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    Protokolljustering:    

63 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 

 
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
Sammanträdet inleds kl. 16.13. 

 
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat 

och beslutfört. 

 
PROTOKOLLJUSTERING 

Till protokolljusterare utses Sandra Listherby och Tommy Nordberg. 

 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan godkänns enhälligt med tillägg av följande ärende: 

§ 85 SÅHD k.f.:s förbundfullmäktige 29.4.2021, direktiv till ombud  
_______________ 
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64 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

Till kommunstyrelsen har delgetts: 

1. Protokoll från styrelsemöte i MISE 17.3.2021 

2. Tekniska förvaltningen har för avsikt att ta fram en förnyelseplan för del 

av Böjsas skogen 2:3 och verkställa den. Skiftet det gäller finns norr om 

Kungsövägen och sträcker sig fram till Utängsstigen samt området närmast 

Gottbyvägen mellan Gottby och Djurvik. Skiftet är drabbat av stormen Al-

frida och granbarkborre har spridit sig inom området. En ”stormplan” finns 

sedan tidigare för områdena vilket betyder att kommunen delvis är stödbe-

rättigade för åtgärden. 

 

BESLUT: 

Antecknas till kännedom. 

_______________ 
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65 § GRANSKNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL AV 

DEN 30 MARS 2021 

 

KST § 65/12.4.2021: 

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 30 mars 2021. 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     195/20      

 

66 § ANHÅLLAN OM ÄNDRING AV DELGENERALPLAN OCH DE-

TALJPLAN FÖR TOMT 3 I KV. 4206 I MÖCKELÖ, HOLMBERGS 

FASTIGHETS AB 

 

KST § 125/22.6.2020: 

Holmbergs Fastighets Ab har 4.5.2020 inkommit med en anhållan om änd-

ring av delgeneralplan och detaljplan för del av fastigheten Värmeland RNr 

10:10 (fastighetsbeteckning 170-420-10-10) i kv. 4206 i Möckelö by. Av 

anhållan framgår att den sökande önskar att tomten kan bebyggas med ett 

affärshus i vilken såväl affärs- som idrottsverksamhet kan inrymmas. Fa-

sadhöjden önskar den sökande ändra till +6,8 m. Anhållan, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 125 

 

Planläggaren har lämnat ett utlåtande över anhållan. Utlåtande, enligt bi-

laga: 

 ./. Bilaga B – KST § 125 

 

Av planläggarens utlåtande framgår följande: 

Enligt gällande delgeneralplan är tomten planerad som område för icke mil-

jöstörande industri (FS). Enligt gällande detaljplan är tomten planerad som 

kvartersområde för småindustri- och affärsbyggnader (FA-2) med en högsta 

höjd om 6,0 m. Planläggaren förordar en ändring av delgeneralplanen och 

detaljplanen i enlighet med inlämnad anhållan. Planläggaren förordar vidare 

att det på tomten planteras en trädrad mellan byggnadsytan och tomtgränsen 

mot P-området i norr.  

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att sökanden åtar sig att stå 

för planläggningskostnaderna och att kommunen står för planläggningsre-

sursen, att godkänna anhållan om ändring av delgeneralplan och detaljplan 

för tomt 3 i kv. 4206 i Möckelö by. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 175/28.9.2020: 

Kommunens planläggare har, i samråd med markägaren, tagit fram ett för-

slag till ändring av delgeneralplanen för Möckelö. Förslag till ändring av 

Möckelö delgeneralplan jämte beskrivning av den 14 september 2020, en-

ligt bilaga: 

                   ./.                     Bilaga C – KST § 175 

 

Av planförslaget framgår att det aktuella området ändras från område för 

icke miljöstörande industri (FS) till område för handel och idrott (HI).  
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Kommunstyrelsen behöver besluta om planförslaget ska ställas ut till all-

mänt påseende. Enligt 31 § 2 mom. plan- och bygglagen ska meddelande 

om att planförslaget ska ställas ut senast sju dagar före utställningen sändas 

per brev till kommuner som berörs av förslaget samt till markägare och 

andra av kommunen kända innehavare av mark inom planområdet. Ett 

meddelande behöver dock inte sändas om personerna i fråga har godkänt 

planen. 

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar framlägga förslaget till ändrad delgeneralplan 

för Möckelö enligt Bilaga C till allmänt påseende under 30 dagar. Kom-

munstyrelsen beslutar vidare att begära byggnämndens och teknisk chefs ut-

låtande över förslaget.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 241/23.11.2020: 

Kommunsekreterarens beredning:  

Under utställningstiden 12.10-10.11.2020 har inga anmärkningar inkommit.  

 

Teknisk chef har 16.11.2020 meddelat att han inte har några synpunkter 

gällande planförslaget.   

 

Byggnämnden i Jomala kommun har genom beslut BN § 89/30.9.2020 kon-

staterat att planförslaget till samtliga delar följer lagar och förordningar på 

området och således kan omfattas. 

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att fullmäktige 

antar delgeneralplaneändring för Möckelö (kv. 4206 tomt 3) enligt Bilaga C 

jämte beskrivning av den 14 september 2020. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 85/8.12.2020: 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 
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KST § 22/15.2.2021: 

Kommunsekreterarens beredning:  

Kommunens planläggare har, i samråd med markägaren, tagit fram ett för-

slag till ändring av detaljplanen för tomt 3 i kvarter 4206 i Möckelö. För-

slag till detaljplaneändring för tomt 3 i kvarter 4206 i Möckelö jämte be-

skrivning av den 4.2.2021, enligt bilaga: 

                   ./.                     Bilaga D – KST § 22 

 

Av planförslaget framgår att området ändras från kvartersområde för små-

industri- och affärsbyggnader till kvartersområde för handel, förvaltning 

och service. Planförslaget innehåller bestämmelser gällande byggande, bil-

platser och cykelplatser. Mot Verkaregränd visas ett område som ska plant-

eras. I den norra delen av tomten ska det planteras en trädrad.  

 

Eftersom området sedan tidigare är detaljplanerat bedöms ändringen inte 

medföra sådana konsekvenser att det är ändamålsenligt med tanke på pla-

nens syfte och betydelse att hålla samråd. Under utställningstiden finns det 

möjligheter till insyn och påverkan.  

 

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

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

kommuner som berörs av förslaget samt till markägare och andra av kom-

munen kända innehavare av mark inom planområdet. Ett meddelande behö-

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

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar framlägga förslaget till detaljplaneändring för 

tomt 3 i kvarter 4206 i Möckelö enligt bilaga D till allmänt påseende under 

30 dagar. Kommunstyrelsen beslutar vidare begära byggnämndens och tek-

nisk chefs utlåtande över förslaget.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 66/12.4.2021: 

Kommunsekreterarens beredning: 

Under utställningstiden 26.2.2021 - 29.3.2021 har inga anmärkningar in-

kommit.  

 

Teknisk chef har 31.3.2021 meddelat att han inte har några synpunkter gäl-

lande planförslaget.   

 

Byggnämnden i Jomala kommun har genom beslut BN § 26/3.3.2021 kon-

staterat att planförslaget till samtliga delar följer lagar och förordningar på 

området och således kan omfattas. 
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I enlighet med 49 § förvaltningsstadgan av 8.12.2020 beslutar kommunsty-

relsen om ändringar av detaljplaner inom delgeneralplanerade områden.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar anta detaljplaneändring för tomt 3 i kvarter 4206 

i Möckelö enligt bilaga D jämte beskrivning av den 4 februari 2021. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET      50/21      

 

67 § ANHÅLLAN OM PLANERING AV FASTIGHETEN NÖTBACKA 

RNR 2:15 I VESTANSUNDA BY 

 

KST § 67/12.4.2021: 

Kommunsekreterarens beredning:  

Leif Johansson har 18.2.2021 inkommit med en anhållan om detaljplanering 

av fastigheten Nötbacka RNr 2:15 (fastighetsnummer 170-430-2-15) i 

Vestansunda by. Anhållan om planering, enligt bilaga; 

 ./. Bilaga A – KST § 67 

 

Förvaltningen har 23.2.2021 begärt att Johansson ska komplettera sin anhål-

lan eftersom det av anhållan inte framgick någon motivering och då ärendet 

sedan tidigare har hanterats och avslagits av kommunstyrelsen genom § 

52/1.4.2019. Noteras kan att den tidigare anhållan gällde fastigheten Nöt-

backa (1,74 ha) och även fastigheten Tallbacken RNr 2:49 (0,84 ha).   

 

Johansson har 3.3.2021 kompletterat sin anhållan. Av kompletteringen 

framgår att det på fastigheten finns tre vinterbonade stugor som önskas hy-

ras ut. Enligt Johansson nekas dock potentiella hyresgäster bostadsbidrag av 

FPA eftersom området inte är planerat. Genom en planering skulle antalet 

kommuninvånare öka. Kompletterad anhållan, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 67 

 

Planläggare Åsa Mattsson har 12.3.2021 meddelat att hon vidhåller sitt utlå-

tande som lämnades i samband med att ärendet behandlades 2019. Den 

planmässiga situationen har inte förändrats sedan dess. Utlåtande av 

22.3.2019, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga C – KST § 67 

 

Av utlåtandet framgår att den berörda fastigheten ligger i glesbebyggt om-

råde. Området saknar en fastställd delgeneralplan, vilket ställer höga utred-

ningskrav för att säkerställa att en eventuell detaljplan inte binder framtida 

reglering av användningen av andras markområden på ett ojämlikt sätt. En 

detaljplanering av den aktuella fastigheten förordas inte med hänsyn till 

områdets storlek, avståndet till kommunalteknik, områdets beskaffenhet och 

då området saknar en fastställd delgeneralplan. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar med hänvisning till beredningen ovan att inte 

godkänna anhållan om planering av fastigheten Nötbacka RNr 2:15 (fastig-

hetsnummer 170-430-2-15) i Vestansunda by enligt bilaga A och B. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     417/20      

 

68 § ANHÅLLAN OM DETALJPLANERING AV FASTIGHET 1:4, 1:7, 

1:8, 1:13, 1:14, 1:15, 1:29, 1:30, 1:37, 8:3 OCH 8:50 I ÖNNINGEBY 

BY, JOHANSSON M.FL. 

