
 JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Organ Sammanträdesdatum  Nr 

 Kommunfullmäktige 25.8.2020 5 

 

Sammanträdestid 

 

Sammanträdesplats 

25.8.2020kl.19:00 – 19:53 

 

Kommunkansliet  

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frånvarande 

 

 

 

 

Övriga närvarande 

 

Eriksson Anders, ordförande, 

Eriksson Tage, vice ordförande, 

Aller Kristian, 

Ekström Siv, 

Sjödahl, Pamela 

Cederström, Dick 

Holmberg Sarah, 

Karring André, 

Högman Gyrid, 

Janetzko René, 

Skogberg Ann, 

Jansson Dennis, 

Karlsson Mona, 

Kenttä Henri, 

Stenros Hedvig, 

Valve Linda, 

Valve Wille,  

 

Eriksson Roger 

Hambrudd Annika, 

Holmberg Jansson, Anette 

Jansson Harry, 

Karlström Fredrik, 

 

Dreyer Christian, kommundirektör, sekreterare, 

Listherby, Sandra, kommunstyrelsen 

Eriksson Peggy, kommunstyrelsen (till 19:45) 

Skogberg, Marie 

 

 

 

Paragrafer 

 

§§ 45-53 

 

 

 

Jomala den 25 augusti 2020 

 

 

Anders Eriksson      Christian Dreyer  

Protokoll- och bilagejustering 

 

Jomala den 25 augusti 2020 

 

 

Dennis Jansson Mona Karlsson 

Protokollet framlagt till påseende 

 

Kommunkansliet i Jomala den ___ augusti 2020 

 

Kommunsekreterare Emilia Josefsson  

Utdragets riktighet bestyrker 

 

 

Jomala       /      202_ 

 

 

    

 



J O M A L A   K O M M U N  Sida 1  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunfullmäktige 25.8.2020 kl. 19:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

Sammanträdestid 

 

Sammanträdesplats 

25.8.2020kl.19:00-19:53 

 

Kommunkansliet  

 

Ärenden: 

45 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE ................................................................................................ 2 

46 § ANMÄLNINGSÄRENDEN ........................................................................................................................... 3 

47 § LOJALITETSAVTAL KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST K.F. .............................................................. 4 

48 § FÖRSLAG TILL NYTT GRUNDAVTAL SÅHD K.F. ................................................................................. 6 

49 § UPPLÖSNING AV CANCER- OCH LUNGSKADEFONDEN I JOMALA KOMMUN ............................. 8 

50 § UTVIDGNING AV VATTENVERKETS VERKSAMHETSOMRÅDE I MÖCKELÖ, GREGERSÖ ...... 10 

51 § TAXA FÖR PLOGNING AV PRIVATA VÄGAR 2021 ............................................................................ 12 

52 § MOTION OM PUBLICERING AV FÖREDRAGNINGSLISTOR ............................................................. 13 

53 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE ....................................................................................................... 16 

 
 

 



J O M A L A   K O M M U N  Sida 2  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunfullmäktige 25.8.2020 kl. 19:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

45 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 

 
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
Sammanträdet inleds kl. 19.00. 

 
NAMNUPPROP 

Vid namnuppropet är 12 ordinarie ledamöter närvarande. Roger Eriksson, 

Annika Hambrudd, Harry Jansson, Fredrik Karlström och Annette Holm-

berg-Jansson har anmält förhinder. Roger Eriksson ersätts av Pamela Sjö-

dahl, Annika Hambrudd ersätts av Dick Cederström, Harry Jansson ersätts 

av Ann Skogberg, Fredrik Karlström ersätts av Henri Kenttä och Annette 

Holmberg-Jansson ersätts av André Karring. Sålunda är sammanlagt 17 le-

damöter närvarande vid uppropet. 

 
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunfullmäktige konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört. 

 
PROTOKOLLJUSTERING 

Till protokolljusterare utses Dennis Jansson och Mona Karlsson. 

