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13 § 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 Annika Hambrudd och Roger Eriksson. 

 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan godkänns enhälligt oförändrad. 
_______________ 
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14 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

1. Information och diskussion med skolkurator Alexandra Sundholm och 

rektor Pia Axberg om psykisk hälsa i skolan. 

2. Tjänstemannabeslut fattade under perioden 1.10.2018 – 31.12.2018 

(kvartal 4): 

 Kommundirektör 

 Fritidschef 

 Biblioteks- och kulturchef 

 Teknisk chef 

 Socialförvaltning 

 Skolförvaltning 

3. Kvartalsrapport nr 4/2018 från Mariehamns stads socialförvaltning angå-

ende barnskyddet. 

4. Ålands landskapsregering har 14.1.2019 inkommit med beslut gällande 

utjämning av landskapsandelar under övergångsperioden 2019-2020 och 

med underlag för utbetalningen av landskapsandelar till kommunerna 2019.  

5. Barnomsorgschefen har 22.1.2019 inkommit med en rapport över lediga 

platser inom barnomsorgen.  

  

BESLUT: 

Antecknas till kännedom. 

_______________ 
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15 § DELGENERALPLAN FÖR KALMARNÄS, ÄNDRING 

 

KST § 15/4.2.2019: 

Kommunstyrelsen har genom § 317/1.11.2010 beslutat att delgeneralplanen 

för Kalmarnäs ska uppdateras. Ett förslag till uppdatering av delgeneralpla-

nen togs fram 2013. Förslaget till delgeneralplan antogs genom kommun-

fullmäktiges beslut § 41/17.6.2014. Ett besvär mot fullmäktiges beslut in-

lämnades 14.7.2014. Ålands förvaltningsdomstol beslutade 30.7.2015 att 

upphäva kommunfullmäktiges beslut § 41/17.6.2014 som lagstridigt i sin 

helhet. Förvaltningsdomstolen fann att utredningen över planområdets na-

turförhållanden inte var tillräcklig för att möjliggöra en tillförlitlig bedöm-

ning av den antagna delgeneralplanens konsekvenser för områdets natur. 

Följaktligen saknades även förutsättningar att konstatera om planens inne-

håll uppfyllde kravet på värnande om naturvärden och landskapet.  

 

Kommunens planläggare har nu tagit fram ett nytt förslag till ändring av 

delgeneralplanen för Kalmarnäs. Förslag till ändring av Kalmarnäs delgene-

ralplan jämte beskrivning av den 17 december 2018, enligt bilaga: 

                   ./.                     Bilaga A – KST § 15 

 

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. 

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar hålla samråd enligt 30 § plan- och bygglagen 

gällande förslaget till ändrad delgeneralplan för Kalmarnäs jämte beskriv-

ning av den 17 december 2018 enligt Bilaga A.  
 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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16 § 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. 

_______________ 

 

KST § 303/17.12.2018: 

Jomala kommun har genom annons i en lokaltidning 2.11.2018 och publice-

ring på kommunens anslagstavla och webbplats kallat till ett samråd rö-

rande förslaget till detaljplaneändring för fastigheten Kyrkoby XXI:2 RNr 

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

ning av den 17 oktober 2018. I enlighet med 30 § plan- och bygglagen hölls 

ett samråd 20.11.2018 med berörda markägare och andra intressenter. Pro-

tokoll från samrådet, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga G – KST § 303 

 

Vid samrådet 20.11.2018 gavs även möjlighet för berörda markägare och 

intressenter att inkomma med skriftliga synpunkter fram till och med 

28.11.2018. Inga synpunkter inkom vid samrådet eller därefter. 

 

Planläggaren har 30.11.2018 gjort en teknisk korrigering av plankartan. Be-

skrivning av den 17 oktober 2018 inklusive korrigerad plankarta, enligt bi-

laga:  

                      ./. Bilaga H – KST § 303 

 

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-
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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 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 Bilaga 

H till allmänt påseende under 30 dagar. Kommunstyrelsen beslutar vidare 

att begära in byggnämndens och teknisk chefs utlåtande över förslaget. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 16/4.2.2019: 

Under utställningstiden 28.12.2018 – 28.1.2019 har ingen anmärkning in-

kommit.  

