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130 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 

 
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
Sammanträdet inleds kl. 16.07. 

 
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat 

och beslutfört. 

 
PROTOKOLLJUSTERING 

Till protokolljusterare utses Tomas Boedeker och Peggy Eriksson.  

 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan godkänns enhälligt oförändrad. 
_______________ 
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131 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

Till kommunstyrelsen har delgetts:  

1. Protokollsutdrag Kommunernas socialtjänst med inbjudan till budgetse-

minarium 10.9.2021.  

2. Ekonomirapport månad 1-4 för Kommunernas socialtjänst. 

3. Fritidschefens prövotid löper ut 1.9.2021. 

 

BESLUT: 

Antecknas till kännedom. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     543/20      

 

132 § ANSÖKAN OM DETALJPLANERING AV FASTIGHETEN STÅL-

LAGRET RNR 8:0 I SVIBY, FLYGFYRENS STÅLLAGER AB 

 

KST § 3/18.1.2021: 

Kommunsekreterarens beredning:  

Flygfyrens Stållager Ab har 14.12.2020 inkommit med en ansökan gällande 

detaljplanering av fastigheten Stållagret RNr 8:0 (fastighetsbeteckning 170-

424-8-0) i Sviby by. Ansökan, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga A – KST § 3 

 

Av ansökan framgår att den sökande önskar detaljplanera fastigheten som 

område för industri- och lagerbyggnader. Avsikten är att ha lagerlokaler och 

verkstad på fastigheten. Den sökande föreslår Ursula Koponen som plan-

läggare.  

 

Kommunens planläggare har lämnat ett utlåtande över ansökan. Utlåtande, 

enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 3 

 

Av planläggarens utlåtande framgår följande:  

För området finns en fastställd delgeneralplan. I delgeneralplanen är områ-

det planerat som område för industri- och lagerbyggnader (F-1). Området 

ska vidare detaljplaneras innan nya byggnadslov beviljas. Delgeneralplanen 

visar att en elledning, 10 kV, finns på fastigheten.  

Området, ca 1,1 ha, är i dagsläget bebyggt med affär, verkstad, lager och 

sociala utrymmen.  

I och med att fastigheten ska detaljplaneras innan nya bygglov kan beviljas 

enligt delgeneralplanen förordar planläggaren ansökan. Separata målsätt-

ningar bör inlämnas och inventeringar göras för att säkerställa att det på 

området inte finns skyddade växter, djur eller annat.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att sökanden åtar sig att stå 

för planläggnings- och inventeringskostnader, att godkänna ansökan gäl-

lande detaljplanering av fastigheten Stållagret RNr 8:0 i Sviby by. Ursula 

Koponen godkänns som extern planläggare. Vidare ska separata målsätt-

ningar inlämnas till kommunstyrelsen för godkännande och inventeringar 

göras för att säkerställa att det på området inte finns skyddade växter, djur 

eller annat.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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KST § 132/23.8.2021: 

Markägaren har 15.3.2021 inkommit med målsättningar över detaljplane-

ringen. Målsättningar, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga C – KST § 132 

 

Kommunens planläggare har 16.7.2021 samtyckt till målsättningarna. Dock 

inte vad gäller punkt 5 om inventeringar. Eftersom de senaste inventering-

arna är från 1970-talet ska det säkerställas att det på området inte finns 

skyddade växter, djur eller annat.  

 

Kommunens planläggare är inkallad som sakkunnig.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna målsättningarna enligt bilaga C, dock 

så att punkt 5 stryks. Eftersom de senaste inventeringarna är från 1970-talet 

ska det säkerställas att det på området inte finns skyddade växter, djur eller 

annat. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     414/20      

 

133 § FÖRFRÅGAN OM ÄNDRING AV DELGENERALPLAN FÖR 

SVIBY OCH TORP BYAR, PER-ERIK MANSELINS DÖDSBO 

 

KST § 5/18.1.2021: 

Kommunsekreterarens beredning:  

Per-Erik Manselins dödsbo, genom Sven-Olof Karlsson, har 24.9.2020 in-

kommit med en förfrågan gällande ändring av delgeneralplanen för Sviby 

och Torp byar vad gäller fastigheten Mansas RNr 7:14 (fastighetsbeteck-

ning 170-427-7-14). Anhållan, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga A – KST § 5 

 

Av anhållan framgår att den sökande önskar flytta byggrätter som finns sö-

der om Utängsvägen till norr om vägen. Förfrågan motiveras med att områ-

det söder om Utängsvägen är fullt av stora gropar och att området inte är 

lämpligt för byggande. Däremot är området norr om vägen attraktivt och 

där finns en spekulant som önskar bygga bostadshus. Slutligen anser mar-

kägaren att det måste ha rört sig om en planeringsmiss då det södra området 

planerades och att området norr om Utängsvägen inte kan anses ha några 

särskilda kulturvärden.  

 

Kommunens planläggare har lämnat ett utlåtande över anhållan. Utlåtande, 

enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 5 

 

Av planläggarens utlåtande framgår följande:  

För det aktuella området finns en fastställd delgeneralplan. I delgeneralpla-

nen är området planerat som småhusdominerat bostadsområde (BS) och 

jordbruksområde (LJ). På BS-området får nya bostadsbyggnader uppföras 

på tomter som visas i delgeneralplanen. På LJ-området tillåts endast byg-

gande som hänför sig till jord- och skogsbruket. Byggande av nya bostads-

hus är tillåtet endast på de tomter som visas i delgeneralplanen. Området 

norr om Utängsvägen är område som är värdefullt med tanke på bybilden. 

Vid byggande på detta område ska bevarandet av kulturmiljön beaktas.  

Området som berörs av planändringen är ca. 1,2 ha och är obebyggt. På det 

norra området växer välskött skog, mestadels björk. På det södra området 

växer blandskog. Det södra området är gropigt efter att material tagits till 

byggandet av flygfältet. Förutom vägrätt till de östra åkrarna finns det inga 

befintliga infarter till området.  

Planläggarens slutsats är att anhållan inte förordas. Detta med beaktande av 

rättviseprincipen och att byggrätterna har fördelats rättvist till samtliga 

markägare inom delgeneralplaneområdet samt för att inte sprida ut bebyg-

gelsen. Vidare anser planläggaren att det södra området är lämpligt för 

byggnation. Markägarna lämnade inte heller in några åsikter till kommunen 

då den nu gällande delgeneralplanen togs fram. 
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Vidare kan det beaktas att markägarna inte önskar detaljplanera området 

och inte heller önskar fler byggrätter. Ändringen är mycket liten i förhål-

lande till delgeneralplanen. Att tillåta en sådan ändring öppnar för att mar-

kägare i andra delar av kommunen ska önska liknande ändringar för sina 

specifika situationer. Den nu gällande delgeneralplanen får anses ha till-

kommit av grundad anledning, nämligen det planläggaren anför om att just 

den södra delen ansågs mest lämplig för byggnation. 

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig.   

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar avslå anhållan enligt bilaga A med beaktande av 

de motiveringar som framkommer ovan.  

 

Diskussion:  

Peggy Eriksson föreslår, understödd av Jörgen Strand, att kommunstyrelsen 

beslutar godkänna anhållan enligt bilaga A.  

 

Vid omröstning mellan kommundirektörens förslag och Peggy Erikssons 

förslag röstar Carina Aaltonen för kommundirektörens förslag medan To-

mas Boedeker, Peggy Eriksson, Sandra Listherby, Tommy Nordberg, Marie 

Skogberg och Jörgen Strand röstar för Peggy Erikssons förslag. 

 

Kommunstyrelsen beslutar således godkänna Peggy Erikssons förslag. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna anhållan enligt bilaga A.  

_______________ 

KST § 133/23.8.2021: 

I och med kommunstyrelsens beslut § 5/18.1.2021 har förvaltningen begärt 

ett förslag till planändring i enlighet med bilaga A. Planförslaget har tagits 

fram av planläggare Tiina Holmberg på uppdrag av kommunen. Förslag till 

delgeneralplaneändring för Sviby och Torp byar, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga C – KST § 133 

 

Kommunens planläggare har 15.7.2021 samtyckt till förslaget enligt bilaga 

C.  