 

KST § 268/14.12.2020: 

Kommunsekreterarens beredning:  

Christer Johansson har 24.6.2020 inkommit med en anhållan om styck-

ningsutredning av fastighet Pellas Lemström 8:3 (fastighetsbeteckning 170-

435-8-3). Den sökandes önskemål är att kunna stycka fastigheten i fyra 

tomter. Anhållan, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 268 

 

Planläggaren har lämnat ett utlåtande över anhållan. Utlåtande, enligt bi-

laga: 

 ./. Bilaga B – KST § 268 

 

Begreppet styckningsutredning förekommer inte i plan- och bygglagen för 

landskapet Åland (ÅFS 2008:102) varför dess juridiska betydelse är oklar. I 

praktiken görs styckningsutredningar i samband med upprättande av delge-

neralplaner. 

 

Av planläggarens utlåtande framgår följande: 

Fastigheten är ca 2,9 ha och delad på två skiften. På fastigheten finns två 

bostadshus och en ekonomibyggnad. För området finns varken delgeneral-

plan eller detaljplan sedan tidigare. Kommunens byggnadsordning stadgar 

att tomtstorleken ska vara minst 7.000 m2 för att få stycka en ny tomt. Det 

är dock under förutsättning att det gäller ett område utan tätbebyggelse. Det 

nu aktuella området har 2015 konstaterats vara tätbebyggt område enligt 10 

§ plan- och bygglagen, alltså anses området vara i behov av planläggning 

innan en ny byggnadstomt kan styckas. En styckning från Pellas Lemström 

gjordes 2014 varför planläggaren konstaterar att fastigheten redan har för-

brukat sin rätt att utan plan eller styckningsutredning stycka nya bygg-

nadstomter. 

 

För att säkerställa att ett juridiskt dokument ligger till grund för eventuella 

styckningar föreslår planläggaren att området detaljplaneras. Eftersom om-

rådet saknar en fastställd delgeneralplan ställer det dock högre krav på ut-

redningen för att säkerställa att detaljplanen inte på ett ojämlikt sätt binder 

den framtida regleringen av användningen av andras markområden. Plan-

läggaren föreslår vidare att flera grannfastigheter tas med i detaljplanering-

en, särskilt fastigheten Solsidan 8:50 (fastighetsbeteckning 170-435-8-50). 

Fastigheterna Villa Lundberg 1:29 (fastighetsbeteckning 170-435-1-29) och 

Ers Lemströms 1:30 (fastighetsbeteckning 170-435-1-30) kunde också ingå, 

alternativt Södra Pellas 8:13 (fastighetsbeteckning 170-435-8-13). Syftet 

med detta är att få en tillräckligt stor och ändamålsenlig helhet för plane-

ringen.  
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Planläggaren är inkallad som sakkunnig.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till markägarens anhållan. Innan kom-

munstyrelsen tar ställning till anhållan önskar dock kommunstyrelsen att 

markägaren utreder om de ovannämnda grannfastigheterna önskar delta i 

detaljplaneringen och kostnaderna för den. Detta för att möjliggöra en till-

räckligt stor och ändamålsenlig helhet. Om någon grannfastighet är intres-

serad av att delta ska anhållan kompletteras.  

 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 68/12.4.2021: 

Kommunsekreterarens beredning:  

Johansson har 8.3.2021, genom arkitekt Tiina Holmberg, inkommit med en 

anhållan om detaljplanering av det aktuella området norr om Lemströms 

kanal vid Lemlandsvägen. Anhållan, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga C – KST § 68 

 

Av anhållan framgår att ett flertal ägare till de berörda grannfastigheterna 

önskar delta i detaljplaneringen, nämligen fastigheterna 1:4, 1:7, 1:8, 1:13, 

1:14, 1:15, 1:29, 1:30, 1:37, 8:3 och 8:50 i Önningeby by. Planområdets 

areal blir därmed ca 12 ha. Christer och Veronica Johansson, Magnus 

Lundberg och Henrik Lundberg har åtagit sig huvudansvar för processen 

och därmed kostnaderna för planeringen. Vidare framgår målsättningarna 

för planeringen på s. 4. Syftet är att genom varsam förtätning planera små-

skalig nybyggnation i samlade husgrupper. Områdets parkliknande karaktär 

ska bibehållas och tillräckligt stora grönområden reserveras. Kulturbyråns 

utlåtande ska tas hänsyn till och en naturinventering genomföras. Högst 50 

% av området ska användas för kvartersmark.  

 

Kommunens tidigare planläggare Åsa Mattsson har 10.3.2021 meddelat att 

anhållan inklusive målsättningarna är plantekniskt ok. Därmed finns det 

förutsättningar för att godkänna anhållan.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna anhållan om detaljplanering av fastig-

het 1:4, 1:7, 1:8, 1:13, 1:14, 1:15, 1:29, 1:30, 1:37, 8:3 och 8:50 i Ön-

ningeby by samt målsättningar enligt bilaga C, under förutsättning att Ve-

ronica och Christer Johansson, Magnus Lundberg och Henrik Lundberg står 

för samtliga planläggningskostnader och inventeringskostnader. Markan-

vändnings- och föravtal ska vid behov upprättas innan en detaljplan kan an-

tas. Kommunstyrelsen beslutar även godkänna Tiina Holmberg som extern 

planläggare.  
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    Protokolljustering:    

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     714/18      

 

69 §  DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN BACKAS RNR 6:4 

OCH FRIDHEM 3:44 I INGBY BY, ANHÅLLAN AV KATARINA 

ERIKSSON OCH GREGER ERIKSSON SAMT MATTS STENLUND 

KST § 302/17.12.2018: 

Katarina Eriksson och Greger Eriksson, ägare till fastigheten Backas RNr 

6:4 (fastighetsbeteckning 170-413-6-4) i Ingby by, har 3.12.2018 inkommit 

med en anhållan om detaljplanering av en del av sin fastighet. Sökandena 

önskar planera området för småhusboende och anhåller om att planlägg-

ningen företas av områdesarkitekt Ursula Koponen. Vidare har Matts 

Stenlund, ägare till fastigheten Fridhem RNr 3:44 (fastighetsbeteckning 

170-413-3-44), 14.12.2018 inkommit med en anhållan om detaljplanering 

av en del av sin fastighet. Sökanden önskar detaljplanera för bebyggelse 

och avsikten är att området ska ingå i planeringen för del av fastigheten 

Backas RNr 6:4.  

Anhållan om detaljplanering, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 302 

 

Planläggaren har hörts i samband med beredningen av ärendet och förordar 

detaljplanering av ovannämnda fastigheter eftersom området i delgeneral-

planen är planlagt som småhusdominerat bostadsområde som ska detaljpla-

neras, fornlämningsområde och jordbruksområde. Nya tomter får styckas 

endast på basen av en detaljplan. Innan området detaljplaneras ska fornmin-

nen och växtlighet inventeras. Området innehåller också park-, lek- och 

gatuområden. På jordbruksområdet tillåts endast byggande som hänför sig 

till jordbruk. Befintliga bostadshus får dock bevaras och byggas till. Forn-

minnesområdet är fredat med stöd av landskapslagen (ÅFS 1965:9) om 

fornminnen.    

 

I samband med detaljplaneringen behöver föravtal och markanvändningsav-

tal ingås.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna anhållan om detaljplan för fastigheten 

Backas RNr 6:4 (fastighetsbeteckning 170-413-6-4) och fastigheten Frid-

hem RNr 3:44 (fastighetsbeteckning 170-413-3-44) i Ingby by enligt Bilaga 

A, under förutsättning att markägarna åtar sig att stå för planläggningskost-

naderna inklusive inventeringskostnaderna. Kommunstyrelsen beslutar även 

att godkänna Ursula Koponen som extern planläggare. Separata målsätt-

ningar för detaljplanen ska inlämnas. Kommunstyrelsen konstaterar även att 

föravtal och markanvändningsavtal ska ingås och godkännas av kommun-

styrelsen innan detaljplanen antas.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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    Protokolljustering:    

KST § 176/7.10.2019: 

Externa planläggaren har 10.7.2019 inkommit med förslag till målsättningar 

för detaljplanen. Kommunens planläggare har 27.9.2019 lämnat utlåtande 

över förslaget. Förslag till målsättningar samt utlåtande av kommunens 

planläggare, enligt bilaga: 

                    ./.                    Bilaga B – KST § 176 

 

Utlåtandet av kommunens planläggare överensstämmer i stort med förslaget 

till målsättningar. Kommunens planläggare föreslår dock en komplettering 

av punkt 1 och en justering av punkt 6. Gällande punkt 8 föreslår kommu-

nens planläggare att minst 1/3 av delgeneralplanens BS-1 område ska an-

vändas som grönområde. Till skillnad från den externa planläggarens för-

slag om ca 1/3 av detaljplaneområdet. Kommunens planläggare föreslår vi-

dare att en punkt 9 och 10 läggs till gällande dagvattenstrategi och anslut-

ning till kommunala avlopps- och vattenledningar.  

 

Kommunens planläggare är inkallad som sakkunnig.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna målsättningarna, korrigerade i enlig-

het med utlåtandet av kommunens planläggare, för detaljplanen i enlighet 

med Bilaga B.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 69/12.4.2021: 

Kommunsekreterarens beredning:  

Extern planläggare Ursula Koponen har 2.2.2021 inkommit med förslag till 

detaljplan för del av fastigheterna Backas 6:4 och Fridhem 3:44 och detalj-

planändring av jordbruksområde jämte beskrivning av 22.11.2020. Förslag 

till detaljplan och –planändring jämte beskrivning av 22.11.2020, enligt bi-

laga: 

 ./. Bilaga C – KST § 69 

 

Det aktuella området finns öster om Godbyvägen och söder om Joma-

labyvägen i Ingby. Arealen är ca 7,5 ha. Genom detaljplanen bildas de nya 

kvarteren 41318-41325 samt fornminnes-, park-, jordbruks- och gatuområ-

den. Genom detaljplanändringen ändras jordbruksområde till kvarters-, 

gatu- och parkområden. Som nämnts ovan är området i delgeneralplanen 

planlagt som småhusdominerat bostadsområde som ska detaljplaneras, forn-

lämningsområde och jordbruksområde. Nya tomter får styckas endast på 

basen av detaljplan. Området innehåller också park-, lek- och gatuområden. 

På jordbruksområdet tillåts endast byggande som hänför sig till jordbruk. 

Befintliga bostadshus får dock bevaras och byggas till. Fornminnesområdet 

är fredat med stöd av landskapslagen om fornminnen.    
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    Protokolljustering:    

Markägaren Eriksson har tidigare anhållit om och nekats planändring för 

bostäder vad gäller kvarter 41318 i det nu aktuella planförslaget (KST § 

22/12.2.2018). Detta eftersom området enligt delgeneralplanen utgör jord-

bruksområde på vilket endast tillåts byggande som hänför sig till jordbruk. 

