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    Protokolljustering:    

1 § 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 Glenn Koski-

nen. 

 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan godkänns oförändrad. 

_____________ 
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2 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

Till kommunstyrelsen har delgetts: 

1. Carl-Johan Mattsson har 30.12.2016 meddelat han inte längre står till för-

fogande till tjänsten som teknisk chef. Magnus Nordin har i sin tur 2.1.2017 

meddelat att han står till förfogande till tjänsten som teknisk chef. 

 

BESLUT:  
Antecknas till kännedom.  

_______________ 

  



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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 9.1.2017 kl. 16:00 
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3 § JOMALA KOMMUNS FÖRHÅLLNING TILL REFORMEN KOM-

MUNERNAS SOCIALTJÄNST 

 

KST § 3/09.01.2016: 

Genom landskapslagen om en kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 

2016:2) ska Åland vara ett socialvårdsområde där all den socialvård som 

ankommer på kommunerna förutom barn- och äldreomsorg ska ingå om 

inte samtliga Åländska kommuner kommer överens om en uppdelning där 

flera socialvårdsområden bildas. För att flera socialvårdsområden ska bildas 

behöver samtliga samarbeten och områden träda i kraft senast 1.1.2018. 

Dock måste alla eventuella avtal vad gäller organiseringen av Ålands soci-

alvårdsområden ingås senast 1.10.2017. 

 

Med hänvisning till ett samarbetskommittémöte 12.4.2016 – där Jomala 

kommun, Mariehamns stad och Lemlands kommun närvarade – skickade 

Jomala kommun 22.6.2016 en förfrågan till Mariehamns stad för att efter-

höra stadens formella åsikt vad gäller ett eventuellt samarbete om ett soci-

alvårdsområde i enlighet med bestämmelserna i 3 § landskapslagen om en 

kommunalt samordnad socialtjänst. Mariehamns stad gav svar på förfrågan 

19.8.2016, där staden ställde sig positiva till ett samarbete kring ett gemen-

samt socialvårdsområde med en gemensam nämnd där Mariehamns stad 

fungerar som värdkommun. I och med att Lemlands kommun närvarade på 

mötet 12.4.2016 gav de 18.8.2016 också svar på den förfrågan som skicka-

des till Mariehamns stad och även Lemland ställde sig positiva till ett sam-

arbete där Mariehamns stad står som värdkommun för en gemensam 

nämnd. 

 

Jomala kommun fick uppdraget att utarbeta ett avtal där Jomala kommun, 

Mariehamns stad och Lemlands kommun ingår i ett gemensamt social-

vårdsområde men där specialomsorgen fortsätter att handhas av Ålands 

Omsorgsförbund k.f. Avtalet presenterades på ett samarbetskommittémöte 

7.10.2016 där, utöver kommunerna i det tilltänkta socialvårdsområdet, 

Ålands landskapsregering och Ålands kommunförbund närvarade. Avtalets 

utformning möjliggör att fler kommuner kan ansluta sig. Förslag till avtal, 

enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 3 

 

Avtalet skickades ut för utlåtande och synpunkter till de tilltänkta med-

lemskommunerna samt Ålands landskapsregering. Mariehamns stad inkom 

22.11.2016 med synpunkter på avtalet och samma dag inkom Ålands land-

skapsregerings utlåtande där de konstaterade att värdkommunmodellen är 

förenlig med lagstiftningen men meddelade samtidigt att specialomsorgen 

inte kan stå utanför ett socialvårdsområde. Detta innebär att om flera soci-

alvårdsområden bildas måste Ålands Omsorgsförbund k.f. avvecklas och 

verksamheten delas upp mellan socialvårdsområdena. Mariehamns stads 

synpunkter och Ålands landskapsregerings utlåtande, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 3 
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På Ålands kommunförbunds förbundsstämma 25.11.2016 meddelade främst 

skärgårdskommunerna att de vill att hela Åland ska vara ett socialvårdsom-

råde och skärgårdskommunerna kommer därmed inte ingå något samarbete 

med andra kommuner. Detta innebär att kommunerna på Åland inte kom-

mer uppfylla formuleringen i landskapslagen om en kommunalt samordnad 

socialtjänst som kräver att samtliga kommuner ska komma överens om or-

ganiseringen av samarbetet vad gäller socialtjänsten innan 1.10.2017. Detta 

betyder i så fall att den andra delen av landskapslagen om en kommunalt 

samordnad socialtjänst träder i kraft och kommunerna kommer att tvingas 

till ett socialvårdsområde som förvaltas av ett kommunalförbund med samt-

liga kommuner som medlemmar. Troligtvis kommer då Ålands Omsorgs-

förbund k.f. ombildas och bli det kommunalförbundet. 

 

Med anledning av Ålands landskapsregerings utlåtande och skärgårdskom-

munernas meddelande är det nu oklart hur framtiden ser ut vad gäller flera 

socialvårdsområden och hur eventuella samarbeten ska utformas. Marie-

hamns stad har därför kallat till samarbetskommittémöte 10.1.2017 där en 

diskussion ska föras kring det tilltänkta samarbetet vad gäller ett social-

vårdsområde med en gemensam nämnd mellan Jomala kommun, Marie-

hamns stad och Lemlands kommun. Ombud för Jomala kommun i samar-

betskommittén är kommunfullmäktiges ordförande Mika Nordberg (ersät-

tare kommunfullmäktiges vice ordförande Fredrik Karlström), kommunsty-

relsens ordförande Harry Jansson (ersättare kommunstyrelsens vice ordfö-

rande Carina Aaltonen) och kommundirektör John Eriksson. Kallelse till 

samarbetskommittémöte, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga C – KST § 3 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar om eventuella direktiv till ombuden i samar-

betskommittén och meddelar eventuella ställningstaganden vad gäller hela 

reformen kommunernas socialtjänst. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att såsom direktiv till ombuden i sam-

arbetskommittén framföra att Jomala kommun inte förordar en lösning där 

flera socialvårdsområden bildas, Ålands omsorgsförbund k.f. avvecklas och 

kommunalförbundets verksamhet därmed fördelas mellan flera socialvårds-

områden. 

 

I och med Ålands landskapsregerings utlåtande och skärgårdskommunernas 

besked anser Jomala kommun att det inte längre finns förutsättningar för ett 

samarbete där Jomala kommun, Mariehamns stad, Lemlands kommun och 

eventuellt Lumparlands kommun ingår i ett gemensamt socialvårdsområde. 

Jomala kommun är dock öppna för att motta ett förslag från Mariehamns 

stad vad gäller en gemensam nämnd i stället för ett kommunalförbund för 

hela Åland. 

_______________ 
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4 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

Sammanträdet avslutas kl. 17.30. 

 

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: 2, 3. 

 

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

110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet: 1. 

 

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: 1. 

 

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 12.1.2017. 

 

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

