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    Protokolljustering:    

54 § 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 Jonas Eriksson och Peggy Eriksson.  

 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan godkänns enhälligt oförändrad. 
_______________ 
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55 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

Till kommunstyrelsen har delgetts:  

1. Sammanställning över tjänstemannabeslut fattade under kvartal 1, 2022.    

2. Äldrerådets protokoll från möte nr 3, 23.3.2022. 

 

BESLUT: 

Antecknas till kännedom. 

_______________ 
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56 § GRANSKNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL AV 

DEN 22 MARS 2022 

 

KST § 56/11.4.2022: 

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 22 mars 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: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET      93/22      

 

57 § FÖRSLAG TILL GEMENSAM RÄDDNINGSMYNDIGHET, YTT-

RANDE 

 

KST § 57/11.4.2022: 

Ålands landskapsregering har inkommit med en begäran om yttrande gäl-

lande utkast på ny Polis- och räddningsmyndighet. Begäran, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A - KST § 57 

 

Förslaget till ny myndighet måste bedömas som kostnadsdrivande. Gällande 

frågan om räddningsverket anser Jomala kommun att antingen måste all 

operativ verksamhet in i den nya myndigheten, eller ingen. Om räddnings-

verket förs in måste även samtliga frivilliga brandkårer höra till den nya 

myndigheten. Juridiskt finns inget krav på att myndighet och operativ verk-

samhet finns i samma organisation. 

 

En annan aspekt är frågan om hur befolkningsskyddet ska ordnas om den 

tänkta myndigheten bildas. Befolkningsskydd är riksbehörighet och är ålagt 

alla Finlands kommuner, även åländska. Detta kan inte landskapet Åland 

ensidigt besluta ändra. Det är sannolikt dessutom mer ändamålsenligt ur be-

folkningsskyddsperspektiv att detta ansvar fortsatt ligger på primärkommu-

nen. Då uppstår dock situationen att primärkommunens och den nya myn-

dighetens uppdrag delvis överlappar personal- och utrustningsmässigt. 

 

Slutligen kan konstateras att RÅL:s verksamhet idag är betydligt billigare 

per invånare än Mariehamns motsvarande verksamhet. Att flytta all verk-

samhet till landskapet påverkar därför kommunerna väldigt olika vilket 

skulle behöva kompenseras. 

 

Gällande landskapsregeringens andra fråga om hur kommunen ser på möj-

ligheten att via kommunalt samarbete uppnå lagstiftningens eftersträvade 

syfte så är Jomala kommun villiga att ånyo försöka få till stånd en gemen-

sam kommunal räddningsmyndighet. Faktum är att RÅL redan försökt få 

till stånd samarbete med Mariehamn kring gemensam räddningsjour vilket 

Mariehamn avböjt. 

 

Räddningschefen är inkallad som sakkunnig.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar skicka beredningen ovan som Jomala kommuns 

svar på landskapsregeringens förfrågan. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     122/22      

 

58 § SERVICENIVÅ 

 

RN § 19/7.4.2022: 

Enligt 20 § räddningslagen (ÅFS 2006:106) ska kommunen besluta om ni-

vån på sin räddningsservice. I beslutet ingår bland annat riskanalys, de per-

sonella och materiella resurser som ska finnas i kommunen, vilken bered-

skap som ska upprätthållas, organisation, hur syneverksamheten upprätt-

hålls och hur befolkningsskyddet bedrivs. RÅL har under en längre tid ar-

betat fram och sammanställt underlagsmaterial för ärendet. 

 

Räddningsområdets samarbetskommuner Eckerö, Finström, Geta, Hammar-

land, Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö behandlar och beslutar 

ärendet enskilt för egen kommun, dock utgör bifogat material enligt bilaga 

ett gemensamt underlag. 

 

I bilagan, som även innehåller fakta och bakgrundsmaterial framgår under 

fyra kapitel en sammanställning och beslutsförslag om servicenivå. 

Beslutet bör gälla en tidsperiod om fyra år, 2022-2025. 

 

 ./. Bilaga A-RN § 19, riskanalys och servicenivåbeslut 2022-2025. 

 

Räddningschefens förslag: 

Den gemensamma räddningsnämnden omfattar Bilaga A-RN § 19 som un-

derlag och förslag för servicenivå gällande samarbetskommunerna Eckerö, 

Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och 

Vårdö. 

 

Beslut: 

 

 

__________  
 

KST § 58/11.4.2022: 

Räddningschefens beredning:  

Kommunen ska besluta och fastställa räddningsväsendets betjäningsnivå i 

enlighet med 20 § räddningslagen (2006:106) för landskapet Åland. Kom-

munen ska även underrätta Ålands landskapsregering om sitt beslut.  

 

Jomala kommun innehar huvudmannaskapet för den gemensamma rädd-

ningsmyndigheten Räddningsområde Ålands landskommuner bestående av 

nio samarbetskommuner med en gemensam räddningsnämnd. Dess uppgift 

är att upprätthålla tillsyn, ledningen av operativa styrkor, uppgifter enligt 

plan- och bygglagen samt kemikaliesäkerhetslagen samt utgöra en koordi-

nerande roll inom befolkningsskyddet. 
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Kommunens uppgift är, att inom sitt område upprätta en beredskap för 

räddningsinsatser som gör det möjligt att effektivt bedriva operativ rädd-

ningsverksamhet, ansvara för att den förebyggande räddningsverksamheten 

bedrivs effektivt och vid samhällsplanering beakta olika säkerhetsaspekter 

för att därigenom minimera risken för att olyckor inträffar och att situation-

er som kan orsaka fara uppstår. Därtill ska råd och information utgå om hur 

olyckor undviks och hur olyckor kan förebyggas. 

 

Den gemensamma räddningsnämnden behandlar ärendet vid sitt samman-

träde den 7 april 2022 (se beredning ovan).   
 