 

Teknisk chef har 28.1.2019 meddelat att han inte har några invändningar.  

 

Byggnämnden i Jomala kommun har genom beslut BN § 9/30.1.2019 kon-

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

på området och således kan omfattas. 

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar anta detaljplaneändring för fastigheten Kyrkoby 

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

jämte beskrivning av den 17 oktober 2018 enligt Bilaga H. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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17 § PLANLÄGGNINGSPROGRAM 2019 

 

KST § 17/4.2.2019: 

För att tydliggöra vilka planprocesser som pågår i Jomala kommun har ett 

förslag till planläggningsprogram för 2019 tagits fram. I dokumentet fram-

går vilka processer som är pågående och hur de prioriteras av kommunens 

planläggare. Förslag till planläggningsprogram för 2019, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 17 

 

Generellt prioriteras delgeneralplaneringsprocesser framför detaljplanering i 

och med att regler för styckning av tomter inom glesbebyggelseområden 

ska bestämmas i generalplaneringen. Inom detaljplaneringen prioriteras 

planläggning av kommunens mark samt detaljplaneändringar för allmänna 

behov (skoltomter, trafiklösningar, kommunaltekniska anläggningar o.s.v.). 

Brådskande planändringar som kommer under året kan gå före uppgifter i 

planläggningsprogrammet, om kommunstyrelsen så bestämmer. 

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna planläggningsprogrammet för 2019 

enligt Bilaga A.  

 

I enlighet med önskemål av kommunfullmäktige och svar som gavs under 

budgetprocessen för 2019 bör kommunstyrelsen även ta ställning till om 

och hur eventuella extra resurser ska ges till planläggningen. Planläggarens 

åsikt är att mest lämpligt skulle vara att kommunstyrelsen genom disposit-

ionsmedel avlägger 30 000 euro för konsulttjänster inom planläggning.   

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna planläggningsprogrammet för 2019 

enligt Bilaga A. Kommunstyrelsen beslutar även bevilja 30 000 euro för 

konsulttjänster inom planläggning av kommunstyrelsens dispositionsmedel.   

_______________ 
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18 § FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETEN SOLKATTEN (FASTIGHETS-

BETECKNING 170-431-8-84) 

 

KST § 18/4.2.2019: 

Norahus Ab har 22.1.2019 inkommit med en intresseanmälan för köp och 

förverkligande av kvarter 43131, 43132 och 43133 vilka utgör fastigheten 

Solkatten (fastighetsbeteckning 170-431-8-84) på Solberget i Vesterkal-

mare. Intresseanmälan, enligt bilaga: 

                   ./. Bilaga A – KST § 18 

 

Av intresseanmälan framgår inga närmare avsikter för förverkligandet. Fas-

tigheten är planerad för egnahemshus. Vid byggnation av t.ex. radhus eller 

parhus på fastigheten krävs en detaljplaneändring. Lagfartsbevis, kartutdrag 

och detaljplan för området, enligt bilaga: 

                   ./. Bilaga B – KST § 18 

 

Teknisk chef och planläggare har 28.1.2019 meddelat att de inte har några 

invändningar mot en eventuell försäljning.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att fastigheten Solkatten 

(fastighetsbeteckning 170-431-8-84) ska säljas. Försäljningen ska ske ge-

nom ett anbudsförfarande som kommunstyrelsen befullmäktigas hantera. 

Kommunstyrelsen får fritt anta eller förkasta anbud. Före förverkligande av 

exploateringen måste gaturitningar tas fram och ett avtal om anläggande av 

gata och övrig kommunalteknik ingås.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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    Protokolljustering:    

19 § TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR LANDSVÄG 1 VID AV-

TAGET TILL KUNGSÖ, ANHÅLLAN TILL ÅLANDS LAND-

SKAPSREGERING 

 

KST § 134/4.6.2018: 

Kungsö by hade 115 invånare 2000 och under 2017 har invånarantalet ökat 

till 220 bofasta personer. Därtill kommer ett stort antal sommargäster som 

äger eller hyr stugor i byn, besöker Kungsö batteriberg eller simstranden 

nere vid Möskatsviken. Samtidigt har trafiken på landsväg 1 också ökat. 

Behovet av att förbättra trafiksäkerheten vid avtaget till Kungsö från lands-

väg 1 är brådskande efter ett flertal incidenter. 

 

Ålands landskapsregering har redan tidigare meddelat att landskapsrege-

ringens regelverk inte tillåter breddning av huvudväg vid avtaget till 

Kungsö så länge vägen har en hastighetsgräns på 90 km/h. För att göra 

vägen mer trafiksäker bör Jomala kommun anhålla om en sänkning av has-

tigheten till 70 km/h och samtidigt anhålla om att landskapet breddar lands-

väg 1 vid avtaget till Kungsö. Detta har bland annat gjorts på Godbyvägen 

vid avtaget till Andersböle. På liknande sätt bör man kunna göra vid avtaget 

till Kungsö. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att anhålla till Ålands landskapsregering om en 

sänkning av hastigheten till 70 km/h samt en breddning av landsväg 1 vid 

avtaget till Kungsö för att höja trafiksäkerheten. 

 

--- 

Jäv: 

Kommunfullmäktiges ordförande Mika Nordberg anmäler godkänt jäv och 

deltar inte i ärendets behandling. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

 

KST § 206/1.10.2018: 

Landskapsregeringen har 23.8.2018 inkommit med svar angående Jomala 

kommuns anhållan 5.6.2018 om en sänkning av hastigheten till 70 km/h 

samt en breddning av landsväg 1 vid avtaget till Kungsö för att höja trafik-

säkerheten. Landskapsregeringen informerar att en breddning inte är möjlig 

på grund av utrymmesskäl och att möjligheterna för en expansion av vägut-

rymmet begränsas av både fridlysta växter och fornminnen. På platsen gäl-

ler även sedan tidigare omkörningsförbud och landskapsregeringen avser att 

anlägga belysning i korsningsområdet. Landskapsregeringens svar, enligt 

bilaga: 

                     ./.                   Bilaga A – KST § 206 
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Så som kommunen ser det är behovet av att förbättra trafiksäkerheten vid 

avtaget till Kungsö fortsatt aktuell. Eftersom landskapsregeringen har med-

delat att en breddning inte är möjlig bör kommunen åtminstone anhålla om 

enbart en sänkning av hastigheten till 70 km/h. Om möjligt bör det även 

omvärderas ifall inte en breddning av landsväg 1 vid avtaget till Kungsö 

skulle kunna gå att genomföra. Vad gäller kommunens vidkommande gäl-

lande landsväg 1 vid avtaget till Kungsö kan konstateras att området inte 

ingår i någon planläggningsprocess.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att anhålla till Ålands landskapsregering om en 

sänkning av hastigheten till 70 km/h vid avtaget till Kungsö för att höja tra-

fiksäkerheten och om möjligt bör det även omvärderas ifall inte en bredd-

ning av landsväg 1 vid avtaget till Kungsö skulle kunna gå att genomföra. 

 

--- 

Jäv: 

Kommunfullmäktiges ordförande Mika Nordberg anmäler godkänt jäv och 

deltar inte i ärendets behandling. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 19/4.2.2019: 

Ålands landskapsregering har 21.1.2019 inkommit med beslut angående 

kommunens anhållan om en hastighetssänkning till 70 km/h vid avtaget till 

Kungsö och omvärdering gällande breddning av landsväg 1 vid avtaget till 

Kungsö. Landskapsregeringens beslut 21.1.2019, enligt bilaga: 

                   ./. Bilaga B – KST § 19  

   

Landskapsregeringen konstaterar att det inte finns förutsättningar för en 

breddning vid avtaget, utan korsningsområdet skulle behöva flyttas anting-

en österut eller västerut för att inte komma i konflikt med fridlysta växter 

eller fornminnen. Gällande frågan om hastighetssänkning konstaterar land-

skapsregeringen att frågan kommer tas upp internt i samband med den år-

liga översynen av hastighetsbegränsningar inom vägnätet.  

 

I och med landskapsregeringens beslut, som väghållare, finns det inte förut-

sättningar att gå vidare med ärendet.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar anteckna informationen till kännedom och av-

slutar härmed ärendet. Vid en framtida planering av området bör trafiksä-

kerhetssituationen beaktas.   

--- 

Jäv: 

Kommunfullmäktiges ordförande Mika Nordberg anmäler godkänt jäv och 

deltar inte i ärendets behandling. 
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BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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20 § OM- OCH TILLBYGGNAD AV VIKINGAÅSENS SKOLA, PRO-

JEKTERINGSGRUPP 

 

KST § 20/4.2.2019: 

Kommunfullmäktige har genom § 78/11.12.2018 beslutat att uppta ett inve-

steringsanslag om 40 000 euro i budget 2019 för en vidare utredning, pro-

jektering och kostnadskalkylering för om- och tillbyggnad av Vikingaåsens 

skola. I och med detta ska en projekteringsgrupp tillsättas som med fördel 

kan bestå av förtroendevalda, tjänstemän och en sakkunnig arkitekt.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar tillsätta en projekteringsgrupp för om- och till-

byggnad av Vikingaåsens skola bestående av förtroendevalda, tjänstemän 

och en sakkunnig arkitekt. Åtminstone rektor och teknisk chef föreslås ingå 

i projekteringsgruppen från förvaltningens sida.   

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar tillsätta en projekteringsgrupp för om- och till-

byggnad av Vikingaåsens skola bestående av följande personer: 

Pia Axberg, rektor  

Magnus Nordin, teknisk chef, innehar sekreterarfunktionen, 

Dennis Jansson, kommunfullmäktigeledamot, ordförande, 

Dan Jansén, kommunfullmäktigeledamot 

Pamela Sjödahl, kommunfullmäktigeledamot 

Annika Hambrudd, kommunstyrelseledamot, vice ordförande, 

Dick Klingberg, ledamot i byggnämnden.  

_______________ 
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21 § NORRA MÖCKELÖVÄGEN, SKRIVELSE ROINE VIKTORSSON 

 

KST § 21/4.2.2019: 

Roine Viktorsson har inkommit med en skrivelse med tre påpekanden an-

gående Norra Möckelövägen i Sviby by. Skrivelse, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A - KST § 21 

 

Följande påpekanden framförs i skrivelsen: 

 

I. Korsningen Norra Möckelövägen mot Nya flygfältsvägen är ännu inte 

färdigställd så bilar sneddar över gruset där asfalt saknas, vilket kan 

vara till förtret för cyklister och gångare. 

 

II. Strax norr om svängen i punkt 1 blev vägkanten nedkörd då fjärrvärme-

rör lades i vägen. Det är farligt för cyklister och fotgängare. 
 

III. Norra delen av vägen framför fastighet 5:85 i Sviby by är efter 6 års 

stridigheter och minst 15 möten inom kommunens olika förvaltningsor-

gan samt åtskilliga telefonsamtal och diskussioner fortfarande utan as-

falt. Detta medför att snöplogen fastnar i gruset och att vägen är dåligt 

plogad.  

 

Tekniska förvaltningen sköter vägunderhållet i Jomala kommun och har 

inte fått kännedom om några felrapporteringar från allmänheten om vägav-

snittet i punkt 1 och 2. 

 

Jomala kommun är väghållare för kommunalvägar, gator och GC-vägar 

som inte alla är belagda. Tekniska förvaltningen ser därmed inte något pro-

blem i vinterunderhållet med den nämnda vägsträckan i punkt 3. Det finns 

budgeterade medel för en förnyelse av vägbelysningen längs Norra 

Möckelövägen vilket kan medföra ingrepp i nämnda område och därmed 

skulle en eventuell åtgärd rivas upp på nytt. 

 

Teknisk chef förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar anteckna Roine Viktorssons skrivelse för kän-

nedom och låter tekniska förvaltningen åtgärda punkt 1 och 2 i det normala 

vägunderhållet. Punkt 3 kan verkställas om budgeterade medel finns och 

om asfalteringsåtgärder krävs i investeringen 86506 Vägbelysning Norra 

Möckelövägen. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar anteckna Roine Viktorssons skrivelse för kän-

nedom och låter tekniska förvaltningen åtgärda punkt 1 och 2 i det normala 

vägunderhållet. Punkt 3 kan verkställas om budgeterade medel finns och 

om asfalteringsåtgärder krävs i investeringen 86506 Vägbelysning Norra 

Möckelövägen. 
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BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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22 § GRUSPLAN FRIDEBORG, SKRIVELSE HEMBYGDENS VÄNNER 

R.F. 

 

KST § 22/4.2.2019: 

Hembygdens Vänner r.f. har 10.9.2018 inkommit med en skrivelse till 

kommunstyrelsen angående önskemål om att få nyttja grusplanen bakom 

ungdomslokalen Frideborg för aktiviteter till ungdomar. Skrivelse, enligt 

bilaga: 

                    ./. Bilaga A – KST § 22 

 

Hembygdens Vänner r.f. anhåller om att få rusta upp den befintliga grus-

planen med frivillig arbetskraft och anhåller samtidigt om att kommunen 

ordnar och bekostar belysningen så att den kan användas även kvällstid. 

Hembygdens Vänner r.f. har planerad ungdomsverksamhet 2-3 kvällar i 

veckan, men grusplanen kunde även i övrigt användas som samlingspunkt 

för ungdomar och Gottby daghem. 

 

Området där den befintliga grusplanen är belägen ägs av Jomala kommun. 

Hembygdens Vänner r.f. har tidigare nyttjat och underhållit grusplanen för 

sin verksamhet. Med frivillig insats har den använts kvällstid. Under de 

senaste åren har underhållet blivit eftersatt av okänd anledning, vilket har 

gjort att planen vuxit igen och belysningen föråldrats. Vem som var initia-

tivtagare och bekostade anläggningen en gång i tiden är okänt.  

 

Tekniska förvaltningen har inte avsatt några resurser på området, eftersom 

platsen inte är en allmän bollplan eller lekplats. Jomala kommun har sedan 

tidigare en bollplan vid Södersunda skola som får användas av allmänheten, 

vilket med tanke på områdets befolkningsmängd kan göra Frideborgs grus-

plan överflödig. Jomala kommun har endast allmänna bollplaner inom de-

taljplaneområden och vid skolor. Kommunen har även som praxis valt att 

inte belysa allmänna områden så som bollplaner, lekplatser eller badsträn-

der. 

 

Teknisk chef förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar låta Hembygdens Vänner r.f. fortsätta nyttja och 

underhålla den befintliga grusplanen bakom Frideborg utan arrendeavgift, 

men anlägger eller bidrar inte till någon ny belysning med beaktande av 

kommunens praxis.   

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar ge marklov tillsvidare för Hembygdens Vänner 

r.f. att fortsättningsvis nyttja och underhålla den befintliga grusplanen 

bakom Frideborg utan arrendeavgift. Med beaktande av kommunens praxis 

anlägger eller bidrar däremot kommunen inte till någon ny belysning. Hem-

bygdens Vänner r.f. har däremot möjlighet att före den 30 april till fritids-

förvaltningen inlämna en ansökan inför nästa verksamhetsår gällande un-

derstöd för renovering av byggnad eller iordningställande och underhåll av 

plats. För tillfället saknas dock budgeterade medel.   



J O M A L A   K O M M U N  Sida 18  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 4.2.2019 kl. 16:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

 

 

 

 

 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 19  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 4.2.2019 kl. 16:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

23 § FISKEVÅRDSPROJEKT, BÖJSAS SKOGEN, ANHÅLLAN 

ÅLANDS LANDSKAPSREGERING 

 

KST § 23/4.2.2019: 

Ålands landskapsregering har genom projektledare Linda Sundström 

17.8.2018 inkommit med en anhållan om marklov för att försöka anlägga en 

våtmark för att stärka gäddans reproduktion på fastigheten Böjsas skogen 

(fastighetsbeteckning 170-409-2-3) i Gottby by. 

  

Av anhållan framgår att en förberedande diskussion har skett med Gottby 

samfällighet, men en projektplan har ännu inte utarbetats. Planen är att sam-

fälligheten ska vara sökande för ett fiskevårdsstöd och dess genomförande. 

