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37 § 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 Susanne Blomqvist och Tomas Boedeker.  

 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan godkänns enhälligt med tillägg av följande ärende: 

§ 52 Gaturitningar, Sviby by parkområden samt kvarter 4248 
_______________ 
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38 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

Inga anmälningsärenden föreligger.   
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Dnr: DIARIET     584/19      

 

39 § UPPGRADERING AV KOMMUNENS BYGGNADSORDNING 

 

BN § 26/27.3.2019: 

 Dagens byggnadsordning för Jomala kommun är från 1987 och är i stort 

behov av mordernisering. 2016 fanns ett färdigt förslag som man efter ha 

fått vetskapen om att sora förändringar i plan- och bygglagen var på gång, 

inte tog beslut om. Ändringen i lagen kom den 1 januari 2018 och liggande 

förslag till ny byggnadsordning följer de senaste ändringarna. 

 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Byggnämnden godkänner förslaget enligt bilaga och lämnar det vidare till 

den kommitté som är tillsatt för ärendet. 

 

 ./. Bilaga A-BN § 26 
 

  Beslut: 

Byggnads-och miljöinspektörens förslaggodkänns. 

_______________ 

KST § 269/16.12.2019: 

Den arbetsgrupp kommunstyrelsen tillsatte genom § 153/20.6.2016 för att 

se över kommunens byggnadsordning har tagit del av och i viss mån omar-

betat byggnämndens förslag till ny byggnadsordning som framgår av Bilaga 

A-BN § 26. Den största ändringen som gjorts är att införa en generell be-

stämmelse för hela kommunen, i avsnitt 4.1, att en fastighet om minst 7 000 

m2 har byggrätt på icke planerat område ifall inte bestämmelserna i plan- 

och bygglagen (ÅFS 2008:102), plan- och byggförordningen (ÅFS 

2008:102) eller byggnadsordningen medför något annat. Kravet på minst 7 

000 m2 tillämpades tidigare enbart på fastigeter längs stranden enligt sepa-

rat bilaga. För att regleringen ska få avsedd effekt måste däremot även 

kommunöversikten ändras så att områden i behov av planläggning tydligt 

framgår. Orsaken varför den generella bestämmelsen i avsnitt 4.1 införs att 

en fastighet om minst 7 000 m2 har byggrätt på icke planerat område är att 

skapa en mer lättöverskådlig regel och främja likabehandlingen i hela 

kommunen. Ny byggnadsordning för Jomala kommun, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 269 

 

Arbetsgruppen för att se över kommunens byggnadsordning anser sitt ar-

bete slutfört och lyfter härmed upp ärendet till kommunstyrelsen. I arbets-

gruppen vars medlemmar ändrats ingår nu kommunfullmäktiges presidium, 

kommunstyrelsens presidium, byggnads- och miljöinspektören samt kom-

mundirektören.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar hålla samråd enligt 9 § och 30 § plan- och bygg-

lagen gällande förslaget till ny byggnadsordning för Jomala kommun enligt 
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Bilaga B. Planläggaren ges i uppdrag att omgående se över kommunöver-

sikten i samband med denna process.  

 

Kommunstyrelsen beslutar även befria arbetsgruppen från sitt uppdrag.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 230/29.11.2021: 

Byggnads- och miljöinspektörens beredning:  

Samråd enligt 30 § plan- och bygglagen för landskapet Åland har hållits 

den 6 februari 2020 vid kommunkansliet i Jomala. 

 

En komplettering av förslaget har genomförts efter inkomna synpunkter i 

samband med samrådsmötet. De flesta synpunkterna har rört smärre korri-

geringar. Utöver de smärre korrigeringarna föreslås att man i avsnitt 4.1 in-

för att en fastighet om minst 10 000 m2 har byggrätt på icke planerat om-

råde för att skapa en mer lättöverskådlig regel och för att främja likabe-

handlingen i hela kommunen. 

 

Förslag till ny byggnadsordning för Jomala kommun, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga C – KST § 230 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar ställa ut förslaget till byggnadsordning enligt bi-

laga C till allmänt påseende i enlighet med 9 § och 31 § plan- och byggla-

gen. Ålands landskapsregering ska höras.  

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet. 

_______________ 

KST § 39/14.3.2022: 

Byggnads- och miljöinspektörens beredning:  

En förändring av förslaget till byggnadsordning har genomförts till följd av 

inkomna synpunkter efter återremissen.  

 

Förslag till ny byggnadsordning för Jomala kommun, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga D – KST § 39 

 

Förslag till ny byggnadsordning för Jomala kommun där förändringarna 

som gjordes till kommunstyrelsens behandling 29.11.2021 är markerade 

med gult och förändringarna efter återremissen är markerade med grönt, en-

ligt bilaga: 

 ./. Bilaga E – KST § 39 

 

Byggnads- och miljöinspektören är inkallad som sakkunnig.  
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Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar ställa ut förslaget till byggnadsordning enligt bi-

laga D till allmänt påseende under 30 dagar i enlighet med 9 § och 31 § 

plan- och bygglagen. Ålands landskapsregering ska höras.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET      87/22      

 

40 § 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.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET      44/22      

 

41 § UPPHANDLING STÄDNING AV VIKINGAHALLEN 

 

KST § 41/14.3.2022: 

Fritidschefens beredning: 

Kommunen har genom annons i Ålandstidningen 14.2.2021 begärt in anbud 

via e-Avrop gällande städupphandling av Vikingahallen. Upphandlingen 

har gjorts genom förenklat förfarande då anbuden inte beräknats överstiga 

det av Europeiska kommissionen fastställda tröskelvärdet om 214 000 euro. 