Förslag till riskanalys och servicenivåbeslut 2022–2025, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga B - KST § 58 

 

Räddningschefen är inkallad som sakkunnig.  
 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäk-

tige beslutar omfatta förslaget till servicenivå enligt bilaga B för Jomala 

kommun 2022–2025 eller tills ett nytt servicenivåbeslut tas. Ålands land-

skapsregering ska underrättas om beslutet.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     123/22      

 

59 § PLANLÄGGNINGSPROGRAM 2022 

 

KST § 59/11.4.2022: 

Kommunsekreterarens beredning:  

För att tydliggöra vilka planprocesser som pågår i Jomala kommun har ett 

förslag till planläggningsprogram för 2022 tagits fram av kommunens plan-

läggare. Kommittén för kommunal utvecklingsplan har godkänt förslaget 

till planläggningsprogram. I dokumentet framgår vilka processer som är på-

gående och hur de prioriteras. Förslag till planläggningsprogram för 2022, 

enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 59 

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna planläggningsprogrammet för 2022 

enligt bilaga A.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     395/19      

 

60 § ANHÅLLAN OM DETALJPLANEÄNDRING FÖR DEL AV KV. 

4245 OCH 4246 SAMT GATU- OCH PARKOMRÅDE I SVIBY BY 

 

KST § 177/7.10.2019: 

FAB Handelslänken 1, Handelsplats Öst Ab och Handelsplats Syd Ab har 

28.8.2019 inkommit med en anhållan om detaljplaneändring för del av kv. 

4245 och 4246 samt gatu- och parkområde i Sviby by. Huvudsyftet med 

anhållan är att bredda byggnadsrutorna för fastigheten Skogshyddan RNr 

6:113 (fastighetsbeteckning 170-424-6-113) och fastigheten Svibyhöjden 

RNr 1:54 (fastighetsbeteckning 170-424-1-54). Syftet är även att anpassa 

byggnaderna för respektive affärsmodell samtidigt som man får en bättre 

logistik i området. De sökande anhåller även om att få köpa tilläggsmark i 

det västra och östra parkområdet enligt samma villkor som för parkområdet 

bakom JYSK där försäljningspriset var 35 euro/m2. De sökande anhåller vi-

dare om att trädraden och planteringsytan på den västra sidan om GC-leden 

avlägsnas och att området används för att öka byggnadsrutans bredd från 

nuvarande 60 meter till 70 meter. De sökande anhåller ytterligare om att 

GC-leden och trädraden öster om densamma vid behov kan flyttas 10 meter 

österut. De sökande föreslår att Åsa Mattsson utses till planläggare och de 

åtar sig samtliga kostnader som detaljplaneändringen föranleder. Anhållan 

om detaljplaneändring, enligt bilaga;  

                    ./.                    Bilaga A – KST § 177 

 

Tekniska chefen har påtalat att ifall kommunstyrelsen godkänner anhållan 

om detaljplaneändring är det av yttersta vikt att befintlig kommunalteknik i 

form av ledningar m.m. under befintlig GC-led inte påverkas och att kom-

munen har tillgång till kommunaltekniken. Detta medför att ingen byggnad 

kan placeras på kommunaltekniken samt att ett tydligt servitut måste 

framgå i detaljplanen. Överlag måste även en eventuell flyttning av GC-

leden praktiskt ordnas så bra som möjligt för den lätta trafiken.   

 

Kommunens planläggare har inkommit med utlåtande över anhållan. Utlå-

tande, enligt bilaga: 

                    ./.                    Bilaga B – KST § 177  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna anhållan om detaljplaneändring för 

del av kv. 4245 och 4246 samt gatu- och parkområde i Sviby by enligt Bi-

laga A till alla delar förutom vad gäller detaljplaneändringen österut. Anhål-

lan godkänns vidare under förutsättning att markägarna åtar sig att stå för 

planläggningskostnaderna inklusive alla kostnader vad gäller att verkställa 

detaljplaneändringen. Kommunstyrelsen beslutar även att godkänna Åsa 

Mattsson som planläggare. Kommunstyrelsen konstaterar även att föravtal 

och markanvändningsavtal ska ingås och godkännas av kommunstyrelsen 

innan detaljplanen antas. Det ska även finnas servitut för ledningsdragning-

ar av kommunalteknik. Det får inte finnas byggnationer på det området.  
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BESLUT: 

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

styrelsen beslutar godkänna anhållan om detaljplaneändring för del av kv. 

4245 och 4246 samt gatu- och parkområde i Sviby by enligt Bilaga A till 

alla delar. Anhållan godkänns vidare under förutsättning att markägarna 

åtar sig att stå för planläggningskostnaderna inklusive alla kostnader vad 

gäller att verkställa detaljplaneändringen. Kommunstyrelsen beslutar även 

att godkänna Åsa Mattsson som planläggare. Kommunstyrelsen konstaterar 

även att föravtal och markanvändningsavtal ska ingås och godkännas av 

kommunstyrelsen innan detaljplanen antas. Det ska även finnas servitut för 

ledningsdragningar av kommunalteknik. Det får inte finnas byggnationer på 

det området. 

 

Vid omröstning mellan kommundirektörens förslag och Tomas Boedekers 

förslag röstade Carina Aaltonen för kommundirektörens förslag medan 

Tomas Boedeker, Roger Eriksson, Annika Hambrudd, Suzanne Milestad-

Styrström, Peggy Eriksson och Harry Jansson röstade för Tomas Boedekers 

förslag. 
 

Kommunstyrelsen beslutar således godkänna Tomas Boedekers förslag. 

_______________ 

KST § 134/23.8.2021: 

FAB Handelslänken 1, Handelsplats Öst Ab och Handelsplats Syd Ab har 

11.5.2021 inkommit med en förnyad anhållan, som ändrats 16.8.2021, om 

detaljplaneändring.  

Förnyad anhållan 11.5.2021, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga C – KST § 134 

 

Ändring 16.8.2021, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga D – KST § 134 

 

Den förnyade anhållan inklusive ändringen innehåller en kompletterad be-

gäran om att den högsta tillåtna våningsytan får vara fem våningar på del av 

tomt 1 och 2 i kvarter 4246, så att det så kallade Koff-husets våningstal blir 

högst tre våningar och så att det på de övriga delarna av tomt 1 och 2 ökas 

till att tillåtas högst fem våningar.  

