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24 § 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 Peggy Eriksson och Sandra Listherby. 

 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan godkänns enhälligt oförändrad. 
_______________ 
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25 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

 

Till kommunstyrelsen har delgetts:  

1. Information och diskussion kring bokslutsarbetet 2019 och den rådande 

ekonomiska situationen. 

2. Protokoll från byggnadskommittén för Samlingshuset i Prestgården by av 

18.3.2020 innehållandes beslut om hävning av entreprenadkontrakt in-

gånget 9.11.2018 med Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab.  

3. Information från Mariehamns stad gällande behovet av och kostnader för 

en eventuell om- och tillbyggnad av Lotsbroverket.  

4. Jomala kommuns gång- och cykelvägplan 2014-2024.  

5. Ålands landskapsregerings beslut nr 51 S2 av 5.2.2020 om klarläggande 

av gränsdragningar mellan Kommunernas socialtjänst k.f. och primärkom-

munen.  

6. Statistik från Medborgarinstitutet för Jomala kommun 2019.  

7. Kyrkostyrelsens beslut § 54/30.1.2020 gällande Kantorsgården.  

8. Preliminärt bokslut för 2019 för Ålands kommunförbund.  

9. Nordregios rapport 2020 gällande Jomala kommun som en attraktiv reg-

ion. 

10. Ålands ombudsmannamyndighets kartläggning gällande jämställdhets-

planering på Åland 2019-2020. 

11. Mariehamns stadsstyrelse har 5.3.2020 utsett Ingrid Zetterman, Anna 

Holmström, Johan Ehn och Camilla Gunell till stadens representanter i 

samarbetskommittén med Jomala kommun under perioden 2020-2021. 

12. Meddelande per 17.3.2020 från Statens Ämbetsverk på Åland med kon-

staterande att undantagsförhållande råder i Finland på grund av coronavi-

rusutbrott.  

 

BESLUT: 

Antecknas till kännedom. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     381/19      

 

26 § ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR KV. 43131-43133 PÅ SOLBER-

GET I VESTERKALMARE BY 

 

KST § 204/28.10.2019: 

Nora-hus Ab har 20.8.2019 inkommit med en anhållan om detaljplaneänd-

ring för kvarter 43131-43133 på Solberget i Vesterkalmare by. Avsikten 

med anhållan är att möjliggöra byggande av radhus i kv. 43131 och 43132 i 

norr och öst. Den sökande önskar också se över kravet om ½ källarvåning i 

kvarter 43131 och 43133. Sammanlagda tomtarealerna ska inte öka och 

gatu- och parkområden ska förbli som de är. Den sökande önskar att kom-

munens planläggare åtar sig uppdraget och den sökande står för planlägg-

ningskostnaderna. Anhållan om detaljplaneändring, enligt bilaga: 

                  ./.                      Bilaga A – KST § 204 

 

Kommunens planläggare har inkommit med utlåtande över anhållan. Utlå-

tande, enligt bilaga: 

                  ./.                      Bilaga B – KST § 204 

 

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 detaljplaneändring till de delar som rör att 

ändra markanvändningen i kvarter 43132 för att möjliggöra byggande av 

radhus samt att markanvändningen på tomt 1 i kvarter 43131 och tomt 1-2 i 

kvarter 43 133 ändras så att det finns möjlighet att bygga parhus på tomter-

na. Till övriga delar avslås anhållan om detaljplaneändring då gällande de-

taljplan och anvisat våningsantal främst i kvarter 43 131 bygger på natur- 

och terrängförhållandena i området. Sökanden ska skriftligt meddela ifall 

denne godkänner upplägget på planläggningsprocessen eller så avslutas 

ärendet.    

  

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 26/23.3.2020: 

Kommunens planläggare har uppgjort förslag till detaljplaneändring för kv. 

43132 samt för del av kv. 43131 och 43133 samt parkområde i Vesterkal-

mare by jämte beskrivning av den 27 februari 2020, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga C – KST § 26 

 

Utlåtande över ändringsförslaget bör inhämtas av kommunens tekniska chef 

och byggnämnden.  
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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.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget till detaljplaneändring för 

kv. 43132 samt för del av kv. 43131 och 43133 samt parkområde i Vester-

kalmare by jämte beskrivning av den 27 februari 2020 enligt Bilaga C och 

framlägger förslaget till allmänt påseende under 30 dagar. Kommunstyrel-

sen beslutar även inhämta utlåtande från teknisk chef och byggnämnden 

gällande förslaget. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

 

 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 5  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 23.3.2020 kl. 16:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

Dnr: DIARIET     536/19      

 

27 § ANHÅLLAN OM UNDANTAGSTILLSTÅND FÖR STYCKNING AV 

FASTIGHET, EDGAR OCH GUN VICKSTRÖM 

 

KST § 27/23.3.2020: 

Edgar och Gun Vickström anhåller om tillstånd att stycka ut ett område från 

fastigheten Norrgård 4:95 (fastighetsnummer 170-405-4-95-M601) i 

Dalkarby by i avvikelse från delgeneralplanen för centralområdet vilken 

vann laga kraft 29.7.2016. Enligt delgeneralplanen är fastigheten märkt som 

småhusdominerat bostadsområde som inte ska förtätas. Anhållan, enligt bi-

laga: 

                   ./.                     Bilaga A – KST § 27 

 

Kommunens planläggare har 11.3.2020 inkommit med utlåtande över an-

hållan. Utlåtande, enligt bilaga: 

                   ./.                     Bilaga B – KST § 27 

 

Av utlåtandet framgår följande: Skälet till markägarnas anhållan är att den 

östra delen av fastigheten har sålts och numera ägs av personer som inte har 

rätt att äga mer än 4 000 m2. Enligt delgeneralplanen visas inte någon ny 

tomt på fastighet 4:95. I den pågående delgeneralplaneändringen för cen-

tralområdet påverkas inte fastighet 4:95 så att någon ny tomt skulle ges. 

Planläggarens slutsats är att markägarnas ansökan inte bör förordas ef-

tersom markägarna har fått samma exploateringsrätt som andra lika stora 

markägare inom planområdet. Att stycka fastigheten i en ny tomt skulle ge 

en snedfördelning av exploateringsrätterna inom delgeneralplaneområdet 

och skulle inte heller följa planens syfte. Eftersom en delgeneralplaneänd-

ring för centralområdet pågår anser dock planläggaren att det vore möjligt 

att förorda en styckning under förutsättning att det outbrutna området (fas-

tighetsnummer 170-405-4-95-M601) ändras till rekreationsområde (R). På 

så sätt uppfylls rättviseprincipen mellan markägarna, samtidigt som det är 

möjligt att stycka fastigheten.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar förorda en styckning, under förutsättning att det 

outbrutna området (fastighetsnummer 170-405-4-95-M601) som förslag 

ändras till jord- och skogsbruksdominerat område (L). 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     130/20      

 

28 § ANHÅLLAN OM VATTENANSLUTNING, FASTIGHETEN 

STRANDGLÄNTAN RNR 8:20 I ÖNNINGEBY 

 

KST § 28/23.3.2020: 

Britta Nordström anhåller om att få ansluta ett befintligt fritidshus, ett cirka 

2 510 m2 stort område på fastigheten Strandgläntan RNr 8:20 i Önningeby, 

till kommunens vattenverk. Anhållan, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga A – KST § 28 

 

Enligt kommunfullmäktiges delegeringsbeslut av 13.3.2018 ingår teknisk 

chef avtal om anslutning till vatten- och avloppsverk beträffande byggnad 

som ligger inom vatten- och avloppsverkens verksamhetsområde och som 

kan anslutas med iakttagande av de allmänna anslutningsbestämmelserna 

antagna av kommunfullmäktige 31.1.2017.  