 

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

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

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

över planförslaget. Enligt 8 § 2 mom. plan- och byggförordningen (ÅFS 

2008:107) ska ett meddelande om samråd delges berörda per post, anslås på 

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

män spridning i landskapet senast 14 dagar före samrådsmötet. 

 

Kommunens planläggare är inkallad som sakkunnig.  
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Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar hålla samråd enligt 30 § plan- och bygglagen 

gällande förslaget till ändrad delgeneralplan för Sviby och Torp byar jämte 

beskrivning av den 31 maj 2021 enligt bilaga C.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     395/19      

 

134 § ANHÅLLAN OM DETALJPLANEÄNDRING FÖR DEL AV KV. 

4245 OCH 4246 SAMT GATU- OCH PARKOMRÅDE I SVIBY BY 

 

KST § 177/7.10.2019: 

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

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

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

anhållan är att bredda byggnadsrutorna för fastigheten Skogshyddan RNr 

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

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

byggnaderna för respektive affärsmodell samtidigt som man får en bättre 

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

det västra och östra parkområdet enligt samma villkor som för parkområdet 

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

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

avlägsnas och att området används för att öka byggnadsrutans bredd från 

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

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

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

åtar sig samtliga kostnader som detaljplaneändringen föranleder. Anhållan 

om detaljplaneändring, enligt bilaga;  

                    ./.                    Bilaga A – KST § 177 

 

Tekniska chefen har påtalat att ifall kommunstyrelsen godkänner anhållan 

om detaljplaneändring är det av yttersta vikt att befintlig kommunalteknik i 

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

munen har tillgång till kommunaltekniken. Detta medför att ingen byggnad 

kan placeras på kommunaltekniken samt att ett tydligt servitut måste 

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

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

 

Kommunens planläggare har inkommit med utlåtande över anhållan. Utlå-

tande, enligt bilaga: 

                    ./.                    Bilaga B – KST § 177  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna anhållan om detaljplaneändring för 

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

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

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

planläggningskostnaderna inklusive alla kostnader vad gäller att verkställa 

detaljplaneändringen. Kommunstyrelsen beslutar även att godkänna Åsa 

Mattsson som planläggare. Kommunstyrelsen konstaterar även att föravtal 

och markanvändningsavtal ska ingås och godkännas av kommunstyrelsen 

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

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

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

styrelsen beslutar godkänna anhållan om detaljplaneändring för del av kv. 

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

alla delar. Anhållan godkänns vidare under förutsättning att markägarna 

åtar sig att stå för planläggningskostnaderna inklusive alla kostnader vad 

gäller att verkställa detaljplaneändringen. Kommunstyrelsen beslutar även 

att godkänna Åsa Mattsson som planläggare. Kommunstyrelsen konstaterar 

även att föravtal och markanvändningsavtal ska ingås och godkännas av 

kommunstyrelsen innan detaljplanen antas. Det ska även finnas servitut för 

ledningsdragningar av kommunalteknik. Det får inte finnas byggnationer på 

det området. 

 

Vid omröstning mellan kommundirektörens förslag och Tomas Boedekers 

förslag röstade Carina Aaltonen för kommundirektörens förslag medan 

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

Styrström, Peggy Eriksson och Harry Jansson röstade för Tomas Boedekers 

förslag. 
 

Kommunstyrelsen beslutar således godkänna Tomas Boedekers förslag. 

_______________ 

KST § 134/23.8.2021: 

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

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

detaljplaneändring.  

Förnyad anhållan 11.5.2021, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga C – KST § 134 

 

Ändring 16.8.2021, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga D – KST § 134 

 

Den förnyade anhållan inklusive ändringen innehåller en kompletterad be-

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

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

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

till att tillåtas högst fem våningar.  

 

Kommunens planläggare har inkommit med utlåtande över anhållan. Utlå-

tande, enligt bilaga: 

                    ./.                    Bilaga E – KST § 134 

 

Planläggarens utlåtande påpekar att högre hus på kvarter 4246 kan komma 

att väsentligt påverka landskapsbilden från Fågelberget. 

 

Vidare kan noteras att landskapsregeringen 8.6.2021 inkommit med en an-

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

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

godkännas som extern planläggare för projektet om anhållan beviljas. 

 

Kommunens planläggare är inkallad som sakkunnig.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar godkänna den ändrade anhållan om detaljplane-

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

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

ras för kollektivtrafik fram till kommungränsen mot Mariehamn. Anhållan 

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

läggningskostnaderna inklusive alla kostnader vad gäller att verkställa de-

taljplaneändringen. Kommunstyrelsen beslutar även att godkänna Åsa 

Mattsson som extern planläggare. Beställaren faktureras, enligt fastställd 

planeringstaxa, för den arbetstid som Jomala kommuns planläggare använ-

der för konsultation. Kommunstyrelsen konstaterar även att föravtal och 

markanvändningsavtal ska ingås och godkännas av kommunstyrelsen innan 

detaljplanen antas. Det ska även finnas servitut för ledningsdragningar av 

kommunalteknik. Det får inte finnas byggnationer på det området. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     165/20      

 

135 § ANHÅLLAN OM ÄNDRING AV DELGENERALPLAN OCH DE-

TALJPLANERING FÖR DEL AV FASTIGHET NORRA BERGS-

HÖJDEN 3:105 I SVIBY, NORRA BERGSHÖJDEN AB 

 

KST § 123/22.6.2020: 

Norra Bergshöjden Ab har 7.4.2020 inkommit med en anhållan om ändring 

av delgeneralplanen för Sviby och Torp byar och detaljplanering för del av 

fastigheten Norra Bergshöjden RNr 3:105 (fastighetsbeteckning 170-424-3-

105) i Sviby by. Sökanden vill genom ändringen och planeringen möjlig-

göra bostadsbebyggelse på området. Sökanden anhåller om att Tiina Holm-

berg godkänns som extern planläggare. Anhållan om ändring av delgene-

ralplanen och detaljplanering, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 123 

 

Kommunens planläggare har inkommit med ett utlåtande över anhållan. Av 

utlåtandet framgår att del av området är planerat som skyddsgrönområde 

(EP) och del av området som byområde (BB) enligt gällande delgeneral-

plan. Någon detaljplan finns inte. Skyddsområdet ska bilda en skyddszon 

mot trafikled eller industri-/lagerområde. Del av skyddsområdet är påverkat 

av flygbuller. Byområdet är avsett för landsbygdsliknande boende. På om-

rådet får nya bostadsbyggnader uppföras på de tomter som visas i delgene-

ralplanen. Området korsas av en elledning om 10 kV och en servitutsväg.  

Med hänvisning till att exploateringen av området har fastställts i gällande 

delgeneralplan och att exploateringsrätterna har fördelats rättvist till samt-

liga markägare inom området förordar planläggaren inte anhållan. En de-

taljplanering skulle ge en snedfördelning av exploateringsrätterna inom om-

rådet och det skulle inte heller följa planens syfte. Planläggarens utlåtande, 

enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 123 

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna anhållan om att ta fram ett förslag till 

ändring av delgeneralplan samt utarbetande av detaljplan. En översyn av 

hela delgeneralplaneområdet ska göras. Sökande står för samtliga planlägg-

nings- och inventeringskostnader. Sökande ska komma in med förslag på 

målsättningar som ska godkännas av kommunstyrelsen. Översynen av del-

generalplanen måste beakta likabehandlingsprincipen. Planläggare ska vara 

Tiina Holmberg. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet.  

_______________ 
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KST § 174/28.9.2020: 

Norra Bergshöjden Ab har 18.9.2020 inkommit med en komplettering av 

sin anhållan. Komplettering av 18.9.2020, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga C – KST § 174  

 

Markägaren önskar att området för delgeneralplaneändring begränsas till 

det östra BB-området (byområde) samt del av EP-området (skyddsgrönom-

råde).  

 

Kommunens planläggare har 21.9.2020 samtyckt till markägarens förslag i 

enlighet med bilaga C.  

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna den kompletterade anhållan om att ta 

fram ett förslag till ändring av delgeneralplan enligt Bilaga C. Den sökande 

står för samtliga planläggnings- och inventeringskostnader. Den sökande 

ska komma in med förslag på målsättningar som ska godkännas av kom-

munstyrelsen. Förslaget till delgeneralplaneändring måste beakta likabe-

handlingsprincipen. Planläggare ska vara Tiina Holmberg. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 23/15.2.2021: 

Kommunsekreterarens beredning: 

Norra Bergshöjden Ab har 25.1.2021 inkommit med förslag på målsätt-

ningar. Målsättningar av 25.1.2021, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga D – KST § 23 

 

De föreslagna målsättningarna framgår av s. 5 i bilaga D. Kommunens 

planläggare har 5.2.2021 samtyckt till att målsättningarna godkänns.  

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar godkänna målsättningarna enligt bilaga D och 

inväntar att markägaren inkommer med ett förslag till ändring av delgene-

ralplanen. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 135/23.8.2021: 

Planläggare Tiina Holmberg har 15.4.2021 inkommit med förslag till del-

generalplaneändring för Sviby och Torp byar. Förslag till delgeneralplane-

ändring, enligt bilaga:  
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 ./. Bilaga E – KST § 135 

 

Kommunens planläggare har skrivit ett utlåtande i vilket konstateras att för-

slaget följer målsättningarna och kan tas vidare till samråd. 

Planläggarens utlåtande, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga F – KST § 135 

 

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

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

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

över planförslaget. Enligt 8 § 2 mom. plan- och byggförordningen (ÅFS 

2008:107) ska ett meddelande om samråd delges berörda per post, anslås på 

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

män spridning i landskapet senast 14 dagar före samrådsmötet. 

 

Kommunens planläggare är inkallad som sakkunnig. 

--- 

Jäv: 

Susanne Blomqvist anmäler godkänt jäv på grund av markägande inom 

planområdet och deltar inte i ärendets behandling. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar hålla samråd enligt 30 § plan- och bygglagen 

gällande förslaget till ändrad delgeneralplan för del av fastighet Norra 

Bergshöjden 3:105 i Sviby jämte beskrivning av den 19 mars 2021 enligt 

Bilaga E.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     177/21      

 

136 § FÖRFRÅGAN OM INLÖSEN AV RN-OMRÅDE I VESTERKAL-

MARE, SVEALUND RNR 1:44 

 

KST § 136/23.8.2021: 

Erik Neuman och Elisabeth Lejondahl har 28.5.2021 inkommit, genom om-

bud, med en förfrågan om inlösen enligt 57 § plan- och bygglagen för land-

skapet Åland av del av fastigheten Svealund RNr 1:44 i Vesterkalmare (fas-

tighetsbeteckning 170-431-1-44). Området omfattar ca 8 700 m2 enligt för-

frågan och utgörs av rekreationsområde enligt delgeneralplanen för Kal-

marnäs antagen av kommunfullmäktige genom §18/30.3.2021. De sökande 

efterfrågar kommunens inställning till att köpa det aktuella området. För-

frågan, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga A – KST § 136 

 

Vidare kan det påtalas att de sökande genom den aktuella delgeneralplane-

ändringen fått ytterligare en tomt placerad på deras fastighet. De har alltså 

gått från tidigare tre till nuvarande fyra tomter vilka kan bebyggas med bo-

städer utan detaljplanering. Ur kommunens perspektiv har de sökande där-

med skäligen kompenserats för den del av deras fastighet som nu utgörs av 

rekreationsområde. Kommunens intresse av att köpa det aktuella området är 

därför litet.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen meddelar Neuman och Lejondahl att kommunen inte har 

intresse av att lösa in det aktuella området. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     173/21      

 

137 § ANHÅLLAN OM VATTENANSLUTNING, FASTIGHETEN BRO-

BACKEN RNR 15:33 I GOTTBY 

 

KST § 137/23.8.2021: 

Tobias Johansson anhåller om att få ansluta ett bostadshus under uppfö-

rande på fastigheten Brobacken RNr 15:33 (fastighetsbeteckning 170-409-

15-33) i Gottby till kommunens vattenverk. Anhållan, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga A – KST § 137 A  

 

Enligt kommunfullmäktiges delegeringsbeslut av 8.12.2020 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 cirka 550 meter från kommunal stamledning längs 

med Hammarlandsvägen. Den är således utanför vattenverkets verksam-

hetsområde, som sträcker sig till 300 meter från befintlig stamledning enligt 

de allmänna anslutningsbestämmelserna. 

 

Enligt 49 § förvaltningsstadgan av 8.12.2020 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 Tobias Johansson anhållan om 

att ansluta ett bostadshus under uppförande på fastigheten Brobacken RNr 

15:33 i Gottby till kommunens vattenverk. Förbindelsepunkt anvisas vid 

befintlig stamledning längs Hammarlandsvägen, varifrån sökanden får an-

lägga och bekosta serviceledning till sin byggnad. Sökanden måste själv ut-

verka berörda markägares samtycke till ledningsdragningen. Kommunen ut-

för och bekostar anslutningen till kommunal ledning.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunens allmänna anslut-

ningsbestämmelser och vattentaxa att bevilja Tobias Johansson anhållan om 

att ansluta ett bostadshus under uppförande på fastigheten Brobacken RNr 

15:33 i Gottby till kommunens vattenverk. Förbindelsepunkt anvisas vid 

befintlig stamledning längs Hammarlandsvägen, varifrån sökanden får an-

lägga och bekosta serviceledning till sin byggnad. Sökanden måste själv ut-

verka berörda markägares samtycke till ledningsdragningen. Kommunen ut-

för och bekostar anslutningen till kommunal ledning.  
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BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     171/21      

 

138 § ANHÅLLAN OM VATTENANSLUTNING, FASTIGHETEN 

SOLUDDEN RNR 29:1 I PRESTGÅRDEN 

 

KST § 138/23.8.2021: 

Agneta Welin anhåller om att få ansluta ett befintligt fritidshus på fastighet-

en Soludden RNr 29:1 (fastighetsbeteckning 170-422-29-1) i Prestgården 

by till kommunens vattenverk. Anhållan, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga A – KST § 138 

 

Enligt kommunfullmäktiges delegeringsbeslut av 8.12.2020 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 cirka 760 meter från kommunal stamledning på fas-

tigheten KLO RNr 4:26. Den är således utanför vattenverkets verksamhets-

område, som sträcker sig till 300 meter från befintlig stamledning enligt de 

allmänna anslutningsbestämmelserna. 

 

Enligt 49 § förvaltningsstadgan av 8.12.2020 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 Agneta Welin anhållan om att 

ansluta ett befintligt fritidshus på fastigheten Soludden RNr 29:1 i Prestgår-

den till kommunens vattenverk. Förbindelsepunkt anvisas vid befintlig 

stamledning på fastigheten KLO RNr 4:26, varifrån sökanden får anlägga 

och bekosta serviceledning till sin byggnad. Sökanden måste själv utverka 

berörda markägares samtycke till ledningsdragningen. Kommunen utför 

och bekostar anslutningen till kommunal ledning.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunens allmänna anslut-

ningsbestämmelser och vattentaxa att bevilja Agneta Welin anhållan om att 

ansluta ett befintligt fritidshus på fastigheten Soludden RNr 29:1 i Prestgår-

den till kommunens vattenverk. Förbindelsepunkt anvisas vid befintlig 

stamledning på fastigheten KLO RNr 4:26, varifrån sökanden får anlägga 

och bekosta serviceledning till sin byggnad. Sökanden måste själv utverka 

berörda markägares samtycke till ledningsdragningen. Kommunen utför 

och bekostar anslutningen till kommunal ledning.  
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BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     341/20      

 

139 § UPPLÖSNING AV CANCER- OCH LUNGSKADEFONDEN I 

JOMALA KOMMUN 

 

KST § 143/17.8.2020: 

Cancer- och lungskadefonden i Jomala kommun instiftades 24.1.1950. Nu-

varande stadga antogs av kommunfullmäktige 6.5.1980. 

 

Enligt fondens stadga ska den förvaltas av socialnämnden i Jomala kom-

mun. Sedan nämndreformen har den förvaltats av socialförvaltningen utan 

att stadgan ändrats. 

 

1.1.2021 överförs socialtjänsten till Kommunernas socialtjänst k.f. och 

kommunen kommer inte längre ha någon allmän socialförvaltning. 

 

Fonden hade 31.12.2019 medel om 5 940,57 euro. 

 

Det finns tre alternativ: 

1. Fonden överförs till Kommunernas socialtjänst. 

2. Kommunstyrelsen förvaltar i framtiden fonden.  

3. Fonden upplöses. 

 

Eftersom fonden uttryckligen berör Jomala kommun så bör fonden om den 

överförs fortfarande användas för invånare i Jomala kommun. Förbundsdi-

rektör Katarina Dahlman vid Kommunernas socialtjänst har meddelat att 

hennes åsikt är att Kommunernas socialtjänst inte bör förvalta fonder som 

enbart är till för en medlemskommuns invånare. 

 

Enligt stadgan får med ett saldo på nuvarande nivå den fulla årliga avkast-

ningen användas för ändamålen i stadgarna. Även med en god avkastning 

skulle dock det årligen tillgängliga beloppet vara mycket litet och därför fö-

reslås att fonden upplöses. Enligt stadgarna kräver det två fullmäktigebeslut 

med 2/3 majoritet och med ett års mellanrum mellan besluten. Vid upplös-

ning ska fondens medel användas i enlighet med vad kommunfullmäktige 

beslutar. Förslagsvis beslutas att medlen fördelas i lika delar till Ålands 

cancerförening r.f. och Andning & Allergi Åland r.f. 

 

Gällande stadga, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 143 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Cancer- och lungs-

kadefonden ska upplösas och att medlen i lika delar ska tillfalla Ålands 

cancerförening r.f. och Andning & Allergi Åland r.f..  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 
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_______________ 

KFG § 49/25.8.2020: 

BESLUT:  

Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 

KST § 139/23.8.2021: 

Ett år har förflutit sedan kommunfullmäktiges beslut § 49/25.8.2020 varför 

ärendet på nytt bör föras till kommunfullmäktige för slutligt beslut.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Cancer- och lungs-

kadefonden slutligt ska upplösas och att medlen i lika delar ska tillfalla 

Ålands cancerförening r.f. och Andning & Allergi Åland r.f..  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     122/21      

 

140 § AVTAL MELLAN JOMALA KOMMUN OCH KOMMUNERNAS 

SOCIALTJÄNST KF VAD GÄLLER HEMSERVICE OCH ÖPPEN-

VÅRDSTJÄNSTER 

 

KST § 72/12.4.2021: 

Äldreomsorgschefens beredning: 

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

alvårdslagen, liksom övriga öppenvårdstjänster, i Kommunernas social-

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

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

KST:s ansvarsområde till den del dessa serviceformer beviljas utgående 

från annan lagstiftning än socialvårdslagen, närståendevårdarlagen eller fa-

miljevårdarlagen. 

 

För att kunna erbjuda hemvårds- och öppenvårdstjänster till klienter med 

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

Enligt avtalet ersätter KST kommunen till självkostnadspris för de tjänster 

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

av tjänster inom hemservice, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 72 

 

  Kommunens avgiftstaxa för tjänsterna, enligt kommunens beredning: 

 ./. Bilaga B – KST § 72  

 

KST fakturerar klienterna utgående från sin klientavgiftstaxa. 

 

Som beställare i avtalet ansvarar KST för att personuppgifter hanteras på 

korrekt sätt enligt förordningens bestämmelser. På vilket sätt personuppgif-

ter hanteras mellan parterna regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal, enligt 

bilaga: 

 ./. Bilaga C – KST § 72 

 

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

laga: 

 ./. Bilaga D – KST § 72   

    

Äldreomsorgschefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar ingå avtal med Kommunernas socialtjänst k.f. 

om tillhandahållande av hemservice och öppenvårdstjänster samt tillhö-

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

relsen beslutar vidare att kommundirektören befullmäktigas att skriva under 

avtalet å kommunens vägnar och att äldreomsorgschefen befullmäktigas att 

hantera avtalets verkställande. 
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Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar ingå avtal med Kommunernas socialtjänst k.f. 

om tillhandahållande av hemservice och öppenvårdstjänster samt tillhö-

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

relsen beslutar vidare att kommundirektören befullmäktigas att skriva under 

avtalet å kommunens vägnar och att äldreomsorgschefen befullmäktigas att 

hantera avtalets verkställande. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 140/23.8.2021: 

Äldreomsorgschefens beredning: 

Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) har återremitterat avtalet med upp-

maningen att se över kostnaderna i bilagan så att endast ett pris per service-

kategori ges. Enligt avtalet ersätter KST kommunen till självkostnadspris 

för de tjänster de köper, dock inga separata ersättningar för så kallad obe-

kväm arbetstid. 

 

Äldreomsorgschefen har tillsammans med ekonomichefen räknat fram ett 

medelpris för hemservicen inklusive ersättningarna för eventuell obekväm 

arbetstid i snitt per dygn.  

 

Uppdaterat avtal om köp av tjänster inom hemservice, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga E – KST § 140 

 

Uppdaterad avgiftstaxa för kommunens tjänster, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga F – KST § 140 

 

  Personuppgiftsbiträdesavtal, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga G – KST § 140 

 

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

  laga: 

 ./. Bilaga H – KST § 140 

 

Äldreomsorgschefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar ingå avtal med Kommunernas socialtjänst k.f. 

om tillhandahållande av hemservice och öppenvårdstjänster samt tillhö-

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

relsen beslutar vidare att kommundirektören befullmäktigas att slutligt ju-

stera och underteckna avtalet å kommunens vägnar och att äldre-

omsorgschefen befullmäktigas att hantera avtalets verkställande. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar ingå avtal med Kommunernas socialtjänst k.f. 

om tillhandahållande av hemservice och öppenvårdstjänster samt tillhö-

rande personuppgiftsbiträdesavtal i enlighet med bilagor A-D. Kommunsty-
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relsen beslutar vidare att kommundirektören befullmäktigas att slutligt ju-

stera och underteckna avtalet å kommunens vägnar och att äldre-

omsorgschefen befullmäktigas att hantera avtalets verkställande. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     216/21      

 

141 § ARRENDEAVTAL MED JOMALA FÖRSAMLING 

 

KST § 141/23.8.2021: 

Fritidschefens beredning:  

Fritidschefen har noterat att kommunen saknar ett arrendeavtal för markom-

rådet där skid- och motionsbanan finns. Fritidsförvaltningen har därför varit 

i kontakt med kyrkoherde Stefan Äng vid Jomala församling angående 

kommunens skid- och motionsbana och området på församlingens mark ös-

ter om Vikingahallen för att få till ett legoavtal för hela friluftsområdet. 

Området finns på församlingens mark på fastigheterna Jettböle Rnr 1:2, 

Jomala kommun (fastighetsbeteckning: 170-414-1-2) och Prästgården Rnr 

1:9, Jomala kommun (fastighetsbeteckning 170-422-1-9). 