 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan godkänns enhälligt oförändrad. 
_______________ 
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46 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

 Inga anmälningsärenden föreligger.  
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Dnr: DIARIET     296/20      

 

47 § LOJALITETSAVTAL KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST K.F. 

 

KST § 130/22.6.2020: 

Kommunernas socialtjänst k.f. beslutade på förbundsstyrelsen 31.3.2020 § 

52 att föreslå medlemskommunerna att godkänna lojalitetsavtal gällande 

verkställandet av uppgifterna som i och med landskapslag om en kommu-

nalt samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2) ankommer på kommunalförbun-

det. Förslag på lojalitetsavtal, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 130 

 

Avtalet innebär bl.a. följande: 

- Kommunerna förbinder sig att efter 30.6.2020 inte anställa personal för 

uppgifter som överförs till KST 

- Varje kommun ska se till att de som överförs inte har med sig någon inar-

betad mertid vid övergången 

- Kommunerna ska undvika att bevilja prövningsbara ledigheter efter 

1.1.2021 för den personal som kommer att föras över 

- För att underlätta övergången kan personal som överförs för tiden 

1.11.2020 -28.2.2021 utföra arbete både för KST och för primärkommunen 

- Inventarier ingår inte i överlåtelsen 

- Licens för Abilita Socialvård överlåts till KST 1.1.2021 

- Handlingar som behövs för pågående ärenden eller i övrigt för att KST ska 

kunna verka ska överföras 

- Klienter under 65 år med boendeservice ska efter övergången bo kvar i 

nuvarande boende och KST ersätter kommunen för detta genom särskilt av-

tal 

-  KST och medlemskommunerna ska tillsammans verka för att hemservice 

till barnfamiljer och personer under 65 ska skötas som tjänst som KST kö-

per av kommunerna 

- Kommunerna ska vidarebefordra alla ersättningar för integrationsar-

bete/flyktingmottagning till KST 

- Medlemskommunerna förbinder sig att inte fatta beslut som uppenbart 

försvårar KST:s övertagande av socialtjänsten från 1.1.2021 

 

Kommundirektörens förslag 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunen god-

känner lojalitetsavtalet och att kommundirektören befullmäktigas att å 

kommunens vägnar underteckna avtalet. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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KFG § 47/25.8.2020: 

Diskussion: 

Hedvig Stenros föreslår att kommunstyrelsens förslag godkänns med föl-

jande tillägg: Jomala fullmäktige vill även framföra en oro över de konse-

kvenser coronapandemin haft och har framöver för de medborgare som är 

socialt och ekonomiskt mest utsatta. Vi vill att KST ges tid och utrymme 

för att få en klar bild av ekonomin och konsekvenserna som denna reform 

inklusive de nya socialvårdslagarna för med sig, så att inbesparingar inte 

görs innan detta är klarlagt. Förslaget får understöd av Siv Ekström. 

 

BESLUT:  

Omröstning genomförs. 

Ordförande formulerar omröstningspropositionen så att ja innebär stöd för 

kommunstyrelsens förslag och nej understöd för Stenros förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar med 13-4 enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

 ./. Omröstningsprotokoll A – KFG § 47. 

 

Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     206/20      

 

48 § FÖRSLAG TILL NYTT GRUNDAVTAL SÅHD K.F. 

 

KST § 138/17.8.2020: 

Förbundsfullmäktige för SÅHD k.f. beslutade 28.5.2020 att godkänna för-

slag till nytt grundavtal och skicka det till medlemskommunerna för be-

handling. 

Förslag till nytt grundavtal SÅHD k.f., enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 138 

 

Förslaget innebär bl.a. att: 

- SÅHD ska tillhandahålla gemensamt kansli för medlemskommunerna 

- SÅHD övertar specialfritidsverksamheten från KST k.f. 

- SÅHD levererar barn- och elevvårdstjänster inom distriktet 

- SÅHD upprätthåller ett gemensamt datanätverk för skola och barnomsorg 

- SÅHD ansvarar för grundskoleutbildning för andra än läropliktiga 

- Två medlemskommuner måste stödja ett förslag i fullmäktige för att beslut 

ska fattas 

- Kostnaderna för KHS fördelas enligt elevantal från respektive kommun 

- Investeringar faktureras kommunerna i förhållande till elevantal eller ge-

nom lån eller för mindre investeringar med egna medel. 

