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100 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 

 
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 

                                               Sammanträdet inleds kl. 16.05. 

 
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat 

och beslutfört. 

 
PROTOKOLLJUSTERING 

Till protokolljusterare utses Tomas Boedeker och Hedvig Stenros, ersättare 

för Susanne Blomqvist.  

 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan godkänns enhälligt. 
_______________ 
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101 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

Till kommunstyrelsen har delgetts:  

1. Information om inkommen garantibetalning för samlingshuset Vikinga-

gården.  

 

BESLUT: 

Antecknas till kännedom. 

_________________ 
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102 § GRANSKNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL AV 

DEN 17 MAJ 2022 

 

KST § 102/13.6.2022: 

Enligt 49 § 3 mom. kommunallagen för landskapet Åland (ÅFS 1997:73) 

och Jomala kommuns förvaltningsstadga 48 § 2 mom. 2 p. ska kommunsty-

relsen granska lagligheten av de beslut som fattas av kommunfullmäktige.  

 

Kommunfullmäktige har hållit sammanträde den 17 maj 2022. Protokollet i 

sin helhet finns att läsa på kommunens webbplats, på adressen 

www.jomala.ax/protokoll, under fliken Protokoll.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen konstaterar att besluten har tillkommit i laga ordning och 

kan verkställas. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen konstaterar att besluten har tillkommit i laga ordning och 

kan verkställas. 

________________ 
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Dnr: DIARIET     139/22      

 

103 § ANHÅLLAN OM DETALJPLANERING AV FASTIGHETEN 

GRANÅSEN 1:43 I ÖSTERKALMARE 

 

KST § 103/13.6.2022: 

Kommunsekreterarens beredning:  

Markägarna till fastigheten Granåsen RNr 1:43 (fastighetsbeteckning 170-

436-1-43) i Österkalmare har inkommit med en anhållan om detaljplane-

ring. Sökandena önskar planera området för bostäder. Anhållan om detalj-

planering, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 103 

 

Kommunens planläggare har lämnat utlåtande över anhållan. Planläggarens 

utlåtande, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga B – KST § 103 

 

Av utlåtandet framgår följande:  

Markägarnas avsikt är att området ska detaljplaneras för småhusbebyggelse. 

Markägarna har vidare föreslagit att detaljplanen görs i kommunens regi. 

Enligt gällande delgeneralplan är området anvisat som småhusdominerat 

bostadsområde som ska detaljplaneras före nya tomter får styckas (BS-1) 

samt område för närrekreation (RN). Genom området löper matarvägen 

Hasselgränd samt gamla Österkalmarevägen som är klassad som skydds-

värd vägmiljö. Kommunala vatten- och avloppsledningar går genom områ-

det.  

Planläggarens slutsats är att området är lämpligt för detaljplanering, att det 

är tillräckligt stort och en naturlig förlängning av det befintliga bostadsom-

rådet. Planläggaren har även i utlåtandet lämnat förslag till målsättningar 

för planeringen.  

Avslutningsvis konstaterar planläggaren att en utredning över vatten- och 

avloppsledningarnas kapacitet behöver utföras av kommunen innan en slut-

lig detaljplan kan godkännas.  

 

I samband med detaljplaneringen behöver föravtal och markanvändningsav-

tal ingås mellan kommunen och markägarna. Vidare behöver markägarna 

bekräfta att de står för samtliga planläggningskostnader samt eventuella in-

venteringskostnader.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna anhållan om detaljplan för fastigheten 

Granåsen RNr 1:43 i Österkalmare enligt bilaga A samt målsättningar enligt 

bilaga B, under förutsättning att markägarna åtar sig att stå för planlägg-

ningskostnaderna inklusive eventuella inventeringskostnader. Kommunsty-

relsen beslutar även godkänna kommunens planläggare som planläggare för 

ärendet. Kommunstyrelsen konstaterar även att föravtal och markanvänd-

ningsavtal ska ingås och godkännas av kommunstyrelsen innan detaljplanen 

kan antas.  
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BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

______________ 

 

  



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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 13.6.2022 kl. 16:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

Dnr: DIARIET     194/22      

 

104 § FÖRNYELSEPLAN, FASTIGHETEN MOSSEN RNR 4:37 I 

ÖVERBY 

 

KST § 104/13.06.2022: 

Tekniska chefens beredning:  

Tekniska förvaltningen har låtit Ålands landskapsregering ta fram en av-

verknings- och förnyelseplan gällande fastigheten Mossen RNr 4:37 i 

Överby (fastighetsbeteckning 170-437-4-37). Fastigheten är totalt 5,43 hek-

tar stor varav cirka 2,7 hektar omfattas av förnyelseplanen. Förnyelseplanen 

säkerställer att avverkning följer landskapslagen om skogsvård (ÅFS 

1998:83) och att ingen skyddsvärd skog avverkas.  

 

Det berörda området består av granskog som till delar är angripet av gran-

barkborre, trots att stormskador är obefintliga. För övrigt är skogen välmå-

ende och med ett rikt fågelliv. En avverkning av området skulle enligt 

Ålands skogsindustrier ge en virkeslikvid om ca 250 m3 och 17 000 euro 

exkl. moms om avverkningen sker samtidigt som rågrannens skifte öster 

om. Förnyelseplan, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 104 

 

Fastigheten Mossen köptes av kommunen 1996. Syftet med köpet var att 

anlägga en våtmark i området. Fastigheten ingår i den utredning om brädd-

ningsbassäng för avloppsvatten som pågår, men bassängen kommer inte att 

beröra området som ingår i förnyelseplanen. Förvaltningen har även hört 

Ålands skogsindustrier om virket kunde öronmärkas till byggande av all-

männa fastigheter, men eftersom virkesvolymerna blandas är detta svårt att 

utföra. Skogen behöver i så fall avverkas i egen regi och sågas på en lokal 

såg, vilket kunde vara ett alternativ men troligen inte kostnadseffektivt. 

 

Tekniska chef förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar antingen att genomföra förnyelseplanen nu i 

samband med rågrannens avverkning eller låta skogen leva vidare som re-

kreationsområde och åldras till en "gammal skog.” 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att låta skogen leva vidare som rekreationsom-

råde. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

________________ 
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Dnr: DIARIET     358/21      

 

105 § UPPHANDLING AV KALLFÖRRÅD VID VIKINGAHALLEN 

 

     DNR: DIARIET 

358/21 

 

KST § 30/14.2.2022:  Fritidschefens beredning:  

  Kommunen har genom annons i Ålandstidningen 10.1.2021 begärt in anbud 

via e-Avrop gällande byggande av ett nytt garage vid Vikingahallen. Upp-

handlingen har gjorts genom förenklat förfarande då anbuden inte beräknats 

överstiga det av Europeiska kommissionen fastställda tröskelvärdet om 214 

000 euro. Anbudsförfrågan, enligt bilaga: 

  ./.   Bilaga A – KST § 30  

 

  Vid anbudstidens utgång 2.2.2022 hade totalt sex (6) anbud lämnats in. Vid 

öppningstillfället 3.2.2022 konstaterades att alla anbudsgivare är kvalifice-

rade och alla anbud är godkända. Det lägsta anbudet är 238 400 euro exkl. 

moms. Det är 68 400 euro över det budgeterade investeringsanslaget på 

cirka 170 000 euro. Anbudssammanställning, enligt bilaga: 

 ./.   Bilaga B – KST § 30  

 

  Investeringsanslaget från 2020 var 180 000 euro. Kostnader för projektet 

har hittills varit cirka 10 000 euro för framtagande av anbudshandlingarna 

och ritningar samt kontroll av marken.  

 

  Fritidsförvaltningen har under 2021 jobbat med underlaget för det så kal-

lade kallförrådet, sedermera kallat garaget, enligt de skissritningar som tidi-

gare fritidschefen tagit fram via DEAB Ab. Tanken från början var att er-

sätta det gröna skjulet söder om Vikingahallen. Efter interna och externa 

diskussioner med personalen, DEAB Ab och Byggkonsult Ab kom fritids-

chefen fram till att platsen där nuvarande gröna skjulet står inte var lämplig 

plats för bygget, eftersom det är trångt om utrymme och det på den platsen 

inte finns utvecklingspotential av verksamheten både gällande garaget och 

förvaltningens verksamhet. I stället valdes platsen öster om konstgräsplanen 

som är en mer lämplig plats för verksamheten. Platsen kräver dock pålning 

på grund av gammal sjöbotten. 

 

Fritidschefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar att avbryta upphandlingen eftersom det lägsta 

anbudet om 238 400 euro exkl. moms överskrider investeringsanslaget med 

68 400 euro.  