Anbudsförfrågan, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § xxx 

 

Vid anbudstidens utgång 2.3.2022 hade totalt ett (1) anbud lämnats in. Vid 

öppningstillfället 3.3.2022 konstaterades att anbudsgivaren är kvalificerade 

och anbudet är godkänt.  

 

Det enda anbudet är från Ålclean Ab om 69 840 euro för perioden 1.7.2022-

30.6.2024 med option för perioden 1.7.2024-30.6.2025. I anbudsförfrågan 

framgick att anbudet skulle få vara högst 77 000 euro för perioden 

1.7.2022-30.6.2024 med option för perioden 1.7.2024-30.6.2025, vilket gör 

att anbudet är lägre än det och anbudet kan antas. 

Utvärderingsprotokoll, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § xxx 

 

Fritidschefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta anbudet från Ålclean och befullmäktigar 

fritidschefen att skriva avtal med Ålclean Ab för perioden 1.7.2022-

30.6.2024 med option för perioden 1.7.2024-30.6.2025. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att anta anbudet från Ålclean och befullmäktigar 

fritidschefen att skriva avtal med Ålclean Ab för perioden 1.7.2022-

30.6.2024 med option för perioden 1.7.2024-30.6.2025. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     377/21      

 

42 § INITIATIV TILL FOLKOMRÖSTNING OM UTTRÄDE UR MISE 

 

KST § 42/14.3.2022: 

13.12.2021 inkom en namninsamling av personer som önskar ta initiativ till 

en folkomröstning om att Jomala kommun skall gå ur Ålands miljöservice 

k.f. (”MISE”). 

 

Enligt 35 § kommunallagen för landskapet Åland (ÅFS 1997:73) skall 

kommunfullmäktige utan dröjsmål ta ställning till om en folkomröstning 

skall hållas om minst 5 % av de kommuninvånare som fyllt 15 år tagit ini-

tiativ därtill. Den inlämnade listan har ca 400 namnunderskrifter och upp-

fyller därmed kravet i 35 § kommunallagen. 

 

Ärendet berör samma sakinnehåll som tidigare behandlats som motion av 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (se besluten KST § 

100/10.5.2021 och KFG § 26/25.5.2021).  

 

Den 7.3.2022 höll kommunen en dialog med kommuninvånarna vilken an-

nonserats i kommunens infoblad. Till mötet kom ca 40 besökare. På mötet 

framkom ett visst missnöje med bland annat tömningsintervall, kärlstorlekar 

och prissättning men också invånare som var i stort sett nöjda med MISEs 

verksamhet. 

 

I korthet kan omständigheterna gällande utträde ur MISE sammanfattas på 

följande vis: 

 

Enligt 14 § grundavtalet för MISE gäller följande: ”Om en kommun utträ-

der under en upphandlingsperiod ansvarar utträdande kommunen för kost-

nader som hänför sig till den utträdande kommunens del av upphandlings-

perioden”.  

 

De aktuella löpande avtalen inkluderar bland annat 

Miro Transport Ab 1.11.2020-31.10.2025, option 1+1 år (2027), avfalls-

hämtning i fyrfackskärl 

Transmar Ab 7.7.2020-6.7.2024, inköp av fyrfackskärl 

Transmar Ab 2.9.2020-2.9.2022, montering och utkörning nya fyrfackskärl 

Transmar Ab 1.1.2019-31.12.2023, avfallshämtning från flerbostadshus, 

verksamheter och återvinningsstationer 

Finncont Ab, 7.7.2020-6.7.2024, inköp av kärl 140-660 l 

Svinryggens Deponi Ab, 1.1.2017-2036, hyra ÅVC 

Svinryggens Deponi Ab, 1.1.2019-31.12.2023, drift av ÅVC 

Svinryggens Deponi Ab, 1.1.2019-31.12.2023, mobil ÅVC tjänst 

Svinryggens Deponi, 1.1.2019-31.12.2028, avtal om omlastning av avfall 

 

Avtalens sammanlagda värde för Jomalas del, vilket alltså måste betalas 

bort vid ett utträde, beror på när utträde sker eftersom det är kostnaden för 
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kvarvarande upphandlingar som ska regleras (plus förbundets lån och en del 

tillgångar). 

 

Utträde 31.12.2022 kostar ca 2,7 miljoner euro 

Utträde 31.12.2023 kostar ca 1,8 miljoner 

Utträde 31.12.2024 kostar ca 1,4 miljoner 

Utträde 31.12.2025 kostar ca 1 miljon 

Utträde 31.12.2026 kostar ca 700 000 

 

Summan beror alltså på när Jomala skulle gå ur eftersom vissa upphandlade 

avtal då gått ut och/eller har kortare tid kvar men då måste också MISE låta 

bli att för Jomalas del ingå nya avtal fram till utträdet. Om kommunen nu 

meddelar sin avsikt att gå ur till exempel 1.1.2026 kunde man till viss del 

begränsa den ekonomiska skadan. Dock måste kommunen då skilt upp-

handla vissa avtal som går ut under denna period och kommunen måste vi-

dare planera och bygga upp en egen avfallshanteringslösning som tar vid 

när MISEs verksamhet i kommunen upphör.  