En detaljplanändring av kvarter 41318 i planförslaget måste följa delgene-

ralplanen varför det inte i detaljplanen är möjligt eller lämpligt att planera 

för bostäder. Därtill tillkommer att huvudledningen för avloppsvatten för 

norra Åland går genom kvarteret och den aktuella tomten varför det inte 

heller är lämpligt för bostäder.  

 

Kommunens tidigare planläggare Åsa Mattsson har vidare 4.3.2021 påtalat 

att det är oklart om planförslaget uppfyller punkt 8 och 9 i målsättningarna 

(se s. 8 i planbeskrivningen). De två punkterna berör områdets karaktär, 

grönområde och dagvattenhantering. Dessa frågor bör förtydligas i planför-

slaget.  

 

Katarina Eriksson har 6.4.2021 inkommit med en motivering till planförsla-

get. Motivering, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga D – KST § 69  

 

Kommundirektören har 7.4.2021 uppgjort ett bemötande till motiveringen. 

Bemötande, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga E – KST § 69  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar med hänvisning till beredningen ovan att inte 

godkänna förslaget till detaljplan och –planändring jämte beskrivning av 

22.11.2020 för vidare åtgärder i planläggningsprocessen. Förslaget ska änd-

ras så att det följer delgeneralplanen i sin helhet och särskilt vad gäller kvar-

ter 41318. Därtill ska det förtydligas hur planförslaget uppfyller punkt 8 och 

9 i målsättningarna. Därefter tar kommunstyrelsen upp förslaget till ny be-

handling.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     102/21      

 

70 § UTVIDGNING AV VATTEN- OCH AVLOPPSVERKETS VERK-

SAMHETSOMRÅDE LÄNGS KLOCKARGATAN I DALKARBY 

 

KST § 70/12.4.2021: 

Teknisk chefs beredning: 

Sju fastighetsägare, Tomas Brunberg m.fl., längs Klockargatan i Dalkarby 

anhåller om att kommunen anlägger kommunalt vatten och avlopp vid deras 

fastigheter. 

 ./. Bilaga A – KST § 70 

 

Fastigheterna sträcker sig längs Klockargatan från Vesterlid 1 3:55 i norr 

till Vesterlid 3:42 vid Godbyvägen i söder. En sträcka på ca 500 m. Totalt 

är det 10 fastigheter längs sträckan, varav 5 är bebyggda. 

 

Kommunen har antagit principer för utvidgning av vatten- och avlopps-

verkets verksamhetsområde.  

 

Den berörda bebyggelsen uppfyller kriteriet för fast bosättning och kriteriet 

om tätbebyggelse med minst 5 byggnader inom 70 m från varandra. 

Avståndet till befintlig vatten- och avloppsstamledning på östra sidan om 

Dalkarbyvägen vid Potatisåker 2:7 är ca 280 m från Vesterlid 1 3:55. 

 

Kostnaden för kommunalt vatten och avlopp för samtliga sökande kan be-

räknas till ca 65 000 euro vilket betyder att projektet uppfyller de ekono-

miska kriterierna tillsammans eftersom anslutningskostnaderna om alla an-

sluter uppgår till 68 500 euro. VA-stamledningar anläggs då längs Klockar-

gatans norra sida från Vesterlid 4:42 fram till kommunens stamledningar 

vid Potatisåker 2:7. Serviceledningar till denna stamledning anläggs och 

bekostas av fastighetsägarna. Projektet gynnar miljömässigt Möckelbybäck 

då man bygger bort enskilda avlopp i avrinningsområdet, däremot ökar be-

lastningen istället i kommunens självfallsledning invid Dalkarby träsk som 

anlades 1995, vilket vid ett stopp kan orsaka en större bräddning till vatten-

täkten.  

 

För att utvidga kommunens verksamhetsområde längs Klockargatan krävs 

investeringsmedel och en närmare projektering samt därtill en upphandling 

enligt kommunens upphandlingsdirektiv, vilket gör att det tidsmässigt inte 

kan utföras i samband med anläggande av rör längs vägen som nämns i an-

hållan. 

 

Tekniska chefens förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att kommunen 

utvidgar sitt verksamhetsområde att omfatta fastigheterna i anhållan och att 

kommunfullmäktige upptar investeringsmedel om 65 000 euro för projektet. 

Investeringsmedel för ombyggnad av stamledningen längs Dalkarby träsk 

upptas i budget 2022.   
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    Protokolljustering:    

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att kommunen 

utvidgar sitt verksamhetsområde att omfatta fastigheterna i anhållan. I 

första hand bör tekniska förvaltningen omprioritera inom ramen för 2021 

och om det inte är möjligt återkomma med äskande inför 2022. Investe-

ringsmedel för ombyggnad av stamledningen längs Dalkarby träsk upptas i 

budget 2022.   

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET      79/21      

 

71 § HASTIGHETSBEGRÄNSNING, BÅTNÄSGATAN GOTTBY 

 

KST § 59/15.3.2021: 

Teknisk chefs beredning: 

Boende på Båtnäsgatan har muntligen meddelat att de önskar att hastighets-

begränsningen på kommunalvägen Båtnäsgatan nr 281 i Gottby sänks från 

den allmänna hastighetsbegränsningen 70 km/h till 30 km/h.  

 

Hastighetsbegränsningen på kommunens kommunalvägar varierar beroende 

på sikt, bredd, trafikmängd och fordonskombinationer. Det finns ingen an-

ledning att inte sänka hastighetsbegränsningen till 30 km/h eftersom vägen 

är smal, sikten dålig, samt att den tidvis belastas av jordbruksmaskiner.  

 

Teknisk chef är inkallad som sakkunnig. 

 

Tekniska chefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar att begränsa hastigheten på kommunalvägen 

Båtnäsgatan nr 281 i Gottby till 30 km/h. För ändamålet skyltas med tra-

fikmärke F30 (hastighetsbegräsning) samt F31 (slut på angiven hastighets-

begränsning) med text 30 vid båtnäsgatans  norra infart och samma märke i 

motsatt riktning.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att begränsa hastigheten på kommunalvägen 

Båtnäsgatan nr 281 i Gottby till 30 km/h. För ändamålet skyltas med tra-

fikmärke F30 (hastighetsbegräsning) samt F31 (slut på angiven hastighets-

begränsning) med text 30 vid Båtnäsgatans norra infart och samma märke i 

motsatt riktning.  

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet.  

_______________ 

KST § 71/12.4.2021: 

Teknisk chef har 18.3.2021 kompletterat beredningen av ärendet. Av utred-

ningen följer att det är tillåtet att sänka hastigheten direkt från 70 km/h till 

30 km/h eftersom det är en korsning. Vidare har samtliga tio fast bosatta 

längs vägen hörts och de är positivt inställda till hastighetsbegränsningen.  

 

Tekniska chefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar att begränsa hastigheten på kommunalvägen 

Båtnäsgatan nr 281 i Gottby till 30 km/h. För ändamålet skyltas med tra-

fikmärke F30 (hastighetsbegräsning) samt F31 (slut på angiven hastighets-

begränsning) med text 30 vid Båtnäsgatans norra infart och samma märke i 

motsatt riktning.  
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    Protokolljustering:    

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att begränsa hastigheten på kommunalvägen 

Båtnäsgatan nr 281 i Gottby till 30 km/h. För ändamålet skyltas med tra-

fikmärke F30 (hastighetsbegräsning) samt F31 (slut på angiven hastighets-

begränsning) med text 30 vid Båtnäsgatans norra infart och samma märke i 

motsatt riktning.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     122/21      

 

72 § AVTAL MELLAN JOMALA KOMMUN OCH KOMMUNERNAS 

SOCIALTJÄNST KF VAD GÄLLER HEMSERVICE OCH ÖPPEN-

VÅRDSTJÄNSTER 

 

KST § 72/12.4.2021: 

Äldreomsorgschefens beredning: 

Från och med 1.1.2021 ingår hemservice i enlighet med 14 § 1 mom. soci-

alvårdslagen, liksom övriga öppenvårdstjänster, i Kommunernas social-

tjänsts (KST) ansvarsområde när det gäller personer under 65 år. Hemser-

vice och övriga öppenvårdstjänster för personer 65 år och äldre ingår även i 

KST:s ansvarsområde till den del dessa serviceformer beviljas utgående 

från annan lagstiftning än socialvårdslagen, närståendevårdarlagen eller fa-

miljevårdarlagen. 

 

För att kunna erbjuda hemvårds- och öppenvårdstjänster till klienter med 

hemkommun i Jomala, önskar KST ingå ett avtal med primärkommunen. 

Enligt avtalet ersätter KST kommunen till självkostnadspris för de tjänster 

de köper. Kostnaderna ska framställas som bilaga till avtalet. Avtal om köp 

av tjänster inom hemservice, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 72 

 

  Kommunens avgiftstaxa för tjänsterna, enligt kommunens beredning: 

 ./. Bilaga B – KST § 72  

 

KST fakturerar klienterna utgående från sin klientavgiftstaxa. 

 

Som beställare i avtalet ansvarar KST för att personuppgifter hanteras på 

korrekt sätt enligt förordningens bestämmelser. På vilket sätt personuppgif-

ter hanteras mellan parterna regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal, enligt 

bilaga: 

 ./. Bilaga C – KST § 72 

 

Instruktion för behandling av personuppgifter inom social service, enligt bi-

laga: 

 ./. Bilaga D – KST § 72   

    

Äldreomsorgschefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar ingå avtal med Kommunernas socialtjänst k.f. 

om tillhandahållande av hemservice och öppenvårdstjänster samt tillhö-

rande personuppgiftsbiträdesavtal i enlighet med bilagor A-D. Kommunsty-

relsen beslutar vidare att kommundirektören befullmäktigas att skriva under 

avtalet å kommunens vägnar och att äldreomsorgschefen befullmäktigas att 

hantera avtalets verkställande. 
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Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar ingå avtal med Kommunernas socialtjänst k.f. 

om tillhandahållande av hemservice och öppenvårdstjänster samt tillhö-

rande personuppgiftsbiträdesavtal i enlighet med bilagor A-D. Kommunsty-

relsen beslutar vidare att kommundirektören befullmäktigas att skriva under 

avtalet å kommunens vägnar och att äldreomsorgschefen befullmäktigas att 

hantera avtalets verkställande. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET      87/21      

 

73 § ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND R.F.:S VÅR-

MÖTE, UTSE REPRESENTANT 

 

KST § 73/12.4.2021: 

Ålands brand- och räddningsförbund r.f. håller vårmöte 16.4.2021 kl. 18.30 

på Vårdkasen. Inbjudan till vårmötet har delgetts kommunstyrelsen på 

kommunens intranät 7.4.2021.  

