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221 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 

 

 
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
Sammanträdet inleds kl. 16.00. 

 
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat 

och beslutfört. 

 
PROTOKOLLJUSTERING 

Till protokolljusterare utses Peggy Eriksson och Roger Eriksson. 

 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan godkänns enhälligt oförändrad. 

_______________ 
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222 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

Till kommunstyrelsen har delgetts: 

1. Information och diskussion med Anders Ekström från Ålands Nä-

ringsliv och Linnéa Johansson och Stefan Fransman från Ålands 

landskapsregering.  

2. Tjänstemannabeslut fattade under perioden 1.7.2018–30.9.2018 

(kvartal 3): 

 Kommundirektör 

 Fritidschef 

 Biblioteks- och kulturchef 

 Teknisk chef 

 Socialförvaltning 

 Skolförvaltning 

3. Ålands landskapsregering har 12.10.2018 informerat om deras beslut 

om korrigering av basbeloppet för landskapsandelen för driften av 

grundskolorna för 2018.  

4. Ålands landskapsregering har 12.10.2018 informerat om deras beslut 

om basbelopp för landskapsandelen för driften av grundskolorna för 

2019. Basbeloppen för 2019 kalkyleras i enlighet med korrigeringen 

som gjorts för 2018.  

5. Barnomsorgschefen har 15.10.2018 informerat om läget inom barn-

omsorgen samt gjort en jämförelse mellan åren 2016-2018. Det kan 

konstateras att antalet ettåringar i barnomsorgen är större i år än un-

der åren 2016-2017.  

6. I enlighet med kommunstyrelsens beslut § 304/18.12.2017 ska en ut-

värdering av alternativ måltidsdryck i kommunens daghem och sko-

lor redogöras för kommunstyrelsen inför budget 2019. Barnom-

sorgschefen har 16.10.2018 lämnat in en utvärdering för daghem-

men.  

7. Abilita Ab, kommunens leverantör av ekonomisystem, har 

19.10.2018 meddelat att den nya ekonomiska rapporteringen för 

kommuner kommer att förverkligas i Unit4 Business World. De 

önskar därför att alla kommunala kunder byter från Abilita Ekono-

miförvaltning till Unit4 Business World inom de närmaste två åren. 

Ett diskussionstillfälle för alla åländska kunder kommer hållas i no-

vember. 

8. Minnesanteckningar från samarbetskommittémöte mellan Marie-

hamns stad och Jomala kommun 14.9.2018.  
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223 § ANHÅLLAN OM DETALJPLANEÄNDRING FÖR DEL AV PARK-

OMRÅDE I SVIBY BY 

 

KST § 161/19.6.2018: 

Dalbo Affärsfastigheter Ab och Ab Skogshyddan i Mariehamn har 

13.6.2018 inkommit med en anhållan om detaljplaneändring för del av 

parkområde i Sviby by i anslutning till deras affärsfastighet Skogshyddan 

RNr 6:113 (fastighetsnummer 170-424-6-113). Syftet med detaljplaneänd-

ringen är att möjliggöra säkerhetsåtgärder med anledning av tidigare utförda 

sprängningar och bergssäkringar i området. Sökanden åtar sig att stå för 

samtliga kostnader som föranleds av planläggningsprocessen. Sökanden 

anhåller samtidigt om att få köpa en 2,50 meter bred remsa från kommu-

nens intilliggande parkområde på fastigheten Fågelberget RNr 3:163 (fas-

tighetsnummer 170-424-3-163), sammanlagt cirka 470 m
2
, för att förverkli-

gande av säkerhetsåtgärder ska kunna ske på sökandens egen mark. I första 

hand undrar sökanden om kommunen kan stå för planläggningsresursen i 

andra hand lyfts Ursula Koponen fram som alternativ. Anhållan om detalj-

planeändring inklusive karta, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 161 

 

I samband med att sökanden utfört sprängningar för preparering av affärs-

fastigheten Skogshyddan RNr 6:113 i Sviby by har sprickbildning i berget 

uppstått och avståndet till rågränsen för sökandens fastighet har påverkats 

mer än förväntat. För förverkligande av säkerhetsåtgärder på sökandens 

egen mark till följd av sökandens tidigare sprängningar i området behöver, 

utöver detaljplaneändringen, en marköverlåtelse ske från Jomala kommun 

till sökande. Sökanden anhåller om att få köpa en 2,50 meter bred remsa 

(cirka 470 m
2
) av kommunens fastighet Fågelberget RNr 3:163 för ett 

kvadratmeterpris om 35 euro, totalt cirka 16 450 euro. Kvadratmeterpriset 

motsvarar priset för bostadstomter i området.  I samband med detaljplane-

ändringen och för att bland annat reglera marköverlåtelsen behöver föravtal 

och markanvändningsavtal ingås. 

 

Kommunens planläggare ser inga hinder med detaljplaneändringen och har 

möjlighet att åta sig arbetet. Detaljplaneändringen kommer inte leda till nå-

gon ökad byggrätt för området. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att sökanden åtar sig att stå 

för planläggningskostnaderna och kostnaderna för återställande samt kost-

naderna för att förverkliga detaljplaneändringen, godkänna anhållan om de-

taljplaneändring för del av parkområde i Sviby by enligt Bilaga A. Kom-

munstyrelsen konstaterar samtidigt att föravtal och markanvändningsavtal 

ska ingås och godkännas av kommunstyrelsen innan detaljplaneändringen 

antas.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 
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_______________ 

KST § 165/20.8.2018: 

Planläggare Åsa Mattsson har uppgjort förslag till detaljplaneändring för 

del av kvarter 4245 och del av parkområde i Sviby by jämte beskrivning av 

den 10 augusti 2018, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 165 

 

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

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

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

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

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

har per e-post godkänt förslaget till detaljplaneändring. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget till detaljplaneändring för 

del av kvarter 4245 och del av parkområde i Sviby by jämte beskrivning av 

den 10 augusti 2018 enligt Bilaga B och framlägger förslaget till allmänt 

påseende under 30 dagar. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 223/29.10.2018: 

Inga anmärkningar har inkommit under utställningstiden 27.8.2018 – 

25.9.2018.  

 

Markanvändnings- och föravtal har 17.10.2018 ingåtts mellan kommunen 

och markägaren företrädd av Dalbo Affärsfastigheter Ab. Markanvänd-

nings- och föravtal, enligt bilaga: 

                   ./. Bilaga C – KST § 223  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar anta detaljplaneändring för del av kvarter 4245 

och del av parkområde i Sviby by jämte beskrivning av den 10 augusti 2018 

enligt Bilaga B. Kommunstyrelsen beslutar även godkänna markanvänd-

nings- och föravtalet enligt Bilaga C där försäljningspriset är 35 euro/m
2
 för 

kommunens områden.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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224 § ÄNDRING AV DELGENERALPLAN OCH DETALJPLAN FÖR 

FASTIGHETEN KYRKOBY XXI:2 RNR 9:37 I PRESTGÅRDEN BY, 

ANHÅLLAN SÅHD 

 

KST § 24/12.2.2018: 

Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. (SÅHD) har 17.1.2018 inkommit med 

en anhållan om ändring av delgeneralplanen för centralområdet och ändring 

av detaljplan för fastigheten Kyrkoby XXI:2 RNr 9:37 i Prestgården by 

(fastighetsbeteckning 170-422-9-37). Sökanden vill genom ändring av del-

general- och detaljplan möjliggöra att på tomten bedriva ett specialfritids-

hem i vilken fritidsverksamhet och undervisning kan ske. SÅHD avser för-

värva tomten av Jomala kommun när ändringarna är gjorda. Anhållan om 

ändring av delgeneralplanen för centralområdet och ändring av detaljplan, 

enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 24 

 

Kommunens planläggare har inkommit med ett utlåtande över anhållan om 

ändring av delgeneralplan för ovan nämnda fastighet. Planläggaren lyfter i 

sitt utlåtande fram att för att SÅHD ska kunna förverkliga sina planer på en 

byggnad för specialfritidshem där såväl fritidsverksamhet som undervisning 

kan ske krävs en ändring av delgeneralplanen i första hand och av detalj-

planen i andra hand. Planläggaren förordar en ändring av delgeneralplanen 

och därefter en ändring av detaljplanen så att SÅHD kan förverkliga ett 

specialfritidshem i vilket såväl fritidsverksamhet som undervisning kan ske. 

Argument för att en ändring kan förordas är att aktuell fastighet är planerad 

för bebyggelse, ingen ny exploatering av markområden sker, fastigheten har 

varit obebyggd en lång tid och det är fördelaktigt att området byggs klart. 

Tomtens placering är fördelaktig med tanke på närheten till SÅHD och den 

verksamhet som finns där. En förutsättning för detaljplaneändringen är 

dock att baskartan uppdateras och att byggrätten, våningstal och den del av 

tomtens yta som får bebyggas huvudsakligen bibehålls på nuvarande nivå. 