 

Att ordna en egen avfallsverksamhet är inte oproblematiskt. Mycket av den 

kritik som riktas mot MISE är felaktig eftersom den jämför MISE med 

verksamheter som inte följer avfallslagen. Vidare är det otvivelaktigt bättre 

förutsättningar att göra kostnadseffektiva upphandlingar om man upphand-

lar en större volym. Om Jomala kommun själv skulle ordna avfallshantering 

och vara avfallsmyndighet skulle flera rekryteringar behöva göras och en 

hel administrativ organisation behöva byggas upp. Därtill skulle upphand-

lingar för kommunmedlemmarnas avfallshantering behöva göras och det 

finns ingen garanti för att det skulle bli billigare per avfallsmängd än MI-

SEs motsvarande avtal. I det fallet skulle kommunen, liksom MISE idag, 

vara förpliktigad att ta in kostnaderna genom avgifter. Skattemedel får inte 

användas för avfallshanteringskostnader. Risken är alltså betydande att 

kommunen skulle behöva dels betala bort MISEs ingångna avtal och samti-

digt få dyrare egna avtal. 

 

MISEs majoritetsägare Mariehamn, Jomala och Hammarland har under 

2021 haft en arbetsgrupp med syfte att se över MISEs organisation. För-

bundets stämma beslutade i december 2021 att ge förbundsstyrelsen i upp-

drag att effektivisera och höja kvaliteten på förvaltningen i enlighet med 

vad arbetsgruppen kom fram till. Förbundsstyrelsen i MISE har också hör-

sammat kommunens önskemål och bland annat stoppat upphandlingen av 

slamtömning. I MISE finns för närvarande en förändringspotential och 

ägarkommunerna har aktivt engagerat sig i MISEs styrning. Jomala arbetar 

exempelvis för att framtida upphandlingar skall anpassas bättre efter kun-

dernas behov gällande såväl intervall som kärlens storlek. Redan nu har 

MISE påbörjat arbetet med att ändra de olika innerkärlens storlek. Jomala 

har också påtalat att det i framtiden skall ses över om MISE ska dela upp-

handlingarna i distrikt med olika kärl, tömningsintervall, etc., vilket kan 

gynna både konkurrens och kund. Slutligen har Jomala kommun tillsam-
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mans med MISE och flera andra kommuner fått i gång processen med att 

lösa producentansvarets kostnadstäckning. 

 

Vid behandling av den motion som berörde utträde ur MISE fattade kom-

munstyrelsen med stor majoritet beslut att anse motionen besvarad utan vi-

dare åtgärder. Ett förslag om att utreda utträde efter denna upphandlingspe-

riod förföll utan understöd i kommunstyrelsen. Vid kommunfullmäktiges 

därpå följande behandling beslutades med röstsiffrorna 15-2 att motionen 

skulle anses besvarad utan vidare åtgärder. I sak har inget förändrats sedan 

dess. Det är fortfarande oekonomiskt att gå ur MISE och det förändringsar-

bete som har påbörjats börjar nu bära frukt. Såvida inte den politiska majo-

riteten bytt åsikt i frågan finns inte skäl att ordna en folkomröstning.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att en kom-

munal folkomröstning om att Jomala kommun tar initiativ till utträde ur 

MISE inte ska anordnas. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET      89/22      

 

43 § ÖVERSKRIDNINGAR I BOKSLUT 2021 

 

KST § 43/14.3.2022: 

Bokslutet för 2021 närmar sig ett färdigställande. Ekonomikansliet har sett 

över eventuella budgetöverskridningar i bokslutet för 2021. 

 

Överskridningar drifts- och finansieringsdelen, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 43 

 

Överskridningar investeringsdelen, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga B – KST § 43 

 

Förvaltningarna har befogenhet att fritt omdisponera medel mellan anslagen 

inom egen driftsram. Det innebär att överskridningar av vissa anslag täcks 

av underskridningar inom andra.  

 

Inom driftsdelen överskrider biblioteksförvaltningen med 15 000 euro (9,45 

%), högstadiet med 30 000 euro (0,97 %) och tekniska förvaltningen med 

250 800 euro (22,08 %). 

 

Bibliotekets överskridning beror på en högre lönejustering och en högre 

semesterlöneskuld än beräknat. 

 

Orsaken till överskridningen inom ramen för högstadiet beror på den utö-

kade andelen elever från Jomala inom träningsundervisningen och special-

fritidshemsverksamheten vilket leder till en överskridning om 101 300 euro. 

Samtidigt underskrider KHS med 71 300 euro vilket minskar på ramens to-

tala överskridning. 

 

Överskridningen inom tekniska förvaltningen beror på höga plognings- och 

underhållskostnader av vägar, gator och GC-leder samt ökade underhålls-

kostnader av byggnader, områden och maskiner vid kommunens fastighet-

er. Generellt har även enhetspriset för el, renhållning och värme ökat. 

 

Övriga utfall som kan noteras är att Kommunernas Socialtjänst k.f. har ännu 

inte lämnat någon preliminär slutreglering för 2021 men enligt höst-vinterns 

rapporter kan kommunen förvänta sig ett utfall i nivå med budgetanslaget. 

Lågstadiet ser ut att överskrida marginellt med ett par tusenlappar. Rädd-

ningsförvaltningen förväntas hålla sig inom budget efter att huvudmanna-

skapsdebiteringen för året görs. 

 

Inom investeringsdelen överskrider anslaget 86316 Norra Bergshöjden BPL 

med 31 000 euro (114,81 %). Utfallet styrs av antalet anslutna boendeloka-

ler och flertalet radhus har anslutit sig under 2021. 