 

Det är i grundavtalsförslaget inte stadgat hur kostnader för kanslifunktion, 

elevvård eller datanätverk ska fördelas. Gällande kanslifunktion bör fördel-

ningen ta i beaktande faktisk fördelning av arbetsbelastning, inte bara utgå 

från elevantal. 

 

Det är i grundavtalet inte taget hänsyn till att förbundet ska handha led-

ningsfunktion för barnomsorg från 1.1.2021. 

 

Tillvägagångssättet att debitera medlemskommunerna för investeringar är 

inte förenligt med god praxis. Om medlemskommun betalar investeringar 

ska medlemskommun också anses vara ägare till investeringen och i så fall 

ska medlemskommun, inte förbundet, föra upp investeringen i sin balans 

och aktivera avskrivningar. Det är heller inte bra att förbundet tar investe-

ringar med egna medel eftersom det ställer stora krav på förbundets kassa-

flödeskontroll för att inte hamna i likviditetsproblem.  
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Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att förslaget till 

grundavtal med hänvisning till ovanstående brister inte ska godkännas. 

 

Kommunstyrelsen uppmanar SÅHD:s styrelse att redan nu påbörja arbetet 

med att ta fram ett nytt förslag till grundavtal som beaktar ovan anförda 

synpunkter. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 48/25.8.2020: 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 

 

 

 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 8  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunfullmäktige 25.8.2020 kl. 19:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

Dnr: DIARIET     341/20      

 

49 § 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 
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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. 

_______________ 

KFG § 49/25.8.2020: 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     265/20      

 

50 § UTVIDGNING AV VATTENVERKETS VERKSAMHETSOMRÅDE I 

MÖCKELÖ, GREGERSÖ 

 

KST § 149/17.8.2020: 

Kirsti Karlström m.fl. i Möckelö anhåller om att få ansluta sig till vatten-

verket och att kommunen utvidgar vattenverkets verksamhetsområde att 

omfatta Gregersö, Möckelö. Anhållan, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A - KST § 149 

   

Byggnaden är belägen i slutet av Soluddsvägen på fastighet Gregersvik RNr 

1:13 ca 1 700 m från kommunal stamledning på fastigheten Hägnet RNr 

2:11 på Mörholm. Byggnaden är således utanför vattenverkets verksam-

hetsområde, som sträcker sig till 300 m från befintlig stamledning enligt de 

allmänna anslutningsbestämmelserna. 

 

Av kommunens principer för utvidgning av vattenverkets verksamhetsom-

råde, som antogs av kommunfullmäktige genom § 114/10.12.2013, framgår 

följande:    

 

1. Inom områden med fastställd byggnadsplan för bostadsändamål och för 

affärs-, lager- eller industriella ändamål ska verksamhetsområdet i allmän-

het omfatta samtliga kvartersområden inom planeområdet.  

2. Utvidgning av verksamhetsområdet för områden utan fastställd bygg-

nadsplan görs på basen av beslut i kommunfullmäktige.  

I allmänhet bör följande villkor kunna uppfyllas:  

a) Vattenledningarna betjänar fast bosättning eller företag som idkar näring.  

b) Kostnaden för utbyggnaden av vattenledningen, då eventuella landskaps-

bidrag beaktats, bör ej vara högre än tre gånger summan av de anslutnings-

avgifter utbyggnaden beräknas inbringa.  

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

räntestödslån.  

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

av verksamhetsområde trots att i punkterna 1 eller 2 nämnda förutsättningar 

inte är uppfyllda.  