Planläggarens utlåtande enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 24 

 

I och med att ändringarna kan anses vara av vikt för Jomala kommun bör 

kommunstyrelsen ta särskild ställning till huruvida Jomala kommun ska stå 

för planläggningskostnaderna. I ett liknande ärende som gällde ändring av 

delgeneralplan för byggande av separat gång- och cykelväg och rondell, 

KST § 251/7.11.2016, beslöt kommunstyrelsen att åta sig att stå för plan-

läggningskostnaderna eftersom ändringen var av intresse för Jomala kom-

mun som helhet. I det här fallet kan även anses att ändringarna är av in-

tresse för offentliga Åland i stort. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna anhållan om delgeneralplaneändring 

och detaljplaneändring för fastigheten Kyrkoby XXI:2 RNr 9:37 i Prestgår-

den by (fastighetsbeteckning 170-422-9-37). Kommunstyrelsen beslutar vi-

dare att Jomala kommun åtar sig att stå för planläggningskostnaderna ef-
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tersom ändringarna är av vikt för Jomala kommun och offentliga Åland i 

stort.  Kommunens planläggare får i uppdrag att utföra delgeneralplaneänd-

ringen och sedan även detaljplaneändringen. Uppdraget ska prioriteras. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 63/3.4.2018: 

Planläggaren har tagit fram förslag till delgeneralplaneändring för fastighet-

en Kyrkoby XXI:2 RNr 9:37 i Prestgården by (fastighetsbeteckning 170-

422-9-37) jämte beskrivning av den 15 mars 2018, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga C – KST § 63 

 

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. 

 

Planläggare Åsa Mattsson är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar hålla samråd enligt 30 § plan- och bygglagen 

gällande förslaget till delgeneralplaneändring för fastigheten Kyrkoby 

XXI:2 RNr 9:37 i Prestgården by (fastighetsbeteckning 170-422-9-37) 

jämte beskrivning av den 15 mars enligt Bilaga C. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 126/4.6.2018: 

Jomala kommun har genom annons i en lokaltidning 5.4.2018, brev till rå-

grannar och publicering på kommunens anslagstavla och webbplats kallat 

till ett samråd med berörda markägare rörande förslaget till delgeneralpla-

neändring för fastigheten Kyrkoby XXI:2 RNr 9:37 i Prestgården by (fas-

tighetsbeteckning 170-422-9-37) jämte beskrivning av den 15 mars 2018. I 

enlighet med 30 § plan- och bygglagen hölls ett samråd 19.4.2018 med be-

rörda markägare och andra intressenter. Protokoll från samrådet, enligt bi-

laga: 

 ./. Bilaga D – KST § 126 

 

Vid samrådet 19.4.2018 gavs även möjlighet för berörda markägare och in-

tressenter att inkomma med skriftliga synpunkter fram till och med 

7.5.2018. Med anledning av de synpunkter som inkom vid samrådet och 

fram till och med 7.5.2018 har planläggaren upprättat en samrådsredogö-
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relse där de inkomna synpunkterna bemöts. Samrådsredogörelse, enligt bi-

laga: 

 ./. Bilaga E – KST § 126 

 

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

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

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

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

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

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar framlägga förslaget till delgeneralplaneändring 

för fastigheten Kyrkoby XXI:2 RNr 9:37 i Prestgården by (fastighetsbe-

teckning 170-422-9-37) jämte beskrivning av den 15 mars 2018 enligt Bi-

laga C till allmänt påseende under 30 dagar. Kommunstyrelsen beslutar vi-

dare att begära in byggnämndens och teknisk chefs utlåtande över förslaget. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 166/20.8.2018: 

Under utställningstiden 15.6.2018 – 30.7.2018 har ingen anmärkning in-

kommit.  

 

Teknisk chef har 29.6.2018 inkommit med utlåtande och har inget att in-

vända. Teknisk chef framhåller att det på området i gällande detaljplan 

finns ett gatuområde mellan Tallvägen och Alvägen bestående av parkering 

som ännu inte har verkställts. 

 

Byggnämnden i Jomala kommun har genom beslut BN § 71/27.6.2018 kon-

staterat att planförslaget till samtliga delar följer lagar, förordningar m.m. 

på området och således kan omfattas. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att anta delgeneralplane-

ändring för fastigheten Kyrkoby XXI:2 RNr 9:37 i Prestgården by (fastig-

hetsbeteckning 170-422-9-37) jämte beskrivning av den 15 mars 2018 en-

ligt Bilaga C. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

 

KFG § 40/18.9.2018: 

BESLUT: 

Kommunstyrelsens förslag godkänns. 

_______________ 
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KST § 224/29.10.2018: 

Kommunens planläggare har tagit fram förslag till detaljplaneändring för 

fastigheten Kyrkoby XXI:2 RNr 9:37 i Prestgården by (fastighetsbeteck-

ning 170-422-9-37) jämte beskrivning av den 17 oktober 2018, enligt bi-

laga: 

 ./. Bilaga F – KST § 224 

 

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. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar hålla samråd enligt 30 § plan- och bygglagen 

gällande förslaget till detaljplaneändring för fastigheten Kyrkoby XXI:2 

RNr 9:37 i Prestgården by (fastighetsbeteckning 170-422-9-37) jämte be-

skrivning av den 17 oktober 2018 enligt Bilaga F. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 9  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 29.10.2018 kl. 16:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

225 § ANHÅLLAN OM MARKLOV, ÅLAND POST AB 

 

KST § 225/29.10.2018: 

Åland Post Ab har 1.10.2018 lämnat in en anhållan om marklov för buss-

hållplatser i vardera riktning vid postterminalen i Sviby. Syftet med buss-

hållplatserna är att underlätta för postens personal att utnyttja kollektivtrafik 

till och från jobbet. Ålands landskapsregering har lämnat ett förslag över 

hur hållplatserna ska placeras. Anhållan om marklov samt landskapsrege-

ringens förslag, enligt bilaga:  

 ./.  Bilaga A – KST § 225. 

 

Förslaget innebär att hållplatserna delvis placeras på kommunens mark. 

Dels på fastigheten Sviby daghem RNr 5:124 (fastighetsbeteckning 170-

424-5-124) och dels på vägområdet Flygfältsvägen RNr 0:204 (fastighets-

beteckning 170-895-0-204). Teknisk chef har tagit del av handlingarna och 

föreslår att anhållan ska godkännas. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna Åland Post Ab:s anhållan om marklov 

för upprättande av busshållplatser i vardera riktning på fastigheterna Sviby 

daghem RNr 5:124 och Flygfältsvägen RNr 0:204 under förutsättning att 

Åland Post Ab ansvarar för samtliga kostnader hänförliga till busshållplat-

serna.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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226 § FASTIGHETSFÖRBÄTTRING DIAMANTEN, TILLÄGGSMEDEL 

 

KST § 226/29.10.2018: 

I budget för 2018 finns anslaget 22 000 euro för fastighetsförbättring av Di-

amanten, innefattande nytt mottagningskök och ytrenovering av allrum. 

Fastighetsförbättringen av Diamanten har utannonserats med annons i dags-

tidningarna den 23 april 2018. Anbud har begärts in enligt anbudsförfrågan 

och öppnats i närvaro av två tjänstemän vid ett protokollfört öppningstill-

fälle den 24 augusti 2018 i enlighet med punkten 4.4 i Jomala kommuns 

upphandlingsdirektiv antagna av kommunstyrelsen genom § 

230/26.10.2015.  

 

Anbudsförfrågan, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 226 

 

Det konstaterades att några anbud inte inkom. Ytrenovering av Allrum di-

rektupphandlades den 4 juni 2018 i enlighet med punkten 4.4 i Jomala 

kommuns upphandlingsdirektiv antagna av kommunstyrelsen genom § 

230/26.10.2015 eftersom allrummet var i stort behov av ytrenovering till in-

skolningen hösten 2018. Anbudssumman var 5 200 euro exkl. moms. 

 

Nytt mottagningskök i Diamanten har utannonserats genom riktat förfa-

rande till sju (7) entreprenörer den 20 september 2018. Anbud har begärts in 

enligt anbudsförfrågan och öppnats i närvaro av två tjänstemän vid ett pro-

tokollfört öppningstillfälle den 10 oktober 2018 i enlighet med punkten 4.4 

i Jomala kommuns upphandlingsdirektiv antagna av kommunstyrelsen ge-

nom § 230/26.10.2015. 

 

Anbudsförfrågan, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 226 

 

Det kan konstateras att det inkomna anbudet överstiger investeringsanslaget 

86114 Diamanten, fastighetsförbättring. Därmed saknas förutsättningar för 

att anta anbud. Avsaknaden av budgeterade medel beror på att vitvaror till 

köket är dyrare än vad anslaget grundar sig på. Det inkomna anbudet är 

däremot i paritet med efterfrågad produkt. 

 

Tekniska chefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att tilläggsmedel om 10 

000 euro beviljas till investeringsanslaget 86114 Diamanten, fastighetsför-

bättring. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att tilläggsmedel om 10 

000 euro beviljas till investeringsanslaget 86114 Diamanten, fastighetsför-

bättring. 
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BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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227 § UPPDRAG I BUDGET 2018 - SOLCELLSANLÄGGNINGAR PÅ 

KOMMUNENS FASTIGHETER 

 

KST § 227/29.10.2018: 

Tekniska förvaltningen har i budgetuppdrag att under 2018 utreda möjlig-

heterna och inkomma med kostnadsestimat vad gäller eventuella solcellsan-

läggningar på kommunens fastigheter. 

 

Tekniska förvaltningen har rangordnat fastigheternas förbrukning och till-

sammans med företaget Solel Åland Ab tagit fram kostnadskalkyler på två 

fastigheter i kommunen. Dessa är Vikingahallen och Trollsländans daghem. 