 

Ekonomichefen och tekniska chefen är inkallade som sakkunniga. 
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Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar meddela kommunfullmäktige om överskrid-

ningarna som framkommer ovan. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET      88/22      

 

44 § INVESTERINGAR, ÖVERFÖRING AV MEDEL TILL 2022 

 

KST § 44/14.3.2021: 

I budget 2021 beviljades investeringsanslag som inte till fullo hunnit nyttjas 

under året. Totalt budgeterades 4 616 449 euro netto för investeringar under 

2021 och utfallet blev 323 506 euro. Totalt föreslås investeringar om 4 292 

943 euro att överflyttas till investeringsbudget 2022 samt att investeringsan-

slag 89110 Relining avbryts, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 44 

 

  Ekonomichefen och tekniska chefen är inkallade som sakkunniga. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att 2021 års 

outnyttjade investeringsanslag överflyttas enligt bilaga A till investerings-

budget 2022 samt att investeringsanslag 89110 Relining avbryts. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     271/21      

 

45 § ANHÅLLAN OM DETALJPLANERING FÖR FASTIGHETERNA 

3:16, 1:23 OCH 1:15 I KALMARNÄS, VESTERKALMARE BY 

 

KST § 8/24.1.2022: 

Kommunsekreterarens beredning:  

Ägaren till fastigheterna Näset RNr 1:15 (170-431-1-15), Norrnäs RNr 1:23 

(170-431-1-23) och Södergård RNr 3:16 (170-431-3-16) i Västerkalmare 

har inkommit med en anhållan om detaljplanering och detaljplaneändring 

av området. Av anhållan framgår att avsikten är att detaljplanera för att 

kunna stycka nya bostadstomter. Anhållan, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga A – KST § 8 

 

Kommunens planläggare har lämnat utlåtande över anhållan. Planläggarens 

utlåtande, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga B – KST § 8 

 

Av utlåtandet framgår följande: 

1. Området utgör en tillräckligt stor och ändamålsenlig helhet för att detalj-

planeras. Målsättningarna följer delgeneralplanens syfte och kan ligga till 

grund för detaljplaneringen.  

2. Vid detaljplaneringen får ca 50 % av BS-1-områdena användas som 

tomtmark.  

3. Planläggaren avråder från att ta med kvarter 4316 i detaljplanen då mar-

kägaren under 2021 sålt tomterna och då byggande delvis inletts. Detaljpla-

nen för kv. 4316 förnyades 2013.  

4. Planläggaren föreslår att bostadsfastigheten Westwind RNr 1:22 (170-

431-1-22) och det samfällda området Lastnings- och Vedplats RNr 878:1 

(170-431-878-1) tas med i detaljplaneringen då dessa områden befinner sig 

inne i planområdet och då vägförbindelse till dessa fastigheter bör ordnas i 

samband med detaljplaneringen.  

5. Planläggaren föreslår att norra delen av kommunens fastighet Skoltomten 

RNr 1:50 (170-431-1-50) tas med i detaljplaneringen då en ny väganslut-

ning till nya planområdet bör reserveras.  

6. Utredning över vatten- och avloppsledningarnas kapacitet till området 

behöver utföras av kommunen innan slutlig detaljplan kan godkännas.  

7. Den externa planläggaren kan godkännas som planläggare för projektet.  

8. Kommunen fakturerar fastighetsägaren för kostnader och den tid som an-

vänds för konsultering av projektet. 

 

Kommunens planläggare är inkallad som sakkunnig.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en detaljplanering av det aktuella 

området. Kommunstyrelsen önskar dock att markägaren inkommer med 

svar gällande punkt 3-5 i beredningen ovan innan slutlig ställning tas gäl-

lande anhållan. Om grannfastigheterna är intresserade av att delta i detalj-
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planeringen och dess kostnader ska ärendet kompletteras med en uppdate-

rad anhållan.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 45/14.3.2022: 

Kommunsekreterarens beredning:  

Markägaren har inkommit med en förnyad anhållan om detaljplanering. Av 

den förnyade anhållan framgår det att punkt 3-5 i beredningen ovan nu har 

uppfyllts. Ändringarna är följande: 

- Kvarter 4316 har lämnats utanför detaljplanen.  

- Fastigheterna Westwind RNr 1:22 och Lastnings- och Vedplats RNr 878:1 

har tagits med i detaljplanen. De berörda markägarna har lämnat samtycke 

till att delta i detaljplaneringen, dock ej till kostnaderna. 

- Norra delen av kommunens fastighet Skoltomten RNr 1:50 har tagits med 

i detaljplanen.  

 

Förnyad anhållan om detaljplanering, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga C – KST § 45 

 

Den huvudsakliga markägaren, alltså ägaren till fastigheterna Näset RNr 

1:15, Norrnäs RNr 1:23 och Södergård RNr 3:16 har 8.3.2022 samtyckt till 

att ensam stå för planläggningskostnaderna. Kommunens planläggare har 

även 8.3.2022 samtyckt till att ärendet förs vidare för fortsatt planläggning.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar godkänna anhållan om detaljplanering enligt bi-

laga C. Anhållan godkänns vidare under förutsättning att den huvudsakliga 

markägaren åtar sig att stå för samtliga planläggningskostnader. Tiina 

Holmberg godkänns som extern planläggare och kan därmed ta fram ett för-

slag till detaljplan. Kommunstyrelsen konstaterar även att eventuella förav-

tal och markanvändningsavtal ska ingås och godkännas av kommunstyrel-

sen innan detaljplanen antas.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET      28/22      

 

46 § FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV LANDSKAPSLAG OM POST-

TJÄNSTER, REMISS 

 

KST § 46/14.3.2022: 

Landskapsregeringen har inkommit med förslag till ändring i landskapslag 

om posttjänster. Förslaget innebär en anpassning till det minskande postan-

vändandet och består av sänkt kvalitetsnorm. Istället för att 85 % av prio-

post ska nå mottagaren första vardagen efter inlämnande föreslås kravet 

vara att 50 % ska nå mottagaren den fjärde vardagen och 97 % den femte 

vardagen och att priopost ska avskaffas. 

