheten blir aktuell. Försäljningen lyfts
sedan upp till kommunfullmäktige för godkännande.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att efterhöra med Ålands landskapsre-
gering huruvida det finns skyddsvärda områden på fastigheten Böjsas sko-
gen RNr 2:3 i Gottby by (fastighetsbeteckning 170-409-2-3). I denna fråga
hänvisar kommunstyrelsen till landskapsregeringens brev 139/N40 daterat
2.3.2010. Frågan är även aktuell med tanke på landskapsregeringens roll en-
ligt landskapslagen om skogsvård (ÅFS 1998:83).
_______________
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132 § PROJEKTERING AV AVLOPPSSTAM TILL LOTSBROVERKET

KST § 132/05.06.2017:
Kommunen har i budget 2017 anslagit medel om 40 000 euro för projekte-
ring av en ny pumpstation och en cirka 6,7 km lång tryckledning till Lots-
broverket i Mariehamn. Projekteringen är en del av ett samarbetsprojekt
mellan Ålands Vatten Ab, Jomala Kommun och Mariehamns Stad. Ålands
Vatten Ab har meddelat intresse av att sköta upphandlingen av en gemen-
sam projektör för nämnda aktörer. I och med att Ålands Vatten Ab är ett of-
fentligt ägt bolag ska gällande lagstiftning och bestämmelser för offentlig
upphandling följas.

I sammanhanget kan nämnas att Jomala kommun framtagit ett förslag till
kostnadsfördelning med Norra Ålands Avloppsvatten Ab vad gäller kom-
munens del av kostnaderna för projekteringen. Kostnadsfördelningen 70 %
för Norra Ålands Avloppsvatten Ab och 30 % för Jomala kommun är i pro-
portion till uppmätta avloppsflöden 2016 vid kommungränsen Finström-
Jomala och kommungränsen Jomala-Mariehamns stad. Norra Ålands Av-
loppsvatten Ab har genom styrelsebeslut accepterat kostnadsfördelningen,
enligt bilaga;

./. Bilaga A – KST § 132

Tekniska chefen förordar:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna att Ålands Vatten Ab upphandlar pro-
jektör och befullmäktigar bolaget samtidigt att ingå avtal och i övrigt före-
träda kommunen vid projekteringen av en ny pumpstation och en cirka 6,7
km lång tryckledning till Lotsbroverket i Mariehamn. Jomala kommun har
40 000 euro budgeterat för ändamålet och gällande lagstiftning och be-
stämmelser för offentlig upphandling ska följas.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna att Ålands Vatten Ab upphandlar pro-
jektör och befullmäktigar bolaget samtidigt att ingå avtal och i övrigt före-
träda kommunen vid projekteringen av en ny pumpstation och en cirka 6,7
km lång tryckledning till Lotsbroverket i Mariehamn. Jomala kommun har
40 000 euro budgeterat för ändamålet och gällande lagstiftning och be-
stämmelser för offentlig upphandling ska följas.

Kommunstyrelsens godkänner även kostnadsfördelningen att Norra Ålands
Avloppsvatten Ab står för 70 % av kostnaderna och Jomala kommun 30 %
vad gäller projekteringen av en ny pumpstation och en cirka 6,7 km lång
tryckledning till Lotsbroverket i Mariehamn. Ett formellt avtal om kost-
nadsfördelning ska ingås ifall projektet fortskrider efter projekteringen.

BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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133 § TILLSÄTTANDE AV ARBETSGRUPP FÖR ATT FÖRVERKLIGA
EN KOMMUNALT SAMORDNAD SOCIALTJÄNST, FÖRFRÅGAN
ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND K.F.

KST § 133/05.06.2017:
Ålands omsorgsförbund k.f. (ÅOF) beslöt vid förbundsfullmäktige
27.4.2017 att efterhöra medlemskommunernas intresse för att tillsätta en ar-
betsgrupp för att undersöka förutsättningarna att förverkliga 3 § i land-
skapslagen om en kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2) på så
vis att hela Åland utgör ett socialvårdsområde och att ÅOF ombildas för att
handha de i lagstiftningen angivna uppgifterna. Medlemskommunerna om-
beds också i beslutet, om intresse för en arbetsgrupp finns, att utse sin re-
presentant till arbetsgruppen. ÅOF:s förfrågan, enligt bilaga:

./. Bilaga A – KST § 133

När medlemskommunerna svarat på förfrågan kommer ÅOF:s förbundssty-
relse utvärdera om det finns tillräckligt intresse för att bilda ett socialvårds-
område med ÅOF som huvudman och då ansöka medel från Ålands land-
skapsregering för att omgående påbörja processen.