 

Föredragningslista: 

  

1. Mötets öppnande  

2. Väljs för mötet ordförande, sekreterare, två protokolljusterare samt två 

rösträknare  

3. Konstateras de befullmäktigade mötesdeltagarna samt mötets beslutsför-

het  

4. Föredras styrelsens verksamhetsberättelse för 2020  

5. Föredras bokslutet för 2020 samt revisorernas berättelse  

6. Fattas beslut om fastställande av bokslutet  

7. Fattas beslut om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga för år 2020  

8. Fattas beslut om medlemsavgifterna för år 2022  

9. Revidering av förbundets stadgar  

10. Utdelning av Brandkårens Oscar  

11. Behandlas i möteskallelsen nämnda övriga ärenden 

12. Mötets avslutande  

  

Jomala kommun kan som medlem i förbundet utse en representant till vår-

mötet. Robin Mattsson är vidtalad och är villig att representera Jomala 

kommun vid vårmötet. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen utser Robin Mattsson att representera Jomala kommun 

vid Ålands brand- och räddningsförbund r.f.:s vårmöte 16.4.2021. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 22  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 12.4.2021 kl. 16:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

Dnr: DIARIET     474/20      

 

74 § TILLSÄTTANDE AV ÄLDRERÅD 

 

KST § 228/2.11.2020: 

Äldreomsorgsledarens beredning: 

De åländska kommunerna har sedan tidigare, med stöd av 53 § kommunal-

lagen (1997:73) för landskapet Åland, haft möjlighet att tillsätta äldreråd 

och andra funktioner enligt kommunens eget initiativ. 

 

Ålands landskapsregering har genom Ålands författningssamling nr 

11/2020   

meddelat att i enlighet med lagtingets beslut fogas en ny 31a § till kommu-

nallagen (1997:73) för landskapet Åland. Genom ändringen av kommunal-

lagen i anslutning till äldrelagen görs inrättandet av kommunala äldreråd 

obligatoriskt.  

 

Ändringen innebär att kommunstyrelsen ska tillsätta ett äldreråd för att ge 

den äldre befolkningen möjlighet att delta i och påverka beslutsfattande 

som rör den äldre befolkningens levnadsförhållanden. Medlemmarna i 

äldrerådet tillsätts för kommunstyrelsens mandattid. Lagen träder i kraft 

1.1.2021. Valbara till äldrerådet är intresserade kommunmedlemmar ur den 

äldre befolkningen samt deras anhöriga. 

 

I tillämpningsguiden till äldrelag (2020:9) för Åland (äldrelagen) anges att 

det inte finns separata bestämmelser i lag om äldrerådets organisation och 

verksamhetsformer. Beslut om detta fattas av kommunen. Rekommendat-

ionen är att kommunstyrelsen godkänner verksamhetsstadgar för äldrerådet, 

i vilka kommunstyrelsen bland annat fastställer äldrerådets syfte, lagstad-

gade och eventuella andra uppgifter, vilket organ som inrättar äldrerådet, 

antal medlemmar och vem medlemmarna företräder, rådets verksamhetspe-

riod, hur sammanträdena sammankallas, val av ordförande och hur sekrete-

raruppgifterna sköts.  

 

Äldrerådets huvudsakliga uppgifter sammanhänger med planen för att stöda 

den äldre befolkningen som kommunen ska anta enligt 7 § äldrelagen samt 

utvärderingen i enlighet med 8 § i samma lag. Kommunen ska enligt lagen 

sörja för äldrerådets verksamhetsförutsättningar. Det innebär bland annat att 

kommunen ska se till att äldrerådet har tillgång till mötesrum, en sekrete-

rare samt de tekniska hjälpmedel som äldrerådet behöver för att fullfölja det 

uppdrag som ges i lagen. 

 

Förslag till äldrerådets verksamhetsstadga i Jomala, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 228 
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Socialchefen förordar: 

Att kommunstyrelsen beslutar tillsätta ett kommunalt äldreråd i enlighet 

med kommunallagen för landskapet Åland samt fastställa verksamhets-

stadga för äldrerådet i Jomala kommun i enlighet med bilaga A. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar tillsätta ett kommunalt äldreråd från och med 

1.1.2021 i enlighet med kommunallagen för landskapet Åland samt fast-

ställa verksamhetsstadga för äldrerådet i Jomala kommun i enlighet med bi-

laga A. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns.  
_______________ 

KST § 36/15.2.2021: 

Äldreomsorgschefens beredning: 

Medlemmar till Jomala kommuns äldreråd har efterlysts genom en annons i 

Ålandstidningen (11.12.2020), genom kommunens infoblad (11/2020, 

2/2021) och på kommunens hemsida samt Facebook. Därtill har kommu-

nanställda och kommunpolitiker engagerat sig i uppgiften att få fram ett till-

räckligt antal kandidater så att äldrerådet i enlighet med äldrelagens be-

stämmelser och kommunens verksamhetsstadga för äldrerådet i Jomala kan 

tillsättas. 

 

Enligt verksamhetsstadgan för äldrerådet i Jomala, fastställd av kommun-

styrelsen genom KST § 228/2.11.2020, ska rådet bestå av 5-7 ordinarie 

medlemmar och en personlig ersättare för varje medlem. Tio personer har 

meddelat kommunen att de är intresserade av att sitta i kommunens äldre-

råd. Listan har sammanställts i den ordning som intresseanmälan kommit 

till kommunens kännedom.  

 

Kandidatlista till kommunens äldreråd enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 36 

 

Äldreomsorgschefen förordar: 

Att kommunstyrelsen tillsätter äldrerådet i Jomala genom att utse fem per-

soner till rådets ordinarie medlemmar samt ytterligare fem personer som de-

ras personliga ersättare. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar tillsätta äldrerådet i Jomala genom att utse fem 

personer till rådets ordinarie medlemmar samt ytterligare fem personer som 

deras personliga ersättare. Medlemmarna utses för kommunstyrelsens man-

datperiod.  

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar tillsätta följande äldreråd: 

Solbritt Blomqvist, med Birgitta Eriksson som personlig ersättare. 
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Ragnhild Wideman, med Birgitta Sirén som personlig ersättare. 

Elsbet Jansson, med Iris Hellén som personlig ersättare. 

Anders Karlsson, med Björn Gustbée som personlig ersättare. 

Henrik Flöjt, med Mats Wibom som personlig ersättare. 

Som ordförande ska Elsbet Jansson fungera och Anders Karlsson som vice 

ordförande.  

_______________ 

KST § 74/12.4.2021: 

Kommunsekreterarens beredning: 

Kommunstyrelsen beviljade genom beslut § 55/15.3.2021 Björn Gustbée 

befrielse från förtroendeuppdrag som personlig ersättare i äldrerådet. 

Kommunstyrelsen behöver därför förrätta fyllnadsval.  

 

För att uppfylla regleringen om sammansättning av organ inom offentlig 

förvaltning enligt 4 a § lagen (FFS 609/1986, ÅFS 1989:27) om jämställd-

het mellan kvinnor och män bör en man föreslås.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen förrättar fyllnadsval till äldrerådet.  

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen förrättar fyllnadsval och tillsätter Henrik Hellström som 

personlig ersättare för Anders Karlsson.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET      50/19      

 

75 § OM- OCH TILLBYGGNAD AV VIKINGAÅSENS SKOLA 

 

KST § 20/4.2.2019: 

Kommunfullmäktige har genom § 78/11.12.2018 beslutat att uppta ett inve-

steringsanslag om 40 000 euro i budget 2019 för en vidare utredning, pro-

jektering och kostnadskalkylering för om- och tillbyggnad av Vikingaåsens 

skola. I och med detta ska en projekteringsgrupp tillsättas som med fördel 

kan bestå av förtroendevalda, tjänstemän och en sakkunnig arkitekt.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar tillsätta en projekteringsgrupp för om- och till-

byggnad av Vikingaåsens skola bestående av förtroendevalda, tjänstemän 

och en sakkunnig arkitekt. Åtminstone rektor och teknisk chef föreslås ingå 

i projekteringsgruppen från förvaltningens sida.   

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar tillsätta en projekteringsgrupp för om- och till-

byggnad av Vikingaåsens skola bestående av följande personer: 

Pia Axberg, rektor  

Magnus Nordin, teknisk chef, innehar sekreterarfunktionen, 

Dennis Jansson, kommunfullmäktigeledamot, ordförande, 

Dan Jansén, kommunfullmäktigeledamot 

Pamela Sjödahl, kommunfullmäktigeledamot 

Annika Hambrudd, kommunstyrelseledamot, vice ordförande, 

Dick Klingberg, ledamot i byggnämnden.  

_______________ 

KST § 67/4.5.2020: 

Pamela Sjödahl har 7.4.2020 begärt befrielse från uppdraget som medlem i 

projekteringsgruppen till förmån för Linda Valve.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar bevilja Pamela Sjödahl befrielse från uppdraget 

som medlem i projekteringsgruppen för om- och tillbyggnad av Vikinga-

åsens skola. Kommunstyrelsen beslutar vidare om tillsättande av en ny le-

damot i projekteringsgruppen.  

 

KST § 245/23.11.2020: 

Teknisk chefs beredning: 

Kommunstyrelsen har 4.2.2019 tillsatt en projekteringsgrupp för om- och 

tillbyggnad av Vikingaåsens skola. Projekteringsgruppens uppdrag är att 

vidare utreda behovet, projektera och ta fram en kostnad för om- och till-

byggnad av Vikingaåsens skola. 

 

Elevprognos 2018-2025, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 245 
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Projekteringsgruppen för att utreda möjligheterna att bygga om Vikinga-

åsens skola har inkommit med slutrapport genom vilken de också tagit fram 

skissritningar och gårdsritningar uppgjorda av Atom arkitekter inklusive 

kostnadsberäkning och budgetunderlag, samt protokoll från arbetsgruppens 

sammanträden. Arbetsgruppens slutrapport inklusive skissritningar, enligt 

bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 245 

 

Arbetsgruppens protokoll, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga C – KST § 245 

 

En om- och tillbyggnad av Vikingaåsens skola beräknas enligt projekte-

ringsgruppens skissritningar kosta 4.000.000 euro med utrymmen för ca 

325 elever och ca 40 lärare. Projekteringsgruppen har valt att skolan skall 

byggas om i två etapper för att verksamheten skall kunna pågå obehindrat 

under entreprenadtiden. Planeringens första skede har utförts med största 

vikt på kostnadseffektiva lösningar i konstruktion och funktion och ett este-

tiskt utseende för att passa omkringliggande miljö. Därtill har stor vikt lagts 

på att elever och lärare skall  

få arbeta i direkt dagsljus, skolområdet vara trafiksäkert och elever få funkt-

ionella gårdsytor. 