 

Fritidschefen och Stefan Äng har i samråd gjort upp ett förslag till ett arren-

deavtal. Utkast till arrendeavtal samt kartskiss för arrendeområdet, enligt bi-

laga: 

 ./. Bilaga A – KST § 141 

 

Arrendetiden föreslås bli fem år med möjlighet till förlängning om ytterli-

gare fem år. Arrendeavgiften föreslås vara 1 000 euro/år. Arrendeavgiften 

ryms inom fritidsförvaltningens budget. Jomala församlings kyrkoråd har 

godkänt utkastet till arrendeavtal den 17 juni 2021 med tillägget att kyrko-

rådet uppmanar kommunens fritidsförvaltning att göra det möjligt för fot-

gängare att nyttja skid- och motionsbanan även under vinterhalvåret. 

 

Fritidsförvaltningen anser att ett arrendeavtal för det aktuella området på ett 

bra sätt reglerar nuvarande verksamhet på området och att det finns utveckl-

ingsmöjligheter på området för utökad friluftsverksamhet. 

 

Fritidschefen förordar:  

Att kommunstyrelsen godkänner avtalsutkastet enligt bilaga A. Kommun-

styrelsen befullmäktigar kommundirektören att slutligt justera och under-

teckna avtalet. Arrendeavgiften ryms inom fritidsförvaltningens budget. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner avtalsutkastet enligt bilaga A. Kommunsty-

relsen befullmäktigar kommundirektören att slutligt justera och underteckna 

avtalet. Arrendeavgiften ska hanteras inom ramen för fritidsförvaltningens 

budget. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     167/21      

 

142 § REVIDERING AV JORDFÖRVÄRVSLAGSTIFTNINGEN, UTLÅ-

TANDE 

 

KST § 142/23.8.2021: 

Landskapsregeringen inkom 21.5.2021 med brev innehållande preliminära 

förslag på ändringar av landskapslag om jordförvärvsrätt och jordförvärvs-

tillstånd (ÅFS 2003:68) samt frågor i anslutning till detta. Ursprungligen 

var svarstiden satt till 16.8 men svarstiden har förlängts till 1.9.2021. Land-

skapsregeringens brev har delgivits kommunstyrelsen på kommunstyrelsens 

intranät 18.8.2021. 

 

Brevet är inte en formell remiss utan en första möjlighet för kommunerna 

att inkomma med synpunkter utifrån en beskrivning av lagstiftningsläget 

samt preliminära förslag på ändringar.  

 

När Åland inträdde i EU antogs det till Finlands anslutningsfördrag ett sär-

skilt så kallat Ålandsprotokoll som bilaga. I detta tillåts vissa avvikelser för 

Åland, bland annat gällande jordförvärvsrätt. Dessa inskränkningar i för-

dragsrättigheterna får dock inte ytterligare utökas, utan endast kvarstå på 

samma nivå som 1994. Detta utgör en såkallad stand-still-klausul som alltså 

innebär att de åländska begränsningarna inte ytterligare får utvidgas. Det 

har sedan dess också framkommit att om restriktionerna lättas anses de nya 

mer generösa restriktionerna vara ett nytt stand-still. Det betyder följaktli-

gen att varje gång lagstiftaren lättar på kraven har man tagit ett oåterkalle-

ligt steg. Vidare är även skriftliga principer och beslutspraxis en del av 

stand-still, vilket betyder att även lättnader i dessa är oåterkalleliga. 

 

Det som föreslås av landskapsregeringen i det här skedet är dels ett antal 

tekniska förändringar som att lyfta innehåll från förordning till lag och att 

definiera olika begrepp samt dels ett antal ändringar av annan karaktär. En 

sak som föreslås är att strandtomt belägen på planerat område skall gå att 

förvärva för personer utan hembygdsrätt. En annan är att bykärna föreslås 

definieras som innehållande en koncentrerad bebyggelse om 50-199 hus. 

Innan en sådan ändring antas bör lagstiftaren utreda hur många bykärnor vi 

har på Åland med en sådan definition. Kanske det hindrar inflyttning i 

många byar (med färre än 50 hus) som i högsta grad är levande? Vidare fö-

reslås att landskapsregeringen skall bli ensam tillsynsmyndighet men att 

kommunerna åläggs ett ansvar att meddela brott mot jordförvärvsreglerna 

till landskapsregeringen. Det står att kommunernas byggnadsnämnd borde 

vara ansvarig för denna tillsyn och att ordet ”kommunstyrelsen” därför ska 

bytas mot ”kommunen” i lagtexten. Här vore det bättre att skriva bygg-

nämnden om det är den som avses. Det framgår heller inte om landskapsre-

geringen avser fortsätta förfarandet med att inhämta kommunens utlåtande 

vid jordförvärvsansökningar. 
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Avslutningsvis finns sex frågor till kommunerna vilka besvaras nedan: 

 

1. Har kommunen några allmänna synpunkter på att jordförvärvslagstift-

ningen ses över? 

Svar: Jomala kommun har inget att invända mot att lagstiftningen förbätt-

ras.  

 

2. Vilken problematik anser kommunen att finns med den nuvarande lag-

stiftningen? 

Svar: Nuvarande tillämpning är svår att förstå för potentiella inflyttare. 

Både innehållet i lagen och information kring tillämpningen kan förbättras. 

Processen kring ansökan samt definitionen av relevanta begrepp är också 

otydlig. 

 

3. Svarar målsättningarna i kap. 3 mot den problembild som kommunen 

identifierat? 

Svar: Ja. 

 

4. Synpunkter på exemplen till förslag till ändringar (4 kap.)? 

Svar: Att strandtomter på planerat område skall vara undantagna har disku-

terats politiskt och om det inte redan är genomfört i praxis och därmed oå-

terkalleligt bör saken noga övervägas eftersom det kan påverka priserna och 

försvåra för ålänningar att köpa attraktiv mark. 

Den föreslagna definitionen av bykärna bör ses över. Om det krävs bebyg-

gelse med minst 50 byggnader riskerar det att hämma utveckling i mindre 

byar. Landskapsregeringen bör se över hur många byar som faller inom de-

finitionen och hur många som inte gör det och hitta en definition som inte 

definierar bort alltför många potentiella inflyttningsställen. 

Gällande kommunens roll i tillsynen, att bevaka att inga jordförvärv bryter 

mot reglerna, så vore det bättre att i lagtexten skriva in just byggnämnden 

om det är det som är lagstiftarens vilja än att bara generellt skriva ”kommu-

nen”. 

 

5. En lång fråga som inte återges i sin helhet men som i korthet gäller hur 

kommunen ser på att kravet på styrelseledamöter minskas från 2/3 till 

minst 1 person. 

Svar: Denna lättnad är redan genomförd gällande näringsrätt genom land-

skapsregeringens beslut 18.2.2021 (ÅLR 2021/1386) då principerna för be-

viljande av näringsrätt ändrades på just detta sätt. I ljuset av det är det rim-

ligt att ändra jordförvärvskravet på samma sätt. 

 

6. Övriga synpunkter? 

Svar: Det framgår inte om och hur landskapsregeringen avser fortsätta in-

volvera kommunerna i ansökningsprocessen kring jordförvärv. Jomala 

kommun ser det inte som nödvändigt att fortsatt tillfrågas vid varje ansökan 

eftersom juridisk prövning ändå görs av landskapsregeringen och att arbetet 

med att ge utlåtande är en administrativ börda för kommunen. 
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Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar ge beredningen ovan som svar till landskapsre-

geringen. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     203/21      

 

143 § LAGFÖRSLAG OM NÄRINGSRÄTT OCH -TILLSTÅND, UTLÅ-

TANDE 

 

KST § 143/23.8.2021: 

Landskapsregeringen inkom 18.6.2021 med förslag till lag om näringsrätt 

och näringstillstånd över vilket kommunen ges möjlighet att senast 1.9 in-

komma med synpunkter. Landskapsregeringens förslag har delgivits kom-

munstyrelsen på kommunstyrelsens intranät 18.8.2021. 

 

Lagförslaget innebär att nuvarande lagstiftning gällande näring på Åland er-

sätts med ny lagstiftning. Lagen skall antas enligt kvalificerad ordning i en-

lighet med 35 § lagtingsordningen eftersom den är lagstiftning av konstitut-

ionell karaktär. 