Våtmarken ska vara aktiv under lekperioden och töms före mitten av juni 

för att därefter vara tillgänglig för bete och vallskörd. Samtidigt planeras 

också en djupare zon på platsen som kan användas för att magasinera vår-

floden till bevattning senare under sommarsäsongen och som också kan 

fungera som en fosforfälla för att förbättra vattenkvalitén i avrinningsvatt-

net till Gottbysund. Anhållan, enligt bilaga: 

                      ./.                  Bilaga A - KST § 23 

 

Tekniska förvaltningen begärde 30.11.2018 en lägesrapport om den på-

gående planeringen av våtmarken och fick till svar att det nämnda skiftet 

Böjsas skogen med området Rörvassen inte lämpar sig för uppdämning på 

grund av marknivåerna. För att vattennivåerna inte ska påverka omkringlig-

gande åkermark måste stora ytor grävas ur och då tappas syftet med en en-

kelt anlagd våtmark. Höjdkartorna kommer likväl att lämnas till en konsult 

för ett utlåtande. Av lägesrapporten framkommer att lokala producenter 

(samfälligheten) fortsättningsvis är intresserade av en fosforfälla med möj-

lighet till att magasinera vårfloden för bevattning. Lägesrapport, enligt bi-

laga: 

                    ./.                    Bilaga B – KST § 23 

 

Det nämnda området är idag trädbevuxet och en eventuell utgrävning skulle 

därmed påverka djur- och fågellivet på ett negativt sätt. Flera av de lokala 

producenterna äger skiften i närheten av rörvassen, som beroende av deras 

marknivåer även de kunde lämpa sig för fosforfälla/bevattningsdamm.  

 

Tekniska chefens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar med hänvisning till redovisningen ovan att inte 

ge något marklov till Ålands landskapsregerings projekt avseende fiske-

vård. Vid ett eventuellt fortsatt intresse av att anlägga en bevattningsdamm 

bör en ny anhållan inlämnas av initiativtagaren. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar med hänvisning till redovisningen ovan att inte 

ge något marklov till Ålands landskapsregerings projekt avseende fiske-

vård.  
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Kommunstyrelsen är dock positiv till anläggandet av en bevattningsdamm i 

området och emotser en ny anhållan vid behov.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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24 § BIBLIOTEKS- OCH KULTURCHEF, ARBETSVÄRDERING 

 

KST § 24/4.2.2019: 

Den kommunala avtalsdelegationen meddelade genom cirkulär Nr 3/2018 

att en revidering av lönebilagorna i det allmänna kommunala tjänste- och 

arbetskollektivavtalet sker från och med 28.2.2018. Kommunstyrelsen ju-

sterade därför genom beslut § 107/14.5.2018 bland annat biblioteks- och 

kulturchefens uppgiftsrelaterade lön. Vid en genomgång av kommunens ar-

betsvärderingar under hösten 2018 uppmärksammades dock att en ny ar-

betsvärdering för biblioteks- och kulturchef måste tas fram i och med revi-

deringen av lönebilagan. Kommundirektören har därför gjort en ny arbets-

värdering för biblioteks- och kulturchef, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 24  

 

Den uppgiftsrelaterade lönen föreslås inte ändras ytterligare i och med ar-

betsvärderingen. Tjänsten som biblioteks- och kulturchef är för tillfället va-

kant.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa arbetsvärderingen för biblioteks- och 

kulturchef i enlighet med Bilaga A.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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25 § FRITIDSCHEF, ARBETSVÄRDERING 

 

KST § 25/4.2.2019: 

Den kommunala avtalsdelegationen meddelade genom cirkulär Nr 3/2018 

att en revidering av lönebilagorna i det allmänna kommunala tjänste- och 

arbetskollektivavtalet sker från och med 28.2.2018. Kommunstyrelsen ju-

sterade därför genom beslut § 107/14.5.2018 bland annat fritidschefens 

uppgiftsrelaterade lön. Vid en genomgång av kommunens arbetsvärderingar 

under hösten 2018 uppmärksammades dock att en ny arbetsvärdering för 

fritidschef måste tas fram i och med revideringen av lönebilagan. Kom-

mundirektören har därför gjort en ny arbetsvärdering för fritidschef, enligt 

bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 25 

 

Den uppgiftsrelaterade lönen föreslås inte ändras ytterligare i och med ar-

betsvärderingen. Fritidschefen har fått ta del av och getts möjlighet att 

kommentera arbetsvärderingen.   