 

Kommunstyrelsen beslutar att fritidschefen ska planera om byggnaden till 

ett kallförråd och se över placeringen av byggnaden samt uppdatera ritning-

arna och initiera en ny upphandling. 
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Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att avbryta upphandlingen eftersom det lägsta 

anbudet om 238 400 euro exkl. moms överskrider investeringsanslaget med 

68 400 euro. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att fritidschefen ska planera om byggnaden till 

ett kallförråd och se över placeringen av byggnaden samt uppdatera ritning-

arna och initiera en ny upphandling. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

 

KST § 105/13.6.2022:  Fritidschefens beredning:  

Fritidsförvaltningen har tillsammans med Byggkontroll Ab planerat om 

kallförrådet och sett över placeringen samt uppdaterat ritningarna och är 

redo att initiera en ny upphandling. 

 

 Kallförrådet går nu i samma material som Vikingahallen är uppbyggd av: 

hög sockel av betong för att undvika påkörningsskador och ge en stadig 

nedre del samt med sandwichelement av plåt ovan sockeln. På detta vis 

kommer förrådet att smälta bra in mot befintlig byggnad. Väggarna är tack 

vare detta utförande färdigt isolerade för det fall att man någon gång önskar 

göra förrådet varmt. Byggnaden utförs nu utan innerväggar men förbereds 

med golvbrunnar i betongplattan. 

 

Placeringen innebär att Vikingahallens befintliga fasad mot öster utgör ena 

långsidan av byggnaden. Kostsam pålning kan undvikas tack vare bättre 

grundläggningsförhållanden.  

 

  Tack vare att förrådet planeras att byggas ihop med befintlig byggnad be-

höver nya el-, vatten- och avloppsanslutningar inte lösas och dragningarna 

för dessa installationer blir betydligt enklare.   

 

  ./.   Bilaga C – KST § 105  

 

  Fritidschefen har författat ett PM gällande processen hittills och med moti-

veringar till varför förvaltningen behöver en kallförrådsbyggnad enligt nu 

liggande förslag samt kostnadsberäkningar.   

 

  ./.   Bilaga D – KST § 105 

 

 Fritidschefen konstaterar att kommunstyrelsen bör ta ställning till tilläggs-

anslag framför allt på grund av ökade priser för virke, stål, aluminium, etc 

som ökat med cirka 20-25 procent sedan investeringsanslaget beviljades in-

för budget 2020. 
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Kostnadskalkylen från Byggkontroll Ab är på cirka 145 600 euro. Här bör 

även kalkyleras in +15 procent för oförutsedda utgifter och prisjusteringar = 

167 440 euro totalt. Det finns 168 000 euro budgetmedel kvar för investe-

ringen. 

 

Kalkylen för el och belysning samt grävjobb till elskåpet vid konstgräspla-

nen är beräknad till 15 000 euro. Inkluderas detta i kallförrådet innebär det 

185 000 euro totalt. Detta anser fritidsförvaltningen är ett minimikrav för att 

det nya kallförrådet ska bli ändamålsenligt. Det betyder att kommunstyrel-

sen behöver vara beredd att bevilja cirka 17 000 euro i tilläggsanslag för in-

vesteringen, och förutsatt att kostnadskalkylen håller. 

 

Det som saknas ytterligare i det nya kallförrådet är VVS, vatten, boilare, ol-

jeavskiljare. Det rör sig om ytterligare cirka 20 000 euro = cirka 210 000 

euro totalt. Det betyder att kommunstyrelsen behöver vara beredd att bevilja 

cirka 42 000 euro i tilläggsanslag för investeringen, och förutsatt att kost-

nadskalkylen håller. 

 

Fritidschefen är inkallad som sakkunnig. 
 

Fritidschefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja 

42 000 euro i tilläggsanslag för kallförrådet (investeringsmoment 85112). 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tilläggsmedel om 

42.000 euro skall beviljas för investeringsanslag 85112 (Fritidsförvaltning-

en/Kallförråd) för att möjliggöra att projektet utökas till ett varmförråd med 

oljeavskiljare.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

________________ 
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Dnr: DIARIET     163/22      

 

106 § BOKSLUT 2021 

 

KST § 90/9.5.2022: 

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

”Om kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut gäller, ut-

över vad som bestämts i denna lag, i tillämpliga delar vad som stadgas i 

bokföringslagen (FFS 1336/1997)”. 

 

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 balans-

räkning, en finansieringsanalys och bilagor till dem samt en översikt 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 § 90 

 

Ekonomichefen är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna bokslutet för 2021 samt underteckna 

handlingarna och överlämnar bokslutet för revision och slutgiltigt godkän-

nande till kommunfullmäktige. Med anledning av resultatet och framtida 

investeringsbehov föreslår kommunstyrelsen att årets överskott om 347 873 

euro förs mot det fria egna kapitalet. 

 

Kommunfullmäktige ska även besluta om eventuell ansvarsfrihet för de re-

dovisningsskyldiga. 
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Handlingarna överlämnas till revisorerna för slutrevision den 16-17 maj 

2022. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

 

 

KST § 106/13.6.2022: 

Bokslutet har kompletterats med mindre tekniska ändringar samt att Svin-

ryggen deponi Ab har lagts till i koncernbokslutet. 

 ./. Bilaga B – KST § 106 

 

Ekonomichefen är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna bokslutet för 2021 samt underteckna 

handlingarna och överlämnar bokslutet för revision och slutgiltigt godkän-

nande till kommunfullmäktige.  

 

Med anledning av resultatet och framtida investeringsbehov föreslår kom-

munstyrelsen att årets överskott om 347 873 euro förs mot det fria egna ka-

pitalet. 

 

Kommunfullmäktige ska även besluta om eventuell ansvarsfrihet för de re-

dovisningsskyldiga. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns.  

________________ 
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Dnr: DIARIET     167/22      

 

107 § FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV VALLAGEN, REMISS 

 

KST § 107/13.6.2022: 

Kommunsekreterarens beredning:  

Ålands landskapsregering har inkommit med förslag till ändring av vallagen 

(2019:45) för Åland och landskapslagen (1998:20) om förfarandet vid råd-

givande kommunala folkomröstningar. Eventuella synpunkter ska lämnas 

senast 12.8.2022. Lagförslaget har delgivits till styrelseledamöterna på 

kommunens intranät 8.6.2022. 

 ./. Bilaga A – KST § 107 

 

De största ändringar som föreslås gällande vallagen:  

- Möjligheten till förtidsröstning via internet tas bort och således all regle-

ring kopplad till internetröstning. Landskapsregeringen bedömer att risker-

na med internetröstning vad gäller bland annat datasäkerhet, väljarintegritet 

och verifierbarhet överstiger fördelarna, även på längre sikt, och att förtids-

röstning via internet därmed inte bör anordnas. 

- Ansvaret för att distribuera brevröstningshandlingar överförs från kom-

munerna till landskapsregeringen i syfte att göra brevröstningsprocessen 

mer enhetlig. Kommunernas centralvalnämnder är dock även i fortsättning-

en ansvariga för att räkna brevrösterna. I Finland och Sverige tillämpas ett 

liknande förfarande där själva beställningen av brevröstningshandlingar 

görs centralt.  

- En gräns om tre månader införs för hur tidigt brevröstningshandlingar kan 

beställas före valdagen. Syftet är att landskapsregeringen på ett så bra sätt 

som möjligt ska kunna ta emot och hantera beställningarna. Likt tidigare 

måste de ifyllda brevröstningshandlingarna ha kommit till den kommunala 

centralvalnämnden senast kl. 19 fredagen före valdagen för att kunna beak-

tas.  

- Bestämmelser införs som möjliggör anordnande av förtidsröstning utanför 

Åland i åländska val. Möjligheten att rösta utanför Åland ska gälla de som 

är bosatta utanför Åland såväl som de som endast tillfälligt vistas utanför 

Åland. Enligt förslaget ska landskapsregeringen inför varje åländskt val 

fatta beslut om allmänna förtidsröstningsställen utanför Åland. Vid valet 

2023 är landskapsregeringens avsikt att förtidsröstningsställen ska finnas i 

Helsingfors, Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Bryssel. Enligt förslaget ska 

landskapsregeringen ansvara för förtidsröstningen utanför Åland och för-

tidsröstningen kan ordnas i egen regi eller genom att överföra förvaltnings-

uppgifterna till riksmyndigheterna genom en överenskommelseförordning.  

 

Ändringen som föreslås gällande landskapslagen om förfarandet vid rådgi-

vande kommunala folkomröstningar:  

- Möjligheten till förtidsröstning via internet tas bort.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att konsekvenserna för kommuner-

na är små till följd av förslaget. För kommunen frigörs viss tid och resurser 
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då landskapsregeringen tar över distributionen av brevröstningshandlingar. 