 

Tidigare har Bo-Gillbert Eriksson, Jomala församling, Lars Osén och Mari-

ehamns stad  anhållit om och beviljats vattenanslutning i området. Dessa 

har år 2004 anlagt en gemensam ledning i dimension 63 mm från Mörholm 

till fastigheten KLO RNr 4:26. Då flera fastighetsägare ämnar ansluta sig 

till den gemensamt anlagda ledningen vore det lämpligast att kommunen 

övertog ledningen för att undvika onödig ledningsdragning i området. 

Trycket i ledningen vid KLO RNr 4:26 är tillräckligt för utvidgning till fri-

tidsfastigheter 
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Tekniska chefen förordar: 

Att kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att i enlighet 

med punkt A 3 i kommunens principer för utvidgning av vatten- och av-

loppsverkets verksamhetsområde utvidga verksamhetsområdet söderut från 

Mörholm till KLO RNr 4:26, en sträcka på ca 1 000 meter, förutsatt att nu-

varande ledningsägare överlåter ledningen till kommunen kostnadsfritt.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att i enlighet 

med punkt A 3 i kommunens principer för utvidgning av vatten- och av-

loppsverkets verksamhetsområde utvidga verksamhetsområdet söderut från 

Mörholm till KLO RNr 4:26, en sträcka på ca 1 000 meter, förutsatt att nu-

varande ledningsägare överlåter ledningen till kommunen kostnadsfritt. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 50/25.8.2020: 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     346/20      

 

51 § TAXA FÖR PLOGNING AV PRIVATA VÄGAR 2021 

 

KST § 150/17.8.2020: 

Plogningsavgiften föreslås hållas oförändrad. 

Avgiften baserar sig på vägsträckans längd enligt följande: 

 

0   - 100 m  78,35 euro 

101 - 200 m  85,89 euro 

201 - 500 m  93,31 euro  

över 500 m  130,71 euro 

 

Vägsträckans längd utgör avståndet från allmän väg till berörd fastighets 

vändplan. Såvida fråga är om enskild väg, som är gemensam för flera fas-

tigheter, debiteras dels en avgift av väglaget eller om väglag inte finns av 

den vägintressent som anmält om plogningen och dels en särskild avgift av 

varje fastighetsägare som önskar få sin egen infart plogad. I så fall är fas-

tighetsägarens avgift 22,49 euro. Förslag till taxa för plogning av privata 

vägar 2020-21, enligt bilaga: 

./. Bilaga A – KST § 150 

 

Avslutningsvis föreslås att kommunen fastställer taxan att gälla fr.o.m. den 

15 november 2020. 

 

Tekniska chefen förordar:  

Att kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att taxa för plogning 

av privata vägar för 2020-21 fastställs enligt Bilaga A och börjar gälla från 

och med den 15 november 2020. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att taxa för plogning av 

privata vägar för 2020-21 fastställs enligt Bilaga A och börjar gälla från och 

med den 15 november 2020. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 51/25.8.2020: 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     438/19      

 

52 § 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.  

_______________ 

KST § 132/22.6.2020: 

Utöver vad som framkommit i beredningen ovan kan konstateras att i för-

slag till ny offentlighetslag som är på remiss (behandlad av KST § 

109/8.6.2020)  

2 kap. 9 § 2 punkten blir protokoll offentliga då de justerats och enligt 2 

kap. 9 § 5 punkten blir ”annan hos myndigheten upprättad handling” offent-

lig ”då ärendet slutbehandlats hos myndigheten”. Således finns inte heller i 

förslaget till ny lagstiftning någon ändring i sak som innebär krav på offent-

liga beredningar eller beslutsförslag. 

 

I princip är det tämligen enkelt att tekniskt verkställa motionens önskan. 

Det finns redan lösning för att publicera kallelse och beredning i sin helhet 

på kommunens webbplats. Däremot skulle ett sådant förfarande kräva att 

man prövar innehållet utifrån lagens krav gällande skydd av personuppgif-

ter. Eftersom det rör sig om handlingar som inte enligt lagen är offentliga 

utan som kommunen väljer att offentliggöra så måste kommunen ur dem 

rensa personuppgifter. Exakt vilka konsekvenser det får för arbetsbelast-

ningen är oklart men det innebär åtminstone att det måste införas en rutin 

där beredningen gallras på känsliga uppgifter innan den offentliggörs (efter 

att ett protokoll justerats är det enligt lag offentligt och då är kraven på att 

skydda personuppgifter inte de samma). 