 

Det har också lagts till en lagstadgad rätt att få posten till tomtgräns eller 

liknande för den med varaktigt rörelsehinder. 

 

Förslaget bedöms inte få någon effekt på kommunens verksamhet. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar meddela landskapsregeringen att Jomala kom-

mun inte har någon invändning mot lagförslaget. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET      29/22      

 

47 § NY LÄROPLAN FÖR BARNOMSORGEN I LANDSKAPET ÅLAND, 

REMISSBEGÄRAN 

 

KST § 34/15.2.2021: 

Utbildningschefens beredning: 

Ålands landskapsregering har 16.12.2020 inkommit med en remissbegäran 

gällande utkast för den nya läroplanen för barnomsorgen i landskapet 

Åland. Landskapsregeringen ber kommunerna att lämna in synpunkter gäl-

lande läroplanen senast 15.3.2021. Förslag till läroplan för barnomsorgen i 

landskapet Åland, enligt bilaga: 

                    ./.                    Bilaga A – KST § 34 

 

Barnomsorgsledaren tillsammans med daghemmen och speciallärarna i 

barnomsorg har givits möjlighet att inkomma med egna synpunkter och 

kommentarer på förslaget till ny läroplan, enligt bilaga: 

                    ./.                    Bilaga B – KST § 34 

 

Allmänt kan konstateras att planen är bra upplagd, har bra struktur och är 

lättläst. Positivt är även det tydliga upplägget av lärområdena i barnomsor-

gen med specifika mål för verksamheten. Läroplanen träder i kraft från och 

med 1.8.2021 och är avsedd för hela barnomsorgens verksamhet.  

 

Barnomsorgen har som uppdrag att skydda och främja barnets rätt till en 

god och trygg barndom. Barnomsorgen består av pedagogik och omsorg 

och lägger grunden till det fortsatta lärandet. En uppdaterad läroplan som 

följer den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola är nödvändig 

för att förenhetliga barnomsorgen och förundervisningen i landskapet 

Åland. 

 

Den kommitté som har tagit fram förslaget till läroplan för barnomsorgen 

har i sitt arbete hört sakkunniga och verksamma inom barnomsorgen i land-

skapet. Vidare har kommittén i sitt arbete med läroplanen beaktat samord-

ningen med grundskolans läroplan, tydliga målsättningar, samarbete med 

skolan och det övriga samhället, digitaliseringen, EU:s nyckelkompetenser 

med tonvikt på vardagskompetens och social- och lärandekompetens vilket 

innebär bland annat att ge redskap för hälsa, säkerhet, samarbete, människo-

relationer och miljömässig hållbarhet. 

 

Utbildningschefen förordar:  

Kommunstyrelsen beslutar inlämna det som framkommer i bilaga B så som 

remissutlåtande till Ålands landskapsregering beträffande förslag till läro-

plan för barnomsorg i landskapet Åland.  
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Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar inlämna det som framkommer i bilaga B så som 

remissutlåtande till Ålands landskapsregering beträffande förslag till läro-

plan för barnomsorg i landskapet Åland.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns med följande tillägg: Kommunsty-

relsen önskar mer övergripande målsättningar än detaljstyrning i läroplanen 

och efterfrågar även ett större fokus på rörlighet och jämställdhet i planen. 

Kommunstyrelsen önskar vidare att läroplanen utvärderas och eventuellt 

omarbetas redan efter höstterminen 2021.  

_______________ 

KST § 47/14.3.2022: 

Ålands landskapsregering har 21.1.2022 inkommit med en remissbegäran 

gällande utkast för den nya läroplanen för barnomsorgen i landskapet 

Åland. Landskapsregeringen ber kommunerna att lämna in synpunkter gäl-

lande läroplanen senast 28.3.2022. Nytt förslag till läroplan för barnomsor-

gen i landskapet Åland, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga C – KST § 47 

 

Barnomsorgsledaren tillsammans med daghemmen och speciallärarna i 

barnomsorg har givits möjlighet att inkomma med egna synpunkter och 

kommentarer på förslaget till ny läroplan, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga D – KST § 47 

 

Utbildningschefen förordar:  

Kommunstyrelsen beslutar inlämna det som framkommer i bilaga D såsom 

remissutlåtande till Ålands landskapsregering beträffande förslag till läro-

plan för barnomsorg i landskapet Åland.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar inlämna det som framkommer i bilaga D såsom 

remissutlåtande till Ålands landskapsregering beträffande förslag till läro-

plan för barnomsorg i landskapet Åland.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     206/21      

 

48 § REMISS LAGFÖRSLAG OM KOMMUNER MED SYNNERLIGEN 

ANSTRÄNGD EKONOMI 

 

KST § 145/23.8.2021: 

Landskapsregeringen har 18.6.2021 inkommit med en lagstiftningsprome-

moria angående kommuner med synnerligen ansträngd ekonomi. Kommu-

nen har till 15.9.2021 på sig att inkomma med synpunkter. Landskapsrege-

ringens promemoria har delgivits kommunstyrelsen på kommunstyrelsens 

intranät 18.8.2021. 

 

Det har under lång tid diskuterats om och i så fall hur den åländska kom-

munstrukturen borde ändras. Tidigare regering lagstiftade om kommun-

sammanslagningar men den reformen tog inte fart, bland annat för att den 

krävde de enskilda kommunernas frivilliga beslut men kanske också för att 

det upplevdes oändamålsenligt att i lag besluta exakt hur alla kommuner 

skulle förändras. 

 

Lagstiftningspromemorian för handen menar att i stället för att i förväg 

tvinga kommuner att gå ihop ska kommuner under vissa omständigheter 

kunna tvinga fram en kommunstrukturförändring. Dessa omständigheter ut-

görs av ekonomiska kriterier som ska visa vilka kommuner som inte längre 

är ekonomiskt funktionsdugliga. 

 

Kriterierna som föreslås är: 

 

Kriterium 1 

Ett ackumulerat underskott som inte åtgärdas inom två år. Detta kriterium 

ska ensamt innebära att en kommun är en kommun med synnerligen an-

strängd ekonomi. 

 

Kriterier 2 och 3 

Om båda dess kriterier uppfylls två år i rad är kommunen en kommun med 

synnerligen ansträngd ekonomi. 

Kriterium 2 - Årsbidrag i förhållande till avskrivningar understiger 100 %. 

För detta används tre års medeltal. 

Kriterium 3 - Soliditeten understiger 50 %. 

 

Om en kommun utgör en kommun med synnerligen ansträngd ekonomi 

skall landskapsregeringen informera kommunen och begära en redogörelse 

över situationen av kommunen. På basen av redogörelsen kan landskapsre-

geringen besluta att inleda ett utvärderingsförfarande. Utredningen skall gö-

ras av tre personer: en från kommunen, en från landskapsregeringen och en 

oberoende ordförande. Under utredningen skall större investeringar i kom-

munen godkännas av landskapsregeringen. Som framgår ovan är landskaps-

regeringen inte tvungen att inleda utredningsförfarande, utan kan välja att 

inte göra så. 
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Utvärderingsrapporten skall sedan tillställas landskapsregeringen som del-

ger kommunen den. I utredningen skall finnas förslag på åtgärder. Kommu-

nens fullmäktige fattar sedan beslut om åtgärder och effekterna av dessa 

följs upp. 

 

Om åtgärderna inte får avsedd effekt eller det under utredningsskedet fram-

kommer att det saknas möjlighet att rädda kommunens ekonomi kan land-

skapsregeringen besluta att inleda en särskild kommunindelningsutredning. 

Inte heller detta beslut måste fattas, utan landskapsregeringen kan välja att 

inte inleda en utredning. Denna utredning kan leda till att landskapsrege-

ringen fattar tvingande beslut om förändring av kommunstrukturen. En så-

dan ändring förutsätter inte att fullmäktige i de berörda kommunerna sam-

tycker. Det finns ingen automatik i detta heller. Oavsett vad utredningen 

kommer fram till kan landskapsregeringen välja att inte gå vidare med 

strukturella åtgärder. 

 

Det som är nytt är sammanfattningsvis att kriterier införs för att avgöra när 

en kommun har synnerligen ansträngd ekonomi och att det även införs en 

möjlighet att tvinga fram en ändring av kommunstrukturen mot kommun-

fullmäktiges vilja. Sett utifrån ett perspektiv om invånarnas rätt till service 

är detta rimligt. Det kan i och för sig anföras att invånarna, i det fall de an-

ser sig ha undermålig service, borde välja ett fullmäktige som bejakar sam-

gång men det räcker inte eftersom även mottagande kommun måste bejaka 

en frivillig samgång. Ett konkret exempel är Sottunga som vill slås ihop 

men som tycks ha svårt att hitta någon kommun att gå ihop med. Därför kan 

det ur ett perspektiv om invånarnas rättigheter anses försvarbart att land-

skapsregeringen under vissa omständigheter kan tvinga fram en ofrivillig 

kommunstrukturändring (förutsatt att den nya kommunen klarar av att leve-

rera den service invånarna har rätt till). 

 

Den beskrivna processen har dock två svagheter.  

 

För det första är den långsam och fylld av möjligheter att avbryta samman-

slagningsprocessen. Generellt sett är det bättre med en sammanslagning 

före krisen är ett faktum och när de i promemorian föreslagna kriterierna 

uppfylls är krisen redan långt kommen. För att inte låta situationen förvär-

ras ytterligare före åtgärder verkställs borde processen påskyndas så att man 

snabbare kommer till beslut om en eventuell kommunstrukturändring. Vi-

dare borde inte landskapsregeringen kunna välja att inte starta en utvärde-

ring eller att inte starta en kommunindelningsutredning. Om dessa beslut 

görs valbara finns det risk att andra aspekter än de lagen syftar till kommer 

att inverka på besluten. 

 

För det andra är det en svaghet att det som föreslås ger den ekonomiskt ut-

satta kommunen möjligheter att medverka, men inte den eller de kommuner 

som kan komma att beröras. Om exempelvis Lumparland skulle utvärderas 

kan det tyckas rimligt att Föglö och Lemland i ett tidigt skede involveras ef-
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tersom det är de kommunerna som i första hand kan tänkas beröras av en 

eventuell ändring av kommunstrukturen. 

 

För övrigt anges i promemorian att landskapsregeringen tagit hänsyn till 

”inspel från den kommunala sektorn”. Jomala kommun har inte givits möj-

lighet att komma med synpunkter under arbetet med promemorian och und-

rar därför hur dessa inspel kommit till landskapsregeringen? 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar delge beredningen ovan som Jomala kommuns 

synpunkter på lagstiftningspromemorian angående kommuner med synner-

ligen ansträngd ekonomi. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 33/14.2.2022: 

Landskapsregeringen har nu tagit fram ett lagförslag utifrån lagstiftnings-

PM och de synpunkter som inkom. Landskapsregeringen har 1.2.2022 in-

kommit med remissförfrågan. Svaret skall vara landskapsregeringen till-

handa 1.4.2022. Lagförslaget har delgivits kommunstyrelsens ledamöter 

9.2.2022 på kommunens intranät. 

 

Det kan konstateras att landskapsregeringen i någon mån tagit till sig av 

Jomala kommuns tidigare utlåtande. Själva inledandet av utvärderingsförfa-

randet är i liggande förslag inte valbart, det vill säga att om en kommun 

uppfyller kriterierna skall utvärderingsförfarande inledas och frågan är inte 

föremål för prövning av landskapsregeringen. Kvar finns dock fortfarande 

bristen att ”grannkommuner” inte involveras i utvärderingsförfarandet. En-

ligt förslaget till ändring av 15 § kommunstrukturlagen kan en kommunin-

delningsutredning inledas på förslag av utvärderingsgruppen som definieras 

i 4 § i landskapslag om utvärderingsförfarande för kommuner med synner-

ligen ansträngd ekonomi. I den utvärderingsgruppen ingår inte representan-

ter från de kommuner som kan komma att beröras av en kommunindel-

ningsutredning. Således kan ärendet om en kommunindelningsutredning 

initieras utan att alla berörda kommuner ges möjlighet att yttra sig över för-

slaget att initiera en utredning. Man kan förstås tänka sig att det i praktiken 

kommer att ges en sådan möjlighet och det vore därför också bra att stadga 

detta i lagen genom att i 15 § kommunstrukturlagen för Åland tillägga: 

Över ett sådant förslag från utvärderingsgruppen skall alla berörda kom-

muner ges möjlighet att yttra sig.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar delge beredningen ovan som Jomala kommuns 

remissvar gällande lagförslag om kommuner med synnerligen ansträngd 

ekonomi. 
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BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet.  

_______________ 

KST § 48/14.3.2022: 

Landskapsregeringen har nu tagit fram ett lagförslag utifrån lagstiftnings-

PM och de synpunkter som inkom. Landskapsregeringen har 1.2.2022 in-

kommit med remissförfrågan. Svaret skall vara landskapsregeringen till-

handa 1.4.2022. Lagförslaget har delgivits kommunstyrelsens ledamöter 

9.2.2022 på kommunens intranät. 

 

Det kan konstateras att landskapsregeringen i någon mån tagit till sig av 

Jomala kommuns tidigare utlåtande (KST § 145/23.8.2021). Själva inledan-

det av utvärderingsförfarandet är i liggande förslag inte valbart, det vill säga 

att om en kommun uppfyller kriterierna skall utvärderingsförfarande inledas 

och frågan är inte föremål för prövning av landskapsregeringen. Kvar finns 

dock fortfarande bristen att ”grannkommuner” inte involveras i utvärde-

ringsförfarandet. Enligt förslaget till ändring av 15 § kommunstrukturlagen 

kan en kommunindelningsutredning inledas på förslag av utvärderingsgrup-

pen som definieras i 4 § i landskapslag om utvärderingsförfarande för 

kommuner med synnerligen ansträngd ekonomi. I den utvärderingsgruppen 

ingår inte representanter från de kommuner som kan komma att beröras av 

en kommunindelningsutredning. Således kan ärendet om en kommunindel-

ningsutredning initieras utan att alla berörda kommuner ges möjlighet att 

yttra sig över förslaget att initiera en utredning. Man kan förstås tänka sig 

att det i praktiken kommer att ges en sådan möjlighet och det vore därför 

också bra att stadga detta i lagen genom att i 15 § kommunstrukturlagen för 

Åland tillägga: Över ett sådant förslag från utvärderingsgruppen skall alla 

berörda kommuner ges möjlighet att yttra sig.  

 

Vidare kan konstateras att det inte finns något krav på kommunens egen 

skattekraft i lagstiftningen. Rimligen är ett mått på en kommuns ansträngda 

ekonomi i vilken grad kommunen är beroende av finansiering från land-

skapsregeringen. Utan en reglering av hur stor del av kommunens verksam-

het som ska finansieras med egna skattemedel finns det en risk att kommu-

nens status som kommun med ansträngd ekonomi kan manipuleras genom 

att tillföra landskapsandelar. Lite i samma anda kan man tänka sig att en 

kommun genom att få ett extraordinärt bidrag från landskapsregeringen 

lyckas komma undan kriterierna för att vara kriskommun trots att en kom-

mun de facto har kris om den söker extraordinärt stöd. Det är ett politiskt 

beslut hur mycket man ska stödja icke livskraftiga kommuner men oavsett 

var man landar i den frågan bör det konkretiseras i lagstiftningen om kom-

muner med synnerligen ansträngd ekonomi. Någonstans går ändå gränsen 

för hur stor andel av kommunens drift som ska finansieras genom land-

skapsandelar, det vill säga med ålänningarnas gemensamma medel.  

 

Ytterligare kan noteras att kriterierna i lagstiftningen inte träffar en kom-

mun i akut likviditetskris. Om kassan tar slut i en kommun och den måste 

börja låna till driften tar det ändå flera år innan åtgärder kan genomföras 
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med stöd av den föreslagna lagstiftningen. Det enda landskapsregeringen 

kan göra då är bevilja extraordinärt stöd vilket i sig bidrar till att kommunen 

INTE uppnår kriterierna. Även detta borde åtgärdas i lagstiftningen. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar delge beredningen ovan som Jomala kommuns 

remissvar gällande lagförslag om kommuner med synnerligen ansträngd 

ekonomi. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 25  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 14.3.2022 kl. 16:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

Dnr: DIARIET      90/22      

 

49 § PLANERINGSDAGAR FÖR FORTBILDNING OCH VERKSAM-

HETSPLANERING INOM BARNOMSORGEN 

 

KST § 49/14.3.2022: 

Inom barnomsorgen finns behov av utökad tid för gemensam fortbildning 

och planering av verksamheten. Den nya läroplanen för barnomsorgen, vil-

ken föreslås träda i kraft 1.8.2022, kommer att ställa högre krav på dag-

hemsverksamheten och dess personal. För arbetet med implementering och 

utvärdering krävs att tillräcklig tid avsätts. 