Det kan också ses som en förenkling för väljarna att brevröstningshandling-

arna beställs från ett och samma ställe, till skillnad från att det görs från 

varje enskild kommun. Tremånadersgränsen torde inte vålla problem. För 

väljaren kvarstår dock dilemmat att brevröstningshandlingarna måste in-

komma i tid vilket i de senaste valen har varit en viss utmaning med beak-

tande av långväga postgång. Det är dock ett problem som är svårt att 

komma undan då fastställandet av sammanställningen av kandidatlistor görs 

först den 27:e dagen före valdagen, i enlighet med vallagen.  

Vidare innebär lagförslaget minskade kostnader för landskapsregeringen då 

möjligheten till internetröstning tas bort. Dock får landskapsregeringen 

ökade kostnader då den ansvarar för förtidsröstningen utanför Åland.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar lämna beredningen ovan som utlåtande gällande 

förslaget till ändring av vallagen (2019:45) för Åland och landskapslagen 

(1998:20) om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar till 

Ålands landskapsregering.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns med tillägget att landskapsregering-

en bör fortsätta arbeta för ett fungerande elektroniskt röstningsförfarande. 

________________ 
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Dnr: DIARIET     141/22      

 

108 § MOTION OM SÄKERSTÄLLNING AV PATIENTSÄKERHETEN 

INOM VÅRDEN I JOMALA KOMMUN 

 

KFG § 29/17.5.2022: 

Inför kommunfullmäktiges sammanträde har till ordföranden inlämnats en 

motion undertecknad av René Janetzko. Motion, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KFG § 29 

 

BESLUT: 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_______________ 

 

KST § 108/13.6.2022: 

Jomala kommun har egen personal för hemservice. Boendeservice med hel-

dygnsomsorg samt institutionsvård sköts genom kommunalförbundet Oa-

sens boende- och vårdcenter k.f.  

 

Jomala kommuns hemservice har inget problem med att bemanna verksam-

heten. Det innebär inget problem för patient/klientsäkerheten att följa smitt-

skyddslagen.  

 

Kontakt har även tagits med Oasens förbundsdirektör som meddelat att man 

inte haft något problem med att upprätthålla patient/klientsäkerheten samti-

digt som man följer smittskyddslagen. Skulle situationen uppstå att man står 

utan personal så att säkerheten hotas är man medveten om vilka undantag 

lagen medger och kommer i så fall att hantera situationen. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att motionen anses be-

svarad. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

________________ 
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Dnr: DIARIET     195/22      

 

109 § INITIATIV TILL LANDSKAPSREGERINGEN, JUSTITIEMI-

NISTERN OCH LANDSHÖVDINGEN 

KST §109/13.6.2022: 

Det är av flera anledningar ett stort problem för Åland att förvaltningsdom-

stolen har så långa handläggningstider. Privatpersoner som besvärat sig mot 

myndigheters beslut får vänta länge på avgörande vilket delvis undermine-

rar rättsstatens princip att man skall kunna få myndigheters beslut överprö-

vade. Vidare innebär den långa handläggningstiden att det i framför allt 

planläggnings- och bygglovsärenden försenar samhällsutvecklingen. Det är 

bra och nödvändigt med ett besvärsinstrument som skyddar invånaren mot 

myndigheters felaktiga beslut, men den långa handläggningstiden leder till 

att vissa processer stannar upp i flera år i väntan på ett avgörande. Om en 

kommun t.ex. beslutar om en delgeneralplan och någon medborgare besvä-

rar sig så kan det ta många år innan man får det slutgiltiga svaret vilket i 

praktiken gör att ett besvär ofta begraver vissa utvecklingsplaner. Ett kon-

kret exempel i Jomala kommun är att kommunen valt att hellre bygga dag-

hem på befintlig planerad mark än på det ställe man hellre ville bygga på 

eftersom man annars måste vänta i flera år på att besväret över delgeneral-

planen ska behandlas. Liknande fall finns med en planändring som ska möj-

liggöra att Mariehamns bioenergi kan bygga en ny anläggning där planen 

dragits i besvär och alltså försenat en grön omställning med flera år. Obser-

vera att det oavsett ärendets utgång ligger i samhällsutvecklingens intresse 

med ett snabbt avgörande. 

 

Enligt domstolsväsendet statistik (finns endast på finska: 

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/sv/index/domstolsvasendet/statistik.html) 

hade Ålands förvaltningsdomstol en genomsnittlig handläggningstid på 13 

månader år 2021 men det varierar mellan 5,6 månader och 53 månader be-

roende på ärendetyp. 

 

Alla förvaltningsdomstolar i Finland tillsammans har en genomsnittlig 

handläggningstid på 9,6 månader för samma period. Den åländska hand-

läggningstiden är alltså 35% längre än landets genomsnitt. Östra Finlands 

förvaltningsdomstol hade den kortaste genomsnittliga tiden på 5,7 månader. 

 

Antalet ärenden och antalet anställda vid förvaltningsdomstolarna samt 

dessa siffror i relation till invånarantalet i respektive domkrets borde utre-

das närmare. Landskapsregeringen borde begära en sådan utredning av sta-

ten och också begära att staten tillsätter mer resurser till Ålands förvalt-

ningsdomstol. Om det krävs borde landskapsregeringen skjuta till medel för 

detta eftersom det är av stor vikt för både Ålands demokrati och samhälls-

utveckling. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen skickar beredningen ovan som en uppmaning till Ålands 

landskapsregering, justitieministern samt landshövdingen. 

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/sv/index/domstolsvasendet/statistik.html
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BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

________________ 
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Dnr: DIARIET     196/22      

 

110 § ARRENDEAVTAL MED FÖRSAMLINGEN GÄLLANDE LEK-

PARKEN 

KST § 110/13.6.2022: 

Jomala församling önskar ingå arrendeavtal för den mark kommunen nyttjar 

för lekpark i anslutning till församlingsgården. Avtalet löper tre år och av-

giften är 300 euro per år. 

 

Avtalsförslag: 

 ./. Bilaga A – KST § 110 

 

Enligt förvaltningsstadgan 49 § skall kommunstyrelsen besluta om ingå-

ende av arrendeavtal. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar ingå arrendeavtal med Jomala församling i en-

lighet med bilaga A. Kommundirektören befullmäktigas att göra smärre 

ändringar i avtalsutkastet samt att underteckna avtalet å kommunens väg-

nar. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

________________ 
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Dnr: DIARIET     197/22      

 

111 § DATASKYDDSOMBUD 

 

KST § 111/13.6.2022: 

ÅDA ab har sagt upp avtal om tillhandahållande av dataskyddsombud. För-

valtningen undersöker alternativ. Under tiden fram till att en tillsvidare lös-

ning har åstadkommits behöver kommunen utse ett temporärt dataskydds-

ombud. 

 

Dataskyddsombudet nämns i kommunens principer för dataskydd och per-

sonuppgiftshantering och detta dokument bör därför också uppdateras. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen utser för tiden 1.6.2022 och framåt till dess att en annan 

ändamålsenlig lösning etablerats kommunsekreteraren till dataskyddsom-

bud för Jomala kommun. Kommundirektören justerar å tjänstens vägnar 

principer för dataskydd och personuppgiftshantering i enlighet med beslu-

tet. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

________________ 
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Dnr: DIARIET     180/22      

 

112 § UTLÅTANDE ÖVER FÖRSLAG TILL NYTT GRUNDAVTAL FÖR 

SÖDRA ÅLANDS UTBILDNINGSDISTRIKT K.F. 

 

KST § 112/13.6.2022: 

Södra Ålands utbildningsdistrikt k.f. (”SÅUD”) har inkommit med begäran 

om yttrande över ändring av grundavtal. Ändringen är förslag på ändring i 

enlighet med förbundsfullmäktiges beslut 25.11.2021. 

 

Brev från SÅUD inkl. förslag och bilagor: 

 ./. Bilaga A – KST § 112 

 

Förslaget innebär en rättvisare fördelning av kostnaderna för förbundet.  

 

Gällande skolverksamheten vid KHS fördelas kostnaderna efter att hänsyn 

tagits till de olika kommunernas ersättning av uppgiftsbaserade landskaps-

andelar. I KHS har alla kommuner samma stordriftsfördel och såldes bör 

hänsyn tagas till att kommuner med färre elever får mycket högre ersättning 

av landskapsandelssystemet eftersom de antas sakna stordriftsfördelar vilket 

som alla vet alltså inte är fallet. 