Med hjälp av kostnadskalkyler från Solel Åland Ab kan tekniska förvalt-

ningen ta fram en ungefärlig inbesparingsåtgärd för samtliga fastigheter i 

kommunen. Inbesparingen beräknas vara som störst där elförbrukningen är 

som högst. Till vissa delar påverkar även takens utformning och väderstreck 

inbesparingen. Rangordnad fastighetsförbrukning, enligt bilaga: 

                     ./. Bilaga A – KST § 227 

 

Byggnadernas tak ska ha okomplicerad konstruktion och en omgivning av 

öppen karaktär. Väsentligt är även att återstående livslängd för byggnader-

nas tak ska vara i proportion med panelernas livslängd på 30-35 år.  

 

Utredningen som tagits fram för en solcellsanläggning på Vikingahallen har 

en paneleffekt om 52 kW (192 paneler á 270W) och en årsproduktion på 

cirka 44 MWh, vilket skulle resultera i en produktionsintäkt om 131 584 

euro och en vinst om 74 584 euro efter avskriven investering om 57 000 

euro sett över en period på 25 år. Den uppskattade livslängden för panelerna 

är cirka 30-35 år. Utredning, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga B – KST § 227 

 

För Trollsländan har en liknande utredning tagits fram. Där kan konstateras 

att taket är i renoveringsbehov inom de närmsta 15 åren. Utredning, enligt 

bilaga: 

 ./. Bilaga C – KST § 227 

 

Därtill kommer Byggnadskommittén att utreda möjligheterna att förse det 

nya Samlingshuset i Prestgården by med solceller under 2019-2020, vilka 

eventuellt kan utvidgas till Vikingaåsens skola. 

 

Tekniska chefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att fritidsförvaltningen i 

budget 2019 investerar 70 000 euro i solcellpaneler på Vikingahallen och 

gör en utvärdering av verklig inbesparing av det första året. Förutsättning är 

att takrenovering förverkligas enligt budgeterade medel 2019. En fortsatt 

utvidgning av solceller på kommunens fastigheter lyfts i budget av teknisk 

förvaltning efter avslutad utvärdering. 
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Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att det föreslagna inve-

steringsanslaget 85110 Vikingahallen omläggning av tak inom fritidsför-

valtningen i budget 2019 om 50 000 euro utökas med 70 000 euro för att 

även omfatta installation av solcellpaneler. Efter det första året i drift görs 

sedan en utvärdering av verklig inbesparing. Efter avslutad utvärdering gör 

tekniska förvaltningen en bedömning gällande övriga aktuella fastigheter i 

kommunen för att kunna bereda och lyfta ärenden om en fortsatt utvidgning 

av solceller på kommunens fastigheter.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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228 § BUDGETEN 2019 

 

KST § 215/8.10.2018: 

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium, nämndernas ordföran-

den och berörda tjänstemän håller budgetseminarium på Hotell Pommern 

inför 2019 års budget. Kommunfullmäktiges ledamöter har inbjudits som 

åhörare.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Biblioteks- och kulturförvaltningen, tekniska förvaltningen, skolförvalt-

ningen och centralförvaltningen presenterar sina budgetförslag för 2019 och 

en allmän diskussion och frågestund hålls i anslutning till detta.  

 

BESLUT: 

Ärendet bordläggs. 

_______________ 

 

KST § 219/9.10.2018: 

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium, nämndernas ordföran-

den och berörda tjänstemän håller budgetseminarium på Hotell Pommern 

inför 2019 års budget. Kommunfullmäktiges ledamöter har inbjudits som 

åhörare.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Gemensamma räddningsnämnden, fritidsförvaltningen, byggnämnden och 

socialförvaltningen presenterar sina budgetförslag för 2019 och en allmän 

diskussion och frågestund hålls i anslutning till detta.  

 

BESLUT: 

Ärendet återremitteras. 

_______________ 

 

KST § 228/29.10.2018: 

 

Förslag till budget för 2019 och ekonomiplan för 2020-21, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 228 

 

Ekonomichef Dan Lindblom är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tar del av beredningens förslag till budget för 2019 och 

ekonomiplan för 2020-21 samt beslutar om anslagens ramar, anslagen för 

investeringar, budgetens bindande verkan, de allmänna motiveringarna och 

detaljmotiveringarna samt föreslår för kommunfullmäktige att fullmäktige 

håller remissdebatt om budgetförslaget den 13 november 2018, varefter 

budgetförslaget återremitteras till kommunstyrelsen för eventuell justering. 
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BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet till nästa sammanträde.  

_______________ 
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229 § ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND K.F. UTLÅTANDE BUDGETFÖR-

SLAG 2019 

 

KST §229/29.10.2018  

Ålands omsorgsförbund k.f. (ÅOF) har 5.10.2018 inkommit med en begä-

ran om utlåtande gällande deras budgetförslag för 2019 och ekonomiplan 

för 2020-2021. Utlåtandet ska vara förbundet tillhanda senast 2.11.2018.  

ÅOF:s budgetförslag för 2019 och ekonomiplan för 2020-2021 har delgetts 

kommunstyrelsen på kommunens intranät 24.10.2018.  

 

I korthet kan konstateras att enligt liggande budgetförslag uppgår kommun-

andelarna för 2019 till 11 032 600 euro. Detta är en nettoökning om 360 

351 euro eller 3,4 % i förhållande till budgeten för 2018. Vad gäller Jomala 

kommuns kommunandel minskar den från 954 864 euro 2018 till 898 461 

euro 2019, d.v.s. 56 403 euro eller 5,9 %. Kostnadsminskningen beror 

främst på att förmedlingstjänsterna via omsorgsförbundet avslutas 

31.12.2018. I driftsdelen i budgetförslaget uppgår de förmedlade tjänsterna 

i sin tur till 971 430 euro, vilket är en kostnadsminskning om 237 648 euro 

eller 19,7 % i förhållande till budgeten för 2018. Totalt ökar verksamhets-

kostnaderna för ÅOF från 10 921 900 euro 2018 till 11 226 416 euro 2019, 

vilket är en nettoökning med 304 516 euro eller 2,79 %.  För Jomala kom-

muns del ser kostnadsutvecklingen ut enligt följande: 

 

Jomala kommuns kommunandelar per område:

Boende Daglig v Bo-stöd Korttids O-byrå Förm.tj. Spec.frit.

2018 540 108 €         195 928 € 10 828 €   13 909 €     4 336 €      141 591 € 45 070 €    

2920 2011 240 30 30 2 36

2019 553 045 €         210 790 € 17 176 €   63 363 €     7 052 €      -  €         43 202 €    

Ant dygn Ant dagar Ant besök Ant dygn Ant besök Ant pers. Ant mån.  
 

ÅOF har i sin budget för 2019 tagit bort redovisningen av kommunandelar-

na per kostnadsområde men däremot översänt uppgifterna i ett skilt brev till 

socialförvaltningen dock utan att redovisa antalet dygn, dagar, besök re-

spektive antal månader. Redovisningen visar att ökningen av kostnaderna 

främst har skett på korttidshemmet, omsorgsbyrån och boendestöd men 

även på boendet och daglig verksamhet. Noteras att enhetspriserna ser ut att 

överlag ligga på samma nivå som för 2018 och till vissa delar till och med 

lägre. Sammanfattningsvis kommer Jomalas kommunandelar minska med 

56 403 euro 2019, men kostnaderna för Kårkulla och Stiftelsen hemmet 

kvarstår om 142 000 euro. Detta medför att ökningen totalt för special-

omsorgerna blir 85 597 euro för Jomala kommun 2019. 

    

Av förslaget till budget framgår att ÅOF:s personalvolym under 2019 

kommer att utökas med totalt 8,33 årsverken, från 147,14 till 154,47. Detta 

innebär sedan 2017 en ökning om 13,35 årsverken. Enligt budgetförslaget 

står personalvolymen i proportion till klienternas behov efter gjorda stödbe-
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hovsbedömningar men någon ytterligare information ges inte. Största ök-

ningen är inom boendet med 4,55 nya årsverken. Sedan har förbundet bud-

geterat för förstärkning inom daglig verksamhet med 1,5 årsverken, 1,0 till 

korttidshemmet och 1,8 årsverken till centralförvaltningen. En heltids sjuk-

skötarbefattning föreslås också dras in från 1.1.2019. 

 

Då det gäller förberedande insatser under 2019 för Kommunernas social-

tjänst (KST) framgår inte tydligt vad ÅOF planerar utan den extra tillfälliga 

resursen som nämns verkar i första hand gälla driftsansvar för IT- och fas-

tigheter och först i andra hand KST förberedelser. 

 

Avslutningsvis kan lyftas fram att ÅOF:s budgetförslag för 2019 är relativt 

likt budgetförslaget för 2018, men transparensen har minskat. Det nya bud-

getförslaget har bantats ned väsentligt, vilket gör att förslaget innehåller 

mindre information än tidigare. Enligt uppgift från ÅOF är detta ett med-

vetet val av förbundsstyrelsen vid ÅOF vad det gäller uppgifter kring klien-

terna som görs med hänsyn till deras trygghet. Det saknas även information 

om den avtalade allmänna lönejusteringen om 1,25 % retroaktiv från 

1.5.2018, lönejusteringen som en lokalpott om 1,2 % till vissa yrkesgrupper 

från 1.1.2019 och den allmänna lönejusteringen om 1,0 % från 1.4.2019 be-

aktats i budgetförslaget 2019 och ekonomiplanen 2020-2021. 