 

Byggnaden är belägen i Önningeby och cirka 660 meter från kommunal 

stamledning på fastigheten Hasselbacka. Den är således utanför vattenver-

kets verksamhetsområde, som sträcker sig till 300 meter från befintlig stam-

ledning enligt de allmänna anslutningsbestämmelserna. Sökande har för av-

sikt att ansluta till privat ledning ca 170 meter från byggnad. 

 

Enligt 49 § förvaltningsstadgan av 10.12.2019 ingår kommunstyrelsen avtal 

om anslutning till vatten- och avloppsverk som medför utbyggnad av stam-

ledning eller andra åtgärder som medför att verksamhetsområdet kan 

komma att utvidgas. 

 

Tekniska chefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunens allmänna anslut-

ningsbestämmelser och vattentaxa att bevilja Britta Nordströms anhållan 

om att ansluta ett fritidshus på fastigheten Strandgläntan RNr 8:20 i Ön-

ningeby till kommunens vattenverk. Förbindelsepunkt anvisas vid befintlig 

stamledning på fastigheten Strandgläntan öster om Apalnäsvägen, varifrån 

sökanden får anlägga och bekosta serviceledning till sin byggnad. Sökanden 

måste själv utverka berörda markägares samtycke till ledningsdragningen 

eller ingå avtal om anslutning till befintlig privat ledning. Kommunen utför 

och bekostar anslutningen till kommunal ledning.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunens allmänna anslut-

ningsbestämmelser och vattentaxa att bevilja Britta Nordströms anhållan 

om att ansluta ett fritidshus på fastigheten Strandgläntan RNr 8:20 i Ön-

ningeby till kommunens vattenverk. Förbindelsepunkt anvisas vid befintlig 

stamledning på fastigheten Strandgläntan öster om Apalnäsvägen, varifrån 

sökanden får anlägga och bekosta serviceledning till sin byggnad. Sökanden 

måste själv utverka berörda markägares samtycke till ledningsdragningen 
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eller ingå avtal om anslutning till befintlig privat ledning. Kommunen utför 

och bekostar anslutningen till kommunal ledning. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     131/20      

 

29 § ÖVERSKRIDNINGAR I BOKSLUT 2019 

 

KST § 29/23.3.2020: 

Bokslutet för 2019 närmar sig ett färdigställande. Ekonomikansliet har sett 

över eventuella budgetöverskridningar i bokslutet för 2019. 

 

Förvaltningarna har befogenhet att fritt omdisponera medel mellan anslagen 

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

av underskridningar inom andra.  

 

Räddningsförvaltningen ser ut att överskrida budgeten med 11 000 - 12 000 

euro. Orsaken till överskridningen är tre oförutsedda händelser (bränder) 

som medfört 4 600 euro i merkostnader för material- och bränsle samt oför-

utsedda kostnader om 6 500 euro som hänförs till hanteringen av stormen 

Alfrida.  

 

Noterbart är också att kommunen totalt sett redovisar ett underskott för pe-

rioden men att driftskostnaderna är väsentligt lägre än budgeterat. Det är så-

ledes skatteintäkterna som inte influtit enligt prognos och kommunen har i 

och med det nya landskapsandelssystemet fått väsentligt mindre landskaps-

andelar.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar meddela fullmäktige att räddningsförvaltningen 

överskrider budgeten 2019 med cirka 12 000 euro. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     132/20      

 

30 § INVESTERINGAR, ÖVERFÖRING AV MEDEL TILL 2020 

 

KST § 30/23.3.2020: 

I budget 2019 beviljades investeringsanslag som inte till fullo hunnit nyttjas 

under året. Totalt budgeterades 6 943 200 euro netto för investeringar under 

2019 och utfallet blev 3 936 081 euro. Totalt föreslås investeringar om 

2 387 413 euro att överflyttas till investeringsbudget 2020, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 30 

 

Sedan investeringsanslag för både 2019 och 2020 fastställdes av kommun-

fullmäktige har det framkommit att Jomala kommun ska göra en inbetal-

ning till Kommunernas socialtjänst k.f. för att höja kommunalförbundets 

grundkapital. Enligt 14 § i grundavtalet för Kommunernas socialtjänst k.f. 

ska grundkapitalet höjas till 2 000 000 euro och inbetalning från respektive 

kommun ska göras före 1.1.2021. För Jomala kommun ska det, enligt nu 

tillgängliga uppgifter, röra sig om en inbetalning om cirka 350 000 euro. 

Dessa medel är inte budgeterade och måste finansieras på något sätt. En del 

av finansieringen bör vara att se över vissa investeringsanslag. Som princip 

föreslås att icke direkt nödvändiga investeringar och investeringar som t.ex. 

rör landskapets vägar avbryts.    

 

Teknisk chef är inkallad som sakkunnig.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att 2019 års outnyttjade 

investeringsanslag enligt Bilaga A överförs till investeringsbudget 2020. De 

investeringar som specifikt lyfts fram i Bilaga A avbryts.  

 

Kommunstyrelsen beslutar även föreslå för fullmäktige att investeringarna i 

budgeten för 2020 vad gäller 86217 Torpvägen om 167 000 euro och 86508 

GC-belysning Kungsö-Gottby om 150 000 euro avbryts.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET      79/20      

 

31 § MEDDELANDE OM UPPSÄGNING, KOMMUNDIREKTÖR 

 

KST § 31/23.3.2020: 

John Eriksson har 17.2.2020 meddelat att han säger upp sig från sin tjänst 

som kommundirektör eftersom han har utsetts till förvaltningschef för 

Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning. Enligt 73 § förvaltnings-

stadgan av 10.12.2019 beviljar kommunstyrelsen avsked åt kommundirek-

tören. 

 

Kommundirektör John Eriksson anmäler godkänt jäv och deltar inte i ären-

dets behandling samt avlägsnar sig från sammanträdesrummet.  

 

T.f. kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar bevilja John Eriksson avsked från sin tjänst som 

kommundirektör per den 26 april 2020. 