Kommunstyrelsen beslöt genom § 93/24.04.2017 att en arbetsgrupp ska till-
sättas och behöver således nu ta ställning till vem som ska utses till repre-
sentant för Jomala kommun. Om någon utses på tjänstenivå är det lämpligt
med tanke på arbetsgruppens syfte att utse socialchefen. Andra alternativ på
tjänstenivå är kommundirektör eller kommunsekreterare. Vad gäller förtro-
endevalda kan konstateras att styrelseledamot Roger Eriksson har social-
vårdsfrågor som fördjupningsområde.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar utse en representant att företräda Jomala kom-
mun i den tilltänkta arbetsgruppen som har som syfte att undersöka förut-
sättningarna för att förverkliga 3 § i landskapslagen om en kommunalt sam-
ordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2) på så vis att hela Åland utgör ett social-
vårdsområde och att ÅOF ombildas för att handha de i lagstiftningen an-
givna uppgifterna.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt utse kommundirektören att företräda
Jomala kommun i den tilltänkta arbetsgruppen som har som syfte att under-
söka förutsättningarna för att förverkliga 3 § i landskapslagen om en kom-
munalt samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2) på så vis att hela Åland utgör
ett socialvårdsområde och att ÅOF ombildas för att handha de i lagstift-
ningen angivna uppgifterna.
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Kommunstyrelsen beslutar vidare meddela Ålands omsorgsförbund k.f. att
Jomala kommun anser att det övergripande arbetet ska ske via en styrgrupp
där alla involverade kommuner ingår medan det konkreta arbetet sker ge-
nom en mindre tillsatt arbetsgrupp.
_______________
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134 § ÅDA AB BOLAGSSTÄMMA 14.6.2017, DIREKTIV TILL OMBUD

KST § 134/05.06.2017:
Åda Ab har kallat till bolagsstämma 14.6.2017 kl. 15.00 vid konferensrum
Klinten, iTiden, i Mariehamn. I bolagets styrelse sitter Anders Wiklund
(ordf.), Runa Tufvesson, Petri Carlsson, Kristian Eriksson, Anna Dahlman
och Ida Eklund. Jomala kommun har inte några utsedda ombud. Jomala
kommun äger 32 aktier av 1 000 aktier i Åda Ab (3,2 %). Vid bolagsstäm-
man ska följande behandlas:

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
3. Val av protokolljusterare.
4. Bolagsstämmans stadgeenliga sammankallande. Fastställande av röst-
längd.
5. Framläggande av årsredovisning omfattande verksamhetsberättelse, re-
sultaträkning och balansräkning.
6. Framläggande av revisionsberättelse.
7. Fastställande av resultat‐ och balansräkning.
8. Åtgärder som föranleds av vinst eller förlust enligt fastställd balansräk-
ning.
Styrelsen föreslår att periodens förlust överförs till balanserade förluster.
9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
10. Styrelsemedlemmarnas arvoden.
Enligt beslut på bolagsstämma 14 juni 2016; årsarvode för styrelseordfö-
rande 1500 € och för styrelsemedlemmar 1000 € samt mötesarvode om 150
€/möte för styrelseordförande och 120 €/möte för övriga styrelsemedlem-
mar.
11. Antalet ordinarie styrelsemedlemmar.
Enligt beslut på extra bolagsstämma 31 augusti 2016; sex styrelseledamö-
ter.
12. Val av styrelsemedlemmar, bland dessa ordförande och viceordförande.
13. Val av revisor.
14. Revisorns arvode.
15. Övriga ärenden.

Kallelsen till Åda Ab:s bolagsstämma har delgetts kommunstyrelsen per e-
post 2.6.2017. Dock har Åda Ab meddelat att årsredovisningen inklusive
revisionsberättelse för 2016 skickas ut under vecka 23. Enligt 12 § i Åda
Ab:s bolagsordning ska kallelse skickas senast en vecka före bolagstämman
vilket uppfylls så länge årsredovisningen och övriga eventuella handlingar
är tillgängliga ägarna senast 7.6.2017.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar utse ett ombud och ge följande direktiv till om-
budet:
1. I och med att Åda Ab ägs av offentliga samfund såsom kommuner bör
Åda Ab överväga en ändring av 12 § i bolagsordningen så att bolag-
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stämmokallelse inklusive handlingar skickas ut tidigare än senast en vecka
innan bolagsstämman. Detta för att ägarkommunerna ska ges en realistisk
möjlighet att utfärda eventuella direktiv till utsedda ombud.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt utse Carina Aaltonen till ombud vid
Åda Ab:s bolagsstämma 14.6.2017.

I övrigt godkänns kommundirektörens förslag.
_______________
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135 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Sammanträdet avslutas kl. 18.30.

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: 123, 125, 126, 128, 131, 133, 134.

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer i protokollet: 122, 124, 127, 129, 130, 132.

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: 122, 124, 127, 129, 130, 132.

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: -

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 8.6.2017.

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.

mailto:aland.fd@om.fi
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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.

mailto:aland.fd@om.fi
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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.

mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi