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa arbetsvärderingen för fritidschef i en-

lighet med Bilaga A.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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26 § INRÄTTANDE AV BEFATTNING, BYRÅSEKRETERARE 

 

KST § 26/4.2.2019: 

I budget 2019 finns anslag för inrättande av en ny befattning som 0,8 byrå-

sekreterare med inledande placering vid tekniska förvaltningen.  

 

I enlighet med 67 § förvaltningsstadgan av 12.6.2018 beslutar kommun-

fullmäktige om inrättande av befattningar och tjänster som tillsätts tillsvi-

dare. Kommunstyrelsen fastställer, enligt 74 § förvaltningsstadgan, i sin tur 

personalens löner. 

 

Teknisk chef ska tillsammans med personalchefen upprätta en arbetsvärde-

ring. På grund av sjukfrånvaro har en värdering inte kunnat göras till före-

dragningslistans utskick. Teknisk chef kompletterar ärendet med arbetsvär-

dering till sammanträdet 4.2.2019. Avsikten är att i arbetsvärderingen fast-

ställa den uppgiftsrelaterade lönen till 2 347,21 euro för 100 %. 

                       ./. Bilaga A – KST § 26  

 

Tekniska chefens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att en befattning 

som 0,8 byråsekreterare inrättas med inledande placering vid tekniska för-

valtningen från och med den 1 april 2019. Under förutsättning att kommun-

fullmäktige inrättar befattningen fastställer kommunstyrelsen arbetsvärde-

ringen enligt Bilaga A och den uppgiftsrelaterade lönen till 2 347,21 euro 

för 100 %.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att en befattning 

som 0,8 byråsekreterare inrättas med inledande placering vid tekniska för-

valtningen från och med den 1 april 2019. Under förutsättning att kommun-

fullmäktige inrättar befattningen fastställer kommunstyrelsen arbetsvärde-

ringen enligt Bilaga A och den uppgiftsrelaterade lönen till 2 347,21 euro 

för 100 %. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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27 § LANTBRUKSSEKRETERARE, ARBETSVÄRDERING 

 

KST § 27/4.2.2019: 

Den kommunala avtalsdelegationen meddelade genom cirkulär Nr 3/2018 

att en revidering av lönebilagorna i det allmänna kommunala tjänste- och 

arbetskollektivavtalet sker från och med 28.2.2018. Kommunstyrelsen ju-

sterade därför genom beslut § 107/14.5.2018 bland annat lantbrukssekrete-

rarens uppgiftsrelaterade lön. Vid en genomgång av kommunens arbetsvär-

deringar under hösten 2018 uppmärksammades dock att en ny arbetsvärde-

ring för lantbrukssekreterare måste tas fram i och med revideringen av lö-

nebilagan. Kommunsekreteraren har därför gjort en ny arbetsvärdering för 

lantbrukssekreteraren, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 27 

 

Den uppgiftsrelaterade lönen föreslås inte ändras ytterligare i och med ar-

betsvärderingen. Lantbrukssekreteraren har fått ta del av och getts möjlighet 

att kommentera arbetsvärderingen.   

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa arbetsvärderingen för lantbrukssekrete-

raren i enlighet med Bilaga A.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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28 § INLÄMNANDE RÄTTELSEYRKANDE GÄLLANDE BESLUT OM 

LANDSKAPSANDEL FÖR GRUNDSKOLA 2019 

 

KST § 28/4.2.2019: 

Ålands landskapsregering (ÅLR) har 8.1.2019 fattat beslut om ”Beviljande 

och utbetalning av landskapsandel 2019”. ÅLR har samma dag fattat beslut 

om ”Basbeloppen för landskapsandelen för driften av grundskolorna för år 

2019”. ÅLR:s beslut om beviljande och utbetalning av landskapsandel 

2019, enligt bilaga: 

                    ./. Bilaga A – KST § 28 

 

ÅLR:s beslut om basbeloppen, enligt bilaga: 

                    ./. Bilaga B – KST § 28 

 

Av beslutet om beviljande och utbetalning av landskapsandel 2019 framgår 

det att Jomala kommun ska erhålla en månatlig landskapsandel om 

53 213,61 euro. Den sammanlagda kalkylerade landskapsandelen för 2019 

uppgår till 638 563,27 euro för 707 elever.  