 

BESLUT: 

T.f. kommunsekreterarens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET      58/20      

 

32 § BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG, GLENN KOSKINEN 

 

KST § 32/23.3.2020: 

Kommunfullmäktige beslöt 21.1.2020 att utse följande ombud vid bolags-

stämmor 2020-2023 vid Jomala Energi Ab:  

 

Stig-Göran Nyman  

Peggy Eriksson  

Glenn Koskinen  

 

Glenn Koskinen har 5.2.2020 anhållit om befrielse från sitt förtroendeupp-

drag som ombud vid Jomala Energi Ab:s bolagsstämmor 2020-2023 ef-

tersom han har avslutat sitt politiska engagemang.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Glenn Koskinen be-

frias från uppdraget som ombud vid Jomala Energi Ab:s bolagsstämmor 

2020-2023. Kommunstyrelsen beslutar även föreslå för fullmäktige att ett 

nytt ombud för nämnda bolagsstämma utses.  

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Glenn Koskinen be-

frias från uppdraget som ombud vid Jomala Energi Ab:s bolagsstämmor 

2020-2023. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     551/19      

 

33 § FÖRVALTNINGSSTADGA, ÄNDRING 

 

KST § 255/25.11.2019: 

Ålands lagting har vid plenum 27.9.2019 antagit en ny landskapslag om 

barnomsorg och grundskola (LF 28/2018-2019). Utbildningsverksamhets-

formerna barnomsorg, grundskola samt grundskoleutbildning för andra än 

läropliktiga ska från och med 2021 förvaltas gemensamt i kommunen. Detta 

medför att Jomala kommun, men även övriga medlemskommuner i Kom-

munalförbundet för Södra Ålands Högstadiedistrikt (SÅHD), måste se över 

förvaltningen för att samordna barnomsorg, grundskola samt grundskoleut-

bildning för andra än läropliktiga under 2020. För att eventuellt kunna hitta 

en gemensam lösning och för att diskutera hur eller om SÅHD ska vara en 

plattform i detta arbete bör en dialog så snabbt som möjligt inledas med 

Eckerö kommun, Hammarlands kommun, Lemlands kommun och Lumpar-

lands kommun. Detta bör göras innan Jomala kommun planerar eller utre-

der en egen lösning för en eventuell utbildningsförvaltning.    

 

Utöver de kommande förändringarna inom förvaltningen av utbildningsvä-

sendet kan det finnas skäl att utgående från hur kommunstyrelsen arbetat 

den senaste mandatperioden och utgående från slutsatserna i den utvärde-

ring Krister Rhen vid BDO Audiatur Ab gjorde 2015 gällande förvaltnings-

reformen 2012 ytterligare formalisera arbetet med fördjupningspersoner och 

eventuellt införa möjligheten till beredningsorgan under kommunstyrelsen. 

Enligt 53 § kommunallagen (ÅFS 1997:73) finns redan möjligheten för 

kommunstyrelsen att tillsätta kommittéer för beredning eller utredning av 

ett visst ärende eller för att sköta en särskild uppgift. I Jomala kommuns 

förvaltningsstadga av 18.6.2018 saknas dock bestämmelser både gällande 

fördjupningspersoner och gällande kommittéer. Det tåls dock redan i detta 

skede poängtera att det är kommunstyrelsen som kollegialt organ som, en-

ligt 49 § kommunallagen, ansvarar för kommunens förvaltning och eko-

nomi oavsett ifall eventuella fördjupningspersoner eller kommittéer tillsätts. 

Att utse fördjupningspersoner och tillsätta kommittéer eller så kallade ar-

betsgrupper har däremot visat sig underlätta kommunstyrelsens arbete. För-

slag till ändrad förvaltningsstadga i Jomala kommun, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 255 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Jomala kommuns för-

valtningsstadga ändras i enlighet med Bilaga A.  

 

Kommunstyrelsen beslutar även bjuda in kommundirektörer, kommunsty-

relsepresidierna och kommunfullmäktigepresidierna i Eckerö kommun, 

Hammarlands kommun, Lemlands kommun och Lumparlands kommun till 

kommunstyrelsens andra sammanträde 2020 för att diskutera hur samord-

ningen av utbildningsverksamhetsformerna barnomsorg, grundskola samt 

grundskoleutbildning för andra än läropliktiga ska göras samt om och hur 
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SÅHD i så fall ska vara en plattform i detta arbete. Ledande tjänstemän 

inom skolförvaltningarna och kommundirektörerna bör dock redan nu in-

leda denna diskussion.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 92/10.12.2019: 

BESLUT: 

Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

__________ 

KST § 33/23.3.2020: 

Kommundirektörerna i Jomala kommun, Eckerö kommun, Hammarlands 

kommun, Lemlands kommun och Lumparlands kommun formulerade vid 

ett möte 16.12.2019 en formell förfrågan till Ålands landskapsregering gäl-

lande om 2 § 1 kap. Del VI i nya landskapslagen om barnomsorg och 

grundskola (LF 28/2018-2019) om förvaltning av utbildningsverksamheten 

ska tolkas så att enbart ett organ får sköta de uppgifter som enligt lagen an-

kommer på kommuner. En sådan tolkning medför antingen att SÅHD måste 

ta över all utbildningsverksamhet från berörda kommuner eller att SÅHD 

måste upplösas och verksamheten skötas av respektive kommun. Vid mötet 

konstaterades även att ingen av kommunerna hade intresse av att SÅHD 

skulle ta över barnomsorgen. Detta budskap upprepades även vid ett möte 

med representanter från SÅHD:s medlemskommuner 10.2.2020.    

 

Ålands landskapsregering har i ett svar som inkom 10.2.2020 sammanfatt-

ningsvis framfört att syftet med den nya lagen är att barnomsorgen ska ha 

samma status som grundskolan och överföras till den förvaltning som 

handhar utbildningsverksamheten i kommunen. Landskapsregeringen kon-

staterar vidare att formuleringen av 2 § 1 kap. Del VI i nya landskapslagen 

om barnomsorg och grundskola (LF 28/2018-2019) kan verka vilseledande 

och landskapsregeringen avser därför att precisera formuleringen i ett nytt 

lagförslag där det tydligt framkommer att ett kommunalförbund kan sköta 

hela eller delar av utbildningsverksamheten. Detta medför i så fall att 

SÅHD kan finnas kvar och medlemskommunerna kan flytta barnomsorgen 

till samma förvaltning som övrig utbildningsverksamhet och under samma 

organ i form av nämnd eller kommunstyrelse som övrig utbildningsverk-

samhet. Ålands landskapsregerings svar, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 33 

 

För att anpassa Jomala kommuns förvaltning till den nya landskapslagen 

om barnomsorg och grundskola (LF 28/2018-2019) som är antagen men 

ännu inte trätt i kraft och landskapslagen om en kommunalt samordnad so-

cialtjänst (ÅFS 2016:2) som medför att all socialvård förutom barnomsorg 

och äldreomsorg övertas av Kommunernas socialtjänst k.f. 1.1.2021 har ett 

förslag till ändrad förvaltningsstadga för Jomala kommun tagits fram. 

Sammanfattningsvis är syftet att flytta barnomsorgen till en ny bildnings-

förvaltning tillsammans med grundskolan, medan äldreomsorgen flyttas till 
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centralförvaltningen. Utkast ändrad förvaltningsstadga i Jomala kommun, 

enligt bilaga: 

 ./. Bilaga C – KST § 33 

 

Ifall kommunstyrelsen stöder denna lösning bör formella höranden hållas 

med berörd personal innan kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ären-

det.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen stöder förslaget till ändrad förvaltningsstadga enligt Bi-

laga C och återremitterar ärendet så att formella höranden kan hållas med 

berörd personal.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     438/19      

 

34 § MOTION OM PUBLICERING AV FÖREDRAGNINGSLISTOR 

 

KFG § 51/17.9.2019: 

Inför kommunfullmäktiges sammanträde har till ordföranden inlämnats en 

motion undertecknad av Pamela Sjödahl och Jani Sjölund. Motion, enligt 

bilaga: 

 ./. Bilaga A – KFG § 51 

 

BESLUT: 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_______________ 

KST § 34/23.3.2020: 

Den liberala fullmäktigegruppen har 17.9.2019 inlämnat en motion till 

kommunfullmäktige där följande föreslås: 

- Att föredragningslistan inför kommunstyrelse- och nämndsammanträ-

den i sin helhet (med beredningarna) publiceras på kommunens webb-

plats samtidigt som kallelsen går ut.  

- Att en ändring av kommunens förvaltningsstadga i enlighet med detta 

görs.  

 

Som motivering till ändringen framför gruppen följande: Enligt förvalt-

ningslagen (2008:9) för landskapet Åland ska arbetet vid myndigheter bed-

rivas under så stor öppenhet som möjligt. Jomala kommun bör vara en före-

gångare på Åland vad gäller öppenhet och information till invånarna. I finsk 

och svensk kommunal förvaltning är det mer eller mindre regel att före-

dragningslistorna publiceras i sin helhet innan sammanträdena.  

 

Enligt 5 § förvaltningslagen ska arbetet vid myndigheter bedrivas under så 

stor öppenhet som lagstiftningen om allmänna handlingars offentlighet 

medger. Av 5 § landskapslag (1977:72) om allmänna handlingars offentlig-

het framgår att inom myndigheter uppgjorda betänkanden, utlåtanden eller 

promemorior för ärendes beredning samt förslag eller utkast till avgörande 

inte är offentliga förrän ärendet slutbehandlats hos myndigheten. Det fram-

går vidare av 3 § att protokoll blir offentliga då de har justerats. I 27 § 

kommunallag (1997:73) för landskapet Åland regleras sammanträdens of-

fentlighet. Fullmäktiges sammanträden är som huvudregel offentliga. Öv-

riga kommunala organs sammanträden är offentliga endast om organet så 

beslutar. Kommunmedlemmars rätt till inflytande regleras i 5 kap. kommu-

nallagen.  

 

Sammantaget finns det ingen reglering som varken kräver eller förbjuder att 

föredragningslistor till styrelse och nämnder i sin helhet ska publiceras in-

nan sammanträdena. Sedan hösten 2019 publiceras föredragningslistan i sin 

helhet inför kommunfullmäktiges sammanträden på kommunens webbplats. 

Inför styrelse- och nämndsammanträden publiceras endast ärendelistan. 
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Majoriteten av alla ärenden som förs till kommunfullmäktige har redan be-

handlats av kommunstyrelsen. På så sätt är de ärendena redan offentliga.  

 

En övergång till att publicera föredragningslistorna i sin helhet inför styrel-

sesammanträdena skulle innebära en ökad transparens för kommuninvånar-

na. Kommuninvånare och andra intressenter skulle ha större möjlighet att 

påverka de förtroendevalda inför sammanträdena och media skulle kunna 

efterhöra de förtroendevaldas inställning innan sammanträdena. Åtgärden 

skulle dock också kunna öka på pressen för de som är förtroendevalda, 

ändra diskussionsklimatet vid sammanträdena, ge minskad arbetsro och 

eventuellt påverka antalet personer som söker sig till den kommunala poli-

tiken framledes.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att motionen lämnas utan 

vidare åtgärder.  

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     133/20      

 

35 § STADGA THEODOR MATTSSONS MINNESFOND, ÄNDRING 

 

KST § 249/16.06.2008: 

Theodor Mattssons minnesfond instiftades 1942. Theodor Mattssons dot-

terdotter Ulla Brans har år 2008 gjort en inbetalning till fonden och önskar 

att ur fonden utbetalas årligen två stipendier om vardera 50 euro till musik-

begåvade elever i Vikingaåsens skola och Södersunda skola samt när den 

ackumulerade räntan uppgår till lämplig summa ges denna som stipendium 

till slöjdbegåvad elev vid Vikingaåsens skola. 

 

Förslag till ändring av stadgar; enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 249. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att förslag till ändring av stadgar en-

ligt bilaga A - KST § 249 godkänns. 

Vidare beslutar kommunstyrelsen ge ekonomichefen i uppdrag att tillsam-

mans med banken omplacera medlen till konto med bästa möjliga avkast-

ning. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

____________ 

KFG § 69/24.06.2008: 

BESLUT: 

Kommunstyrelsens förslag godkänns. 

____________ 

KST § 35/23.3.2020: 

Ulla Brans har i januari 2020 gjort en ny inbetalning till fonden. Hennes 

önskan är att samtidigt ändra stipendiebeloppet från 50 euro till 75 euro. 

Ulla Brans önskar även ändra stadgarna så att det var femte år skulle delas 

ut ett stipendium om 50 euro vardera till två elever som är duktiga i slöjd 

samt att samtliga stipendier skulle höjas med 25 euro från och med 2030.  

 

Förslag till ändring av stadgar, enligt bilaga: 

                     ./.                   Bilaga B – KST § 35 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att förslaget till 

ändring av stadgan för Theodor Mattssons minnesfond enligt Bilaga B god-

känns.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     134/20      

 

36 § PLANERARE, INRÄTTANDE AV TJÄNST 

 

KST § 36/23.3.2020: 

Kommunfullmäktige har genom § 93/10.12.2019 avlagt medel för en ny 

tjänst som planerare. Personalchef, planläggare och kommundirektör har 

tagit fram en arbetsvärdering för tjänsten. Planläggaren ansåg dock att den 

uppgiftsrelaterade lönen kunde diskuteras. Arbetsvärdering, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 36 

 

Ifall kommunfullmäktige inrättar tjänsten och kommunstyrelsen fastställer 

arbetsvärderingen innehållande uppgiftsrelaterad lön ska kommundirektö-

ren, enligt 73 § och 69 § Jomala kommuns förvaltningsstadga av 

10.12.2019, anta en tjänstebeskrivning. Personalchef, planläggare och 

kommundirektör har tagit fram en tjänstebeskrivning, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 36 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att en tjänst som plane-

rare i Jomala kommun inrättas. 