 

Kommunens planläggare har inkommit med utlåtande över anhållan. Utlå-

tande, enligt bilaga: 

                    ./.                    Bilaga E – KST § 134 

 

Planläggarens utlåtande påpekar att högre hus på kvarter 4246 kan komma 

att väsentligt påverka landskapsbilden från Fågelberget. 

 

Vidare kan noteras att landskapsregeringen 8.6.2021 inkommit med en an-

hållan om att gatan mellan kvarteren planeras för kollektivtrafik så att en ny 

busslinje kan gå från Mariehamn in i Jomala via området. 
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Åsa Mattsson är inte längre kommunens planläggare varför hon behöver 

godkännas som extern planläggare för projektet om anhållan beviljas. 

 

Kommunens planläggare är inkallad som sakkunnig.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar godkänna den ändrade anhållan om detaljplane-

ändring för del av kvarter 4245 och 4246 samt gatu- och parkområde i 

Sviby by enligt bilaga D med tillägget att gatan mellan kvarteren ska plane-

ras för kollektivtrafik fram till kommungränsen mot Mariehamn. Anhållan 

godkänns vidare under förutsättning att markägarna åtar sig att stå för plan-

läggningskostnaderna inklusive alla kostnader vad gäller att verkställa de-

taljplaneändringen. Kommunstyrelsen beslutar även att godkänna Åsa 

Mattsson som extern planläggare. Beställaren faktureras, enligt fastställd 

planeringstaxa, för den arbetstid som Jomala kommuns planläggare använ-

der för konsultation. Kommunstyrelsen konstaterar även att föravtal och 

markanvändningsavtal ska ingås och godkännas av kommunstyrelsen innan 

detaljplanen antas. Det ska även finnas servitut för ledningsdragningar av 

kommunalteknik. Det får inte finnas byggnationer på det området. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 173/4.10.2021: 

Kommunsekreterarens beredning:  

Markägarna har 27.9.2021 inkommit med förslag till detaljplaneändring. 

Förslag till detaljplaneändring av kvarter 4245 samt del av kvarter 4246 i 

Sviby by jämte beskrivning av den 26 september 2021, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga F – KST § 173 

 

Kommunens planläggare har lämnat utlåtande över planförslaget. Planlägg-

arens utlåtande, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga G – KST § 173 

 

Av utlåtandet framgår att planförslaget följer de riktlinjer som kommunsty-

relsen tidigare beslutat om. Planändringen innebär att kvarter 4245 och 

4245 utvidgas, att trädraden i kvarter 4245 tomt 2 tas bort och att vånings-

antalet i del av kvarter 4246 utökas från tre till fem våningar. I detaljplanens 

allmänna bestämmelser framgår att på tomt får analog eller digital reklam-

pelare placeras. Planläggaren framhåller att bestämmelsen bör förtydligas 

med att landskapets och kommunens avståndsregler från allmän väg bör be-

aktas. 

 

Enligt 30 § plan- och bygglagen (ÅFS 2008:102) ska de som berörs av en 

plan, om det kan anses vara ändamålsenligt med planens syfte och bety-

delse, ges tillfälle till samråd och att yttra sig skriftligen eller muntligen 

över planförslaget. Enligt 8 § 2 mom. plan- och byggförordningen (ÅFS 
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2008:107) ska ett meddelande om samråd delges berörda per post, anslås på 

kommunens anslagstavla eller publiceras i minst en lokal tidning med all-

män spridning i landskapet senast 14 dagar före samrådsmötet. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar hålla samråd enligt 30 § plan- och bygglagen 

gällande förslag till detaljplaneändring av kvarter 4245 samt del av kvarter 

4246 i Sviby by jämte beskrivning av den 26 september 2021 enligt bilaga 

F. Inför samrådet ska planförslagets allmänna bestämmelse om reklampe-

lare kompletteras så att det framgår att landskapets och kommunens av-

ståndsregler från allmän väg ska beaktas.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 60/11.4.2022: 

Kommunsekreterarens beredning: 

Jomala kommun har genom annons i en lokaltidning 13.10.2021 och del-

givning på kommunens elektroniska anslagstavla samma dag kallat till ett 

samråd rörande förslaget till detaljplaneändring av kvarter 4245 samt del av 

kvarter 4246 i Sviby by. I enlighet med 30 § plan- och bygglagen hölls sam-

råd 28.10.2021 med berörda markägare och andra intressenter. Samrådspro-

tokoll, enligt bilaga: 

                    ./. Bilaga H – KST § 60 

 

Vid samrådet 28.10.2021 gavs även möjlighet för berörda markägare och 

intressenter att inkomma med skriftliga synpunkter fram till och med 

18.11.2021. Med anledning av de synpunkter som inkom vid samrådet och 

fram till och med 18.11.2021 har den externa planläggaren upprättat en 

samrådsredogörelse där de inkomna synpunkterna bemöts, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga I – KST § 60 

 

Kommunens planläggare har lämnat ett utlåtande över samrådsredogörel-

sen. Planläggaren anser att bemötandena i redogörelsen är korrekta och kan 

omfattas. Således bör planförslaget uppdateras med följande ändringar:  

- Parkområdet vid tomt 2 i kvarter 4245 utgår från planändringen och änd-

ras således inte från parkmark till kvartersmark.  

- Maximal höjd för byggnad i kvarter 4246 införs och begränsas till +25 m 

från marknivå.  

- Planbeskrivningen förtydligas med närmare beskrivning över hur land-

skapsbilden påverkas i ett vidare perspektiv.  