 

När Åland inträdde i EU antogs till Finlands anslutningsfördrag ett särskilt 

s.k. Ålandsprotokoll som bilaga. I detta tillåts vissa avvikelser för Åland, 

bland annat gällande näringsrätt. Dessa inskränkningar i fördragsrättighet-

erna får dock inte ytterligare utökas utan endast vara kvar på samma nivå 

som 1994.  

Detta utgör vad som kallas en stand-still-klausul som alltså innebär att be-

gränsningarna inte får utvidgas ytterligare. Det har sedan dess också fram-

kommit att om restriktionerna lättas anses de nya mer generösa restriktion-

erna vara ett nytt stand-still. Det betyder följaktligen att varje gång lagstifta-

ren lättar på kraven har man tagit ett oåterkalleligt steg. Vidare är även 

skriftliga principer och beslutspraxis en del av stand-still, vilket betyder att 

även lättnader i dessa är oåterkalleliga. 

 

Den föreslagna lagen har ett stort antal förbättringar mot nuvarande lag-

stiftning: 

- Första kapitlet anger tydligt syfte, tillämpningsområde och definitioner av 

relevanta begrepp. Här kan särskilt nämnas att det förtydligas att syftet 

är nationalitets- och språkskydd, inte att skydda Åland mot konkurrens. 

- Andra kapitlet förtydligar vad språkkravet innebär men också att det inte 

innebär att andra språk än svenska är förbjudna som komplement till 

svenska. Det framgår också att om det finns näringsrätt på Åland får 

man ändå verka på annat språk till den del man riktar sig till en icke-

åländsk marknad (till exempel kan ett företag arbeta med att sälja sina 

produkter både på Åland och i annat land). 

- Tredje kapitlet anger under vilka förutsättningar man har jordförvärvsrätt 

enligt lag.  

- Fjärde kapitlet behandlar näringstillstånd. Här anges nu processen för till-

stånd tydligt i lag och mycket av det som tidigare varit praxis och skrift-

liga principer vid beslut om näringsrätt lyfts in i lagen. En sentida för-

ändring av landskapsregeringens skriftliga principer för beslut om nä-

ringsrätt är att landskapsregeringen inte längre krävt att mer än en per-

son i en bolagsstyrelse ska ha hembygdsrätt och denna skrivs nu in i lag.  
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- Femte kapitlet handlar om tillsyn och påföljder, vilket är något som i prin-

cip saknas i nu gällande lagstiftning. Nu lagstadgas också till exempel 

möjligheten att återkalla ett näringstillstånd. Observera att en ändring av 

påföljderna eller omständigheterna kring tillsyn inte anses bryta mot 

stand-still-klausulen eftersom det inte inskränker själva villkoren för nä-

ringsrätt. 

- Slutligen handlar det sjätte kapitlet om ikraftträdande, övergångsbestäm-

melser samt att lagen endast får ändras på sätt som anges i 35 § lag-

tingsordningen. 

 

Det är bra att lagen tydliggör en rad tidigare oreglerade saker. Det är också 

bra att det förtydligas att det handlar om språk- och nationalitetsskydd. La-

gen lättar inte på befintliga krav på näringsidkare, men skärper heller inte 

kraven för att få näringstillstånd. Däremot förtydligar den tillståndsförfa-

randet, vad villkoren innebär och under vilka omständigheter man kan för-

lora rätten att utöva näring. Lagen kan antas ge ett bättre språk- och nation-

alitetsskydd än nuvarande lagstiftning och alltså vara till gagn för ålänning-

arna. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar meddela landskapsregeringen att Jomala kom-

mun inte har något att invända mot den föreslagna lagstiftningen. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     217/21      

 

144 § LAGFÖRSLAG OM ANPASSAD KOMMUNAL AVFALLSHANTE-

RING, UTLÅTANDE 

 

KST § 144/23.8.2021: 

Landskapsregeringen har 2.7.2021 inkommit med begäran om utlåtande 

över lagförslag om anpassad kommunal avfallshantering. Kommunen har 

till 10.9.2021 på sig att inkomma med utlåtande. Förfrågan och lagförslaget 

har delgivits kommunstyrelsen på kommunstyrelsens intranät 18.8.2021. 

 

Finlands avfallslag gäller på Åland genom landskapslag om tillämpning av 

rikets avfallslag (ÅFS 2018:83). Landskapsregeringen föreslår nu ett antal 

ändringar i denna lag så att ytterligare avvikelser ska göras från Finlands 

avfallslag. 

 

Ändringarna är i huvudsak dessa: 

- En kommun ska kunna besluta att fastighetsvis hämtning av avfall inte ska 

ordnas utanför tätort. Tätort definieras som område som markerats med 

trafikmärke för tätort. 

- En kommun får besluta, för alla avfallstyper, att fastighetsinnehavaren 

själv avtalar med avfallstransportör. 

- Åländska kommuner behöver inte ha en avfallsplan men avfallsföreskrif-

ter. 

 

Först kan konstateras att det är positivt att det föreslås att kommunen själv 

får besluta hur avfallshantering bäst ordnas. Både att kommunen får un-

danta icke tätort från fastighetsvis hämtning och att kommunen kan besluta 

att fastighetsägare själva får välja transportör är positivt. Lagen innehåller 

dessutom krav på att denna lösning ska väljas endast om målen för återvin-

ning och återanvändning uppfylls. Det är också positivt att kommunerna av-

lyfts kravet på avfallsplan. I och med att avfallsföreskrifter ska finnas så 

uppfylls behovet av att konkret beskriva avfallssystemet i kommunen. 

 

Det finns dock en omständighet som är värd att belysa och en ändring att 

föreslå. Tätort föreslås definieras som ”område som angetts med vägmärket 

för tätort”. Enligt 65 § vägtrafiklagen för landskapet Åland (ÅFS 1983:27) 

beslutar kommunen om användning av vägmärke som anger tätort. Förvisso 

ska kommunen höra landskapsregeringen men trots det uppstår en märklig 

situation om kommunen genom att sätta upp eller ta ner ett vägmärke kan 

avgöra om fastighetsvis hämtning ska krävas eller ej. Man kan tänka sig att 

ett bostadsområde har behov av tätortstrafikregler utan att det finns ett be-

hov av fastighetsvis hämtning och vice versa. Tätortsmärket innebär också 

generellt eldningsförbud vilket kan vara motiverat utan att fastighetsvis av-

fallshämtning är motiverat. Det vore bättre om skrivningen om ”utanför 

tätort” helt togs bort ur lagen så att det blev upp till kommunen att avgöra 

var det ska finnas fastighetsvis hämtning. 
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Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att avge utlåtande enligt beredningen ovan över 

lagförslag om anpassad kommunal avfallshantering. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     206/21      

 

145 § LAGSTIFTNINGSPROMEMORIA OM KOMMUNER MED SYN-

NERLIGEN ANSTRÄNGD EKONOMI, UTLÅTANDE 

 

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. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     235/21      

 

146 § ÄNDRING I KONCERNDIREKTIV 

 

KST § 146/23.8.2021: 

Det har vid upprepade tillfällen hänt att en eller flera av kommunens repre-

sentanter i kommunalförbund och bolag inte kunnat deltaga i de beslutande 

organens möten. Vid några tillfällen har ingen av de utsedda kunnat deltaga.  

 

Gällande bolag där kommunen inte är majoritetsägare utser kommunstyrel-

sen representant till bolagsstämman och har då kunnat lösa problemet ge-

nom att utse en temporär ersättare, men för kommunalförbund gäller enligt 

Jomala kommuns koncerndirektiv att det är kommunfullmäktige som ska 

utse ledamöter och ersättare. Detta ledde senast till att ingen representant 

för Jomala kommun närvarade på Kommunernas socialtjänst k.f.:s stämma. 

 

För att undvika att liknande uppstår i framtiden och för att effektivisera 

styrningen av kommunalförbunden föreslås därför att kommunens koncern-

direktiv ändras så att det är kommunstyrelsen som utser alla ledamöter och 

ersättare i bolag och kommunalförbund. Eftersom kommunstyrelsen sitter 

på kommunfullmäktiges förtroende uppstår inget demokratiskt underskott. 