 

För förbundskansliet har det tagits fram en modell som tar hänsyn till den 

faktiska arbetsfördelningen och inte bara kommunstorlek. Även detta är na-

turligtvis ett steg i rätt riktning och gör att en kommun som sköter fler upp-

gifter själv också kan belasta förbundskansliet mindre och spara kostnader 

på det. Detta kommer att leda till effektiviseringar. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen meddelar SÅUD att Jomala kommun ser mycket positivt 

på ändringsförslaget. Kommunstyrelsen tackar förbundsstyrelsen och ut-

bildningschefen för SÅUD för ett väl genomfört uppdrag. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

________________ 
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Dnr: DIARIET     185/22      

 

113 § FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE OASEN BOENDE- OCH VÅRDCEN-

TER K.F., DIREKTIV TILL OMBUD 

 

KST § 113/13.6.2022: 

Oasen boende- och vårdcenter k.f. kallar till förbundsfullmäktig den 

17.6.2022 kl. 13.00 på Park Alandia. Jomala kommuns representant i för-

bundsfullmäktige är Peggy Eriksson med Tage Eriksson som ersättare. 

 

Kallelsen har delgivits kommunstyrelsen på kommunens intranät den 

8.6.2022. 

                   ./.                     Bilaga A – KST § 113 

 

Förbundsfullmäktige skall behandla följande ärenden: 

 

§1 Sammanträdets öppnande 

§2 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 

§3 Godkännande av föredragningslistan 

§4 Val av protokolljusterare 

§5 Val av fullmäktigeordförande och viceordförande för 2022 

§6 Val av förbundsstyrelse och förbundsstyrelsens ordförande och viceord-

förande för perioden 2022-2023. 

§7 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2021 

§8 Förtydligande över personalkostnadens minskning i budget 2022 

§9 Information/diskussion 

10§ Sammanträdets avslutande 

 

Kallelsen som kom till kommunen innehöll inte någon beredning eller 

några beslutsförslag utan endast ärendelistan. Det fanns heller inget bokslut 

bifogat kallelsen. Inte heller på Oasens elektroniska anslagstavla finns dessa 

handlingar. Efter att kommundirektören efterfrågat detta fick kommunen 

den 6.6.2022 tillgång till en komplett beredning samt ett brev från förbunds-

fullmäktiges ordförande med information om att två ärenden ska diskuteras 

före mötet utan att vara en del av mötet. Dessa ärenden är 

1) hur kommunerna ser på att vårddygnsavgiften ändras så att 

den är lägre så länge en kommun nyttjar det platsantal kommunen äger 

för att sedan bli dyrare för de platser utöver det som kommunen nyttjar. 

Detta förfarande har Jomala kommun inget emot utan anser tvärtom att 

är bra. 

 

2)  hur kommunerna anser att mandatfördelningen bör vara i för-

bundsstyrelsen. Det har framgått av förbundsstyrelseprotokoll att Lem-

lands ledamot Thomas Snällström driver att Jomalas inflytande i styrel-

sen ska minska genom mistande av ordförandeposten varannan mandat-

period samt att Jomalas antal platser i styrelsen ska minska till två. 

Jomala äger 37% av Oasen. Efter Hammarlands aviserade utträde äger 

Jomala 42%. Förbundsstyrelsen ska enligt Snällströms förmenande be-
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stå av sju personer och Jomalas representation vara två, dvs 28%. 

Jomala anser att dagens system för styrelsesammansättning ska fort-

sätta. 

 

För val av förtroendevalda bör kommunstyrelsen ta ställning till vem kom-

munen vill föra fram.  

 

Gällande bokslutet har kostnaderna överskridits med ca 500 000 euro. 

Samtliga vårddygnspriser har ökat. Förbundet tog en tilläggsbudget under 

2021 som sänkte kostnaderna men bokslutet har högre kostnader än ur-

sprunglig budget. Institutionsvården har överskridit kostnader med över 

300 000. Trots detta får Jomala tillbaka ca 75 000 eftersom förbundet under 

2021 tagit in högre intäkter från kommunerna än både budget och verkligt 

utfall. Samtal med förbundsdirektören ger vid handen att det inte finns do-

kumenterat hur man räknat fram vilka belopp man debiterat. Jomala kom-

mun kan konstatera att Oasen tycks sakna verktyg för en bra budgetering 

och ekonomistyrning. Vidare konstaterar Jomala kommun att detta innebär 

en risk för förbundet och ägarna som borde prioriteras i förbundets intern-

kontrollplan. 

 

Revisorerna förordar att bokslutet godkänns och de redovisningsskyldiga 

beviljas ansvarsfrihet. Bokslutet kan godkännas och ansvarsfrihet beviljas. 

 

Gällande 8§ står det i beredningen att förbundsstyrelsen återkommer under 

året med en bättre uppskattning av det rätta beloppet för personalkostnader. 

Det är anmärkningsvärt att en sådan summa fortfarande i juni inte går att 

beräkna. Även här konstateras att det tycks saknas resurser inom ekonomisk 

förvaltning. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att beredningen ovan tjänar som direktiv till 

kommunens representant vid förbundsfullmäktiges sammanträde 17.6.2022.  

 

Kommunstyrelsen utfärdar vid behov direktiv kring val av förtroendeposter.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att ombuden ska föreslå Hedvig Stenros, Edgar 

Kalm (som ordförande) och en tredje person till förbundsstyrelsen. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     179/22      

 

114 § MISE K.F. FÖRBUNDSSTÄMMA 15.6.2022, DIREKTIV TILL OM-

BUD 

 

KST § 114/13.6.2022: 

Ålands miljöservice k.f. (Mise) har kallat till förbundsstämma 15.6.2022 kl. 

13.00. Jomala kommuns ombud vid förbundsstämman är Jörgen Strand och 

Carina Aaltonen med Dennis Jansson och Linda Valve som ersättare. I Mi-

ses förbundsstyrelse sitter Tomas Boedeker på ett Jomalamandat. Vid för-

bundsstämman ska följande ärenden behandlas: 
 

§ 1 Förbundsstämman öppnas  

§ 2 Förbundsstämmans beslutsförhet och laglighet  

§ 3 Val av ordförande och viceordförande för stämman  

§ 4 Val av sekreterare och två protokolljusterare för stämman, samt röst-

räknare  

§ 5 Förbundsstämmans dagordning fastställs  

§ 6 Bokslut och verksamhetsberättelse 2021 

§ 7 Val av styrelse 2022-2024 

§ 8 Val av revisorer 2022-2024 

 

Kallelsen till Mises förbundsstämma med tillhörande handlingar har delgi-

vits kommunstyrelsen på kommunens intranät 6.6.2022. 

 ./. Bilaga A – KST § 114 

 

Mises resultat för 2021 var -23 195 euro. Som tidigare konstaterats har 

MISE ett alltför stort ackumulerat underskott som ytterligare förvärrades 

under året. Även problemet med att checkkredit används i stället för lån för 

investeringar kvarstår vilket försvårar uppföljningen. Bokslutet kunde med 

fördel kompletteras med en sammanställning över aktuella krediter och till 

vilka projekt de är kopplade. Risken är stor att checkkrediten behöver utö-

kas framöver eftersom investeringar till delar är finansierade med den. 

 

Revisorerna förordar att bokslutet godkänns och att de redovisningsskyldiga 

beviljas ansvarsfrihet. 

 

Gällande ärendet val av revisorer finns enligt beredningen ett förslag på att 

välja Andreas Holmgård och Robert Lindfors. Förvisso har Jomala ingen 

anledning att motsätta sig detta men det är oklart vems förslag det är. Det 

framgår inte att förbundsstyrelsen föreslår dem, och det torde inte vara upp 

till verksamhetsledaren att föreslå revisorer. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar ge följande direktiv till ombuden: 

1. Bokslutet för 2021 kan godkännas och de redovisningsskyl-

diga kan beviljas ansvarsfrihet för 2021. Dock bör stämman ställa tyd-

liga krav på att underskottet skyndsamt åtgärdas.  
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2. Kommunstyrelsen tar ställning till vem man vill föreslå till 

förbundsstyrelsen 

3. Gällande val av revisorer bör beredning och protokoll justeras 

så att det framgår vem som föreslog revisorerna. Jomala kommun in-

vänder ej mot återval av Holmgård och Lindfors. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att ombuden ska föreslå Tomas Boedeker, med 

Suzanne Milestad-Styrström som ersättare, till förbundsstyrelsen. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     129/22      

 

115 § FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV DIREKTIV OM RESEERSÄTT-

NINGAR OCH ERSÄTTNING FÖR SKADOR I SAMBAND MED 

RESOR 

 

KST § 75/11.4.2022: 

Förvaltningen har tagit fram förslag på ändringar som framgår ur bilaga A. 