 

Socialchefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar ge följande utlåtande gällande ÅOF:s budgetför-

slag för 2019 och ekonomiplan för 2020-2021: 

1. Förtydliga informationen till kommunen då det gäller underlaget i beräk-

ningarna gällande antal vårddygn, dagar, besök och månader och antal kli-

enter. 

2. Förtydliga och klargöra på vilket sätt ÅOF avser att förbereda förverkli-

gandet av KST. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar ge följande utlåtande gällande ÅOF:s budgetför-

slag för 2019 och ekonomiplan för 2020-2021: 

1. Förtydliga informationen till kommunerna då det gäller underlaget i be-

räkningarna för antal vårddygn, dagar, besök, månader och antal klienter. 

2. Förtydliga och klargöra på vilket sätt ÅOF avser att förbereda förverkli-

gandet av KST då medel upptas för detta ändamål. 

3. Se över och åtminstone tydligare motivera den föreslagna utvidgningen 

av 8,33 årsverken samt speciellt inrättandet av nya tjänster och befattningar. 

Detta är väsentligt med tanke på den överföring av personal som kommer 

att ske vid förverkligandet av KST och då antalet personer som utnyttjar 

ÅOF:s tjänster inte ökar i lika stor utsträckning som äskade årsverken. Att 

enbart hänvisa till stödbehovsbedömningarna är inte tillräckligt eller trans-

parent då systemet vid införandet sades vara kostnadsneutralt.   

4. Förtydliga och klargöra hur och med stöd av vad ÅOF under 2018, utan 

direkt stöd i budget eller något politiskt beslut, utvidgat antalet årsverken 

med 4,0 efter gjorda stödbehovsbedömningar (se s. 9).    
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5. Förtydliga och klargöra uppgivet dygnspris för korttidsboende samt upp-

givet antal årsverken inom korttidsboende då varken tabellerna eller texten 

överensstämmer med varandra (se s. 16-17). 

6. Förtydliga och klargöra vad den föreslagna kostnaden för förmedlade 

tjänster de facto är då en summa om 932 868 euro respektive 1 050 025 

euro uppges (jämför s. 19 och s. 29). I och med att vissa kommuner har ta-

git över de förmedlade tjänsterna från ÅOF bör det även uppges vilken in-

besparing detta medfört för ÅOF och om ÅOF med anledning av detta har 

kunnat minska sina årsverken eller göra andra kostnadsbesparande åtgärder. 

I och med att denna verksamhetsminskning/inbesparing inte lyfts fram är 

det missvisande att framföra att kostnadsökningen totalt endast är 304 516 

euro eller 2,79 %.     

7. Förtydliga och klargöra ifall ÅOF:s budgetförslag för 2019 och ekono-

miplan för 2020 – 2021 beaktar den avtalade allmänna lönejusteringen om 

1,25 % retroaktiv från 1.5.2018, lönejusteringen som en lokalpott om 1,2 % 

till vissa yrkesgrupper från 1.1.2019 och den allmänna lönejusteringen om 

1,0 % från 1.4.2019.  

8. Överlag granska att uppgivna summor i ÅOF:s hela budgetförslag för 

2019 och ekonomiplan för 2020 – 2021 överensstämmer med resultaträk-

ningen på s. 29.  

9. Av ÅOF:s budgetförslag för 2019 och ekonomiplan för 2020 – 2021 

framgår att en av orsakerna till kostnadshöjningarna för den dagliga verk-

samheten är att Ålands yrkesgymnasium/landskapet inte p.g.a. budgetskäl 

kan anta alla elever efter att eleverna slutfört den kommunala träningsun-

dervisningen (se s. 5). Detta är med tanke på eleverna i fråga och de omfat-

tande kommunala resurserna som läggs ned på träningsundervisningen oac-

ceptabelt. Alla elever måste ges en möjlighet att dels vidareutbilda sig och 

dels ha en meningsfull sysselsättning. ÅOF bör genom ett separat ärende 

behandla denna fråga och uppmana landskapsregeringen att ta sitt ansvar 

för dessa elever inom sitt behörighetsområde.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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230 § OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER K.F. FÖRBUNDSFULL-

MÄKTIGE 2.11.2018, DIREKTIV TILL OMBUD 

 

KST § 230/29.10.2018: 

Oasen boende- och vårdcenter k.f. (Oasen) har 11.10.2018 inkommit med 

en kallelse till förbundsfullmäktigesammanträde 2.11.2018. Jomala kom-

muns ombud är Anders Eriksson med Fredrik Karlström som ersättare. Vid 

sammanträdet ska preliminärt följande ärenden behandlas: 

 

11 § Mötets öppnande 

12 § Mötets laglighet och beslutförhet 

13 § Godkännande av föredragningslistan 

14 § Val av protokolljusterare 

15 § Budget 2019 och verksamhetsplan 2020-21 

16 § Budgetändring 

17 § Information/diskussion 

18 § Sammanträdets avslutande 

 

Kallelsen inklusive bilagor har delgetts kommunstyrelsen på intranätet 

24.10.2018. 

  

I budgetförslaget för 2019 som nu lyfts till förbundsfullmäktige kan konsta-

teras att, trots en begäran att Oasen skulle se över kostnadsutvecklingen, har 

de budgeterade kostnaderna i stället ökat från 5 658 691 euro till 5 821 207 

euro från tidigare budgetförslag (5 294 888 euro enligt budget för 2018 och 

5 081 527 euro i bokslut för 2017). Ingen ändring som är kostnadsreduce-

rande har över huvud taget gjorts sedan kommunstyrelsen i Jomala gav sitt 

utlåtande genom beslut § 198/10.9.2018. Den totala kostnadsökningen är nu 

9,9 % eller 526 319 euro jämfört med budget 2018 och 18,10 % eller 

739 680 euro jämfört med bokslut 2017. Beläggningen budgeteras fortsätt-

ningsvis till 90 % av 67 platser. Vad gäller vårddygnskostnader inklusive 

grundavgiften beräknas de uppgå till 173,02 euro på institution (158,86 

euro 2018), till 219,98 euro på demens (204,61 euro 2018) och 114,32 euro 

på ESB-avdelningen (114,72 euro 2018). På alla dessa vårddygnskostnader 

tillkommer även grundavgiften som är 42,84 euro (43,46 euro 2018).   

 

Mycket av de föreslagna kostnadsökningarna beror enligt Oasen på att geri-

atriska kliniken vid Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) numera bedriver 

specialsjukvård och att Oasen måste bereda sig för att kunna ta emot allt 

sjukare vårdtagare. Avdelningen Pellas utvecklas mot att bli en sjukavdel-

ning och en till demensavdelning inrättas. Utöver detta kan även nämnas att 

landskapet genom ÅHS har gjort flera åtgärder de senaste åren som resulte-

rat i att kommunerna fått utvidgade skyldigheter. I sammanhanget kan 

nämnas stängningen av Gullåsen, Grelsbysjukhus och demensavdelningen 

vid ÅHS. Många av dessa åtgärder har gjorts utan lagändringar och frågan 

väcks om kravet i 121 § 2 mom. grundlagen (FFS 731/1999) att kommu-

nerna enbart kan åläggas skyldigheter genom lag uppfylls. Denna fråga om 

överflytt av skyldigheter till kommunerna har även gjorts samtidigt som 
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landskapsandelarna minskats väsentligt. Med anledning av denna överflytt 

av skyldigheter till kommunerna/Oasen och de minskade landskapsandelar-

na har Jomala kommun upprepade gånger i olika utlåtanden framhållit att 

Oasen tillsammans med ÅHS ska kartlägga och uppgöra ett avtal kring 

gränsen för sjukhusvård och de åtgärder Oasen ska utföra. Om Oasen gör 

åtgärder som faller inom behörigheten för ÅHS och landskapet måste ett 

avtal ingås där Oasen kompenseras för detta. Det bör ingå i allas intresse att 

minska klienttransporterna men samtidigt kan inte Oasen ta på sig kostna-

der som hör till ÅHS och landskapet. Denna fråga blir allt intressantare då 

det nu även framkommit uppgifter att Oasen gör vissa vårdåtgärder som 

både Trobergshemmet och Sunnanberg inte utför. Ur likabehandlingssyn-

punkt är det väsentligt att denna fråga utreds före kostnadsdrivande verk-

samhetsförändringar vid Oasen verkställs.  

 

Vad gäller den föreslagna utvidgningen av årsverken från 71,15 till 75,09 

där samtliga nya befattningar är vårdpersonal kan konstateras att Oasen re-

dan överstiger alla rekommendationer vad gäller bemanning per klient. En-

ligt landskapsregeringens rekommendationer ska bemanningen vara 0,8 på 

demensenheter, 0,7 på institutionsenheter och 0,7 på effektiverat servicebo-

ende. Motsvarande rekommendationer i Finland är lägre och ligger på 0,6 

på demensenheter, 0,6 på institutionsenheter och 0,5 på effektiverat ser-

viceboende. Enligt uppställningen av anställda i budgetförslaget borde cirka 

60 årsverken räknas som vårdpersonal och Oasen budgeterar för en belägg-

ning med i snitt 60 klinter (90 % av 67 platser). Detta ger en bemanning på 

alla avdelningar vid Oasen om totalt cirka 1,0 per klient. I sammanhanget 

kan nämnas att enligt erhållna uppgifter från Mariehamns stad har staden 

bemanningen 0,9 på demensenheter, 0,8 på institutionsenheter och 0,7 på 

effektiverat serviceboende.  