Förhandlingar mellan partierna om representation kan ske som tidigare men 

nu får kommunstyrelsen möjlighet att utse temporära ersättare. 

 

Förslag på ändring av koncerndirektiv, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 146 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Jomala kommuns 

koncerndirektiv ändras i enlighet med bilaga A. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     236/21      

 

147 § UTSKOTT ÅLANDS MILJÖSERVICE K.F. 

 

KST § 147/23.8.2021: 

Ålands miljöservice k.f.:s (MISE) förbundsstämma 17.6.2021 beslutade 

utse ett utskott för att ta fram förslag på ny förvaltningsstadga och organi-

sationsschema för förbundet. Utskottet ska bestå av MISE:s styrelseordfö-

rande och vice ordförande samt en representant vardera från Hammarland, 

Jomala och Mariehamn som vardera kommun utser internt. Jomala kom-

mun skall enligt stämmans beslut vara sammankallare av utskottets första 

möte. 

 

Protokollsutdrag, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 147 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen utser lämplig person att representera Jomala kommun i 

utskottet. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen utser kommundirektör Christian Dreyer till att represen-

tera Jomala kommun i utskottet. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     425/19      

 

148 § UTVÄRDERING AV UNGDOMSGÅRD I FRIDEBORG 

 

KST § 148/23.8.2021: 

Fritidschefens beredning:  

Fritidschefen har utvärderat försöket med en kommunalt anställd timresurs 

som ungdomsledare vid Frideborg i samarbete med Hembygdens vänner r.f. 

under tiden 2.9.2020 – 12.5.2021. 

 

Ungdomsgården vid Frideborg har haft en jämn ström av ungdomar i åk 4-6 

varje onsdag kl. 18.00-20.30, förutom fem onsdagar under coronauppehållet 

i februari-mars. Statistiken visar att cirka 16 ungdomar i snitt varit på Fri-

deborg, vilket är en mycket bra siffra. Dessutom är fördelningen mellan kö-

nen ganska nära 50-50 %. 

 

Fritidschefen besökte Frideborg i maj 2021 och träffade både ungdomsleda-

ren och några styrelsemedlemmar i Hembygdens vänner r.f. 

 

Ungdomarna har liknande verksamhet som ungdomarna vid ungdomsgår-

den i Vikingaåsen, allt från film, pyssel, bakning och uteaktiviteter. Ung-

domarna kommer framförallt från Vestansunda, Södersunda, Gottby, 

Kungsö och Möckelö.  

 

Kostnaden för verksamheten har varit 130 euro/månad för lön till den ti-

manställda ungdomsledaren, medan Hembygdens vänner r.f. ställt upp med 

två föräldrar per kväll. Den totala kostnaden för försöksperioden uppgår till 

3 640 euro för 28 tillfällen. 

 

På basen av statistiken, samtal med både ungdomsledaren och styrelsemed-

lemmar i föreningen samt några ungdomar på plats kan fritidschefen kon-

statera att verksamheten fyller en viktig funktion för västra Jomala. 

 

Statistik från hela försöksperioden, enligt bilaga. 

 ./. Bilaga A – KST § 148 

 

Fritidschefen förordar:  

Att kommunstyrelsen tar beslut om att fortsätta med ungdomsgård i Fride-

borg från 1 september 2021 och under hela 2022. 

 

Det betyder cirka 520 euro för 2021, vilket ryms inom befintlig budget, och 

4 420 euro för hela 2022. Medel för detta bör budgeteras för 2022. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen ser positivt på ambitionen att ha ungdomsverksamhet i 

västra Jomala och beslutar fortsätta projektet under 2021. 

Beslut om huruvida verksamheten ska fortsätta under 2022 tas i samband 

med budget- och verksamhetsplan för 2022 där målet för fritidsförvaltning-
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en skall vara att hålla den av kommunstyrelsen givna budgetramen.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     237/21      

 

149 § BARNOMSORGSAVGIFTERNA FRÅN OCH MED 1.1.2022 

 

KST § 149/23.8.2021: 

Enligt landskapslagen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020:32) ska 

kommunen senast tre månader före en ändring av avgifterna införs meddela 

vårdnadshavarna om ändringar, det vill säga senast den 30 september 2021. 

 

Kommunen har i nuläget tre olika avgiftskategorier; 60 % (upp till 25 tim-

mar/vecka), 80 % (25-35 timmar/vecka) och 100 % (över 35 tim-

mar/vecka). Förundervisningen är, enligt gällande lagstiftning, avgiftsfri 

sedan 1.1.2021. 

 

Förslag till barnomsorgsavgifter från och med 1.1.2022, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 149 

 

Utbildningschefen förordar: 

Att barnomsorgsavgifterna från och med 1.1.2022 för kommunens daghem 

och familjedaghem förblir oförändrade och fastställs enligt bilaga A. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att barnom-

sorgsavgifter för kommunens daghem, gruppfamiljedaghem och familje-

daghem från och med 1.1.2022 fastställs enligt bilaga A. 

 

BESLUT:  

Kommundirektörens förslag godkänns.  

______________ 
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Dnr: DIARIET     238/21      

 

150 § FRITIDSHEMSAVGIFTERNA FR.O.M. 1.1.2022 

 

KST § 150/23.8.2021: 

Enligt landskapslagen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020:32) del II 

5 kap. 22 § 3 mom. ska kommunen senast tre månader före en ändring av 

avgifterna införs meddela vårdnadshavarna om ändringar, det vill säga sen-

ast den 30 september 2021. 

 

I samband med att en justering av kommunens fritidshemssavgift gjordes 

1.1.2018 så justerades även den icke lagstadgade syskonrabatten. Inga för-

ändringar föreslås vad gäller fritidshemsavgifterna inför 2022. Förslag till 

ny fritidshemsavgift fr.o.m. 1.1.2022, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 150 

 

Utbildningschefen förordar: 

Att fritidshemsavgifterna från och med 1.1.2022 för kommunens fritidshem 

samt fritidshemmet Ugglan i Mariehamns stad fastställs enligt bilaga A. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att fritids-

hemsavgifterna från och med 1.1.2022 för kommunens fritidshem samt fri-

tidshemmet Ugglan i Mariehamns stad fastställs enligt bilaga A. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     239/21      

 

151 § ERSÄTTNING FÖR PRIVAT SAMHÄLLSSTÖDD BARNOMSORG 

2021 

 

KST § 151/23.8.2021: 

Enligt 6 kap. 36 § landskapslagen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 

2020:32) beräknas ersättningsandelen för privat samhällsstödd barnomsorg 

utgående från kommunens senast fastställda bokslut enligt följande: 

Ersättningsandelen för heltidsomsorg för barn över tre år men under skolål-

dern är 90 procent av nettodriftskostnaderna för motsvarande kommunala 

verksamhet. För barn under tre år är denna ersättningsandel 175 procent av 

ersättningsandelen för barn över tre år. Ersättningsandelen för halvtids-

omsorg är 60 procent av ersättningsandelen för heltidsomsorg. 