Förslag till ändring av direktiv om reseersättningar och ersättning för ska-

dor i samband med resor, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga A – KST § 75 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen ändrar direktiv om reseersättningar och ersättningar för 

skador i samband med resor i enlighet med ändringarna i bilaga A.  

 

 

KST § 115/13.6.2022: 

Förvaltningen har noterat att en grupp som borde finnas med på listan över 

personer som använder bilen under arbetet har fallit bort, nämligen ser-

vicemännen vid fritidsförvaltningen. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen ändrar direktiv om reseersättningar och ersättningar för 

skador i samband med resor så att servicemän vid fritidsförvaltningen läggs 

till under punkt 1.1. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     198/22      

 

116 § FASTSTÄLLANDE AV VÄGNAMN 

 

KST § 116/13.6.2022: 

  

Önskemål har framförts om att kommunen ska namnge en icke namngiven 

väg på Kalmarnäs då en ny väg byggts för att ersätta en gammal icke 

namngiven. Sökande föreslår namnet Strandleden. 

 

Karta över den icke namngivna vägens sträckning, enligt bilaga: 

                      ./.                  Bilaga A – KST § 116 

  

Byggförvaltningen menar att namnet ”leden” kan vara missvisande och för 

tankarna till en vandringsled. Å andra sidan är Strandvägen heller inte 

lämpligt på vad som i praktiken är en infart. Kontakt har tagits med sökande 

som ändrat sitt förslag till Strandstigen. 

 

Enligt 49 § 3 punkten i Jomala kommuns förvaltningsstadga av 8.12.2020 

beslutar kommunstyrelsen om namngivning av gator och vägar och handhar 

övrig övergripande hantering av adressystemet. 

  

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar namnge den i Bilaga A markerade vägen till 

Strandstigen. 

  

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     199/22      

 

117 § SÖDRA TORPVÄGEN NR 277, GRUNDFÖRSTÄRKNING GENOM 

STABILISERINGSFRÄSNING 

 

KST § 117/13.06.2022:  

                                           Tekniska chefens beredning: 

I budget 2022 finns anslaget 167 000 euro för grundförstärkning av Södra 

Torpvägen som är cirka 1 684 meter. Åtgärden utförs som stabiliserings-

fräsning. I projektet ingår beläggningsarbetet. Projektet har utannonserats 

med annons i dagstidningarna, på kommunens anslagstavla och genom e-

avrop den 6 maj 2022. Anbud har begärts in enligt anbudsförfrågan och 

öppnats i närvaro av två tjänstemän vid ett protokollfört öppningstillfälle 

den 23 maj 2022, vilket är i enlighet med punkten 4.4. i kommunens upp-

handlingsdirektiv. 

 

Anbudsförfrågan, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 117 

 

Vid öppningstillfället konstaterades att tre (3) företag inlämnat anbud före 

anbudstidens utgång den 23 maj 2022. De inlämnade anbuden är godkända. 

Vid den efterföljande prisjämförelsen konstaterades att Schaktkompaniet 

Ab:s anbud om 156 000 euro exklusive moms är det godkända anbudet med 

det lägsta priset. 

 

Protokoll fört vid öppningstillfället, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 117 

 

Tekniska chefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samtliga inkomna anbud då de 

uppfyller kriterierna i anbudsförfrågan och beslutar att anta anbudet givet 

av Schaktkompaniet Ab då anbudet i enlighet med urvalgrunderna i anbuds-

förfrågan är det godkända anbudet med det lägsta priset, nämligen 156 000 

euro exklusive moms. Kommunstyrelsen utser sålunda Schaktkompaniet 

Ab till entreprenör för projektet och befullmäktigar samtidigt teknisk chef 

att ingå avtal för kommunens räkning. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samtliga inkomna anbud då de 

uppfyller kriterierna i anbudsförfrågan och beslutar att anta anbudet givet 

av Schaktkompaniet Ab då anbudet i enlighet med urvalsgrunderna i an-

budsförfrågan är det godkända anbudet med det lägsta priset, nämligen 156 

000 euro exklusive moms. Kommunstyrelsen utser sålunda Schaktkompa-

niet Ab till entreprenör för projektet och befullmäktigar samtidigt teknisk 

chef att ingå avtal för kommunens räkning. 
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                                           BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     200/22      

 

118 § MJÖLKDALSVÄGEN NR 217, GRUNDFÖRSTÄRKNING GENOM 

STABILISERINGSFRÄSNING 

 

KST § 118/13.06.2022: 

                                           Tekniska chefens beredning: 

I budget 2022 finns anslaget 99 000 euro för grundförstärkning av Mjölk-

dalsvägen som är cirka 1 000 meter. Åtgärden utförs som stabiliseringsfräs-

ning. I projektet ingår beläggningsarbetet. Projektet har utannonserats med 

annons i dagstidningarna, på kommunens anslagstavla och genom e-avrop 

den 6 maj 2022. Anbud har begärts in enligt anbudsförfrågan och öppnats i 

närvaro av två tjänstemän vid ett protokollfört öppningstillfälle den 23 maj 

2022, vilket är i enlighet med punkten 4.4. i kommunens upphandlingsdi-

rektiv. 

 

Anbudsförfrågan, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 118 

 

Vid öppningstillfället konstaterades att tre (3) företag inlämnat anbud före 

anbudstidens utgång den 23 maj 2022. De inlämnade anbuden är godkända. 

Vid den efterföljande prisjämförelsen konstaterades att Schaktkompaniet 

Ab:s anbud om 98 500 euro exklusive moms är det godkända anbudet med 

det lägsta priset. 

 

Protokoll fört vid öppningstillfället, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 118 

 

Tekniska chefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samtliga inkomna anbud då de 

uppfyller kriterierna i anbudsförfrågan och beslutar att anta anbudet givet 

av Schaktkompaniet Ab då anbudet i enlighet med urvalgrunderna i anbuds-

förfrågan är det godkända anbudet med det lägsta priset, nämligen 98 500 

euro exklusive moms. Kommunstyrelsen utser sålunda Schaktkompaniet 

Ab till entreprenör för projektet och befullmäktigar samtidigt teknisk chef 

att ingå avtal för kommunens räkning. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samtliga inkomna anbud då de 

uppfyller kriterierna i anbudsförfrågan och beslutar att anta anbudet givet 

av Schaktkompaniet Ab då anbudet i enlighet med urvalsgrunderna i an-

budsförfrågan är det godkända anbudet med det lägsta priset, nämligen 98 

500 euro exklusive moms. Kommunstyrelsen utser sålunda Schaktkompa-

niet Ab till entreprenör för projektet och befullmäktigar samtidigt teknisk 

chef att ingå avtal för kommunens räkning. 
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BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET      30/22      

 

119 § KOMMUNALVÄG NR 234, KALMARNÄSVÄGEN / VÄGPLAN 

 

 

KST § 4/24.1.2022: 

Tekniska chefens beredning: 

Deab Konsult Ab har uppgjort ett förslag till vägplan gällande ombyggnad 

av kommunalväg nr 234, Kalmarnäsvägen, med en separerad gång- och cy-

kelväg. Förslaget består av en projektbeskrivning, planritningar, längdprofi-

ler och tvärprofiler. Förslag till vägplan, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – § 4 

 

GC-vägens sträckning är i enlighet med fastställd detalj- och delgeneralplan 

för området. GC-vägen är planerad på västra sidan längs hela vägsträckan 

vilket är ca 2 200 meter, med en belagd bredd om 3,0 meter och ett avstånd 

från vägbanan på 2-3 meter. Av utrymmes- och trafiksäkerhetsskäl behöver 

Kalmarnäsvägen flyttas österut mellan sektion 0/860 – 1/110 för att ge plats 

åt GC-vägen. Därtill byggs vägen om med tre handikappanpassade buss-

hållplatser, ett upphöjt övergångsställe vid infartsvägen till Österkulla dag-

hem, samt en utvidgad vändplan i slutet av sträckan. 

 

Enligt 4 § landskapslag om kommunalvägar ska en vägplan läggas fram till 

allmänt påseende under 14 dagar innan den kan antas. Vidare ska beslut om 

att anta vägplanen och bygga vägen underställas landskapsregeringen för 

fastställelse.  

 

Tekniska chefen är inkallad som sakkunnig.  

 

Tekniska chefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar lägga fram förslaget till vägplan enligt bilaga A 

till allmänt påseende under 14 dagar. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar lägga fram förslaget till vägplan enligt bilaga A 

till allmänt påseende under 14 dagar. 