Planläggarens utlåtande, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga J – KST § 60 

 

Enligt 31 § 2 mom. plan- och bygglagen ska meddelande om att planförsla-

get ska ställas ut senast sju dagar före utställningen sändas per brev till 

kommuner som berörs av förslaget samt till markägare och andra av kom-
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munen kända innehavare av mark inom planområdet. Ett meddelande behö-

ver dock inte sändas om personerna i fråga har godkänt planen. 

 

Kommunens planläggare är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar göra de föreslagna ändringarna av förslaget till 

detaljplaneändring av kvarter 4245 samt del av kvarter 4246 i Sviby by som 

framgår av samrådsredogörelsen enligt bilaga I. Kommunstyrelsen beslutar 

även, när dessa ändringar gjorts av förslaget, framlägga förslaget till detalj-

planeändring av kvarter 4245 samt del av kvarter 4246 i Sviby by till all-

mänt påseende under 30 dagar. Kommunstyrelsen beslutar vidare att begära 

tekniska chefens utlåtande över förslaget.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

 

 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 13  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 11.4.2022 kl. 16:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

Dnr: DIARIET      95/22      

 

61 § GATURITNINGAR, SVIBY BY PARKOMRÅDEN SAMT KVAR-

TER 4248 

 

KST § 52/14.3.2022: 

Tekniska chefens beredning:  

Enligt 14 § 3 mom. plan- och byggförordningen (ÅFS 2008:107) antas 

gaturitningar av kommunen efter att ett förslag till ritningar varit offentligt 

utställt under minst 14 dagar. Anmärkningar mot förslaget ska framställas 

skriftligen under utställningstiden. Innan utställningstiden ska ägare och in-

nehavare av fastigheter som gränsar till gatuområdet meddelas per brev om 

utställningstiden samt rätten att göra skriftliga anmärkningar. 

 

DEAB konsult Ab har gjort upp ett förslag till ändring av gaturitningar för 

GC-väg som finns angiven i den fastställda detaljplanen för kvarter 4248 

samt parkområden i Sviby by. Den ca 400 meter långa GC-vägen sträcker 

sig från Fågellänken i söder till Blomstringevägen i norr. Gaturitningarna 

består av en projektbeskrivning, två planritningar och en tvärprofil. Rit-

ningarna är daterade 24.2.2022. Gaturitningar, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 52 

 

GC-vägens sträckning är i enlighet med fastställd detaljplan för Sviby by 

och gaturitningarna gäller för flytt av befintlig GC-väg i två områden. Den 

södra delen, direkt efter tunneln under Nya Godbyvägen, ett avsnitt om ca 

50 meter, flyttas österut. Det andra området, ett avsnitt om ca 60 meter, i 

norra delen av Maxinges parkering flyttas även det österut. Befintlig höjd 

på GC-väg bibehålles och planeras med en bredd av 3,0/3,25 meter, det vill 

säga 3,0 meter beläggning med 0,125 meter stödremsa på var sida. För GC-

vägens och områdets avvattning anläggs öppna diken.  

 

Tekniska chefen förordar: 

Kommunstyrelsen godkänner gaturitningarna uppgjorda av DEAB Konsult 

Ab daterade 24.2.2022 för den GC-väg som finns angiven i den fastställda 

detaljplanen för kvarter 4248 samt parkområden i Sviby by enligt bilaga A 

och beslutar att ställa ut dessa till allmänt påseende under 14 dagar. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner gaturitningarna uppgjorda av DEAB Konsult 

Ab daterade 24.2.2022 för den GC-väg som finns angiven i den fastställda 

detaljplanen för kvarter 4248 samt parkområden i Sviby by enligt bilaga A 

och beslutar att ställa ut dessa till allmänt påseende under 14 dagar. 

 

BESLUT:  

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_____________ 
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KST § 61/11.4.2022: 

Kommunsekreterarens beredning: 

Under utställningstiden 18.3-31.3.2022 inkom en anmärkning. Tekniska 

chefen har bemött anmärkningen. Anmärkning samt tekniska chefens be-

mötande, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga B – KST § 61 

 

Sammanfattningsvis är tekniska chefens bedömning att gaturitningarna inte 

behöver ändras till följd av anmärkningen. Således kan ärendet gå vidare 

för antagande. Tekniska chefen konstaterar vidare att vissa åtgärder har vid-

tagits av markägaren innan gaturitningarna har antagits och vunnit laga 

kraft.  

 

Jomala kommun och markägaren har 6.4.2022 ingått ett avtal om ändring 

av GC-väg och övrig kommunalteknik, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga C – KST § 61 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar anta gaturitningarna enligt bilaga A och god-

känner avtalet om ändring av GC-väg och övrig kommunalteknik enligt bi-

laga C.  

Kommunstyrelsen beslutar vidare om eventuella åtgärder till följd av att ar-

betet inletts innan gaturitningarna vunnit laga kraft.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET      11/22      

 

62 § UTVIDGNING AV VATTENVERKETS VERKSAMHETSOMRÅDE 

I BJÖRSBY 

 

KST § 62/11.4.2022: 

Teknisk chefs beredning: 

Fastighetsägare till Ängsskog 7:5 (fastighetsbeteckning 170-402-7-5) längs 

Ängsgatan i Björsby anhåller om att kommunen utvidgar verksamhetsom-

rådet för vatten till deras fastighet och omkringliggande område. Anhållan, 

enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 62 

 

Verksamhetsområdet för kommunens vattenverk sträcker sig 300 meter från 

kommunal stamledning, vilket betyder att fastigheten som är cirka 75 meter 

från kommunal stamledning är innanför verksamhetsområdet.  

 

Det finns fördelar för kommunens vatten- och avloppsverk att utvidga verk-

samhetsområdet för vatten från östra sidan av Ängsgatan till den västra 

(Ängsskog 7:5), eftersom det möjliggör att på sikt ringmata eller nedmon-

tera den gamla Gölbyledningen som slutar öster om Godbyvägen och inte 

har kapacitet för flera abonnenter. Därtill är det kostnadseffektivt eftersom 

vägövergången i Ängsgatan kan samordnas med Ålands Elandelslag. Led-

ningskarta, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 62 

 

Kostnaden för att utvidga kommunens verksamhetsområde till fastighet 

Ängsskog 7:5 beräknas uppgå till cirka 5 000 euro. 