 

För närvarande har varje daghem två barnfria planeringsdagar per verksam-

hetsår. Detta är den enda möjligheten för hela personalen att samlas till-

sammans på dagtid eftersom barnomsorgen har barn på plats under hela 

året. Under dessa dagar planeras och utvärderas verksamheten utifrån gäl-

lande styrdokument. Barnens behov ses över och arbetsmetoder fastställs. 

Det förekommer handledning av personal samt gemensam diskussion. För 

de familjer som har behov av barnomsorg under planeringsdagarna ordnas 

plats på något annat daghem. I de fall vårdnadshavarna själva kan ordna 

barnets omsorg är dagen avgiftsfri enligt kommunens principer för uppbä-

rande av barnomsorgsavgift. 

 

Förvaltningens och daghemsföreståndarnas bedömning är att planeringsda-

garna inom barnomsorgen bör utökas från två till fyra dagar per verksam-

hetsår. En utökning ger bättre möjlighet för daghemsföreståndarna att till-

sammans med personalen utveckla verksamheten och ger även personalen 

möjlighet att delta i fortbildning tillsammans. 

 

Upplägget med planeringsdagarna är att daghemmen inte har planeringsdag 

samtidigt och att de barn som är i behov av vård kan erbjudas plats vid ett 

annat daghem.  

 

Utbildningschefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar att antalet planeringsdagar inom barnomsorgen 

utökas från två till fyra dagar per verksamhetsår från och med våren 2022. 

Planeringsdagarna ska inplaneras så att de i så liten utsträckning som möj-

ligt drabbar verksamheten och vårdnadshavarnas möjligheter till god barn-

omsorg för sina barn. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att antalet planeringsdagar inom barnomsorgen 

utökas från två till fyra dagar per verksamhetsår från och med våren 2022. 

Planeringsdagarna ska inplaneras så att de i så liten utsträckning som möj-

ligt drabbar verksamheten och vårdnadshavarnas möjligheter till god barn-

omsorg för sina barn. 
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BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET      91/22      

 

50 § INRÄTTANDE AV BEFATTNINGAR SOM LÄRARE I BARNOM-

SORG, BARNSKÖTARE OCH STÄDARE 

 

KST § 50/14.3.2022: 

Utbildningschefens beredning:  

Kommunfullmäktige har genom § 76/14.12.2021 beviljat medel för en be-

fattning som lärare i barnomsorg (100 %), en befattning som lärare i barn-

omsorg (48,39 %), tre befattningar som barnskötare (100 %) och en städare 

(58,82 %). 

 

Befattningen som lärare i barnomsorg (48,39 %) är ny, medan övriga be-

fattningar är tillfälligt tillsatta, med placering bland annat i den tillfälliga 

modulen vid Österkulla daghem. Då det nu finns anslag upptaget för bygg-

nation av ett daghem i Möckelö strand är bedömningen att de tillfälliga be-

fattningarna kommer att behövas fortsättningsvis och därför borde inrättas 

tillsvidare. Det underlättar även rekryteringen av personal om arbetsförhål-

landena är tillsvidare. 

 

I enlighet med 68 § förvaltningsstadgan av 8.12.2020 beslutar kommun-

fullmäktige om inrättande av befattningar och tjänster som tillsätts tillsvi-

dare. 

 

Uppdaterade arbetsvärderingar och arbetsbeskrivningar finns redan för lä-

rare i barnomsorg, barnskötare och städare. 

 

Utbildningschefen förordar: 

Att kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att följande 

befattningar inrättas i Jomala kommun från den 1.8.2022: 

1 lärare i barnomsorg (100 %) 

1 lärare i barnomsorg (48,39 %) 

3 barnskötare (100 %) 

1 städare (58,82 %) 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att följande 

befattningar inrättas i Jomala kommun från den 1.8.2022: 

1 lärare i barnomsorg (100 %) 

1 lärare i barnomsorg (48,39 %) 

3 barnskötare (100 %) 

1 städare (58,82 %) 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET      92/22      

 

51 § INRÄTTANDE AV BEFATTNING SOM KÖKSBITRÄDE I SKO-

LAN 

 

KST § 51/14.3.2022: 

Utbildningschefens beredning:  

Kommunfullmäktige har genom § 76/14.12.2021 beviljat medel för en be-

fattning som köksbiträde (100 %) i Vikingaåsens skola. 

 

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 redan för köksbi-

träde i lågstadieskolorna och barnomsorgen i Jomala kommun.  

 

Utbildningschefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att en befattning 

som köksbiträde inrättas i Jomala kommun från den 1.8.2022 med inledande 

placering i Vikingaåsens skola. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att en befatt-

ning som köksbiträde inrättas i Jomala kommun från den 1.8.2022 med in-

ledande placering i Vikingaåsens skola. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET      95/22      

 

52 § GATURITNINGAR, SVIBY BY PAROMRÅDEN SAMT KVARTER 

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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53 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

Sammanträdet avslutas kl. 17:15. 

 

Besvärsanvisning; enligt bilaga: 

 ./. Bilaga 1. 

________________ 

 

  



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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 14.3.2022 kl. 16:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

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: 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 

 

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

110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragrafer i protokollet: 37, 41.  

 

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: 37, 41. 

 

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. 

 

 

 