 

Projekteringsgruppen kan konstatera att underlaget för elevprognos endast 

sträcker sig 7 år framåt medan en investering av en byggnad har en avskriv-

ningstid på 20 år, och därför bör en investering i storleksklassen 4 miljoner 

täcka behovet i minst 20 år framåt. En tillbyggnad av skolan möjliggör att 

elevantalet kan ökas eftersom skolan då delvis återskapar vistelseytor som i 

flera omgångar byggts bort. 

 

Rektorn för Vikingaåsens skola har sammanställt behoven av specialklas-

ser, samordnad specialundervisning, studios, språkstöd och grupprum vil-

ken är bilagd projekteringsgruppens slutrapport. I rektorns förklaring kon-

stateras att undervisning idag sker i korridorer och på ställen utan dagsljus, i 

utrymmen som inte är fullt anpassade för undervisning. Ett resurscentrum är 

av största vikt för att trygga elevernas skolgång. Rektorns förklaring finns i 

slutrapporten, Bilaga B.  

 

Projekteringsgruppen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna slutrapport inklusive skissritningar för 

om- och tillbyggnad av Vikingaåsens skola enligt bilaga B och ger projekte-

ringsgruppen fortsatt förtroende att fortsätta planeringen, samt upptar inve-

steringsmedel om 4.000.000 euro i budget 2021 för projektet. 

 

 

Kommundirektörens beredning: 

Annika Hambrudd har 2.11.2020 begärt befrielse från uppdraget som med-

lem i projekteringsgruppen. 
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Enligt kostnadsberäkning sammanställd av teknisk chef kan skolan byggas 

om inom befintliga väggar till en kostnad av ca 3.000.000 euro. Om man 

inte flyttar lärarrummet kan man då ändå få ihop tillräckligt med undervis-

ningsutrymmen, fritidsverksamhet samt utvidga matsalen. Fritidshemmets 

nuvarande lokal kan eventuellt användas för vaktmästeribehov. 

 

Kostnadsberäkning ombyggnad inom befintliga väggar, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga D – KST § 245 

 

Teknisk chef är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar bevilja Annika Hambrudd befrielse från uppdra-

get som medlem i projekteringsgruppen för om- och tillbyggnad av Vi-

kingaåsens skola. Kommunstyrelsen beslutar vidare om tillsättande av en 

ny ledamot i projekteringsgruppen.  

 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera uppdraget till projekteringsgruppen 

för att få förslag på ombyggnad inom befintliga väggar och till en kostnad 

om tre miljoner euro. Förslaget skall prioritera att skapa behövliga under-

visningsutrymmen. 

 

Diskussion:  

Carina Aaltonen föreslår, understödd av Sandra Listherby, att kommunsty-

relsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att godkänna slutrapport 

inklusive skissritningar för om- och tillbyggnad av Vikingaåsens skola en-

ligt bilaga B och ger projekteringsgruppen fortsatt förtroende att fortsätta 

planeringen, samt upptar investeringsmedel i budget 2021 för projektet. 

 

Vid omröstning mellan kommundirektörens förslag och Carina Aaltonens 

förslag röstar Tomas Boedeker, Peggy Eriksson, Tommy Nordberg och Ma-

rie Skogberg för kommundirektörens förslag medan Suzanne Milestad-

Styrström, Sandra Listherby och Carina Aaltonen röstar för Carina Aalto-

nens förslag. 

 

Kommunstyrelsen beslutar således godkänna kommundirektörens förslag. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar bevilja Annika Hambrudd befrielse från uppdra-

get som medlem i projekteringsgruppen för om- och tillbyggnad av Vi-

kingaåsens skola. Kommunstyrelsen beslutar vidare tillsätta Peggy Eriksson 

som ny ledamot i projekteringsgruppen.  

 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera uppdraget till projekteringsgruppen 

för att få förslag på ombyggnad inom befintliga väggar och till en kostnad 

om tre miljoner euro. Förslaget skall prioritera att skapa behövliga under-

visningsutrymmen. 

_______________ 
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KST § 58/15.3.2021: 

Teknisk chefs beredning: 

Projekteringsgruppen har omdisponerat ytorna så att eftis istället inryms i 

nuvarande lärarrum och kan nyttja textilsalen som även den bytt plats med 

ett klassrum. Tre av klassrummen är nu i gymnastiksal våning 1 och istället 

har tidigare tänkta grupprum och språkrum flyttat till andra utrymmen en-

ligt skissritning. Det som nu kräver mindre utbyggnad är skärmtaket vid 

vaktmästarutrymmet och trapphus mot öster för att klassrummen i våning 2 

skall få egen utgång. Skolan inrymmer nu som tidigare förslag 18 klassrum, 

språkrum och resursrum enligt skolans behov men det är även viktigt att 

nämna att alla fria vistelseytor nu är upptagna. Projekteringsgruppen har 

inte tagit fram någon ny kostnadskalkyl enligt det nya förslaget utan det 

görs i samband med projekteringen, eftersom det i huvudsak styrs av detalj-

planeringen. Förutsättningen är att investeringsanslaget om 3 miljoner euro 

skall räcka till. Skissritningar samt arbetsgruppens sammanträden, enligt bi-

lagor: 

                      ./.                  Bilaga E – KST § 58 

 

Arbetsgruppens sammanträden, enligt bilaga: 

                      ./.                  Bilaga F – KST § 58 

 

Projekteringsgruppen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att  godkänna 

skissritningarna för om- och tillbyggnad av Vikingaåsens skola enligt bilaga 

E och ger projekteringsgruppen fortsatt förtroende att fortsätta planeringen 

och fungera som byggnadskommitté för hela entreprenaden.  

  

Kommundirektörens beredning: 

Projekteringsgruppen har inkommit med förslag i enlighet med kommun-

styrelsens beslut §245/2020. Under förutsättning att kommunfullmäktige 

godkänner skissritningarna kan byggnadskommitté utses och projektet på-

börjas. Budgetmedel finns anslaget för projektet så som det nu föreslås av 

projekteringsgruppen. Kommundirektören uppmärksammar kommunstyrel-

sen och kommunfullmäktige om att Vikingaåsen med denna ombyggnad 

bör användas så att byggnaden fyller sin funktion som kvalitativ och kost-

nadseffektiv del av Jomalas skolväsende. Detta innebär att kommunen över 

tid bör anpassa skoldistrikt så att Vikingaåsens fulla elevkapacitet utnyttjas. 

 

Teknisk chef är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att godkänna 

skissritningarna för om- och tillbyggnad av Vikingaåsens skola enligt bilaga 

E. 

 

Därefter utser kommunstyrelsen byggnadskommitté och avgör dess beslu-

tanderätt. 
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BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 17/30.3.2021: 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 

KST § 75/12.4.2021: 

Kommunfullmäktige har genom beslut § 17/30.3.2021 godkänt skissrit-

ningar för om- och tillbyggnad av Vikingaåsens skola. Sedan tidigare finns 

investeringsanslag om 3.000.000 euro upptaget i budget.  
 

Enligt 49 § förvaltningsstadgan av 8.12.2020 godkänner kommunstyrelsen, 

efter det att kommunfullmäktige fattat beslut om skissritningar, huvud-

ritningar och slutgiltiga kostnadsförslag för kommunens byggnader om 

kommunstyrelsen inte beslutat delegera denna beslutanderätt till nämnd el-

ler kommitté. Samma rätt stadgas om att utse planerare och entreprenörer 

som hör till byggande och underhåll. Motsvarande bestämmelser finns för 

övriga skeden i byggandet och ibruktagandet. 

 

Kommunstyrelsen bör nu utse en byggnadskommitté som till kommunsty-

relsen inkommer med förslag på huvudritningar och preliminär arbetsbe-

skrivning eller motsvarande projekthandlingar för godkännande. Därefter 

handhar byggnadskommittén ansvaret för slutliga ritningar, detaljplanering, 

ansökan om bygglov, byggnadsarbete och frågor som uppkommer under 

projekterings-, byggnads- och garantitiden samt även därefter för efterarbe-

ten som hör till projektet för dess avtalsenliga och ändamålsenliga fullgö-

rande. Kommunstyrelsen har möjlighet att till byggnadskommittén delegera 

rätten att utse entreprenörer och underteckna kontrakt. 

 

Kommunstyrelsen tillsätter ordförande och vice ordförande samt utser föru-

tom dessa behövligt antal ledamöter i byggnadskommittén och utser en av 

ledamöterna till sekreterare. Det konstateras också att kommunstyrelsens 

ordförande, kommundirektören och kommunsekreteraren enligt kommu-

nens förvaltningsstadga alltid har närvaro- och yttranderätt och således bör 

kallas till kommitténs möten. 

 

Personerna som utgjort projekteringsgruppen har tillfrågats och samtyckt 

till att utses även till byggnadskommitté. Nuvarande sammansättning: Pia 

Axberg, Peggy Eriksson, Henrik Flöjt, Dennis Jansson, Dick Klingberg, 

Magnus Nordin, Linda Valve. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen konstaterar att projekteringsgruppen fullgjort sin uppgift 

och tackar den för sitt arbete. Gruppen konstateras därmed upplöst. 

 

Kommunstyrelsen beslutar tillsätta en byggnadskommitté för om- och till-

byggnad av Vikingaåsens skola med uppdrag att inkomma till kommunsty-
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relsen med huvudritningar och preliminär arbetsbeskrivning eller motsva-

rande projekthandlingar för godkännande. Byggnadskommittén ska därefter 

handha ansvaret för slutliga ritningar, detaljplanering, ansökan om bygglov, 

byggnadsarbete och frågor som uppkommer under projekterings-, bygg-

nads- och garantitiden samt även därefter för efterarbeten som hör till pro-

jektet för dess avtalsenliga och ändamålsenliga fullgörande. Byggnads-

kommittén befullmäktigas att för projektets förverkligande utse entreprenö-

rer, underteckna kontrakt och vid behov häva avtal. 

 

Kommunstyrelsen utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ord-

förande samt sekreterare. 