 

Tekniska chefens förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att kommunen 

utvidgar sitt verksamhetsområde till fastighet Ängsskog 7:5 i Björsby och 

att investeringsmedel 89101 Vatten- och avloppsverk serviceledningar 

(30 000 euro) nyttjas för att täcka kostnaderna. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att kommunen 

utvidgar sitt verksamhetsområde till fastighet Ängsskog 7:5 i Björsby och 

att investeringsmedel 89101 Vatten- och avloppsverk serviceledningar 

(30 000 euro) nyttjas för att täcka kostnaderna. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET      71/22      

 

63 § SKRIVELSE ANGÅENDE KOMMUNALT AVLOPP TILL APAL-

NÄS 

 

KST § 63/11.04.2022: 

Tekniska chefens beredning:  

Fastighetsägarna till Aludden 4:24 (fastighetsbeteckning 170-435-4-25), 

anhåller om att Jomala kommun skall utvidga verksamhetsområdet för av-

loppsverket till Apalnäs genom att bygga cirka 1800 meter avloppsledning 

från kommunens stamledning vid Lemlandsvägen till deras fastighet. 

Som motivering framförs att: 

- Fastighetsägarna ämnar bygga bostadshus. 

Näringsrikt vatten rinner direkt ut via enskilda avlopp i när-

området, vilket försämrar vattenkvaliteten i Äskviken märk-

bart. 

 

  Skrivelse, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 63 

 

I kommunens antagna principer för utvidgning av avloppsverkets verksam-

hetsområde framgår följande: 

 
AVLOPPSVERKET 

 

1.    Verksamhetsområdet ska i allmänhet inte utvidgas till att omfatta områden utan fast-

ställd byggnadsplan. 

2.   I områden utan fastställd byggnadsplan kan verksamhetsområde utvidgas, såvida 

kommunfullmäktige beslutar det. 

 

I sådant fall bör följande villkor kunna uppfyllas: 

 

a) Området ska utgöra bostadsområde, som dels förtätats till bebyggelse som 

borde planläggas, och dels ligger inom 1,0 km från befintlig avloppsvat-

tenstamledning med kapacitet för nyanslutningen. Tätbebyggelse är i detta 

sammanhang minst 5 egnahemshus med ett största avstånd mellan bygg-

naderna om 70 m. 

b) Avloppsledningen ska betjäna fast bosättning eller företag som idkar nä-

ring. 

c) Kostnaden för utbyggnaden av avloppsledningen, då eventuella land-

skapsbidrag beaktats, bör ej vara högre än de anslutningsavgifter utbygg-

naden beräknas inbringa. 

 d)  För projektet bör beviljas landskapsstöd antingen i form av bidrag eller 

räntestödslån. 

 

3.   Kommunfullmäktige kan, om särskilda skäl därtill finns, besluta om utvidgning av 

verksamhetsområdet trots att i punkterna 1 eller 2 nämnda förutsättningar inte är 

uppfyllda. 
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4.   Vid all utvidgning av verksamhetsområdet ska stamledningar och övrig utrustning di-

mensioneras för uppskattat framtida behov. Kostnaden för en eventuell överdimens-

ionering på grund av framtida behov ska kommunen ansvara för. 

 

Byggnadsplan saknas för det tilltänkta verksamhetsområdet. Den aktuella 

fastigheten ligger längre bort än 1,0 km från befintlig stamledning och dess-

sutom är kostnaden för utbyggnad av avloppsledning högre än vad anslut-

ningsavgiften skulle inbringa. 

 

Tekniska chefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att den av skri-

velsen föreslagna utvidgningen av avloppsveket inte uppfyller de av kom-

munen antagna principerna för utvidgning av avloppsverkets verksamhets-

område varför en utvidgning inte är aktuell. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att den av 

skrivelsen föreslagna utvidgningen av avloppsveket inte uppfyller de av 

kommunen antagna principerna för utvidgning av avloppsverkets verksam-

hetsområde varför en utvidgning inte är aktuell. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     124/22      

 

64 § PARKERINGSPLATSER PÅ FASTIGHETEN KANTORS 1:14 

 

KST § 64/11.4.2022: 

Byggnadskommittén för om- och tillbyggnad av Vikingaåsens skola anhål-

ler om att få anlägga parkeringsplatser på fastigheten Kantors 1:14 (fastig-

hetsbeteckning 170-422-1-14) i Prästgården by, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – § 64 

 

Bakgrunden till att kommittén vill flytta nuvarande parkeringsplatser vid 

Vikingaåsens skola till Kantors 1:14 är för att förbättra trafiksituationen 

runt skolområdet, dit endast skolskjutsar och varutransporter kommer få 

tillträde. Plan på skolområdet, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – § 64 

 

En ny parkeringsplats på fastigheten Kantors 1:14 tillsammans med nuva-

rande parkeringsplatser sydost om Vikingagården skulle vara tillräckligt för 

att täcka behovet både för personalen vid Vikingaåsens skola samt utvidga 

parkeringsmöjligheten för Kommunalgården, och vid större evenemang 

helg- och kvällstid vid Vikingagården. Parkeringsplatsen behöver vara an-

vändbar redan vid byggstart av Vikingaåsens skola för att få logistiken runt 

byggplatsen att fungera. 

 

Byggnadskommitténs förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att en parkeringsplats kan anläggas på Kantors 

1:14 enligt bilaga A och att investeringsmedel 86118 Om- och tillbyggnad 

av Vikingaåsens skola nyttjas till att anlägga en grusad parkering. Ett nytt 

investeringsanslag upptas 2024 för att iordningställa parkeringen med be-

läggning och belysning. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att en parkeringsplats kan anläggas på Kantors 

1:14 enligt bilaga A och att investeringsmedel 86118 Om- och tillbyggnad 

av Vikingaåsens skola nyttjas till att anlägga en grusad parkering.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     125/22      

 

65 § SERVICEMAN, INRÄTTANDE AV BEFATTNING 

 

KST § 65/11.4.2022: 

Tekniska chefens beredning:  

Kommunfullmäktige har genom § 76/14.12.2021 beviljat medel för att in-

rätta en till befattning som 80 % serviceman i Jomala kommun.  