 

Förbundsdirektör Katarina Dahlman är kallad som sakkunnig.           

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar ge följande direktiv till ombudet: 

1. Att Jomala kommun inte godkänner de föreslagna verksamhetsföränd-

ringarna i budgetförslaget 2019 och ekonomiplanen 2020-2021 där bland 

annat avdelningen Pellas utvecklas till en sjukavdelning, en ny demensav-

delning inrättas, och Oasen åtar sig att utföra åtgärder som tidigare skötts av 

ÅHS. Dessa ändringar ska inte göras före Oasen i enlighet med tidigare di-

rektiv tillsammans med ÅHS, Mariehamns stad (Trobergshemmet) och 

Saltviks kommun (Sunnanberg) kartlagt gränsen för sjukhusvård och de åt-

gärder kommunerna har skyldighet att utföra. Om kommunerna gör åtgär-

der som faller inom behörigheten för ÅHS och landskapet ska en ersättning 

för detta utgå. 

2. Att Jomala kommun inte godkänner den äskade utökningen av årsverken 

bestående av 4,24 närvårdare och 1 sjukskötare då dessa inte är motiverade 

med tanke på landskapsregeringens och de nationella rekommendationerna 

för personaldimensionering (totalt 310 000 euro).   
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3. I budgetförslaget för 2019 och ekonomiplanen för 2020-2021 ska medtas 

ett uppdrag att Oasen fortsättningsvis ska eftersträva att upphandla externa 

städtjänster och överlag se över sin städfunktion när vakanser uppstår. 

4. I budgetförslaget för 2019 och ekonomiplanen för 2020-2021 ska medtas 

ett uppdrag att Oasen ska ta fram ett portionspris för matportionerna som 

serveras och lyfta upp detta jämförelsetal både i budget och bokslut. Oasen 

bör samtidigt se över personaldimensioneringen i köket som är 6 årsverken.   

5. I övrigt godkänns budgetförslaget för 2019 och ekonomiplanen för 2020-

2021. 

 

BESLUT: 

Peggy Eriksson föreslår, understödd av Roger Eriksson, att punkt 1-3 er-

sätts med följande: Att man utreder gränsdragningen mellan sjukvård och 

sjukhusvård. Följs likabehandlingsprincipen mellan kommunerna och 

kommunförbunden när det gäller vårdtyngden på de tre institutionerna? Oa-

sen ska se över personaldimensioneringen innan man startar den nya de-

mensavdelningen. I övrigt godkänns kommundirektörens förslag.  

 

Vid omröstning mellan kommundirektörens förslag och Peggy Erikssons 

förslag röstade Tomas Boedeker för kommundirektörens förslag medan 

Roger Eriksson, Annika Hambrudd, Suzanne Milestad-Styrström, Peggy 

Eriksson och Carina Aaltonen röstade för Peggy Erikssons förslag. 

 

Kommunstyrelsen beslutar således godkänna Peggy Erikssons förslag. 

_______________ 
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231 § UTLÅTANDE PLANERAD OM- OCH TILLBYGGNAD KYRKBY 

HÖGSTADIESKOLA (KHS), SÅHD 

 

KST § 231/29.10.2018: 

Kommunalförbundet för Södra Ålands Högstadiedistrikt (SÅHD) har in-

kommit med en begäran om utlåtande inom oktober gällande den planerade 

om- och tillbyggnaden av KHS. Orsaken till utlåtandet är att de av för-

bundsfullmäktige budgeterade medlen om 3 088 800 euro inte beräknas 

räcka. Vid den tidigare projekteringen hade förbisetts behovet av ventilat-

ionsutrymmen och nu föreslås även att tillbyggnadsdelen ökar med cirka 

500 m
2
 och ombyggnadsdelen minskar med 250 m

2
 samt att elevskåp tas 

med i byggnationen. Den nya beräknade kostnaden för om- och tillbyggna-

den av KHS är nu 4 051 000 euro (d.v.s. 960 200 euro eller 31,15 % högre 

än budgeterade medel). Dimensioneringen är däremot fortsättningsvis för 

400 elever. Begäran om utlåtande innehållande ritningar och kostnadskalky-

ler, enligt bilaga: 

                      ./.                  Bilaga A – KST § 231   

 

De uppkomna merkostnaderna kan brytas ner enligt följande: 

 

- 405 000 euro för ventilationsrum med tillhörande konsultkostnader. 

- 54 000 euro för elevskåp. 

- 501 200 för kostnader som enligt SÅHD:s beredning beror på större ut-

byggnad än planerat. 

  

Av det som i skriftlig form tillställts kommunerna framgår ingen närmare 

motivering till varför tillbyggnaden ökat i storlek och ombyggnaden mins-

kats och uppgifter om beräknad driftskostnadsökning saknas helt. Det måste 

även anses beklagligt att en så väsentlig sak så som ventilation inte togs 

med i den tidigare projekteringen. Oaktat detta kan konstateras att om- och 

tillbyggnaden nu är kostnadsberäknad till cirka 2 250 euro/m
2
 (4 051 000 

euro/1 799 m
2
), vilket inte kan anses utgöra ett orimligt högt pris per m

2
 för 

skolutrymmen. Den planerade finansieringsmodellen är att medlemskom-

munerna betalar för de årliga avskrivningarna och uppkomna räntor. Detta 

skulle medföra att kostnaden för Jomala kommun, enligt beräkningarna 

med nu känt elevunderlag och räntor, skulle öka till 70 667 euro per år i 

form av ränta och amorteringar. Skillnaden jämfört med nuvarande situat-

ion med inhyrda moduler är 37 451 euro per år. Uträkningarna är dock 

gjorda utgående från dagens extremt låga räntenivå och att räntenivån 

skulle hållas så här låg under avskrivningstiden/lånetiden 40 år måste anses 

osannolikt.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att såsom utlåtande till SÅHD framföra föl-

jande: 

1.   För att få ett bättre beslutsunderlag, innan förbundsfullmäktige behand-

lar ärendet, bör en skriftlig motivering varför en större del av projektet nu 

handlar om en tillbyggnad tas fram av byggnadskommittén. 
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2.   En redovisning över beräknade  merkostnader  inom driften  bör också  

tas 

fram innan förbundsfullmäktige behandlar ärendet. 

3.   Jomala kommun ställer sig i övrigt bakom beslutet om att utöka elevan-

talet i KHS till 400 elever. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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232 § KOMMUNGRANSKNING AV LANDSBYGDSFÖRVALTNINGEN 

 

KST § 232/29.10.2018: 

Landsbygdsverket har 7.8.2018 granskat kommunens landsbygdsförvalt-

ning. Vid granskningen närvarade överinspektör Lea Palomäki och data-

systemspecialist Nanny Rex från Landsbygdsverket. Kommunens lant-

brukssekreterare intervjuades i samband med granskningen. Granskningen 

resulterade i ett utkast till protokoll över vilket kommunen skulle inge ett 

bemötande senast 5.10.2018.  

 

Landsbygdsverket konstaterade, efter att det första protokollet hade skickats 

ut, att det förekom felaktigheter i deras utkast till protokoll. Bland annat be-

gärde Landsbygdsverket att en ekonomisk begränsning skulle finnas nämnd 

i lantbrukssekreterarens tjänstebeskrivning. Detta krav är vanligtvis korrekt. 

Eftersom Landsbygdsverket inte har något avtal om utbetalningsställe med 

Jomala kommun kan dock inte Landsbygdsverket kräva detta av kommu-

nen. På grund av felaktigheten skickade Landsbygdsverket ut ett nytt utkast 

till protokoll 27.9.2018. Utkast till protokoll, enligt bilaga: 

                      ./.                  Bilaga A – KST § 232 

 

Av granskningsprotokollet framgår att landsbygdsförvaltningens ställning 

och personal är i skick. Så även mottagandet av ansökningar och registre-

ringsarbetet. Det finns dock lindriga brister i förfarandet för uppföljning av 

uppgifter. Förfarandet kring utbetalningar, återkrav och datasäkerhet är i 

skick. Det efterfrågas dock att åtgärder vidtas för att förbättra datasäkerhet-

en vad gäller servicedisken. Det noteras vidare att det i tjänstebeskrivningen 

saknas fastställande av en vikarie för lantbrukssekreteraren. Det noteras 

även några oavslutade fall som gäller ansökningar om jordbruksstöd. Bris-

terna i rapporteringen rättades dock till i samband med granskningen. Det 

noteras vidare att landsbygdsförvaltningen har en datasäkerhetsplan i enlig-

het med administrativa anvisningar om jordbruksstöd. Vid kontrollen kon-

stateras avslutningsvis inget väsentligt att anmärka på.   

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att landsbygdsförvaltningen som 

helhet är i skick. De brister som har påtalats har rättats till antingen i sam-

band med granskningen eller därefter. Vad gäller tjänstebeskrivningen har 

kommunstyrelsen genom beslut § 210/1.10.2018 frivilligt infört en ekono-

misk begränsning för lantbrukssekreteraren och även en namngiven vikarie. 