 

KST § 119/13.6.2022:  

  Tekniska chefens beredning: 

  Förslaget till vägplan gällande ombyggnad av kommunalväg 

nr 234, Kalmarnäsvägen har varit utställt till påseende under 14 dagar, var-

vid fem anmärkning inkom, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 119 

 

Med anledning av anmärkningarna har vägritingarna omarbetats. Förslaget 

består av en projektbeskrivning, planritningar, längdprofiler och tvärprofi-

ler. Förslag till vägplan, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga C – KST § 119 
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  GC-vägen är enligt de nya ritningarna planerad på västra sidan 

längs hela vägsträckan vilket är ca 2 200 meter, med en belagd bredd om 

3,0 meter och ett avstånd från vägbanan på 2-3 meter mellan sektion 0/000 

– 0/950 därefter som trottoar förutom vid detaljplaneområdet Hasselbacken 

där GC-vägen följer plan. Av utrymmes- och trafiksäkerhetsskäl behöver 

Kalmarnäsvägen flyttas österut mellan sektion 0/860 – 1/110 för att ge plats 

åt GC-vägen. 

   

Därtill byggs vägen om med tre tillgänglighetsappanpassade busshållplat-

ser, ett övergångsställe vid infartsvägen till Österkullavägen, samt en utvid-

gad vändplan i slutet av sträckan. 

 

Enligt 4 § landskapslag om kommunalvägar ska en vägplan läggas fram till 

allmänt påseende under 14 dagar innan den kan antas. Vidare ska beslut om 

att anta vägplanen och bygga vägen underställas landskapsregeringen för 

fastställelse.  

 

Tekniska chefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar lägga fram förslaget till vägplan enligt bilaga C 

till allmänt påseende under 14 dagar.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar lägga fram förslaget till vägplan enligt bilaga C 

till allmänt påseende under 14 dagar.  

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar endast ställa ut vägritningar från sektion 0/000 – 

1/650 (0-1650 meter). Resterande del av vägplanen återremitteras för för-

bättringsförslag. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     202/22      

 

120 § TJÄNSTEBESKRIVNING FÖR REKTOR 

 

KST § 120/13.06.2022:  

  Utbildningschefens beredning: 

Tjänstebeskrivningen för rektor vid Jomala kommuns lågstadieskolor behö-

ver revideras eftersom lagstiftningen inom området ändrat, det har tillkom-

mit tjänster som biträdande rektorer och undervisningsskyldigheten för rek-

torn bör avskaffas i likhet med rektorerna vid Mariehamns stads skolor. 

Förslag till tjänstebeskrivning för rektor i Jomala kommuns lågstadieskolor, 

enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 120 

 

Vad gäller avlöningen föreslås att helhetslön tillämpas på samma sätt som 

på övriga ledande tjänstemän inom Jomala kommun. Kommunstyrelsen 

fastställer lönen i samband med att rektor väljs. Därefter fastställs helhets-

lönen i samband med att övriga ledande tjänstemän får sin lön fastställd. 

 

Utbildningschefen förordar: 

Kommunstyrelsen antar tjänstebeskrivningen för rektor enligt Bilaga A. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen antar tjänstebeskrivningen för rektor enligt Bilaga A. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till förvaltningen. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     203/22      

 

121 § VAL AV REKTOR TILL JOMALA KOMMUNS LÅGSTADIESKO-

LOR 

 

KST § 121/13.6.2022: 

Tjänsten som rektor i Jomala kommuns lågstadieskolor tillsvidare fr.o.m. 

1.8.2022 har varit lediganslagen att sökas under tiden 30.3 – 31.5.2022. Till 

tjänsten har 6 ansökningar inkommit inom utsatt tid. Av de sökande har 4 

dragit tillbaka sin ansökan. 

Sammanställning av ansökningarna till tjänsten, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 121 
 

Av de två återstående sökande till tjänsten är ingen behörig som rektor.  
 

En rekryteringsgrupp bestående av kommundirektören, personalchefen, de 

båda biträdande rektorerna, en representant från varje skolas ledningsgrupp 

samt utbildningschefen har genomfört intervjuer med två av de sökande, 

varav en har dragit tillbaka sin ansökan efter genomförd intervju.   
 

Kvalifikationskraven har tillsammans med ansökningshandlingarna legat 

till grund för urvalet bland de sökande. På basen av utbildning, arbetserfa-

renhet, genomförda intervjuer och referenstagning föreslår rekryterings-

gruppen att Benjamin Kroksjö väljs villkorligt till rektor för lågstadiesko-

lorna i Jomala. 
 

Valet av Benjamin Kroksjö som rektor vid Jomala kommuns lågstadiesko-

lor kan endast ske villkorligt då han ännu inte uppfyller behörighetskraven 

enligt 23 § landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 

2020:99). Enligt 31 § landskapsförordningen ska behörighetskravet uppfyl-

las senast sex månader efter att tjänsteutövningen inletts. 
 

Benjamin Kroksjö har samtyckt till en lön om 5 000 euro per månad som 

helhetslön. Benjamin Kroksjö har också samtyckt till att påbörja tjänsten 

1.8.2022. (Bekräftelse begärd senast 13.6 kl. 9.00.) 
 

Utbildningschefen förordar: 

Kommunstyrelsen väljer Benjamin Kroksjö till den tillsvidare tjänsten som 

rektor vid Jomala kommuns lågstadieskolor fr.o.m. 1.8.2022, under förut-

sättning att behörighetskraven är uppfyllda senast då prövotiden går ut. En 

prövotid om 6 månader tillämpas.  
 

Helhetslönen för tjänsten som rektor fastställs vid anställningens början till 

5 000 euro per kalendermånad. En lönejustering görs då prövotiden gått ut 

och behörighet för tjänsten uppvisats. 
 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen väljer Benjamin Kroksjö till den tillsvidare tjänsten som 

rektor vid Jomala kommuns lågstadieskolor fr.o.m. 1.8.2022, under förut-
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sättning att behörighetskraven är uppfyllda senast då prövotiden går ut. En 

prövotid om 6 månader tillämpas.  
 

Helhetslönen för tjänsten som rektor fastställs vid anställningens början till 

5 000 euro per kalendermånad. En lönejustering görs då prövotiden gått ut 

och behörighet för tjänsten uppvisats. 

 

BESLUT: 

Benjamin Kroksjö har dragit tillbaks sin ansökan. Kommunstyrelsen beslu-

tar återremittera ärendet till förvaltningen. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     204/22      

 

122 § UPPHANDLING AV LÄROMEDEL TILL LÅGSTADIESKOLORNA 

 

KST § 122/13.6.2022: 

Utbildningschefens beredning:  

Kommunen har genom annons i de lokala tidningarna 10.5.2022 begärt in 

anbud via upphandlingssystemet e-Avrop gällande inköp av läromedel till 

lågstadieskolorna. Upphandlingen har gjorts genom förenklat förfarande då 

anbuden inte beräknats överstiga det av Europeiska kommissionen fast-

ställda tröskelvärdet om 215 000 euro. Anbudsförfrågan, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 122 

 

Vid anbudstidens utgång 30.5.2022 hade totalt tre associationer inlämnat 

anbud i upphandlingen av läromedel till lågstadieskolorna. Vid öppnings-

tillfället 31.5.2022 konstaterades att samtliga associationer inlämnat god-

kända anbud.  

 

Det godkända anbudet från Lisco Bok och Papper Ab om 56 171,71 euro 

exkl. moms bör antas då detta, i enlighet med 6.2. punkten i anbudsförfrå-

gan, är det godkända anbudet med det lägsta priset. Anbudssammanställ-

ning, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 122 

 

Utbildningschefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med 6.2. punkten i anbudsförfrågan, 

anta Lisco Bok och Papper Abs anbud om 56 171,71 euro exkl. moms då 

detta är det godkända anbudet med det lägsta priset. 

 

Kommunstyrelsen befullmäktigar utbildningschefen att upprätta och ingå 

köpeavtal för läromedel till lågstadieskolorna för läsåret 2022-2023.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med 6.2. punkten i anbudsförfrågan, 

anta Lisco Bok och Papper Abs anbud om 56 171,71 euro exkl. moms då 

detta är det godkända anbudet med det lägsta priset. 

 

Kommunstyrelsen befullmäktigar utbildningschefen att upprätta och ingå 

köpeavtal för läromedel till lågstadieskolorna för läsåret 2022-2023.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns med tillägget att förvaltningen fram-

över eftersträvar en lösning där upphandlingen görs för flera år. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     205/22      

 

123 § UTBILDNINGSPLAN 2022 

 

KST § 123/13.6.2022: 

Personalchefens beredning: 

Genom lag om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare 

(FFS 449/2007), lag om ersättning för utbildning (FFS 1140/2013) och lag 

om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen (FFS 

1136/2013) har arbetsgivare rätt till utbildningsersättning genom att uppföra 

en personal- och utbildningsplan.  