 

I enlighet med 68 § förvaltningsstadgan av 8.12.2020 beslutar kommun-

fullmäktige om inrättande av befattningar och tjänster som tillsätts tillsvi-

dare. 

 

Uppdaterad arbetsvärdering och arbetsbeskrivning finns sedan tidigare för 

befattningen serviceman.  

 

Kommunen har inte utökat resursen för serviceman sedan 2007, tvärtom 

minskade den på grund av pensionsavgång 2019. Samtidigt har kommunen 

vuxit och behovet av skötsel av fastigheter, infrastruktur, parkområden, 

lekplatser etc. har ökat. Tekniska chefen anser att förvaltningen redan idag 

är underbemannad i förhållande till behovet. 

 

Tekniska chefen förordar: 

Att kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att en befatt-

ning som serviceman till 80 % inrättas i Jomala kommun från och med 

1.6.2022.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att en befattning som 

serviceman till 80 % inrättas i Jomala kommun från och med 1.6.2022.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET      68/22      

 

66 § MEDBORGARINITIATIV, TRAFIKSITUATIONEN PÅ 

MÖCKELÖVÄGEN  

 

KST § 66/11.4.2022: 

Kommunsekreterarens beredning:  

Ett medborgarinitiativ gällande trafiksituationen på Möckelövägen har in-

lämnats till kommunen 21.2.2022. Initiativet har undertecknats av 31 per-

soner. Medborgarinitiativ, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga A – KST § 66 

 

Initiativtagarna anser att nuvarande situation på Möckelövägen från rondel-

len vid S-Market till bykärnan och Möckelö Strand samt till södra Möckelö 

är trafikfarlig. Initiativtagarna för fram två separata lösningar, varav de fö-

redrar nummer 2:  

1. Genomfart på Möckelövägen mellan Mjölkdahlsvägen och vägskälet vid 

Västra Möckelö förbjuds.  

2. En ny rondell anläggs längs med landsväg 1 vid Strömberget (se bifogad 

karta i bilagan).   

 

Enligt 32 § kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland har kommun-

medlemmarna rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäl-

ler kommunens verksamhet.  

 

Landskapet Åland är väghållare för landsväg 1 och de nu aktuella avsnitten 

av Möckelövägen. Landskapsregeringen och kommunen har sedan tidigare 

initierat ett projekt gällande att se över trafiklösningen på Möckelö då den 

nuvarande inte anses optimal. En långsiktig trafiklösning behöver tas fram 

som beaktar det ökade trafikflödet till Möckelö och som därtill även invol-

verar affärs- och industriområden norr om landsväg 1. Projektet kräver en 

mängd utredningar av väghållaren landskapet samt även planändringar som 

ska företas av kommunen. Någon tidsplan för när en ny trafiklösning kan 

finnas på plats kan dessvärre inte ges i det här skedet. Ärendet är dock av 

mycket hög prioritet och i planläggningsprogrammet för 2022 är förvalt-

ningens avsikt att föreslå att ärendet ges prioritet nummer 1.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar besvara medborgarinitiativet genom beredning-

en ovan och beslutar skicka initiativet enligt bilaga A till Ålands landskaps-

regering för kännedom. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET      73/22      

 

67 § UTMÄRKELSETECKEN 

 

KST § 67/11.4.2022: 

Kommunsekreterarens beredning: 

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

av de utmärkelsetecken som Finlands president beviljar på Finlands själv-

ständighetsdag 2022. Förslaget ska avse personer som utfört ett förtjänst-

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

eller som förtroendevald inom den offentliga sektorn. Den primära ut-

gångspunkten är de personliga meriterna, som ska ligga över genomsnitts-

nivån och som personen i fråga ska ha gett bevis på genom egen yrkes-

skicklighet eller betydande samhälleliga uppgifter. En förutsättning är även 

en vilja att ta emot utmärkelsetecknet. Enbart tjänste- och anställningsår ut-

gör inte tillräcklig grund. 

 

Utmärkelsetecken ska inte föreslås för personer som under föregående sju-

årsperiod har fått ett utmärkelsetecken tilldelat av Finlands president och 

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

slag om utmärkelse bör inte heller ställas samma år som personen har ut-

nämnts till en ny tjänst eller tilldelats nya uppgifter. En jämn representation 

av kön och yrkesgrupper eftersträvas.  

 

Förslagsställaren förbinder sig att för ordensförslag av högre rang (från för-

tjänstkors uppåt) betala lösenavgift för den föreslagnes del. Lösenavgifterna 

är mellan 215 euro och 1 900 euro beroende på rang. 

 

Förslagen ska vara Statens ämbetsverk på Åland tillhanda senast 6.5.2022. 

Vid nominering ska en särskild blankett, inklusive noggrann motivering, 

fyllas i av förslagsställaren. Blankett för utmärkelsetecken, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga A – KST § 67 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att till Statens ämbetsverk på Åland inlämna 

eventuella förslag med motivering.  

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar befullmäktiga Sandra Listherby, Jonas Eriksson 

och Susanne Blomqvist att å kommunstyrelsens vägnar ta fram förslag till 

nomineringar inklusive motivering till Statens ämbetsverk på Åland.  

_______________ 
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    Protokolljustering:    

Dnr: DIARIET     112/22      

 

68 § FÖRFRÅGAN FRÅN FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 

 

KST § 68/11.4.2022: 

Finlands kommunförbund har inkommit med förfrågan gällande Jomala  

kommuns intresse av att de åländska kommunerna skall bli fullvärdiga 

medlemmar i Finlands kommunförbund med högre avgift. Ändringen skulle 

innebära att Finlands kommunförbund anställer en juridiskt sakkunnig stat-

ionerad på Åland för att bistå åländska kommuner. Merkostnaden för 

Jomala kommun skulle vara ca 4 000 euro per år. 