 

I sammanhanget kan också nämnas att endast en av sexton åländska kom-

muner offentliggör beredningar i samband med kallelser. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att motionen lämnas utan 

vidare åtgärder.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunfullmäktige 25.8.2020 kl. 19:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

 

Diskussion: 

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

relsen beslutar följa de förslag till förändring i förvaltningsstadgan som 

motionen föreslår med motiveringen att Jomala bör, pga sin storlek, vara en 

föregångare för politisk öppenhet och transparens.  

 

Vid omröstning mellan kommundirektörens förslag och Sandra Listherbys 

förslag röstade Peggy Eriksson, Tommy Nordberg, Marie Skogberg och 

Jörgen Strand för kommundirektörens förslag medan Carina Aaltonen och 

Sandra Listherby röstade för Sandra Listherbys förslag.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

 

Sandra Listherby reserverar sig mot beslutet. Listherby reserverar sig mot 

styrelsens beslut att lämna motionen om ökad öppenhet för kommuninvå-

narna, inlämnad 17092019 Bilaga A – KFG § 51, utan åtgärd. Vårt förslag 

att publicera föredragningslistor i sin helhet med beredningar för styrelser 

samt nämnder har inte fått understöd av en majoritet av styrelsen.  

 

Listherbys förslag vid styrelsens sammanträde 22062020 är att på basen av 

motionen göra en ändring i förvaltningsstadgan för att möjliggöra publice-

ring av beredningar inför sammanträden, vilket skulle ge ökad transparens 

för kommunens invånare. Det ger möjlighet till engagemang och delaktig-

het. Att publicera protokoll ger inte den möjligheten. Listherby och den Li-

berala gruppen i Jomala anser att vi bör göra mer än lagen föreskriver och 

möjliggöra detta för Jomala kommuns invånare och för den som uppbär ett 

intresse för dessa ärenden. Det handlar om demokrati och närdemokrati, 

något som torde vara självklart i vårt samhälle 2020. 

_______________ 

KFG § 52/25.8.2020: 

Diskussion: 

Pamela Sjödahl föreslår en återremiss till kommunstyrelsen i syfte att be-

reda ett förslag till ändringar i enlighet med motionens önskemål. Förslaget 

fick understöd av Linda Valve. 

 

BESLUT:  

Vid omröstning mellan fortsatt behandling och Pamela Sjödahls förslag om 

återremiss beslutar kommunfullmäktige med rösterna 13-4 om fortsatt be-

handling. 

./.  Omröstningsprotokoll A – KFG § 52. 

 

Inga andra förslag lämnas. Kommunfullmäktiges beslut är således att lämna 

motionen utan vidare åtgärder.  

_______________ 
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    Protokolljustering:    

53 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

Sammanträdet avslutas kl. 19:53. 
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    Protokolljustering:    

B E S V Ä R S A N V I S N I N G 

 
Över beslut som endast rör beredning eller verkställighet får besvär inte anföras. På dessa grun-

der får besvär i detta protokoll inte anföras beträffande paragrafer: 46, 49. 

 

 

KOMMUNALBESVÄR 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ett beslut får överklagas ge-

nom 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 

22101 MARIEHAMN 

 

Paragrafer i protokollet: 45, 47, 48, 50, 51, 52. 

 

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

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

fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt 

på kommunens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla. 

 

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag för landskapet Åland är 30 dagar och räknas 

från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den -. 
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    Protokolljustering:    

FÖRVALTNINGSBESVÄR 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

22101 MARIEHAMN 

 

Paragrafer i protokollet: - 

 

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

 Besvärsskrift 

 

I besvärsskiften ska uppges 

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslut 

- motiveringarna till att beslutet bör ändras 

 

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

Om endast den som författat besvärsskriften 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. 

 

 

 