 

Kommunstyrelsen konstaterar att kommittén inte bör vidtaga några bin-

dande åtgärder före det att kommunfullmäktiges beslut § 17/30.3.2021 samt 

kommunstyrelsens beslut § 75/12.4.2021 vunnit laga kraft. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

 

Till byggnadskommittén för om- och tillbyggnad av Vikingaåsens skola ut-

ses: 

Pia Axberg,  

Peggy Eriksson, vice ordförande, 

Henrik Flöjt,  

Dennis Jansson, ordförande, 

Dick Klingberg,  

Magnus Nordin, sekreterare, 

Linda Valve. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     121/21      

 

76 § ENKÄT OM MISE 

 

KST § 76/12.4.2021: 

Kommunstyrelseledamot Peggy Eriksson har tagit initiativ till att Jomala 

kommun skall genomföra en enkätundersökning om hur invånarna uppfattar 

avfallshanteringsservicen och myndighetsutövningen som utförs av kom-

munalförbundet Ålands Miljöservice (MISE). Initiativ, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 76 

 

För det första kan konstateras att ansvaret för uppföljning av servicen i 

första rummet är kommunalförbundets ansvar. MISE har en kundundersök-

ning planerad till 2022 då fyrfackssystemet varit igång en tid. 

 

För det andra kan konstateras att en utredning gjord av förvaltningen visar 

att det är ekonomiskt orealistiskt att gå ur MISE innan den nu beslutade 

upphandlingsperioden löper ut. Det skulle kosta kommunen ca tre miljoner 

euro att lämna förbundet då kommunen i så fall måste betala värdet av 

gjorda upphandlingar fram till 2027 till MISE. Det är också praktiskt svårt 

att med kort varsel sätta upp en egen organisation inom kommunen för av-

fallshantering och myndighetsutövning inom avfallsområdet. I samman-

hanget kan noteras att Jomala kommunstyrelse genom § 273/16.12.2019 har 

godkänt avfallsplanen som MISE nu verkställer och att grundavtalet god-

känts av Jomala kommunfullmäktige genom § 10/27.1.2015.  

 

Om kommunstyrelsen vill veta vad just Jomala kommuns invånare tycker 

om MISE för att bedöma om Jomala ska verka för att gå ur MISE kunde 

kommunstyrelsen besluta om att göra en undersökning senast 2025, vilket i 

så fall lämnar 2026 till att få till stånd en egen organisation. Om kommun-

styrelsen istället går in för att göra en undersökning nu riskerar man att få 

information som är inaktuell när ett eventuellt utträde ur MISE är möjligt 

att genomföra. I dagsläget finns inte heller några konkreta uppgifter om 

vilka kostnader en avfallsorganisation i egen regi skulle innebära.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att senast 2025, som beslutsunderlag inför pla-

neringen av framtida avfallshantering och myndighetsutövning, genomföra 

en enkät eller annan undersökning av invånarnas inställning till avfallshan-

tering och myndighetsutövning ordnad av MISE jämfört med detsamma i 

kommunens egen regi. Undersökningen ska innehålla ett konkret alternativt 

organisationsförslag med en uppskattad kostnadsbild.  

 

Diskussion:  

Peggy Eriksson föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt följande: 

Jomala kommun har gång på gång påtalat att kostnaderna för medborgarna 

när det gäller avfallshanteringen inte får fortsätta att öka. I kommunens ut-

låtande över MISE:s budget § 273/16.12.2019 nämndes ”Att målsättningen 
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fortsättningsvis måste vara att privatpersoners avfallshanteringskostnader 

inte ska öka med anledning av alla förändringar då detta är centralt för all-

mänhetens acceptans av förändringarna.” Men effekten har blivit rakt den 

motsatta. Jomala kommun kan inte blunda för detta längre och bara skjuta 

alla problem på framtiden. Av respekt för kommuninvånarna bör en enkät 

om invånarnas åsikter om dagens avfallshantering genomföras redan nu för 

att utgöra underlag för framtida åtgärder i ärendet.  

Förslaget vinner inte understöd och förfaller därmed. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

 

Peggy Eriksson reserverar sig mot beslutet.  
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Dnr: DIARIET     120/21      

 

77 § FÄRDPLAN FÖR ETT HÅLLBART JOMALA 

 

KST § 77/12.4.2021: 

Jomala kommunstyrelse har genom § 91/24.4.2017 ställt sig bakom Håll-

barhetsagenda för Åland. Ett antal åtgärder har redan vidtagits och nu har 

en Färdplan för ett hållbart Jomala tagits fram i samarbete med hållbar-

hetslots Irene Blomqvist. Dokumentet är framtaget för att fungera som stra-

tegiskt dokument för Jomala kommuns hållbara utveckling samt för att bi-

dra till förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. 

Förvaltnings- och verksamhetschefer har deltagit i framtagandet och den 

slutgiltiga utformningen har varit för utlåtande internt.  

 

Förslag till Färdplan för ett hållbart Jomala, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST 77 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner Färdplan för ett hållbart Jomala enligt bilaga 

A och uppdrar åt förvaltningen att verkställa målen i planen. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     489/20      

 

78 § MEDBORGARFÖRSLAG FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

 

KST § 78/12.4.2021: 

Fritidschefens beredning: 

Kommunen har fått ett medborgarförslag från Andreas Johansson 9.11.2020 

gällande utegym och ökade öppettider vid Vikingahallen. Förslag, enligt bi-

laga: 

 ./. Bilaga A – KST § 78 

 

Fritidschefen ställer sig positiv till att anlägga ett utegym på lämplig plats i 

närheten av Vikingahallen. Fritidsförvaltningen föreslår att saken utreds in-

för budget 2022.  

 

Fritidschefen avser undersöka möjligheten att hålla squash öppet tidigare på 

morgonen än i dag genom ett nyckelsystem eller genom ett automatiskt sy-

stem med tagg eller kodlås eller både och. Fritidsförvaltningen ämnar först 

göra en enkät bland sina kunder om intresset för att träna tidigare än de or-

dinarie öppettiderna innan beslut fattas i ärendet, vilket sker senast oktober 

2021. 

 

Fritidschefen förordar: 

Fritidschefen förordar att möjligheten att bygga utegym utreds inför budget 

2022. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att fritidsförvaltningen får i uppdrag att inför 

budget 2022 undersöka möjligheten och kostnaden för att bygga ett utegym. 

 

Kommunstyrelsen konstaterar att fritidsförvaltningen självständigt avgör 

öppettider för anläggningarna under förutsättning att det ryms inom beviljad 

budget. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     119/21      

 

79 § MER OFFENTLIGHET I KOMMUNENS ARBETE 

 

KST § 79/12.4.2021: 

Lagtinget har 24.3.2021 godkänt en ny offentlighetslag. Lagen träder dock i 

kraft först efter laglighetsprövning. 

 

Lagen innehåller en del nya bestämmelser, varav den att en myndighet ska 

tillhandahålla handlingar elektroniskt är en stor skillnad mot tidigare. 

Jomala kommun har möjlighet att göra detta eftersom diariet kan ta emot 

inskannade eller annars elektroniskt sparade handlingar. 

 

Beredningen av den nya lagen tydliggör också att lagstiftaren anser att 

myndigheter har en informationsplikt som sträcker sig även till att infor-

mera om ärenden under beredning. I detaljmotiveringen till 11 § nya offent-

lighetslagen står det att:  

 

Enligt 2 mom. kan en myndighet efter prövning lämna ut uppgifter ur en 

handling som enligt 9 § och 10 § ännu inte är offentlig. 
[...] 

Enligt förslaget ska det i momentet föreskrivas att insynen i myndighetens 

verksamhet inte får begränsas mer än vad som är nödvändigt för det in-

tresse som ska skyddas då myndigheten prövar om en handling som inte 

ännu är offentlig ska lämnas ut. Å ena sidan finns det en risk för att bered-

ningen inom en myndighet och arbetsprocessernas effektivitet störs av of-

fentligheten. Å andra sidan har allmänheten intresse av insyn i ärenden 

som är under beredning. Till exempel finns ofta inget rättsligt hinder för att 

en myndighet publicerar förslag till beslut eller föredragningslistor på sin 

webbplats redan före respektive ordinarie möte, dock med beaktande av 

sekretessbestämmelserna och de lagstadgade kraven på behandlingen av 

personuppgifter. 

[...] 

 Vid prövningen av om uppgifter ska lämnas ut ur en handling som inte har 

blivit offentlig bör alla möjligheter beaktas att informera om sådant som 

kan vara av allmänt intresse. Det bör alltid avvägas i det enskilda fallet i 

vilken mån det är möjligt att lämna ut uppgifter ur myndighetshandlingar 

som ännu inte är offentliga.  

 

Vidare står det i utskottets betänkande under rubriken ”Offentlighet av fö-

redragningslistor” att: 

 

Enligt 9 § i förslaget till offentlighetslag blir protokollen offentliga först då 

de har justerats och i motiven sägs att ” … finns ofta inget rättsligt hinder 

för att en myndighet publicerar förslag till beslut eller föredragningslistor 

på sin webbplats redan före respektive ordinarie möte”. Utskottet konstate-

rar att varken lagens bestämmelser eller formuleringen i motiveringen av-

lastar myndigheterna från deras informationsplikt. 
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     I riksdagslagen om offentlighet är bestämmelsen densamma som i före-

liggande förslag. Eftersom det många gånger är enklast att uppfylla in-

formationsplikten genom att offentliggöra föredragningslistorna uppfyller 

kommunerna i Finland i regel sin informationsplikt genom offentliggörande 

av föredragningslistorna på förhand. Alternativet vore att exempelvis ge-

nom pressmeddelanden eller på myndighetens hemsida beskriva innehållet i 

de ärenden som finns i föredragningslistan. 

     Utskottet förutspår att den nya lagens uttryckliga uppmaning till myn-

digheterna att aktivt arbeta för öppenhet i praktiken kommer att leda till att 

kommunerna på Åland offentliggör sina föredragningslistor. På så sätt får 

också alla medborgare på Åland samma rätt till insyn i beslutsfattandet i 

den kommun man bor i. 

 

Sammantaget kan alltså konstateras att myndigheter enligt den nya lagen 

har en informationsplikt som enklast fullgörs genom att kommunen (bland 

annat) publicerar beredningar och beslutsförslag. Förfarandet får även till 

följd att berörda parter i ett ännu tidigare skede behöver informeras om be-

slutsförslagen så att de inte tar del av förslaget i efterhand, till exempel ge-

nom media eller av grannen.  

 

Som framgår ovan har lagtinget godkänt lagen men den har ännu inte ge-

nomgått laglighetskontroll och utfärdats. Trots det kan det finnas anledning 

att redan nu fatta beslut om hur kommunen ska hantera frågan om offent-

liggörande av beredningar. 