 

Förfrågan, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga A – KST § 68 

 

Kommundirektörens förslag: 

Jomala kommun meddelar Finlands kommunförbund att kommunen ställer 

sig positiv till upplägget, under förutsättning att tjänsten organiseras själv-

ständigt och oberoende.  

 

Diskussion:  

Peggy Eriksson föreslår att kommunstyrelsen ställer sig positiv till försla-

get, under förutsättning att man har ett nära samarbete med Ålands kom-

munförbund.  

Förslaget vinner inte understöd varför det förfaller.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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69 § KONFIDENTIELLT ÄRENDE: SEKRETESSBELAGT ENL. 27 § 

LANDSKAPSLAG OM HEMVÅRDSSTÖD 
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Dnr: DIARIET     117/22      

 

70 § YTTRANDE GÄLLANDE ÄNDRINGAR I LAGSTIFTNING OM 

BARNOMSORG OCH HEMVÅRDSSTÖD 

 

KST § 70/11.4.2022: 

Ålands landskapsregering har inkommit med en begäran om yttrande över 

förändrad lagstiftning gällande barnomsorg och hemvårdsstöd. Ändringarna 

hänför sig till den familjeledighetsreform som träder i kraft 1.8.2022 samt 

den nytolkning som med stöd i grundlagen gjorts gällande barns subjektiva 

rätt till barnomsorg. Förslaget har delgivits kommunstyrelsens ledamöter på 

intranätet 6.4.2022. 

 

Jomala kommun kan först konstatera att remisstiden är mycket knapp. Sen-

ast 14.4.2022 ska svaret vara inne trots att det ankom Jomala kommun 

1.4.2022. 

 

Med brasklappen att eftersom remisstiden är så kort och att en kommunsty-

relsebehandling av ärendet måste ske 11.4.2022 så har inte förslaget hunnit 

analyseras i detalj vill Jomala kommun ändå lyfta fram några synpunkter. 

 

Den stora förändringen i förslaget är införandet av subjektiv rätt till barn-

omsorg. Huruvida nyttjandet faktiskt kommer att öka är förstås svårt att 

förutspå men eftersom man med den nya lagen ger rätt till barnomsorg på 

heltid oavsett om vårdnadshavarna har sysselsättning eller ej kan man anta 

att nyttjandet ökar. Vidare kan man anta att nyttjandet ökar eftersom föräld-

raledighet med syskon inte längre sätter samma gränser för nyttjandet. Det 

införs också flexibla vårdtider vilket i praktiken innebär att daghemmen inte 

längre kan styra deltidsvård till de timmar då daghemmet har som mest be-

manning.  

 

Dessa ändringar sammantaget innebär en stor risk för att kommunens barn-

omsorgsplatser inte kommer att räcka till och att daghemsavdelningarna 

kommer att behöva utöka personalstyrkan för att täcka utökad beläggning 

på de tider som idag har lägre beläggning. Personaltimmarna räcker annars 

inte till. En uppskattning av barnomsorgsledaren är att kommunen kan be-

höva utöka med 0,5-0,75 barnskötare per avdelning vilket innebär en avse-

värd kostnadsökning som inte kommer att motsvaras av sänkta kostnader 

för hemvårdsstöd. 

 

Vidare ändras avgiftsregleringen. Här är den föreslagna texten oklar. Kom-

munen måste enligt förslaget fastställa en timtaxa, samtidigt får halvtids-

taxan utgöra 60 % av heltidstaxan trots att halvtid definieras som 25 timmar 

vilket är 69 % av heltid (36 timmar). Det är oklart om lagstiftningen innebär 

att alla ska betala ”per timme”? Om inte, så när ska man då betala per 

timme? Är timersättningen heltidstaxan/36 eller deltidstaxan/25? Det är 

också tveksamt om det är någon nytta med att det ska vara olika avgifter för 

lovdagar. Detta kommer kräva resurser att administrera. 
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    Protokolljustering:    

 

Gällande ändringarna i lag om hemvårdsstöd har kommunen inga syn-

punkter förutom att kommunen med tillfredsställelse konstaterar att stad-

gandet om ändringssökande föreslås ändras i enlighet med vad kommunen 

tidigare påpekat. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen skickar beredningen ovan som sitt yttrande gällande för-

ändring av lagstiftning om barnomsorg och hemvårdsstöd. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET      87/22      

 

71 § NYA PRINCIPER FÖR MEDLEMS- OCH VERKSAMHETSBI-

DRAG 

 

KST § 40/14.3.2022: 

Fritidschefens beredning: 

Fritidsförvaltningen fick i uppdrag av kommunfullmäktige 14.12.2021 att 

se över kriterier och policy samt beräkningsgrunder för medlems- och verk-

samhetsbidrag i Jomala kommun i början av 2022 för att göra bidragsförfa-

randet enklare och tydligare. Stödet för de redan verksamma föreningarna, 

med Jomala IK som största förening, ska ligga kvar på nuvarande nivå. Nya 

föreningar ska behandlas jämlikt och tilldelas likvärdiga stöd för sin verk-

samhet. 

 

För att en förening ska erhålla stöd ska den vara registrerad i Jomala och 

föreningens verksamhet ska i huvudsak utövas inom Jomala kommuns 

gränser. Stödet ska betalas per aktiv medlem bosatt i Jomala kommun. Det 

nya regelverket ska vara klart under första kvartalet 2022 och tas i bruk från 

och med halvårsskiftet 2022, vilket ska beaktas då medlen för första halv-

året fördelas. 

 

Fritidsförvaltningen har gjort en utredning och förslag till bidrag av Jomala 

kommuns medlems- och verksamhetsbidrag baserat på kommunfullmäkti-

ges beslut (bilaga A). Förvaltningen har även tagit fram ny text för ”Princi-

per för fritidsförvaltningens medlems- och verksamhetsbidrag” (bilaga B). 