 

Kommunstyrelsen beslutar även, under förutsättning att fullmäktige inrättar 

tjänsten som planerare, fastställa arbetsvärderingen och den uppgiftsrelate-

rade lönen enligt Bilaga A. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET      73/20      

 

37 § KOMMUNSEKRETERARE 

 

KST § 37/23.3.2020: 

Tjänsten som kommunsekreterare har varit lediganslagen att söka under ti-

den 12.2 – 2.3.2020. Till tjänsten har 18 ansökningar inkommit inom utsatt 

tid. Annons och sammanställning över sökande, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 37 

 

Behörighetskraven har tillsammans med ansökningshandlingarna och ge-

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

styrelsens ordförande och kommundirektören har hållit intervjuer med fem 

av de sökande. 

 

Vid intervjuerna av kandidaterna framkom att Emilia Josefsson var den av 

kandidaterna som utgående från sin arbetserfarenhet är mest förtrogen med 

kommunal förvaltning med tillhörande administration. Emilia Josefsson 

uppfyller de föreskrivna behörighetskraven och har god arbetserfarenhet av 

att arbeta inom en politiskt styrd organisation samt relevanta IT-kunskaper. 

Vid en sammanvägd bedömning är Emilia Josefsson således den som bäst 

motsvarar kraven för tjänsten och Emilia Josefsson har även ifall hon ac-

cepterar lönen 4 300 euro ett lönekrav som kan accepteras samt bedöms 

vara den som bäst passar in i arbetsgruppen och har goda egenskaper gäl-

lande samarbete. Emilia Josefsson framhållna lönekrav är däremot 4 500 

euro per kalendermånad.   

 

I det fall Emilia Josefsson inte är tillgänglig för tjänsten eller inte accepterar 

villkoren framkom vid intervjuerna och i ansökningshandlingarna att Jennie 

Lindman har en högst lämplig utbildning som jurist och relevant arbetserfa-

renhet med offentlig administration samt goda referenser. Hon bedöms även 

passa bra in i arbetsgruppen och ha goda egenskaper gällande samarbete.    

 

Tf. kommunsekreterare Emilia Josefsson och kommunfullmäktigeordfö-

rande Anders Eriksson anmäler godkänt jäv och deltar inte i ärendets be-

handling samt avlägsnar sig från sammanträdesrummet. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar, med motiveringen som framkommer ovan, att 

Emilia Josefsson väljs till tjänsten som kommunsekreterare i Jomala kom-

mun. Tillträde sker 1.5.2020 och en prövotid om sex månader tillämpas inte 

då personen i fråga redan tjänstgjort som kommunsekreterare i kommunen.  

 

Helhetslönen för tjänsten som kommunsekreterare fastställs vid anställning-

ens början till 4 300 euro per kalendermånad. Därefter sker en årlig utvärde-

ring och eventuell lönejustering utgående från bland annat prestation, ar-

betsfördelning, hur tjänsten utvecklas och det allmänna löneläget. Separat 

körersättning utgår mot redovisning och kommunsekreteraren har mobilte-
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lefonförmån. Under den tid kommunsekreteraren vikarierar kommundirek-

tören och är ensam på plats tills ny kommundirektör tillträtt utgår en extra 

ersättning om 1 000 euro per månad då verksamheten och sammanträden 

pågår under den relativt långa perioden. 

 

Kommunstyrelsen beslutar även att, i det fall Emilia Josefsson inte är till-

gänglig för tjänsten eller inte accepterar villkoren, i andra hand med hän-

visning till motiveringen ovan välja Jennie Lindman till tjänsten som kom-

munsekreterare. Tillträde sker i så fall efter överenskommelse med kom-

mundirektören. Helhetslönen för tjänsten som kommunsekreterare fastställs 

vid anställningens början i så fall i enlighet med lönekravet om 4 000 euro 

per kalendermånad. Därefter sker en årlig utvärdering och eventuell löneju-

stering utgående från bland annat prestation, arbetsfördelning, hur tjänsten 

utvecklas och det allmänna löneläget. Separat körersättning utgår mot redo-

visning och kommunsekreteraren har mobiltelefonförmån. En prövotid om 

6 månader tillämpas.    

 

Detta ärende justeras omedelbart.    

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET      83/20      

 

38 § KOMMUNDIREKTÖR 

 

KST § 38/23.3.2020: 

Tjänsten som kommundirektör har varit lediganslagen att söka under tiden 

19.2.2020 – 5.3.2020. Inom utsatt tid har nio ansökningar inkommit. An-

nons och sammanställning över sökande, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 38 

 

Behörighetskraven har tillsammans med ansökningshandlingarna och ge-

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

styrelsens ordförande, kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelse-

ledamot Marie Skogberg, kommundirektören och t.f. kommunsekreteraren 

har hållit intervjuer med tre av de sökande. 

 

Vid intervjuerna av kandidaterna framkom att Christian Dreyer var den av 

kandidaterna som utgående från sin arbetserfarenhet är mest förtrogen med 

kommunal förvaltning samt har i praktiken visad god ledarförmåga. 

Christian Dreyer uppfyller de föreskrivna behörighetskraven och har god 

arbetserfarenhet av att arbeta inom en politiskt styrd organisation. Vid en 

sammanvägd bedömning är Christian Dreyer således den som bäst motsva-

rar kraven för tjänsten.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar, med hänvisning till motiveringen ovan, föreslå 

till kommunfullmäktige att Christian Dreyer väljs till tjänsten som kom-

mundirektör. Tillträde sker 1.6.2020 eller enligt överenskommelse med 

kommunstyrelsens ordförande och en prövotid om sex månader tillämpas.  

 

Helhetslönen för tjänsten som kommundirektör fastställs, under förutsätt-

ning att Christian Dreyer väljs till tjänsten, vid anställningens början till 

6 900 euro per kalendermånad och utvärderas efter prövotidens utgång. 

Därefter sker en utvärdering och eventuell lönejustering årligen. Separat kö-

rersättning utgår mot redovisning och kommundirektören har mobiltelefon-

förmån. Under maj månad står Christian Dreyer till förfogande för Jomala 

kommun enligt överenskommelse med kommunstyrelsens ordförande. Inar-

betade timmar under maj månad kompenseras som lämplig ledighet under 

juli månad enligt överenskommelse med kommunstyrelsens ordförande. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     135/20      

 

39 § TILLSÄTTANDE AV ARBETSGRUPP, SKOLFRÅGOR 

 

KST § 39/23.3.2020: 

Under våren 2019 deltog rektor Pia Axberg och skolkurator Alexandra 

Sundholm vid ett kommunstyrelsesammanträde för information och dis-

kussion om psykisk hälsa i skolan. Av diskussionen framgick att det fanns 

önskemål om en arbetsgrupp som skulle kunna hantera frågor gällande 

skolsektorn och fungera som ett bollplank vad gäller utvecklingsmöjligheter 

för skolan men också i specifika ärenden. En arbetsgrupp för skolfrågor till-

sattes därför av kommunstyrelsen genom § 47/11.3.2019.  