 

Personal- och utbildningsplanen ska årligen utarbetas och av planen ska en-

ligt 4 a § lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetsta-

gare framgå åtminstone: 

 

1. Antalet faktiska arbetsavtals- och tjänsteförhållanden för viss tid samt en 

bedömning av hur dessa kommer att utvecklas. 

2. Principerna för användningen av olika anställningsformer. 

3. Allmänna principer för att upprätthålla arbetsförmågan hos arbetstagare 

som hotas av arbetsoförmåga och äldre arbetstagare samt arbetsmarknads-

kompetensen för arbetstagare som hotas av arbetslöshet. 

4. En bedömning av hela personalens yrkeskunnande samt av förändringar-

na i kraven på yrkeskunnande och orsakerna till dem samt en årlig plan som 

baserar sig på denna bedömning enligt personalgrupp eller någon annan 

ändamålsenlig gruppindelning. 

5. Förfaranden för genomförande och uppföljning av de planer som avses i 

1-4 punkten. 

 

I personal- och utbildningsplanen ska dessutom ingå principer enligt vilka 

arbetsgivaren för sina arbetstagare anskaffar sysselsättningsfrämjande trä-

ning eller utbildning enligt 7 kap. 13 § arbetsavtalslagen (FFS 55/2001) och 

37 b § lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden (FFS 

304/2003) som är tillämplig på Åland genom blankettlagstiftning.   

 

Utbildning som är berättigad till ersättning framgår av 4 § lagen om ersätt-

ning för utbildning (FFS 1140/2013) och ersättningens storlek framgår av 5 

§ samma lag. 

 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till personal- och utbildningsplan för 

Jomala kommun 2022 med en utbildningsplan för respektive förvaltning 

och personalgrupp. Den bilagda utbildningsplanen är inte bindande utan ska 

ses som ett dokument för planering av hur Jomala kommuns personal ska 

upprätthålla sin kompetens och sitt yrkeskunnande. 

 

Arbetarskyddskommissionen omfattade vid sitt möte 23.5.2022 förslaget till 

personal- och utbildningsplan för Jomala kommun 2022. 
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    Protokolljustering:    

Förslag till personal- och utbildningsplan för Jomala kommun 2022, enligt 

bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 123 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar anta Personal- och utbildningsplan för Jomala 

kommun 2022 enligt bilaga A. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     206/22      

 

124 § FRISKVÅRDSPROGRAM 2022 

 

KST § 124/13.6.2022: 

Personalchefens beredning: 

Målet för kommunens friskvårdsverksamhet är att få friskare medarbetare, 

skapa ökad trivsel och förbättra arbetsmiljön samt åstadkomma högre kvali-

tet i verksamheten. Arbetsgivaren har ett ansvar gentemot sina anställda att 

förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att se till att arbetsmiljön är 

god såväl fysiskt som psykiskt, samt att samverka med de anställda för att 

uppnå detta. Regelbunden motion förhindrar att bland annat ensidiga rörel-

ser och stillasittande arbete leder till problem. En enda sjukskrivning kan i 

förlängningen kosta kommunen avsevärt mer än det totala anslaget för 

friskvård. 

 

I kommunens budget för 2022 har i ramen för den allmänna förvaltningen 

inräknats ett belopp om 12 000 euro för personalrekreation för kommunens 

anställda. 

 

Förslaget till friskvårdsprogram för 2022 följer i stort sett samma upplägg 

som 2021 och behandlades vid arbetarskyddskommissionens möte 

23.5.2022. Personalchefen har, på begäran av personal, även varit i kontakt 

med leverantörer av kulturtjänster. Leverantörerna har inte haft möjlighet 

att teckna avtal enligt kommunens nuvarande upplägg. 

 

Förslag till kommunens friskvårdsprogram, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 124 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar anta Jomala kommuns friskvårdsprogram 2022 

för de anställda i kommunen enligt bilaga A. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     207/22      

 

125 § UPPHANDLING AV STÄDNING AV VIKINGAÅSENS OCH SÖ-

DERSUNDA SKOLOR 

 

KST § 125/13.6.2022 

Utbildningschefens beredning:  

Avtalsperioden för städningen av Vikingaåsens och Södersunda skolor löper 

ut 30.6.2022. Det sammanlagda värdet av upphandlingen av städning av Vi-

kingaåsens och Södersunda skolor under perioden 1.8.2021 – 30.6.2022 har 

varit 81 047,67 euro exkl. mervärdesskatt. 

 

Med anledning av detta har utbildningsförvaltningen tagit fram anbuds-

handlingar för en upphandling omfattande vissa bestämda utrymmen i Vi-

kingaåsen och Södersunda skolor under tiden 1.8.2022-30.6.2023, 

1.8.2023-30.6.2024 samt en option för tiden 1.8.2024-30.6.2025. Reste-

rande utrymmen vid skolorna behöver fortsättningsvis städas av egen per-

sonal då det är nödvändigt att egen personal städar de allmänna utrymmena 

under dagtid då elever finns i byggnaderna.  

 

Det beräknade värdet för upphandlingen beräknas överstiga det av Europe-

iska kommissionen fastställda tröskelvärdet om 215 000 euro. Då det be-

räknade värdet av upphandlingen förväntas uppgå till minst de gränsvärden 

som fastställts i EU:s bestämmelser om offentlig upphandling tillämpas 

landskapslag (ÅFS 2017:80) angående tillämpning på Åland av rikslagar 

om offentlig upphandling. Upphandlingen genomförs i form av ett öppet 

förfarande. 

 

Kommunen har genom annons i lokala tidningarna 10.5.2022 begärt in an-

bud via upphandlingssystemet e-Avrop gällande städning av vissa bestämda 

utrymmen vid Vikingaåsen och Södersunda skolor. 

 

Vid anbudstidens utgång 8.6.2022 hade totalt en (1) association inlämnat 

anbud i upphandlingen av städning av Vikingaåsen och Södersunda skolor. 

Vid öppningstillfället 9.6.2022 konstaterades att anbudet var godkänt. Pro-

tokoll från öppningstillfälle, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 125 

 

Av de godkända anbuden har vid öppningstillfället sedan en prisjämförelse 

genomförts och där konstaterades att Städsystem ABs anbud om totalt 

245 564 euro exkl. moms bör antas då detta, i enlighet med 8.2. punkten i 

anbudsförfrågan, är det godkända anbudet med det lägsta priset.  

 

Utbildningschefen förordar:  

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med 8.2. punkten i anbudsförfrågan, 

anta Städsystem ABs anbud om 245 564 euro exklusive moms då detta är 

det godkända anbudet med det lägsta priset. 
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Kommunstyrelsen beslutar vidare befullmäktiga utbildningschefen att ingå 

avtalet gällande städning av vissa bestämda utrymmen vid Vikingaåsens 

och Södersunda skolor samt besluta om ett eventuellt utnyttjande av option 

om förlängning.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med 8.2. punkten i anbudsförfrågan, 

anta Städsystem ABs anbud om 245 564 euro exklusive moms då detta är 

det godkända anbudet med det lägsta priset. 

 

Kommunstyrelsen beslutar vidare befullmäktiga utbildningschefen att ingå 

avtalet gällande städning av vissa bestämda utrymmen vid Vikingaåsens 

och Södersunda skolor samt besluta om ett eventuellt utnyttjande av option 

om förlängning.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     209/22      

 

126 § BUDGETDIREKTIV 2023 

KST § 126/13.6.2022: 

Förslag till budgetdirektiv för uppgörande av budget 2023 och ekonomiplan 

för 2024 - 2025 har tagits fram. 

 

Direktiven för gemensam budget och ekonomiplan baseras på den fast-

ställda budgeten för 2022 samt bokslut 2021. De satsningar utöver ram som 

tidigare funnits är också borttagna ur direktivet. I direktivet har också beak-

tats kända kostnadsökningar ink. personalkostnadsökningar som följer av 

kollektivavtal.  

 

Budgetprocessen föreslås vara likadan som förra året. 

 

Förslag till budgetdirektiv, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 126 

 

Ekonomichefen är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna budgetdirektiv för 2023 och ekonomi-

plan för 2024 - 2025 enligt bilaga A. 

 

BESLUT:  

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att budgetdirektivet för 2023 ska utgå 

från en kostnadsökning på 8,5 % mot bokslut 2021, d.v.s. cirka två miljoner 

euro.  