 

Ersättningsandelen för daghem för 2021 utgör, enligt nettodriftskostnaderna 

vid Gottby daghem för 2020, 800,09 euro/månad för barn över tre år i hel-

tidsomsorg, 1 400,16 euro/månad för barn under tre år i heltidsomsorg, 

480,05 euro/månad för barn över tre år i halvtidsomsorg och 840,10 

euro/månad för barn under tre år i halvtidsomsorg. Uträkningar, enligt bi-

laga:  

 ./. Bilaga A – KST § 151 

 

Utbildningschefen förordar: 

Att ersättningsandel för privat samhällsstödd barnomsorg på daghem för 

2021 erläggs enligt följande för barn med hemort i Jomala utgående från 

barnens månadsnärvaro som rapporteras till barnomsorgsledaren: 

 

Barn under tre år i heltidsomsorg: 1 400,16 euro/månad 

Barn under tre år i halvtidsomsorg: 840,10 euro/månad 

Barn över tre år i heltidsomsorg: 800,09 euro/månad 

Barn över tre år i halvtidsomsorg: 480,05 euro/månad 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att ersättningsandel för enskild barnomsorg på 

daghem för 2021 erläggs enligt följande för barn med hemort i Jomala 

kommun utgående från barnens månadsnärvaro som rapporteras till barn-

omsorgsledaren: 

 

Barn under tre år i heltidsomsorg: 1 400,16 euro/månad 

Barn under tre år i halvtidsomsorg: 840,10 euro/månad 

Barn över tre år i heltidsomsorg: 800,09 euro/månad 

Barn över tre år i halvtidsomsorg: 480,05 euro/månad 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     240/21      

 

152 § SKOLORNAS ARBETSPLANER FÖR LÄSÅRET 2021-2022 

 

KST § 152/23.8.2021:  

Enligt landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och 

grundskola (ÅFS 2020:52) del III 3 kap. 12 § föreskrivs att varje grund-

skola ska göra en arbetsplan för läsåret som baserar sig på läroplanen. I ar-

betsplanen ska det finnas bestämmelser om skolans verksamhet under läså-

ret. Arbetsplanen ska godkännas av kommunen och skickas till landskaps-

regeringen för kännedom. Landskapsregeringen har utfärdat en mall för 

framtagandet av arbetsplanen. De framtagna förslagen till arbetsplaner upp-

fyller de krav på arbetsplanens innehåll som fastställts av Ålands Land-

skapsregering.  

 

Förslag till arbetsplan för Södersunda skola 2021-2022, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 152 

 

Förslag till arbetsplan för Vikingaåsens skola 2021-2022, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 152 

 

Utbildningschefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna lågstadieskolornas arbetsplaner för 

läsåret 2021-2022 enligt Bilaga A och Bilaga B och översänder dem till 

Ålands landskapsregering för kännedom. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna lågstadieskolornas arbetsplaner för 

läsåret 2021-2022 enligt bilaga A och bilaga B och översänder dem till 

Ålands landskapsregering för kännedom. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     241/21      

 

153 § DAGHEMMENS ARBETSPLANER FÖR VERKSAMHETSÅRET 

2021-2022 

 

KST § 153/23.8.2021: 

Enligt landskapslagen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020:32) del II 

kap. 1 § 2 ska varje daghem göra upp en arbetsplan som beskriver hur verk-

samheten ska genomföras. Arbetsplanen ska godkännas av kommunen och 

vårdnadshavarna ska informeras om innehållet i arbetsplanen. 

 

Den nya läroplanen för barnomsorgen, som skulle ha börjat gälla från och 

med augusti 2021, är försenad och beräknas träda ikraft från 1.8.2022. Dag-

hemmens arbetsplaner för verksamhetsåret 2021-2022 grundar sig därför 

fortsättningsvis på de av Ålands landskapsregering fastställda ”Grunderna 

för förundervisningen för barnomsorgen i landskapet Åland” från 2013, 

dock med beaktande av nu gällande lagstiftning.  

Landskapsregeringens brev 121 U2, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 153 

 

Förslag till arbetsplaner för kommunens daghem, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B-G – KST § 153 

 

Förändringar i arbetsplanerna framgår som gulmarkeringar. 

 

Barnomsorgens barnhälsoplan och säkerhetsplan är bilagor till arbetspla-

nen. Landskapsregeringen har gett ut anvisningar för uppgörande av barn- 

och elevhälsa i barnomsorg och grundskola. I anvisningarna ingår en mall 

för hur planen ska utformas. Säkerhetsplanen är inte ny, men har uppdate-

rats enligt gällande lagstiftning. 

 ./. Bilaga H – KST § 153 

 ./. Bilaga I – KST § 153 

 

Utbildningschefen förordar: 

Att kommunstyrelsen godkänner daghemmens arbetsplaner för verksam-

hetsåret 2021-2022 enligt Bilaga B. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner daghemmens arbetsplaner för verksamhetså-

ret 2021-2022 enligt bilaga B-I. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     242/21      

 

154 § SKOLORNAS IKT-PLANER 2021-2022 

 

KST § 154/23.8.2021: 

Utbildningschefens beredning:  

En årlig IKT-plan (informations- och kommunikationsteknik) ska uppgöras 

och bifogas skolornas arbetsplaner. Södersunda och Vikingaåsens skola är 

uppkopplade till det gemensamma skoldatanätet som administreras av 

Södra Ålands Högstadiedistrikt k.f. De inlämnade förslagen till IKT-planer 

har klara målsättningar som är i överensstämmelse med distriktets IKT-

strategi och som på ett konkret sätt beskriver vad skolorna ämnar satsa på 

under de kommande två läsåren. IKT-planerna utgår i första hand ifrån att 

inköp görs inom ramen för de upphandlingar Åda Ab genomfört. 

 

IKT-plan för Södersunda skola, enligt bilaga: 

 ./.  Bilaga A – KST § 154 

 

IKT-plan för Vikingaåsens skola, enligt bilaga: 

 ./.  Bilaga B – KST § 154 

 

I skolornas anskaffningsplaner finns förslag på inköp av IKT-utrustning. 

IKT-planen är inte bindande men ger en vägledning om vart skolan är på 

väg och vilka inköp som är att vänta. Anskaffningsplanerna är för 2022-

2024 och håller sig inom kommunens antagna verksamhets- och ekonomi-

plan 2022-2023. Kostnaderna i anskaffningsplanerna utgår från prisuppgif-

ter per enhet genom avrop från Åda Ab. Enligt anskaffningsplanerna ser 

kostnaden för investeringar i datorer och surfplattor ut att öka inledningsvis 

under planperioden. 

 

Utbildningschefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna lågstadieskolornas IKT-planer för 

läsåret 2021-2022 inklusive anskaffningsplaner för 2022-2024 enligt bilaga 

A och bilaga B. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar godkänna lågstadieskolornas IKT-planer för 

läsåret 2021-2022 inklusive anskaffningsplaner för 2022-2024 enligt bilaga 

A och bilaga B. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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155 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

Sammanträdet avslutas kl. 18.13. 

 

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: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 

150. 

 

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

110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet: 130, 137, 138, 140, 141, 147, 151, 152, 153, 154. 

 

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: 130, 137, 138, 140, 141, 147, 151, 152, 153, 154. 

 

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

beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes eller tre dagar efter att ett e-postmeddelande 

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

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

nens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla.  

 

Rättelseyrkandets innehåll 

 

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

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

det. 
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    Protokolljustering:    

KOMMUNALBESVÄR 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

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

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

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

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

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

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

 

Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 

1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 

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

3) beslutet annars strider mot lag. 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

AX-22 101 MARIEHAMN 

E-post: aland.fd@om.fi 

 

Paragrafer i protokollet: - 

 

Besvärstid är inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av 

beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes eller tre dagar efter att ett e-postmeddelande 

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

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

nens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla. 

 

Avgift 

 

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

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

 

 

mailto:aland.fd@om.fi
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    Protokolljustering:    

FÖRVALTNINGSBESVÄR 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

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

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

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

AX-22 101 MARIEHAMN 

E-post: aland.fd@om.fi 

 

Paragrafer i protokollet: - 

 

Besvärstid är inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju 

dagar efter dagen då brevet avsändes eller tre dagar efter att ett e-postmeddelande med beslutet 

skickades, om inte något annat påvisas. 

 

 Besvärsskrift 

 

I besvärsskriften ska uppges 

- det beslut i vilket ändring söks 

- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

- grunderna för att beslutet bör ändras 

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

själv 

-  ändringssökandens namn, postadress och kontaktuppgifter 

 

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som för hans eller hen-

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

 

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

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

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

 

Inlämnande av handlingarna 

 

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärs-

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

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

ut. 

 

Avgift 

 

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

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

 

mailto:aland.fd@om.fi