 

Vidare kan det finnas anledning att kommunen formulerar någon form av 

hållning för hur den ska agera gentemot kommunalförbund och andra bolag 

kommunen har representation i. Förslagsvis beslutar kommunstyrelsen att 

Jomala kommuns representanter i kommunalförbund och aktiebolag skall 

verka för att de iakttager största möjliga offentlighet. Kommunalförbund 

bör t.ex. publicera beredningar och beslutsförslag före sammanträden och 

aktiebolag bör i så stor utsträckning som möjligt verka för en god insyn i 

verksamheten. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram rikt-

linjer för organens publicering av beredningar och beslutsförslag som kan 

tas i bruk om förslaget till ny offentlighetslag går igenom laglighetspröv-

ning och träder i kraft.  

Kommunstyrelsen beslutar att en förutsättning för att publicera beredningar 

är att organens beslutsfattare har möjlighet att läsa beredningen före det att 

den offentliggörs. 

Kommunstyrelsen beslutar att Jomala kommuns representanter i kom-

munalförbund skall verka för att även kommunalförbunden skall publicera 

beredningar och beslutsförslag före sammanträden. 

Kommunstyrelsen beslutar att Jomala kommuns representanter i aktiebolag 

skall verka för att bolaget i så stor utsträckning som möjligt skall verka för 

en god insyn i verksamheten. 
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BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     116/21      

 

80 § VAL AV REKTOR TILL JOMALA KOMMUNS LÅGSTADIESKO-

LOR 

 

KST § 80/12.4.2021: 

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

1.8.2021 har varit lediganslagen att sökas under tiden 3.3 – 17.3.2021. Till 

tjänsten har 1 ansökan inkommit inom utsatt tid. 

Sammanställning av ansökningarna till tjänsten, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 80 

 

Den sökande till rektorstjänsten är nuvarande tjänsteinnehavare Pia Axberg. 

Pia har innehaft tjänsten som rektor vid Jomala kommuns lågstadieskolor 

under tiden 1.8.2016-31.7.2021 och skött tjänsten på ett föredömligt sätt. 

 

Den nya LL om barnomsorg och grundskola (ÅFS 32:2020) gör det möjligt 

att anställa rektorer och biträdande rektorer tillsvidare. 

 

Rektorns tjänstebeskrivning behöver uppdateras för att vara i harmoni med 

övriga styrdokument. Undervisningsskyldigheten är för närvarande 2 tim-

mer/vecka, se Kst 3.6.2019 § 95. För arbetet som rektor utgår för närva-

rande en helhetslön på 5 360 euro.  

 

Utbildningschefen förordar: 

Kommunstyrelsen väljer Pia Axberg till den tillsvidare tjänsten som rektor 

vid Jomala kommuns lågstadieskolor fr.o.m. 1.8.2021.  

 

Tjänsten följer en tjänstebeskrivning som är fastställd av kommunstyrelsen 

den 4.4.2016. Kommunstyrelsen ger utbildningschefen i uppdrag att bereda 

revidering av tjänstebeskrivningen. 

 

Ingen prövotid tillämpas då Pia Axberg innehaft samma tjänst tidsbundet 

tidigare. Föreskrivet läkarintyg uppvisas inom 30 dagar från delfående av 

beslutet. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen väljer Pia Axberg till den tillsvidare tjänsten som rektor 

vid Jomala kommuns lågstadieskolor fr.o.m. 1.8.2021.  

 

Tjänsten följer en tjänstebeskrivning som är fastställd av kommunstyrelsen 

den 4.4.2016. Kommunstyrelsen ger utbildningschefen i uppdrag att bereda 

revidering av tjänstebeskrivningen. 

 

Ingen prövotid tillämpas då Pia Axberg innehaft samma tjänst tidsbundet 

tidigare. Föreskrivet läkarintyg uppvisas inom 30 dagar från delfående av 

beslutet. 
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BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     117/21      

 

81 § VAL AV BITRÄDANDE REKTOR TILL SÖDERSUNDA SKOLA 
 

KST § 81/12.4.2021: 

Två tillsvidare tjänster som biträdande rektorer i Jomala kommuns lågstadi-

eskolor fr.o.m. 1.8.2021 har varit lediganslagna att sökas under tiden 3.3 – 

17.3.2021. Inom utsatt tid har tjänsterna sökts av fyra personer. Av de sö-

kande är tre behöriga för tjänsterna. 

Sammanställning av ansökningarna till tjänsten, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 81 

 

Bland de behöriga sökande finns de nuvarande tjänsteinnehavarna Carina 

Jansson och Pernilla Blomqvist som innehaft tjänsterna tidsbundet. Carina 

har innehaft tjänsten som biträdande rektor med placering i Södersunda 

skola under tiden 1.8.2016-31.7.2021 och Pernilla Blomqvist har innehaft 

tjänsten som biträdande rektor med placering i Vikingaåsens skola under ti-

den 1.8.2020-31.7.2021. Ingen intervju har hållits med någon av dessa sö-

kande. Rektorn och utbildningschefen har kallat den tredje behöriga sökan-

den till intervju men den sökande har avböjt att bli intervjuad. 

 

De biträdande rektorerna följer ett lokalt avtal för biträdande rektorer i 

Jomala kommuns lågstadieskolor. För närvarande är löneinplaceringen för 

den biträdande rektorn som är placerad i Södersunda skola 3 735,03 

euro/månad och undervisningsskyldigheten är 15 h/vecka.  

 

En rekryteringsgrupp bestående av rektorn och utbildningschefen föreslår 

att Carina Jansson väljs till biträdande rektor med placering i Södersunda 

skola tillsvidare fr.o.m. 1.8.2021. 

 

Skoldirektören förordar: 

Carina Jansson väljs till den tillsvidare tjänsten som biträdande rektor i 

Jomala kommuns lågstadieskolor, med placering i Södersunda skola fr.o.m. 

1.8.2021. Undervisningsskyldigheten fastställs till 15 timmar/vecka och den 

uppgiftsbaserade grundlönen fastställs till 3 735,03 euro/månad. 

 

Ingen prövotid tillämpas då Carina Jansson har skött samma tjänst tidsbun-

det tidigare. Föreskrivet läkarintyg inlämnas inom 30 dagar från delfående 

av beslutet. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Carina Jansson väljs till den tillsvidare tjänsten som biträdande rektor i 

Jomala kommuns lågstadieskolor, med placering i Södersunda skola fr.o.m. 

1.8.2021. Undervisningsskyldigheten fastställs till 15 timmar/vecka och den 

uppgiftsbaserade grundlönen fastställs till 3 735,03 euro/månad. 
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Ingen prövotid tillämpas då Carina Jansson har skött samma tjänst tidsbun-

det tidigare. Föreskrivet läkarintyg inlämnas inom 30 dagar från delfående 

av beslutet. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     118/21      

 

82 § VAL AV BITRÄDANDE REKTOR TILL VIKINGAÅSENS SKOLA 
 

KST § 82/12.4.2021: 

Två tillsvidare tjänster som biträdande rektorer i Jomala kommuns lågstadi-

eskolor fr.o.m. 1.8.2021 har varit lediganslagna att sökas under tiden 3.3 – 

17.3.2021. Inom utsatt tid har tjänsterna sökts av fyra personer. Av de sö-

kande är tre behöriga för tjänsterna. 

Sammanställning av ansökningarna till tjänsten, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 82 

 

Bland de behöriga sökande finns de nuvarande tjänsteinnehavarna Carina 

Jansson och Pernilla Blomqvist som innehaft tjänsterna tidsbundet. Carina 

har innehaft tjänsten som biträdande rektor med placering i Södersunda 

skola under tiden 1.8.2016-31.7.2021 och Pernilla Blomqvist har innehaft 

tjänsten som biträdande rektor med placering i Vikingaåsens skola under ti-

den 1.8.2020-31.7.2021. Ingen intervju har hållits med någon av dessa sö-

kande. Rektorn och utbildningschefen har kallat den tredje behöriga sökan-

den till intervju men den sökande har avböjt att bli intervjuad. 

 

De biträdande rektorerna följer ett lokalt avtal för biträdande rektorer i 

Jomala kommuns lågstadieskolor. Den biträdande rektorn med placering i 

Vikingaåsens skola har för närvarande en löneinplacering på 3 833,71 

euro/månad och en undervisningsskyldighet som är 13 h/vecka. 

 

En rekryteringsgrupp bestående av rektorn och utbildningschefen föreslår 

att Pernilla Blomqvist väljs till biträdande rektor med placering i Vikinga-

åsens skola tillsvidare fr.o.m. 1.8.2021. 

 

Skoldirektören förordar: 

Pernilla Blomqvist väljs till den tillsvidare tjänsten som biträdande rektor i 

Jomala kommuns lågstadieskolor, med placering i Vikingaåsens skola 

fr.o.m. 1.8.2021. Undervisningsskyldigheten fastställs till 13 timmar/vecka 

och den uppgiftsbaserade grundlönen fastställs till 3 833,71 euro/månad. 

 

Ingen prövotid tillämpas då Pernilla Blomqvist har skött samma tjänst tids-

bundet tidigare. Föreskrivet läkarintyg inlämnas inom 30 dagar från delfå-

ende av beslutet. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Pernilla Blomqvist väljs till den tillsvidare tjänsten som biträdande rektor i 

Jomala kommuns lågstadieskolor, med placering i Vikingaåsens skola 

fr.o.m. 1.8.2021. Undervisningsskyldigheten fastställs till 13 timmar/vecka 

och den uppgiftsbaserade grundlönen fastställs till 3 833,71 euro/månad. 
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Ingen prövotid tillämpas då Pernilla Blomqvist har skött samma tjänst tids-

bundet tidigare. Föreskrivet läkarintyg inlämnas inom 30 dagar från delfå-

ende av beslutet. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     550/20      

 

83 § RÄTTELSEYRKANDE GÄLLANDE VAL AV FRITIDSCHEF 

 

KST § 38/15.2.2021: 

Tjänsten som fritidschef har varit lediganslagen att söka under tiden 

18.12.2020 – 4.1.2021. Till tjänsten har femton ansökningar inkommit inom 

utsatt tid. Annons och en sammanställning av de sökande, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 38 

 

Kvalifikationskraven har tillsammans med ansökningshandlingarna och ge-

nomförda intervjuer legat till grund för urvalet bland de sökande. Kom-

mundirektören, personalchefen och kommunstyrelsens ordförande har hållit 

intervju med fyra av de sökande. Vid intervjuerna av kandidaterna framkom 

att Christer Mattsson har föreskriven behörighet, relevant erfarenhet och ett 

brett kontaktnät inom idrottsrörelsen som är relevant för tjänsten. Mattsson 

bedöms även passa in i arbetsgruppen. Mattsson föreslås därför i första 

hand. 