Vad gäller servicedisken har landsbygdsförvaltningen införskaffat ett sekre-

tessfilter till lantbrukssekreterarens datorskärm. Kommunens bemötande av 

granskningsprotokollet 2.10.2018, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 232 

 

Landsbygdsverket har 9.10.2018 skickat sitt slutgiltiga protokoll över 

kommungranskningen. Landsbygdsverkets slutgiltiga protokoll, enligt bi-

laga:  

                      ./. Bilaga C – KST § 232 
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Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar anteckna det som framkommit ovan till känne-

dom.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

 

 

 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 26  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 29.10.2018 kl. 16:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

233 § UPPHANDLINGSDIREKTIV 

 

KST § 233/29.10.2018: 

Sedan upphandlingsdirektiven i Jomala kommun senast ändrades har ny 

lagstiftning och nya krav kommit på området. De nya lagarna är lagen om 

offentlig upphandling och koncession (FFS 1397/2016), lagen om upphand-

ling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och post-

tjänster (FFS 1398/2016) och landskapslagen om tillämpning på Åland av 

rikslagar om offentlig upphandling (ÅFS 2017:80). Orsaken till varför upp-

handlingsdirektiven inte ändrats tidigare är att det först nu finns ett av Åda 

Ab upphandlat system, e-Avrop, för elektroniska upphandlingsförfaranden. 

Efter oktober 2018 är det lagkrav på att alla upphandlande enheter ska an-

vända sig av elektroniska upphandlingsförfaranden vid åtminstone EU-

upphandlingar. Jomala kommun måste således anta nya upphandlingsdirek-

tiv för att anpassa upphandlingsförfarandena till de nya lagkraven. Enligt 

detta förslag ska det nya elektroniska upphandlingssystemet e-Avrop även 

användas vid upphandlingar överstigande 50 000 euro och överstigande 100 

000 euro exklusive moms vad gäller byggnadsentreprenader ifall inte direkt 

köp kan tillämpas.  

 

Förslag till nya upphandlingsdirektiv, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 233 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar anta nya upphandlingsdirektiv för Jomala kom-

mun i enlighet med Bilaga A och upphäver samtidigt de gamla upphand-

lingsdirektiven antagna genom kommunstyrelsens beslut § 230/26.10.2015.    

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 27  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 29.10.2018 kl. 16:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

234 § EUROPAPARLAMENTSVALET 2019, FASTSTÄLLANDE AV 

FÖRHANDSRÖSTNINGSSTÄLLENA SAMT RÖSTNINGSSTÄL-

LENA PÅ VALDAGEN I JOMALA KOMMUN 

 

KST § 234/29.10.2018: 

Europaparlamentsvalet förrättas söndagen den 26 maj 2019. Förhandsröst-

ningen ordnas i Finland den 15-21 maj och utomlands förrättas förhands-

röstning den 15-18 maj. 

 

Enligt 8 § i vallagen (FFS 714/1998) utgör kommunen ett röstningsområde, 

om det inte är nödvändigt att dela in kommunen i flera röstningsområden. 

Kommunfullmäktige beslutar om röstningsområdena. Kommunfullmäktige 

i Jomala beslöt genom § 11/21.1.2003 att dela in kommunen i två röst-

ningsområden. Vid Europaparlamentsvalet 2019 iakttas den indelning i 

röstningsområden som fullmäktige beslutat och kommunerna meddelat till 

magistraterna senast den 30 april 2018. På valdagen ska varje röstningsom-

råde ha ett röstningsställe. 

 

Enligt 9 § i vallagen ska kommunstyrelsen bestämma de allmänna för-

handsröstningsställena samt röstningsställena på valdagen i kommunen om 

inte något annat följer av särskilda skäl. Varje kommun beslutar självstän-

digt och efter eget gottfinnande hur många allmänna förhandsröstningsstäl-

len kommunen ska ha och var de ska placeras. Enligt 17 § vallagen sköts 

förhandsröstning på allmänna förhandsröstningsställen av valförrättare. 

Varje allmänt förhandsröstningsställe ska ha åtminstone två valförrättare. 

Det är den kommunala centralnämnden som förordnar valförrättare till ett 

allmänt förhandsröstningsställe. 

 

De senaste valen har Jomala kommun anlitat Åland Post Ab och postkon-

toret i Mariehamn för förhandsröstningen. Det skulle dock vara möjligt att 

ordna förhandsröstning i Maxinge köpcentrum och med tanke på att Max-

inge redan är välbesökt torde det vara smidigt för väljarna att förhandsrösta 

i samband med ett besök på Maxinge. Centrumchef Björn Wennström på 

Maxinge Ab ställer sig positiv till ett sådant arrangemang. Valadministratör 

Casper Wrede på Ålands landskapsregering har varit i kontakt med bland 

annat justitieministeriet och ser inga hinder för förhandsröstning i Maxinge. 

Kommunstyrelsen i Jomala har möjlighet att besluta om att för Jomala 

kommuns del hålla allmänt förhandsröstningsställe i Maxinge. Det är sedan 

upp till Maxinge Ab, om de bedömer det möjligt, att ingå avtal med eventu-

ella andra kommuner som önskar anlita dem som förhandsröstningsställe, 

likt Jomala tidigare har anlitat postkontoret i Mariehamn. Även Åland Post 

Ab är införstådda med den eventuella ändringen av förhandsröstningsställe 

och ser positivt på möjligheten till avlastning under förhandsröstningen. 

 

Av 48 § vallagen följer att kommunstyrelsen beslutar under vilka tider för-

handsröstning vid ett allmänt förhandsröstningsställe sker. Förhandsröst-

ning vid ett allmänt förhandsröstningsställe får inte infalla vardagar före 
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klockan 8.00 eller efter klockan 20.00 och inte heller lördagar och söndagar 

före klockan 9.00 eller efter klockan 18.00. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att i 9 § vallagen (FFS 714/1998) avsedda för-

handsröstningsställen i Jomala kommun ska vara följande för Europaparla-

mentsvalet 2019: 

 

1. Maxinge köpcentrum (allmänt). 

2. Kommunalförbundet Oasen vård- och boendecenters verksamhetsenhet i 

Jomala (anstalt). 

 

För förhandsröstningen på Maxinge köpcentrum uppmanar kommunstyrel-

sen Maxinge Ab att återkomma till kommunen med ett avtalsförslag för 

förhandsröstningen där även förslag till förhandsröstningstider finns presen-

terat. 

 

Vidare beslutar kommunstyrelsen att Vikingaåsens skola fungerar som 

röstningsställe på valdagen för röstningsområde 1 och att Gottby daghem 

fungerar som röstningsställe på valdagen för röstningsområde 2. 

 

Kommunstyrelsen beslutar avslutningsvis delge den kommunala central-

nämnden beslutet för kännedom och för att den kommunala centralnämnden 

i god tid ska ha möjlighet att förordna om valförrättare. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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235 § VAL AV KOMMUNAL CENTRALNÄMND 

 

KST 235/29.10.2018: 

Riksdags- och Europaparlamentsval samt lagtings- och kommunalval ska 

hållas på Åland 2019. 

 

I enlighet med 5 § landskapslag (1970:39) om lagtings- och kommunalval 

ska kommunfullmäktige inom januari månad under valåret tillsätta en 

centralnämnd för kommunalvalet (kommunal centralnämnd) bestående av 

fem ledamöter, av vilka en utses till ordförande och en till vice ordförande. 

Fullmäktige utser även fem ersättare som uppställs i den ordning de avses 

träda in i stället för de ordinarie ledamöterna. 

 

I enlighet med 13 § vallagen (FFS 714/1998) fungerar i landskapet Åland i 

varje kommun som kommunal centralvalnämnd vid riksdagsval, president-

val och Europaparlamentsval den nämnd som tillsatts för kommunalval i 

landskapet och för vilken i tillämpliga delar gäller vad som i vallagen be-

stäms om kommunal centralvalnämnd. Detta innebär att den kommunala 

centralnämnden fungerar som kommunal centralvalnämnd även vid alla 

riksval, om inte annorlunda särskilt bestäms. 

 

I enlighet med 4 a § jämställdhetslagen (1986/609) ska kvinnor och män 

vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl ta-

lar för något annat. Detta gäller både ordinarie medlemmar och ersättare.  

 

Den kommunala centralnämndens mandatperiod varar till dess ny nämnd är 

vald i enlighet med 7 § 1 mom. landskapslag om lagtings- och kommunal-

val.  

 

Den kommunala centralnämndens nuvarande sammansättning är följande: 

 

Ordinarie ledamöter: 
Häggblom Kenth, Björsby, ordförande 

Holmén Nina, Ingby, vice ordförande 

Branér Clas-Åke, Gottby, ledamot 

Jansén Kerstin, Möckelö, ledamot 

Tufvesson Runa, Gottby, ledamot 

 

Ersättare: 
1. Lehtinen Anneli, Gottby 

2. Rosenholm Marianne, Möckelö 

3. Lundell Harriet, Sviby 

4. Jonsson David, Kalmarnäs  

5. Karlström Tore, Prestgården by 

 

Av dessa har Kenth Häggblom, Kerstin Jansén och Runa Tufvesson visat 

intresse för att fortsätta arbetet som ordinarie representanter i centralnämn-

den. Marianne Rosenholm, David Jonsson och Tore Karlström har visat in-
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tresse för att fortsätta arbetet som ersättare. Övriga representanter och ersät-

tare har tackat nej till fortsatt arbete. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att fullmäktige till i 5 § 

landskapslag om lagtings- och kommunalval avsedd kommunal central-

nämnd i kommunen väljer fem ledamöter, av vilka en utses till ordförande 

och en till vice ordförande, samt fem ersättare, som uppställs i den ordning 

de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

_______________ 
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236 § VAL AV VALNÄMNDER OCH VALBESTYRELSE FÖR RIKSVAL 

 

KST § 236/29.10.2018: 

Enligt 15 § vallagen (FFS 714/1998) ska kommunstyrelsen i god tid före 

riksval tillsätta för varje röstningsområde en valnämnd, som består av ord-

förande, vice ordförande och tre andra medlemmar samt ett nödvändigt an-

tal ersättare, dock minst tre, med angivande av ordningsföljden för inkal-

lande. 