 

Kommunstyrelsen beslöt genom § 20/3.2.2020 att avsluta alla befintliga ar-

betsgrupper inom barnomsorg och skola. Därför bör en ny arbetsgrupp för 

skolfrågor tillsättas.  

 

I enlighet med 64 § förvaltningsstadgan av 10.12.2019 kan kommunstyrel-

sen tillsätta arbetsgrupper bestående av representanter från olika förvalt-

ningar. Arvoden utgår i enlighet med arvodesstadgan för Jomala kommun 

fastställd av kommunfullmäktige 10.12.2019. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar tillsätta en arbetsgrupp för skolfrågor och fast-

ställa något krav på återkoppling.  

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar tillsätta en arbetsgrupp för skolfrågor med föl-

jande personer: 

 

Tommy Nordberg, kommunstyrelsens representant med särskilt ansvar för 

skolfrågor, ordförande, 

Pia Axberg, rektor, sekreterare, 

Tomas Boedeker, kommunstyrelseledamot, 

Peggy Eriksson, kommunstyrelseledamot. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET      95/20      

 

40 § SÅHD K.F. FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 25.3.2020, DIREKTIV 

TILL OMBUD 

 

KST § 40/23.3.2020: 

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

träder 25.3.2020 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: 

 

1 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

2 § Val av protokolljusterare 

3 § Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

4 § Val av presidium – Ordförande och viceordförande i förbundsfullmäk-

tige för en mandatperiod om ett år 

5 § Val av ordförande, viceordförande, medlemmar och personliga ersättare 

i förbundsstyrelsen för en mandattid om 2 år 

6 § Val av tre revisorer och två revisorsersättare för förbundsfullmäktiges 

mandatperiod. Val av ordförande och viceordförande bland revisorerna 

7 § Allmänna grunder för fastställande av avgifter inom SÅHD 

8 § Allmän information och diskussion 

 

Kallelsen med tillhörande bilagor har delgetts kommunstyrelsen på intranä-

tet 18.3.2020. 

 

Vad gäller förbundsfullmäktiges presidium så väljs de för ett år i sänder. 

Vad gäller förbundsstyrelsen så består den av fem medlemmar, en från 

varje medlemskommun, med personliga ersättare. 

 

Vad gäller de allmänna grunderna för fastställande av avgifter föreslår för-

bundsstyrelsen inför förbundsfullmäktige att taxorna per 1.1.2020 justeras 

årligen enligt levnadskostnadsindex per juni månad.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar ge följande utlåtande och direktiv till förbunds-

fullmäktigeledamöterna:   

1. Kommunstyrelsen ger eventuella direktiv till ombuden vad gäller val av 

ordförande, vice ordförande, ledamöter och personliga ersättare i förbunds-

styrelsen för SÅHD.    

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar ge följande utlåtande och direktiv till förbunds-

fullmäktigeledamöterna:   

1. Gyrid Högman ska föras fram som ordförandekandidat, med Suzanne 

Milestad-Styrström som personlig ersättare.  

_______________  
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Dnr: DIARIET     119/20      

 

41 § RAMAVTAL FÖR SKOLSKJUTSAR, UPPHANDLING 

 

KST § 41/23.3.2020: 

Enligt 30 § grundskolelagen för landskapet Åland (ÅFS 1995:18) har 

kommunen en skyldighet att ordna avgiftsfria skolskjutsar till kommunens 

skolor. Av 9.2 punkten i skolstadgan för Jomala kommun framgår att föl-

jande elever är berättigade till skolskjuts:  

 

1. elever i åk 1-6 om sträckan hemmet-skolan överstiger 2 km; 

2. om skolvägen är alltför farlig; eller 

3. om skolvägen är alltför ansträngande för eleven.  

 

Nu gällande skolskjutsavtal slutar att gälla 31.7.2020, varvid en ny upp-

handling måste göras. Det beräknade värdet för upphandlingen överstiger 

det av Europeiska kommissionen fastställda tröskelvärdet om 214 000 euro. 

I enlighet med 1 § 2 mom. landskapslag (ÅFS 43/1994) angående tillämp-

ning i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling måste därför ri-

kets lag om offentlig upphandling tillämpas på upphandlingsförfarandet. 

Upphandlingen ska genomföras i form av ett öppet förfarande där ett ram-

avtal för skolskjutsar upphandlas. Ramavtalstiden ska utgöra en period om 

trettiosex (36) månader, med planerad begynnelsedag 1.8.2020. 

 

Skoldirektören förordar: 

Att kommunstyrelsen beslutar inbegära anbud vad gäller ett ramavtal för 

skolskjutsar. Upphandlingen ska göras genom det elektroniska upphand-

lingsvertyget e-Avrop samt annonseras på webbplatsen HILMA 

(http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/) och därefter i lokala tidningar på 

Åland. Upphandlingen och tillhörande anbudshandlingar ska även annonse-

ras på Jomala kommuns webbplats (http://www.jomala.ax/sv/hem). Skoldi-

rektören befullmäktigas att handha utannonseringen av upphandlingen samt 

hanteringen av anbudshandlingarna.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar inbegära anbud vad gäller ett ramavtal för skol-

skjutsar. Upphandlingen ska göras genom det elektroniska upphandlings-

verktyget e-Avrop samt annonseras på webbplatsen HILMA 

(http://www.hankintailmoitukset.fi/sv/) och därefter i lokala tidningar på 

Åland. Upphandlingen och tillhörande anbudshandlingar ska även annonse-

ras på Jomala kommuns webbplats (http://www.jomala.ax/sv/hem). Skoldi-

rektören befullmäktigas att handha utannonseringen av upphandlingen samt 

hanteringen av anbudshandlingarna. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. Dock ska ramavtalstiden utgöra en 

period om tjugofyra (24) månader med planerad begynnelsedag 1.8.2020 

och, om möjligt, med en option om tolv (12) månader. 
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Skolförvaltningen får även i uppdrag att se över avstånden vad gäller skol-

skjutsen.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     136/20      

 

42 § IMPLEMENTERING AV LOVE (LÄKEMEDELSBEHANDLINGS-

PROGRAM) INOM RAMEN FÖR SAMMANHÅLLEN HEMVÅRD 

 

KST § 42/23.3.2020: 

Läkemedelsförsörjningen utgör en väsentlig del av hälso- och sjukvården 

och genom avtal om sammanhållen hemvård tangerar arbetsuppgifterna 

mellan kommunen och Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) inom bland annat 

läkemedelshantering. 