 

Emma Falander har också lämplig utbildning och relevant erfarenhet och 

gjorde ett gott intryck vid intervjun. Ifall Mattsson inte är tillgänglig före-

slås i andra hand att Emma Falander väljs till tjänsten.  

 

Personalchefen är inkallad som sakkunnig.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar i första hand utse Christer Mattsson till tjänsten 

som fritidschef. Tillträde sker enligt överenskommelse med kommundirek-

tören. En prövotid om sex (6) månader tillämpas. Lön samt övriga villkor 

fastställs enligt gällande kollektivavtal. Separat körersättning utgår mot re-

dovisning. 

 

Kommunstyrelsen beslutar i andra hand utse Emma Falander till tjänsten 

som fritidschef ifall Christer Mattsson inte är tillgänglig. I så fall tillämpas i 

övrigt villkoren ovan. 

 

Diskussion:  

Carina Aaltonen föreslår att kommunstyrelsen beslutar utse Margita Sö-

derqvist till tjänsten som fritidschef då hon har föreskriven behörighet, rele-

vant erfarenhet av den specifika tjänsten samt god kunskap beträffande 

Jomala kommun och dess samarbetspartners. Förslaget vinner inte under-

stöd varför det förfaller.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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KST § 83/12.4.2021: 

Rättelseyrkande från Margita Söderqvist över kommunstyrelsens beslut 

§38/15.2.2021 inkom 25.2.2021. Rättelseyrkandet inkom inom den utsatta 

tiden för rättelseyrkande och Margita Söderqvist har rätt att yrka rättelse. 

Yrkandet tas således upp i kommunstyrelsen för behandling. Rättelseyr-

kande, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 83 

 

Yrkandet innehåller dels en begäran om en skriftlig utredning om förfaran-

det i enlighet med 10 § 1 mom. lag om jämställdhet mellan kvinnor och 

män (FFS 1986:609) (jämställdhetslagen) och dels att beslutet om fritids-

chef görs om. 

 

En skriftlig utredning har tagits fram och skickats till Söderqvist 5.3.2021. I 

utredningen framgår att Christer Mattssons erfarenheter bedöms mer meri-

terande än Margita Söderqvists. Utredning om förfarandet och meritjämfö-

relse, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga C – KST §

 

Söderqvist yrkar att beslutet skall göras om vilket tolkas som att Söderqvist 

menar att hon borde väljas istället för Christer Mattsson. Yrkandet grundar 

sig på att Söderqvist menar att Jomala kommun har förfarit diskriminerande 

enligt 8 § 1 mom. 1 punkten jämställdhetslagen då man förbigått en mer 

meriterad sökande för en mindre meriterad sökande av motsatt kön. Om en 

sammantagen bedömning visar att Söderqvist är mer meriterad, men att 

kommunen trots det valt Mattsson till tjänsten, vore det diskriminerande om 

inte arbetsgivarens förfarande har berott på någon annan omständighet än 

kön och den omständigheten är godtagbar. Personens övriga lämplighet för 

uppgiften ingår inte i meritjämförelsen. Noterbart i detta sammanhang är 

dock att kommunstyrelsen vid tillsättande av tjänsten beslutade att i andra 

hand utse Emma Falander till tjänsten som fritidschef ifall Christer Matts-

son inte är tillgänglig. Margita Söderqvist har inte yrkat på rättelse till den 

del av beslutet som gällde valet av Falander.  
 

Som framgår av jämförelsen ovan framkom under beredningen att Christer 

Mattsson var den mest lämpade utifrån meriter, erfarenheter och personlig 

lämplighet. Någon diskriminering har därmed inte skett eftersom den per-

son som sammantaget bedömdes mest lämpad för tjänsten valdes. Således 

föreslås att kommunstyrelsen vidhåller sitt tidigare beslut. 

 

Innan ett ärende avgörs skall en part få tillfälle att framföra sin åsikt om 

ärendet och lämna sin förklaring med anledning av sådana yrkanden och 

sådan utredning som kan inverka på hur ett ärende avgörs. Enligt 28 § 2 

mom. förvaltningslag för Åland (ÅFS 2008:9) får ett ärende dock avgöras 

utan hörande av part om det gäller besättande av tjänst. Förvaltningen har 

hört Christer Mattsson i ärendet eftersom det berör honom som part i det 

fall att beslutet ändras eller upphävs. Protokoll från hörande, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga D – KST §   

EmiJos
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Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen avslår rättelseyrkandet som ogrundat och beslutar vid-

hålla sitt beslut att utse Christer Mattsson till tjänsten som fritidschef.  

 

Diskussion:  

Carina Aaltonen föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna rättelseyr-

kandet.  

Förslaget vinner inte understöd varför det förfaller.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET      46/21      

 

84 § ANSÖKAN OM UTMÄRKELSETECKEN 2021 

 

KST § 54/15.3.2021: 

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 2021. 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 7.5.2021. 

En förfrågan till förvaltnings- och enhetschefer i Jomala kommun har 

gjorts. Inga förslag har inkommit.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att till Statens ämbetsverk på Åland inlämna 

eventuella förslag med motivering.  

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet.  

_______________ 

KST § 84/12.4.2021: 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar nominera Liz Karlsson och Dennis Jansson till 

utmärkelsetecken 2021.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     115/21      

 

85 § SÅHD K.F.:S FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 29.4.2021, DIREKTIV 

TILL OMBUD 

 

KST § 85/12.4.2021: 

Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. (SÅHD) förbundsfullmäktige samman-

träder 29.4.2021 kl. 19.00 i Kyrkby högstadieskola (KHS). Jomala kom-

muns ombud är Hanna Segerström (ersättare Peggy Eriksson) och Pamela 

Sjödahl (ersättare Wille Valve). Vid sammanträdet ska preliminärt följande 

ärenden behandlas: 

 

8 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

9 § Val av protokolljusterare 

10 § Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

11 § Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 

12 § Anhållan om tilläggsanslag till träningsundervisningen 

13 § Ändring av grundavtal för SÅHD 

14 § Städdimensionering av KHS och modulerna 

15 § Ombildande av tjänst från specialklasslärare till föreståndare vid trä-

nings-undervisningen 

16 § Inrättande av tjänst som timlärare i huvudsyssla i svenska som andra-

språk 

17 § Information och diskussion 

 

Kallelsen med tillhörande bilagor har delgivits kommunstyrelsen på intra-

nätet 9.4.2021. 

 

Förbundsstyrelsens förslag kan omfattas i alla ärenden förutom ärendet om 

grundavtal. Då grundavtalet ändrades förra gången behandlades det i 

Jomala kommunstyrelse §138/17.8.2020 och då framförde kommunstyrel-

sen att det i grundavtalsförslaget inte var stadgat hur kostnader för kansli-

funktion, elevvård eller datanätverk ska fördelas. Gällande kanslifunktion 

ansåg kommunstyrelsen att fördelningen bör ta i beaktande faktisk fördel-

ning av arbetsbelastning, inte bara utgå från elevantal. Dessa synpunkter 

gäller även detta nya grundavtalsförslag och förlaget bör alltså återremitte-

ras. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar ge följande utlåtande och direktiv till ombuden:   

1. Bokslut och verksamhetsberättelse kan godkännas. Ansvarsfrihet kan be-

viljas. 

2. Tilläggsmedel för träningsundervisningen kan beviljas. 

3. Grundavtalet bör med hänvisning till vad som framkommer ovan gäl-

lande kostnadsfördelning återremitteras. 

4. Ombildande av tjänst från specialklasslärare till föreståndare vid trä-

ningsundervisningen kan godkännas. 
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5. Inrättande av tjänst som timlärare i huvudsyssla i svenska som andra-

språk kan godkännas. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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86 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

Sammanträdet avslutas kl. 18.10. 

 

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: 64, 65, 68, 69, 70, 73, 76, 78, 79, 84, 85. 

 

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

110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet: 63, 71, 72, 74, 75, 77, 80, 81, 82. 

 

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: 63, 71, 72, 74, 75, 77, 80, 81, 82. 

 

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. 
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KOMMUNALBESVÄR 
 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Kommunalbesvär får framstäl-

las av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av be-

slutet (part) samt av kommunmedlemmarna. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyr-

kande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om be-

slutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kom-

munalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.  

 

Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 

1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 

2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 

3) beslutet annars strider mot lag. 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

AX-22 101 MARIEHAMN 

E-post: aland.fd@om.fi 

 

Paragrafer i protokollet: 83. 

 

Besvärstid är inom 30 dagar från dagen för 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. 

 

Avgift 
 

Hos den som söker ändring genom besvär till förvaltningsdomstolen kan det tas ut en rättegångs-

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

 

 

mailto:aland.fd@om.fi
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FÖRVALTNINGSBESVÄR 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

Förvaltningsbesvär får anföras av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-

rekt påverkas av beslutet samt av den som har besvärsrätt enligt särskilda bestämmelser i lag.  

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

AX-22 101 MARIEHAMN 

E-post: aland.fd@om.fi 

 

Paragrafer i protokollet: - 

 

Besvärstid är inom 30 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. 

 

Besvär vad gäller beslut i ärenden om antagande, ändring eller upphävande av en generalplan, 

detaljplan eller byggnadsordning med stöd av plan- och bygglagen (ÅFS 2008:102) för land-

skapet Åland får anföras av  

- den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet,  

- kommunmedlemmar, 

- landskapsregeringen, och  

- en i landskapet registrerad sammanslutning, i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.  

 

Paragrafer i protokollet: 66, 67. 

 

Besvärstiden för beslut i ärenden gällande antagande, ändring eller upphävande av en general-

plan, detaljplan eller byggnadsordning med stöd av plan- och bygglagen är inom 30 dagar från 

dagen för 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 nå-

got annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att 

ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats publicerades på 

kommunens elektroniska anslagstavla. 

 

 Besvärsskrift 

 

I besvärsskriften ska uppges 

- det beslut i vilket ändring söks 

- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

- grunderna för att beslutet bör ändras 

-  vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden 

själv 

-  ändringssökandens namn, postadress och kontaktuppgifter 

 

mailto:aland.fd@om.fi
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Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som för hans eller hen-

nes talan. Om talan förs av ombud ska också dennas kontaktuppgifter uppges.  

 

Till besvärsskriften ska fogas det överklagade beslutet med besvärsanvisning, utredning om när 

ändringssökanden har fått del av beslutet och de handlingar som ändringssökanden åberopar som 

stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till besvärsmyndigheten.  

 

Inlämnande av handlingarna 

 

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärs-

handlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget an-

svar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går 

ut. 

 

Avgift 
 

Hos den som söker ändring genom besvär till förvaltningsdomstolen kan det tas ut en rättegångs-

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

 

 

 