Därtill beskriver fritidsförvaltningen i utredningen två alternativa förslag. 

Det ena enligt Ålands idrotts fördelningsprinciper (bilaga C och D) och det 

andra beskrivet i utredningen. 

 

Fritidsförvaltningens utredning, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga A – KST § 40 

 

Förslag till nya principer för medlems- och verksamhetsbidrag, enligt bi-

laga:  

 ./. Bilaga B – KST § 40 

 

Ålands idrotts fördelningsprinciper, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga C – KST § 40 

 ./. Bilaga D – KST § 40 

 

Fritidschefen är inkallad som sakkunnig.  

 

Fritidschefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna de nya principerna för fritidsför-

valtningens medlems- och verksamhetsbidrag enligt bilaga B. 
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Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar godkänna de nya principerna för fritidsförvalt-

ningens medlems- och verksamhetsbidrag enligt bilaga B. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet.  

_______________ 

KST § 71/11.4.2022: 

Fritidschefens beredning: 

Fritidsförvaltningen fick i uppdrag att förtydliga de nya principerna för fri-

tidsförvaltningens medlems- och verksamhetsbidrag när det gäller kriterier-

na för nya föreningar som är berättigade till bidrag och lägga till ytterligare 

ett alternativ gällande kön. 

 

Nytt förslag till nya principer för medlems- och verksamhetsbidrag, enligt 

bilaga:  

 ./. Bilaga E – KST § 71 

 

Fritidschefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna de uppdaterade och därmed nya 

principerna för fritidsförvaltningens medlems- och verksamhetsbidrag en-

ligt bilaga E. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna de uppdaterade och därmed nya 

principerna för fritidsförvaltningens medlems- och verksamhetsbidrag en-

ligt bilaga E. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     126/22      

 

72 § FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV ANVISNING FÖR HANTERING 

AV KOMMUNENS INVESTERINGSANSLAG 

 

KST § 72/11.4.2022: 

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

Förslag till ändring av anvisning för hantering av kommunens investerings-

anslag, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga A – KST § 72 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen ändrar anvisning för hantering av kommunens investe-

ringsanslag i enlighet med ändringarna i bilaga A.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     127/22      

 

73 § FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV ANVISNING FÖR INVENTARIE-

FÖRTECKNING 

 

KST § 73/11.4.2022: 

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

Förslag till ändring av anvisning för inventarieförteckning, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga A – KST § 73 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen ändrar anvisning för inventarieförteckning i enlighet med 

ändringarna i bilaga A.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     128/22      

 

74 § FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV RIKTLINJER FÖR DIARIEFÖ-

RING 

 

KST § 74/11.4.2022: 

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

Förslag till ändring av riktlinjer för diarieföring, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga A – KST § 74 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen ändrar riktlinjer för diarieföring i enlighet med ändring-

arna i bilaga A.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

 

  



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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 11.4.2022 kl. 16:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

Dnr: DIARIET     129/22      

 

75 § 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.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     130/22      

 

76 § FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV KOMMUNIKATIONSPLAN FÖR 

JOMALA KOMMUN 

 

KST § 76/11.4.2022: 

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

Förslag till ändring av kommunikationsplan för Jomala kommun, enligt bi-

laga:  

 ./. Bilaga A – KST § 76 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen ändrar kommunikationsplan för Jomala kommun i enlig-

het med ändringarna i bilaga A.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     131/22      

 

77 § FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV PRINCIPER FÖR SLUTANDE AV 

AVTAL OM PLANLÄGGNING AV MARK I PRIVAT ÄGO 

 

KST § 77/11.4.2022: 

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

Förslag till ändring av principer för slutande av avtal om planläggning av 

mark i privat ägo, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga A – KST § 77 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen ändrar principer för slutande av avtal om planläggning 

av mark i privat ägo i enlighet med ändringarna i bilaga A.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     132/22      

 

78 § FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV ÄGARDIREKTIV FÖR KOM-

MUNALFÖRBUNDET ÅLANDS MILJÖSERVICE 

 

KST § 78/11.4.2022: 

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

Förslag till ändring av ägardirektiv för kommunalförbundet Ålands Miljö-

service, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga A – KST § 78 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen ändrar ägardirektiv för kommunalförbundet Ålands mil-

jöservice i enlighet med ändringarna i bilaga A.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. Kommunstyrelsen beslutar vidare 

att ägardirektivet ytterligare ska kompletteras med följande under rubriken 

Kommunalförbundets uppdrag och roll: Ålands Miljöservice ska uppmuntra 

invånarna att minska sin avfallsmängd och öka återvinningen.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     133/22      

 

79 § FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV RIKTLINJER FÖR REKRYTE-

RING INOM JOMALA KOMMUN 

 

KST § 79/11.4.2022: 

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

Förslag till ändring av riktlinjer för rekrytering inom Jomala kommun, en-

ligt bilaga:  

 ./. Bilaga A – KST § 79 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen ändrar riktlinjer för rekrytering inom Jomala kommun i 

enlighet med ändringarna i bilaga A.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     134/22      

 

80 § FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV DELEGERINGSBESLUT 

 

KST § 80/11.4.2022: 

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

Förslag till ändring av delegeringsbeslutet, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga A – KST § 80 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att delegeringsbeslutet 

ändras i enlighet med ändringarna i bilaga A.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     135/22      

 

81 § FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR 

JOMALA KOMMUN 

 

KST § 81/11.4.2022: 

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

Förslag till ändring av förvaltningsstadga för Jomala kommun, enligt bi-

laga:  

 ./. Bilaga A – KST § 81 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att förvaltningsstadga 

för Jomala kommun ändras i enlighet med ändringarna i bilaga A.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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82 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

Sammanträdet avslutas kl. 18:48. 

 

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: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 80, 81. 

 

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

110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragrafer i protokollet: 54, 61, 64, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. 

 

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: 54, 61, 64, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. 

 

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 

 

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. 

 

 