 

Säker läkemedelshantering är en av de mest centrala faktorerna inom kli-

entsäkerhetsarbetet. Enligt rekommendationer av Valvira bör personal, för 

att förverkliga en patient- och klientsäker läkemedelshantering, ha ett skrift-

ligt tillstånd och i praktiken påvisa att personen i fråga har tillräckliga kun-

skaper för att hantera läkemedel. Arbetsgivaren ansvarar för att arbetstagare 

som deltar i läkemedelshantering har tillräcklig kunskap för arbetsuppgif-

terna och för att skapa förutsättningar för att genom yrkesmässig fortbild-

ning upprätthålla kunskaperna och färdigheterna på en säker och tillräcklig 

nivå. Anställda som deltar i läkemedelshantering är skyldiga att kontinuer-

ligt upprätthålla sina kunskaper och delta i fortbildning som arbetsgivaren 

ordnar.  

 

Inom ÅHS har ett webbaserat verktyg (LOVe) införskaffats. Genom LOVe 

har legitimerad yrkesutbildad personal samt yrkesutbildad personal med 

skyddad yrkesbeteckning möjlighet att förnya och påvisa sin kunskap i lä-

kemedelshantering. Läkemedelstillståndet förnyas med 3 års mellanrum för 

att trygga patientsäker vård. Grunddelen i LOVe omfattar en teori- och en 

läkemedelsräkningsdel samt HCI-del (lugnande och centrala nervsystemet) 

och är obligatorisk för både sjukskötare och närvårdare. Eventuella själv-

studier sker utanför arbetstiden då kunskapen är något som arbetstagaren 

bör erhålla för att kunna utföra sitt arbete/repetition. Tentamen/omtentamen 

får göras upp till 3 gånger på arbetstid. 

 

Inom sammanhållen hemvård är det ÅHS som ansvarar för utbildning inom 

läkemedelsbehandling, vilket innebär att ÅHS erbjuder kommunerna kost-

nadsfri tillgång till den webbaserade utbildningen i läkemedelsbehandling 

(LOVe). Upplägget, med preliminärstart hösten 2020, består av följande fa-

ser: 

 Självstudier 

 Praktiska prestationer 

 Tentamen i LOVe 

 

Informationstillfälle för personalen hålls 31.3.2020 samt 1.4.2020 vid ÅHS 

konferens samt vidare diskussion vad gäller implementeringen med ÅHS, 

KST och kommunerna 4.5.2020. 
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Socialchefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar införa kravet om läkemedelstillstånd inom 

kommunens hemvård i enlighet med Valviras rekommendationer. Kravet 

om läkemedelstillstånd inom kommunen omfattar personal inom hemvår-

den med skyddad yrkesbeteckning och vars förordnande pågår 3 månader 

eller längre. Läkemedelstillstånd erhålls genom implementeringen av LOVe 

genom sammanhållen hemvård. Tidtabellen följer ÅHS plan. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar införa kravet om läkemedelstillstånd inom 

kommunens hemvård i enlighet med Valviras rekommendationer. Kravet 

om läkemedelstillstånd inom kommunen omfattar personal inom hemvår-

den med skyddad yrkesbeteckning och vars förordnande pågår 3 månader 

eller längre. Läkemedelstillstånd erhålls genom implementeringen av LOVe 

genom sammanhållen hemvård. Tidtabellen följer ÅHS plan. 

  

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     425/19      

 

43 § MEDBORGARINITIATIV, HEMBYGDENS VÄNNER R.F. 

 

KST § 189/7.10.2019: 

Föreningen Hembygdens vänner r.f. har 12.9.2019 inlämnat ett medborga-

rinitiativ gällande att erhålla stöd från kommunens fritidsledare i den 

kvällsverksamhet föreningen bedriver i föräldraregi vid Frideborg, enligt bi-

laga: 

 ./. Bilaga A – KST § 189 

 

Fritidsförvaltningen bedriver idag fritidsgårdsverksamhet kvällstid i Vi-

kingagården vid Vikingavallen. När Samlingshuset står klart att tas i bruk 

flyttas verksamheten dit. Fritidsledaren med understöd av timanställd ung-

domsledare håller öppet tre kvällar per vecka. Att splittra den etablerade fri-

tidsgårdsverksamheten på flera öppna enheter talar erfarenheten emot, enär 

intresset bland ungdomarna vanligtvis sjunker när öppethållandefrekvensen 

går ner. Fritidsförvaltningens personella resurser möjliggör inte heller ar-

bete flera kvällar i veckan än nu. Initiativet är lovvärt. Med nuvarande fri-

tidsförvaltningsstruktur och resurser samt med tanke på  kommande flytt till 

Samlingshuset bör dock medborgarinitiativet lämnas utan åtgärd.  

 

Fritidschefen förordar: 

Att kommunstyrelsen beslutar lämna medborgarinitiativet utan åtgärd.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar besvara medborgarinitiativet och Hembygdens 

vänner r.f. med beredningen som framkommer ovan.  

                       

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att återremittera ärendet.  

_______________ 

KST § 14/3.2.2020: 

Kommunfullmäktige i Jomala har genom § 93/10.12.2019 beslutat bevilja 

15 000 euro extra för ytterligare en barn- och ungdomsresurs. Valet står 

mellan att förstärka barn- och ungdomsresursen i samband med att verk-

samheten flyttar till nya lokaler i Samlingshuset eller personellt stöd till pri-

vata föreningar så som Hembygdens vänner r.f. Fritidsförvaltningen har re-

dan framfört att förvaltningen skulle föredra ifall fritidsgårdsverksamheten 

koncentreras till Samlingshuset och att kommunen i stället om möjligt hål-

ler öppet en kväll till i veckan.  

 

Det finns uppenbara risker med att sprida verksamheten på flera enheter. 

Ifall den privata föreningen Hembygdens vänner r.f. erhåller samhällsfinan-

sierade personella resurser från kommunen uppkommer även frågor kring 

likabehandling t.ex. gentemot Jomala Idrottsklubb r.f. (JIK) och övriga för-

eningar i kommunen som redan har egna anställda resurser. Barn- och ung-

domsresursen kan på detta sätt bli mycket utspridd i flera områden och byar 
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ifall en likabehandlingsprincip ska följas. Alla föreningar i kommunen be-

viljas redan bidrag per ungdom för sin verksamhet som fritt får disponeras 

t.ex. för kvällsaktiviteter. Föreningen Hembygdens vänner r.f. erhåller 2020 

så mycket som 9 000 euro från Jomala kommun för sin ungdomsverksam-

het och detta kan med fördel användas till den kvällsverksamhet föreningen 

bedriver i föräldraregi vid Frideborg. Utöver detta kommer föreningen 2020 

erhålla cirka 2 300 euro från kommunen  för förbättring av belysningen vid 

sandplanen söder om byggnaden Frideborg. Den verksamhet föreningen 

Hembygdens vänner r.f. bedriver är mycket uppskattad och lovvärd. Jomala 

kommun stödjer därför redan verksamheten inom befintligt fastslagna stöd-

system som tillämpas lika gentemot alla föreningar i kommunen.  