 

För förhandsröstning som verkställs i anstalter och för hemmaröstning ska 

tillsättas en eller flera valbestyrelser, som består av ordförande, vice ordfö-

rande och en annan medlem samt ett nödvändigt antal ersättare, dock minst 

tre, med angivande av ordningsföljden för inkallande. 

 

De två röstningsområdena i kommunen är indelade enligt följande: 

 

Röstningsområde 1 (Vikingaåsens skola): 

Andersböle, Björsby, Buskböle, Dalkarby, Gölby, Hindersböle, Ingby, Jett-

böle, Jomalaby, Karrböle, Kihla, Möckelby, Prästgården by, Ringsböle, 

Vesterkalmare, Ytterby, Önningeby, Österkalmare och Överby. 

 

Röstningsområde 2 (Gottby daghem): 

Brändö, Djurvik, Gottby, Hammarudda, Kungsö, Möckelö, Norrsunda, 

Ramsholmen, Sviby, Södersunda, Torp, Ulfsby, Vargsunda, Vestansunda 

och Ödanböle. 

 

I kommunen mantalsskrivna personer, som inte hänförs till någon lägenhet, 

ska hänföras till röstningsområde 1. 

 

Inför riksvalet 2015 tillsattes valnämnder och valbestyrelse enligt kommun-

styrelsens beslut § 347/22.12.2014, med fyllnadsval enligt kommunfull-

mäktiges beslut § 13/27.01.2015 och kommunstyrelsens beslut § 

207/2.10.2017. Valnämnderna och valbestyrelsen har följande sammansätt-

ning:  

 

Valnämnden för röstningsområde 1 

Ordf. Andersson Kenneth Prestgården by 

Vice ordf. Sandell Anneli Ytterby 

 Karlsson Marianne Önningeby 

 Öhberg Anders Ytterby 

 Helén Gitt  Ingby 

 

Ersättare: 

 1. Söderdahl Mari Tingsbacka 

 2. Vickström Gun Dalkarby 

 3. Karlsson Jan-Olof Ytterby 

 4. Manelius Ralf Prestgården by 

 5. Eriksson Jessica Kalmarnäs 
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Valnämnden för röstningsområde 2 

Ordf. Lehtinen Jorma Norrsunda 

Vice ordf. Sundblom Jim Vestansunda 

 Karlsson Johan Södersunda 

 Grunér-Jansson Ann Möckelö 

 Fellman Ulla-Britt Torp 

 

Ersättare: 

 1. Jansson Tage Norrsunda 

 2. Törnqvist Petra Kungsö 

 3. Herrgård Barbro Torp 

 4. Larsson Cristina Gottby 

 5. Axén Stig  Djurvik 

 

Valbestyrelsen för Oasen boende- och vårdcenter 

Ordf. Stenlund Bjarne Ingby 

Vice ordf. Jansson Solveig Prestgården by 

 Henriksson Margareta Prestgården by 

 

Ersättare: 

 1. Häger Sven-Olof Ytterby 

 2. Axén Merja Djurvik 

 3. Olofsson Jenny Kungsö 

 

Av representanterna i valnämnden för röstningsområde 1 har Kenneth An-

dersson, Anders Öhberg och Gitt Helén visat intresse för att fortsätta som 

ordinarie representater. Anneli Sandell har meddelat att hon inte längre 

önskar vara ordinarie representant, dock kan hon fortsätta som ersättare. 

Jan-Olof Karlsson har visat intresse för att fortsätta som ersättare. Mari Sö-

derdahl och Ralf Manelius har visat intresse för att fortsätta som ersättare, 

men de kan också tänka sig att gå över till ordinarie. Jessica Eriksson har 

meddelat att hon inte är intresserad av fortsatt arbete i valnämnden. Mari-

anne Karlsson och Gun Vickström har inte gått att nå under beredningsti-

den. 

 

Av representanterna i valnämnden för röstningsområde 2 har Jorma Lehti-

nen meddelat att han inte är intresserad av fortsatt arbete i valnämnden. Jim 

Sundblom, Johan Karlsson och Ulla-Britt Fellman har meddelat att de inte 

önskar fortsätta som ordinarie representanter, de har dock visat intresse för 

att vara ersättare. Ann Grunér-Jansson har visat intresse för att fortsätta som 

ordinarie. Hon kan också tänka sig att vara vice ordförande och möjligen 

ordförande. Cristina Larsson, Tage Jansson och Barbro Herrgård är positiva 

till att fortsätta som ersättare. De önskar inte bli ordinarie. Petra Törnqvist 

och Stig Axén har meddelat att de inte önskar fortsätta i valnämnden.  

 

Av representanterna i valbestyrelsen för Oasen har Bjarne Stenlund, Sol-

veig Jansson och Margareta Henriksson visat intresse för fortsatt arbete som 
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ordinarie representanter. Sven-Olof Häger och Jenny Olofsson är positiva 

till att fortsätta som ersättare. Merja Axén har meddelat att hon inte önskar 

fortsätta.  

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om val av de två valnämnderna för kommunens 

röstningsområde enligt följande: 

 - fem ledamöter, 

 - varav en utses till ordförande, 

 - varav en utses till vice ordförande, 

 - fem ersättare med angivande av ordningsföljden för inkal-

lande. 

 

Kommunstyrelsen beslutar om val av valbestyrelse för Oasen boende- och 

vårdcenter enligt följande: 

 - tre ledamöter 

 - varav en utses till ordförande 

 - varav en utses till vice ordförande 

 - tre ersättare med angivande av ordningsföljden för inkal-

lande. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

_______________ 
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237 § VAL AV VALNÄMNDER OCH VALBESTYRELSE FÖR LAG-

TINGSVAL OCH KOMMUNALVAL 

 

KST § 237/29.10.2018: 

Enligt 6 § landskapslag (1970:39) om lagtingsval och kommunalval ska 

kommunfullmäktige under valåret i god tid före valen för varje röstnings-

område tillsätta en valnämnd bestående av fem ledamöter, av vilka en utses 

till ordförande och en till vice ordförande, samt minst tre ersättare som upp-

ställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna.  

 

För förhandsröstning som verkställs i anstalter och för hemmaröstning ska 

tillsättas en eller flera valbestyrelser, som består av ordförande, vice ordfö-

rande och en annan medlem samt ett nödvändigt antal ersättare, dock minst 

tre, med angivande av ordningsföljden för inkallande. 

 

Inför lagtings- och kommunalvalen 2019 behöver valnämnder och valbesty-

relse tillsättas enligt beskrivet ovan. 

 

De två röstningsområdena i kommunen är indelade enligt följande: 

 

Röstningsområde 1 (Vikingaåsens skola): 

Andersböle, Björsby, Buskböle, Dalkarby, Gölby, Hindersböle, Ingby, Jett-

böle, Jomalaby, Karrböle, Kihla, Möckelby, Prästgården by, Ringsböle, 

Vesterkalmare, Ytterby, Önningeby, Österkalmare och Överby. 

 

Röstningsområde 2 (Gottby daghem): 

Brändö, Djurvik, Gottby, Hammarudda, Kungsö, Möckelö, Norrsunda, 

Ramsholmen, Sviby, Södersunda, Torp, Ulfsby, Vargsunda, Vestansunda 

och Ödanböle. 

 

I kommunen mantalsskrivna personer, som inte hänförs till någon lägenhet, 

ska hänföras till röstningsområde 1. 

 

Inför lagtings- och kommunalvalet 2015 tillsattes valnämnder och valbesty-

relse enligt kommunfullmäktiges beslut § 113/16.12.2014, med fyllnadsval 

enligt kommunfullmäktiges beslut § 13/27.01.2015. Valnämnderna och 

valbestyrelsen har följande sammansättning: 

 

Valnämnden för röstningsområde 1 

Ordf. Andersson Kenneth Prestgården by 

Vice ordf. Sandell Anneli Ytterby 

 Karlsson Marianne Önningeby 

 Öhberg Anders Ytterby 

 Helén Gitt  Ingby 

 

Ersättare: 

 1. Söderdahl Mari Tingsbacka 

 2. Vickström Gun Dalkarby 
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 3. Karlsson Jan-Olof Ytterby 

 4. Manelius Ralf Prestgården by 

 5. Eriksson Jessica Kalmarnäs 

 

Valnämnden för röstningsområde 2 

Ordf. Lehtinen Jorma Norrsunda 

Vice ordf. Sundblom Jim Vestansunda 

 Karlsson Johan Södersunda 

 Grunér-Jansson Ann Möckelö 

 Fellman Ulla-Britt Torp 

 

Ersättare: 

 1. Jansson Tage Norrsunda 

 2. Törnqvist Petra Kungsö 

 3. Herrgård Barbro Torp 

 4. Larsson Cristina Gottby 

 5. Axén Stig  Djurvik 

 

Valbestyrelsen för Oasen boende- och vårdcenter 

Ordf. Stenlund Bjarne Ingby 

Vice ordf. Jansson Solveig Prestgården by 

 Henriksson Margareta Prestgården by 

 

Ersättare: 

 1. Häger Sven-Olof Ytterby 

 2. Axén Merja Djurvik 

 3. Olofsson Jenny Kungsö 

 

Av representanterna i valnämnden för röstningsområde 1 har Kenneth An-

dersson, Anders Öhberg och Gitt Helén visat intresse för att fortsätta som 

ordinarie representater. Anneli Sandell har meddelat att hon inte längre 

önskar vara ordinarie representant, dock kan hon fortsätta som ersättare. 