_______________ 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 42  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 13.6.2022 kl. 16:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

Dnr: DIARIET      77/22      

 

127 § KONFIDENTIELLT ÄRENDE: SEKRETESSBELAGT ENL. 27 § 

LANDSKAPSLAG OM HEMVÅRDSSTÖD 
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128 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

Sammanträdet avslutas kl. 19.20. 

 

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 (ÅFS 1997:73) rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras 

över beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet:  

101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 119, 120, 121, 127, 128 

 

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

110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet:  

100, 104, 110, 111, 115, 116, 117, 118, 122, 123, 124, 126 

 

Enligt 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 

AX-22 151 JOMALA 

 

Paragrafer i protokollet: 100, 104, 110, 111, 115, 116, 117, 118, 122, 123, 124, 126 

 

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 eller tre dagar efter att ett e-postmeddelande 

med beslutet skickades, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av be-

slutet den sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommu-

nens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla.  

 

Rättelseyrkandets innehåll 
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Rättelseyrkandet ska innehålla ändringsyrkande (hur man vill att beslutet ska ändras) och vad det 

grundar sig på (varför beslutet ska ändras). Yrkandet ska undertecknas av den som framställer 

det. 

  

BESVÄRSANVISNING OCH ANVISNING FÖR UPPHANDLINGSRÄTTELSE GÄL-

LANDE UPPHANDLINGAR ÖVER EU:S TRÖSKELVÄRDEN  

 

Enligt landskapets upphandlingslagstiftning kan ändring sökas i ett beslut eller något annat avgö-

rande i ett upphandlingsförfarande som gäller offentlig upphandling genom ett yrkande på att 

den upphandlande enheten rättar beslutet eller avgörandet (nedan upphandlingsrättelse). Ärendet 

kan också föras till marknadsdomstolen genom besvär. 

Upphandlingsrättelse kan yrkas eller besvär anföras av den som ärendet gäller (nedan part). En 

part är den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet: 125 

 

I Anvisning för upphandlingsrättelse 

Föremålet för yrkandet och tidsfrist för yrkandet på upphandlingsrättelse 

Den som är missnöjd med den upphandlande enhetens beslut eller med något annat avgörande i 

upphandlingsförfarandet kan yrka på upphandlingsrättelse enligt 132–135 § upphandlingslagen 

(FFS 1397/2016).  

Om en part vill yrka på upphandlingsrättelse ska det göras skriftligen inom 14 dagar från att be-

slutet delgivits. Närmare information om hur tidsfristen beräknas finns under avsnitt III Delgiv-

ning.   

Innehållet i yrkandet på upphandlingsrättelse samt leveransadress 

Av ett yrkande på upphandlingsrättelse ska det framgå: 

Den rättelsesökandes namn och kontaktuppgifter,  

Det beslut i vilket rättelse söks, och;  

Redogörelse över yrkandena samt grunderna för yrkandena. 

Till rättelseyrkandet ska fogas de handlingar som den som framställer yrkandet hänvisar till, om 

de inte redan finns hos den upphandlande enheten. 

Ett yrkande på upphandlingsrättelse ska lämnas in till den upphandlande enheten: 

Jomala kommun   

PB 2, AX-22 151 Jomala  

e-post: info@jomala.ax 

 

II Anvisning för besvär hos marknadsdomstolen 

Anbudsgivare, anbudssökande eller andra som ärendet gäller kan föra ärendet till marknadsdom-

stolen genom att anföra besvär. 
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Ett beslut eller annat avgörande av en upphandlande enhet kan inte föras till marknadsdomstolen 

genom besvär när beslutet eller avgörandet gäller: 

1) enbart beredningen av ett upphandlingsförfarande, 

2) det att ett upphandlingskontrakt inte delas upp i delar med stöd av 75 § upphandlingsla-

gen; eller 

3) det att enbart det lägsta priset eller kostnaderna används som kriterium vid bedömningen 

av om ett anbud ska anses vara det ekonomiskt mest fördelaktiga enligt 93 § upphandlingslagen. 

Utgör upphandlingen ett avrop/beställning från ett ramavtal får ändring inte sökas genom besvär, 

om inte marknadsdomstolen beviljar behandlingstillstånd i ärendet enligt 146 § upphandlingsla-

gen. 

Tidsfrist för sökande av ändring och undantag från den ordinarie besvärstiden 

Besvär ska anföras skriftligen inom 14 dagar efter det att parten har fått del av upphandlingsbe-

slutet med besvärsanvisning. Närmare information om hur tidsfristen beräknas finns under av-

snitt III Delgivning.  

Besvär ska anföras inom 30 dagar från det att en part fått del av beslutet, om den upphandlande 

enheten med stöd av 130 § 1 eller 3 punkten upphandlingslagen har ingått ett upphandlingskon-

trakt eller en koncession på basen av ett ramavtal utan att iaktta väntetiden.  

Besvär ska lämnas in senast sex månader efter det att upphandlingsbeslutet har fattats, om an-

budssökanden eller anbudsgivaren har fått del av upphandlingsbeslutet med besvärsanvisning 

och upphandlingsbeslutet eller besvärsanvisningen har varit väsentligt bristfälliga. 

Besvärets innehåll och rättegångsavgift 

I besväret ska följande anges: 

Till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena), 

Grunderna för yrkandena,  

Vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv; 

och  

Ändringssökandes namn och kontaktuppgifter. Om talan förs av ändringssökandens lagliga före-

trädare eller ombud, ska också den personens kontaktuppgifter uppges. 

Till besvärsskriften ska följande bilagor fogas: 

Det överklagade beslutet med besvärsanvisning,  

Utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet eller annan utredning om när be-

svärstiden börjat löpa,  

De handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden; och  

Fullmakt för eventuellt ombud, om ombudet inte är en advokat eller ett offentligt rättsbiträde. 

Hos den som söker ändring genom besvär hos marknadsdomstolen tas det ut en rättegångsavgift 

i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015). 

Förbud mot att söka ändring  

Enligt 163 § upphandlingslagen får ändring i ett ärende som hör till marknadsdomstolens behö-

righet inte sökas med stöd av kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland eller lagen om rät-

tegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
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Underrättelse om ändringssökandet till den upphandlande enheten och inlämning av be-

svär  

Den som söker ändring i ett upphandlingsärende ska enligt 148 § upphandlingslagen skriftligt 

underrätta den upphandlande enheten om att ärendet förs till marknadsdomstolen. Underrättelsen 

ska lämnas till den upphandlande enheten senast då besvären över upphandlingen lämnas in till 

marknadsdomstolen. Underrättelsen ska lämnas in på den adress som den upphandlande enheten 

har angett under avsnitt I. 

Besvär ska lämnas in till marknadsdomstolen. Besvären kan lämnas in till marknadsdomstolens 

kansli personligen, genom ombud, med bud, per post eller per telefax eller e-post. Besvär kan 

också anföras i förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen:  

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 

Marknadsdomstolens adress: 

Marknadsdomstolen 

Banbyggarvägen 5  

00520 Helsingfors   

markkinaoikeus@oikeus.fi 

 

III Närmare information om hur tidsfristen beräknas 

Då tidsfristen för yrkande på upphandlingsrättelse eller sökande av ändring beräknas ska den dag 

då delgivningen sker inte medräknas. Om den sista dagen av tidsfristen är en helgdag, självstän-

dighetsdag, första maj, julafton, midsommarafton eller helgfri lördag fortsätter tidsfristen också 

följande vardag. 

 

Dagen för delgivningen beräknas på följande sätt: 

• Vanlig elektronisk delgivning – Om beslutet delgivits som ett e-postmeddelande 

anses mottagaren enligt upphandlingslagen ha fått del av beslutet samma dag som meddelandet 

sändes, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om ett avbrott i datakommunikations-

förbindelserna eller någon motsvarande omständighet som lett till att meddelandet har nått mot-

tagaren vid en senare tidpunkt.  

• Bevislig elektronisk delgivning – Om beslutet har delgivits bevisligen genom ett 

elektroniskt meddelande anses mottagaren ha fått del av beslutet när det har hämtats 

från den länk som myndigheten anvisat. 

• Vanlig delgivning – Om beslutet har postats som vanligt brev anses mottagaren ha fått 

del av beslutet den sjunde dagen efter det att brevet avsändes, om inte något annat 

visas. 

• Bevislig delgivning – Om beslutet har sänts per post mot mottagningsbevis, framgår 

datumet för då mottagaren fått del av beslutet av mottagningsbeviset. Om beslutet har 

överlämnats till mottagaren eller dennes lagliga företrädare eller ombud framgår dagen 

då mottagaren fått del av beslutet av det skriftliga bevis som upprättats över 

delgivningen. 
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