 

Fritidschefen förordar: 

Att kommunstyrelsen beslutar lämna medborgarinitiativet utan åtgärd.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar besvara medborgarinitiativet och Hembygdens 

vänner r.f. med beredningen som framkommer ovan. Inga övriga åtgärder 

vidtas i detta skede.  

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till fritidsförvaltningen för 

en vidare utredning om en kommunal fritidsledarresurs en kväll per vecka 

vid Frideborg. Utredningen ska särskilt beakta likabehandlingsprincipen 

och vilka konsekvenser ett eventuellt beviljande skulle få.  

_______________ 

KST § 43/23.3.2020:         

Fritidsförvaltningen har utrett frågan vidare. Placeras en kommunal fritids-

ledarresurs en kväll per vecka vid Frideborg får det troligtvis långtgående 

konsekvenser utifrån likabehandlingsprincipen. Sedan detta ärende blev of-

fentligt har Södersunda Hem & Skola hört sig för beträffande önskan om att 

fritidsförvaltningen kvällstid ska bedriva verksamhet i skolans lokaler, Ma-

riehamns gymnastikförening har hört av sig angående möjligheten att få 

hjälp av kommunanställd idrottsanläggningsskötare i en eventuellt nybyggd 

gymnastikhall samt Jomala IK som sedan tidigare söker kommunanställd 

fritidsledares understöd i sin verksamhet. Om en kommunal fritidsledarre-

surs en kväll per vecka placeras vid Frideborg underminerar det den verk-

samhet som fritidsledaren ska prioritera, nämligen verksamhet för de barn 

och ungdomar som inte deltar i föreningslivet. Ett parallellärende har även 

tillstött i form av en begäran från kommuninvånare på Solberget om att där 

anlägga en motionsbana om 3 km. Avvikelse från likabehandlingsprincipen 

kan även ge konsekvenser inom andra sektorer av kommunens verksamhet-

er vad gäller begäran om cykelbanor, belysning, social verksamhet m.m. 

Risken för konflikter kommuninvånare emellan bosatta i olika delar av 

kommunen måste även den bedömas som stor, utifall likabehandlingsprin-

cipen frångås. 
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Kostnaden för att under hösten 2020 placera en kommunal fritidsledarresurs 

en kväll per vecka vid Frideborg beräknas inte överstiga 5 000 euro. Fritids-

förvaltningen har däremot inte för tillfället tillgänglig personal för att kunna 

placera en kommunal fritidsledarresurs en kväll per vecka vid Frideborg 

och en sådan åtgärd skulle troligtvis kräva extra timanställda.  

 

                                           Fritidschefen förordar: 

                                           Att kommunstyrelsen beslutar lämna medborgarinitiativet utan åtgärd.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar besvara medborgarinitiativet och Hembygdens 

vänner r.f. med beredningen som framkommer ovan. Inga övriga åtgärder 

vidtas i detta skede.  

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar att fritidsförvaltningen, med tanke på de långa 

avstånden, får i uppdrag att ha ungdomsverksamhet vid Frideborg en kväll i 

veckan, från det att coronakrisen är över. Efter att verksamheten pågått i sex 

månader ska verksamheten utvärderas.  

_______________ 
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44 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

Sammanträdet avslutas kl. 18.40. 

 

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: 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43. 

 

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

110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet: 24, 27, 28, 31, 36, 37, 38, 39, 42, 43. 

 

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: 24, 27, 28, 31, 36, 37, 38, 39, 42, 43. 

 

Yrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av 

beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmed-

lem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas 

inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. 

 

Rättelseyrkandets innehåll 

 

Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas 

av den som framställer det. 
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KOMMUNALBESVÄR 
 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med an-

ledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rät-

telseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet 

sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut 

får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 

1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 

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

3) beslutet annars strider mot lag. 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

AX-22 101 MARIEHAMN 

E-post: aland.fd@om.fi 

 

Paragrafer i protokollet:  

 

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju 

dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha 

fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. 

 

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag (ÅFS 2008:102) för landskapet Åland är 30 da-

gar och räknas från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är an-

slaget  

 

Avgift 
 

Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 

§ i lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgif-

ten i förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen 

avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har 

framgång i ärendet. 

 

 

mailto:aland.fd@om.fi
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FÖRVALTNINGSBESVÄR 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

AX-22 101 MARIEHAMN 

E-post: aland.fd@om.fi 

 

Paragrafer i protokollet: - 

 

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter 

dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. 

 

 Besvärsskrift 

 

I besvärsskiften ska uppges 

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

- motiveringarna till att beslutet bör ändras 

 

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. 

Om endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort 

och postadress anges. 

 

Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt 

kopia. 

 

Inlämnande av handlingarna 

 

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärs-

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

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

ut. 

 

Avgift 
 

Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 

§ i lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgif-

ten i förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen 

avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har 

framgång i ärendet. 
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    Protokolljustering:    

BESVÄR TILL MARKNADSDOMSTOLEN 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

Besvärsmyndighet är: 

 

Marknadsdomstolen 

Banbyggarvägen 5 

FI-00 520 Helsingfors 

tel 029 56 43300 

fax 029 56 43314 

E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi 

 

Paragrafer i protokollet: - 

 

Besvärstid 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter 

dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. 

 

Den som anför besvären ska innan de lämnas in till marknadsdomstolen skriftligt underrätta 

Jomala kommun om sin avsikt att göra ärendet anhängigt i marknadsdomstolen. 

 

Besvärsskrift 

 

En kopia av beslutet som besvären gäller ska bifogas då besvären inlämnas till marknadsdomsto-

len. Den som anför besvär ska framställa sina yrkanden i ärendet. Bestämmelser om påföljder 

som marknadsdomstolen kan bestämma på grund av ett oriktigt upphandlingsförfarande finns i 

154 § lagen om offentlig upphandling och koncession (FFS 1397/2016).  

 

Den som anför besvär ska motivera yrkandena, d.v.s. förklara på vilket sätt upphandlingsförfa-

randet enligt dennes uppfattning strider mot rättsreglerna för offentliga upphandlingar. Om den 

som anför besvär yrkar på gottgörelseavgift ska denne ange det yrkade beloppet. 

 

Inlämnande av handlingarna 

 

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärs-

handlingarna kan även sändas per e-post, post eller genom bud. Detta sker i så fall på avsända-

rens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan be-

svärstiden går ut. 

 

Avgift 

 

Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 

§ i lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgif-

ten för en enskild i marknadsdomstolen 510 euro och för en juridisk person antingen 2 050 euro, 

4 100 euro eller 6 140 euro beroende på upphandlingens värde. 
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