Jan-Olof Karlsson har visat intresse för att fortsätta som ersättare. Mari Sö-

derdahl och Ralf Manelius har visat intresse för att fortsätta som ersättare, 

men de kan också tänka sig att gå över till ordinarie. Jessica Eriksson har 

meddelat att hon inte är intresserad av fortsatt arbete i valnämnden. Mari-

anne Karlsson och Gun Vickström har inte gått att nå under beredningsti-

den. 

 

Av representanterna i valnämnden för röstningsområde 2 har Jorma Lehti-

nen meddelat att han inte är intresserad av fortsatt arbete i valnämnden. Jim 

Sundblom, Johan Karlsson och Ulla-Britt Fellman har meddelat att de inte 

önskar fortsätta som ordinarie representanter, de har dock visat intresse för 

att vara ersättare. Ann Grunér-Jansson har visat intresse för att fortsätta som 

ordinarie. Hon kan också tänka sig att vara vice ordförande och möjligen 

ordförande. Cristina Larsson, Tage Jansson och Barbro Herrgård är positiva 

till att fortsätta som ersättare. De önskar inte bli ordinarie. Petra Törnqvist 

och Stig Axén har meddelat att de inte önskar fortsätta i valnämnden.  
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Av representanterna i valbestyrelsen för Oasen har Bjarne Stenlund, Sol-

veig Jansson och Margareta Henriksson visat intresse för fortsatt arbete som 

ordinarie representanter. Sven-Olof Häger och Jenny Olofsson är positiva 

till att fortsätta som ersättare. Merja Axén har meddelat att hon inte önskar 

fortsätta.  

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om val av de två valnämnderna för kommunens 

röstningsområde enligt följande: 

 - fem ledamöter, 

 - varav en utses till ordförande, 

 - varav en utses till vice ordförande, 

 - fem ersättare med angivande av ordningsföljden för inkal-

lande. 

 

Kommunstyrelsen beslutar om val av valbestyrelse för Oasen boende- och 

vårdcenter enligt följande: 

 - tre ledamöter 

 - varav en utses till ordförande 

 - varav en utses till vice ordförande 

 - tre ersättare med angivande av ordningsföljden för inkal-

lande. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

_______________ 
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238 § FÖRFRÅGAN FRÅN ÅLAND FILM COMMISSION 

 

KST § 238/29.10.2018: 

Åland Film Commission, som hör till Ålands landskapsregerings utbild-

nings- och kulturavdelning, har 11.10.2018 inkommit med en förfrågan till 

Jomala kommun gällande deltagande som s.k. supporter i ett nytt projekt. 

Förfrågan, enligt bilaga: 

                    ./. Bilaga A – KST § 238 

 

Åland Film Commission har nyligen lanserat en hemsida som riktar sig till 

utländska filmproducenter. Se https://www.film.ax/en. På hemsidan avser 

Åland Film Commission att samla och presentera företag, föreningar och 

kommuner på Åland som välkomnar filmproduktioner. Till exempel kan det 

handla om att erbjuda företagsrabatter, tjänster eller hjälp under filminspel-

ningar. Organisationer som väljer att delta i projektet erbjuds reklam i form 

av synlighet i nyhetsbrev och utrymme på hemsidan. Det erbjuds även möj-

lighet att använda projektets logga både digitalt och som klistermärke. 

Åland Film Commission ansvarar för att skriva texten gällande de delta-

gande organisationerna och fotograferar och filmar vid behov. Deltagande 

organisationer får korrekturläsa utkast innan publicering. Texten skrivs på 

engelska eftersom hemsidan i övrigt är på engelska.  

 

Ett av förslagen vad Jomala kommun skulle kunna erbjuda vid eventuella 

filmproduktioner med anknytning till Jomala är avgiftsfri träning för med-

lemmar i filproduktionsgrupper i Vikingahallens gym. Fritidsförvaltningen 

har understött detta förslag och även landskapsregeringens filmkommiss-

ionär understödde förslaget.   

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att Jomala kommun ska delta som s.k. supporter 

i Åland Film Commissions nya projekt. Som motprestation erbjuder Jomala 

kommun avgiftsfri träning för medlemmar i filmproduktionsgrupper i Vi-

kingahallens gym om filmproduktionen har anknytning till Jomala.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.film.ax/en
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239 § MORSDAGSUTMÄRKELSETECKEN 2019 

 

KST § 239/29.10.2018: 

Statens ämbetsverk på Åland begär om förslag på kandidater för morsdags-

utmärkelsetecken 2019 från de åländska kommunerna. Förslagen ska vara 

ämbetsverket tillhanda senast 2.11.2018. Ämbetsverkets begäran, enligt bi-

laga: 

                      ./. Bilaga A – KST § 239 

 

Grunderna för att bevilja utmärkelsetecknet är meriter som exemplariska 

fostrare av barn och ungdomar, främjare av familjeliv och föräldraskap 

samt även en allmän omtanke och omsorg om andra. 

 

Kandidaternas undre åldersgräns är 40 år. Målsättningen är att de mödrar 

som belönas representerar olika yrken, samfund och livssituationer, t.ex. 

förvärvsarbetande, ensamförsörjare, lanthusmödrar, liksom också olika mi-

noritetsgrupper. Barnens antal är inte av avgörande betydelse. Förutom bio-

logiska mödrar kan även adoptiv- och fostermödrar föreslås. Även ett mera 

samhälleligt uppfostringsansvar beaktas, t.ex. verksamhet inom barnskydds- 

och familjeorganisationer, ungdoms- och idrottsorganisationer, skolnämn-

der samt föräldraföreningar. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att inte ge förslag på mottagare av morsdagsut-

märkelsetecken för 2019. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Susann Karlsson som förslag på kandidat 

för morsdagsutmärkelsetecken 2019 från de åländska kommunerna och re-

serverar högst 1 900 euro av kommunstyrelsens dispositionsmedel för än-

damålet. Eventuell utbetalning sker först 2019 varför ett ärende då måste 

beredas till styrelsen.  

_______________ 
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240 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

Sammanträdet avslutas kl. 20.10. 

 

Besvärsanvisning; enligt bilaga: 

 ./. Bilaga 1. 

________________ 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 

 

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 

 

Vad förbudet grundar sig på 

 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § 

kommunallagen (ÅFS 1997:73) rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras 

över beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet: 222, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 235, 236, 237. 

 

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

110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet: 221, 225, 233, 234, 238, 239. 

 

Enligt 15 § förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/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: 221, 225, 233, 234, 238, 239. 

 

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

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

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

inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. 

 

Rättelseyrkandets innehåll 

 

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

av den som framställer det. 
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KOMMUNALBESVÄR 
 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

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

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

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

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

får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 

1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 

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

3) beslutet annars strider mot lag. 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

AX-22 101 MARIEHAMN 

E-post: aland.fd@om.fi 

 

Paragrafer i protokollet: 223. 

 

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

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

fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. 

 

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

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

slaget 1.11.2018. 

 

Avgift 
 

Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2016, är rättegångsav-

giften i förvaltningsdomstolen 250 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen 

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

framgång i ärendet.  

 

 

mailto:aland.fd@om.fi
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FÖRVALTNINGSBESVÄR 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

AX-22 101 MARIEHAMN 

E-post: aland.fd@om.fi 

 

Paragrafer i protokollet: - 

 

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

dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. 

 

 Besvärsskrift 

 

I besvärsskiften ska uppges 

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

- motiveringarna till att beslutet bör ändras 

 

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

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

och postadress anges. 

 

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

kopia. 

 

Inlämnande av handlingarna 

 

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärs-

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

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

ut. 

 

Avgift 
 

Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2016, är rättegångsav-

giften i förvaltningsdomstolen 250 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen 

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

framgång i ärendet.  

mailto:aland.fd@om.fi
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BESVÄR TILL MARKNADSDOMSTOLEN 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

Besvärsmyndighet är: 

 

Marknadsdomstolen 

Banbyggarvägen 5 

FI-00 520 Helsingfors 

tel 029 56 43300 

fax 029 56 43314 

E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi 

 

Paragrafer i protokollet: - 

 

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

dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. 

 

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

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

 

Besvärsskrift 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

Inlämnande av handlingarna 

 

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärs-

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

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

svärstiden går ut. 

 

Avgift 

 

Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2016, är rättegångsav-

giften för en enskild i marknadsdomstolen 500 euro och för en juridisk person antingen 2 000 

euro, 4 000 euro eller 6 000 euro beroende på upphandlingens värde. 
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