 

Enligt förvaltningen bör ett rättelseyrkande i enlighet med 43 § landskaps-

lagen om landskapsandelar (ÅFS 2017:120) lämnas in i och med att mycket 

tyder på att besluten vid en ordalydelsetolkning av lagen inte är förenliga 

med lag och då besluten har tillkommit i felaktig ordning. Förslag till rät-

telseyrkande, enligt bilaga:  

                     ./. Bilaga C – KST § 28  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med 43 § landskapslagen om land-

skapsandelar, att rättelseyrkandet enligt Bilaga C ska inlämnas till Ålands 

landskapsregering. Kommunstyrelsen befullmäktigar samtidigt kommundi-

rektören att slutligt utforma och underteckna rättelseyrkandet.  

--- 

Jäv: 

Kommunfullmäktiges ordförande Mika Nordberg anmäler godkänt jäv och 

deltar inte i ärendets behandling. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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29 § INLÄMNANDE RÄTTELSEYRKANDE GÄLLANDE BESLUT OM 

SOCIALVÅRDSPLAN 2019-2023 

 

KST § 29/4.2.2019: 

Ålands landskapsregering (ÅLR) har 8.1.2019 fattat beslut om att anta soci-

alvårdsplan för 2019-2023. ÅLR har därefter lämnat kompletterande in-

formation 21.1.2019 angående basbelopp och landskapsandelar 2019, soci-

alvården och den samordnade socialtjänsten. ÅLR:s beslut 8.1.2019, enligt 

bilaga: 

                    ./. Bilaga A – KST § 29 

 

Kompletterande information 21.1.2019, enligt bilaga: 

                    ./. Bilaga B – KST § 29 

 

Av den kompletterande informationen framgår det att basbeloppen för soci-

alvården och den samordnade socialtjänsten 2019 inte fastställdes inom ut-

satt tid. ÅLR är dock av uppfattningen att det inte har uppkommit några 

praktiska konsekvenser för kommunerna av detta eftersom uppgifterna fun-

nits kommunerna tillhanda genom preliminära kalkyler som skickats 

1.10.2018. Angående beslutet om landskapsandelar konstaterar ÅLR att 

kommunerna har rätt att yrka på rättelse i enlighet med 43 § landskapslag 

(2017:120) om landskapsandelar till kommunerna.  

 

Enligt förvaltningen bör ett rättelseyrkande lämnas in i och med att beslutet 

inte är förenligt med lag och då besluten har tillkommit i felaktig ordning. 

Förslag till rättelseyrkande, enligt bilaga:  

                     ./. Bilaga C – KST § 29  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med 43 § landskapslagen om land-

skapsandelar, att rättelseyrkandet enligt Bilaga C ska inlämnas till Ålands 

landskapsregering. Kommunstyrelsen befullmäktigar samtidigt kommundi-

rektören att slutligt utforma och underteckna rättelseyrkandet.  

--- 

Jäv: 

Kommunfullmäktiges ordförande Mika Nordberg anmäler godkänt jäv och 

deltar inte i ärendets behandling. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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30 § BEGÄRAN OM ANSTÅND, REMISSVAR 

 

KST § 30/4.2.2019: 

Ålands landskapsregering har under januari månad inkommit med begäran 

om synpunkter vad gäller tre lagförslag och ett betänkande. De inkomna 

förslagen är följande: 

 

- Lagförslag om landskapslag om socialvård och landskapslag om yrkesut-

bildade personer inom socialvården med tillhörande förordning. Inkom 

17.1.2019. Svar ska ges senast 27.2.2019. 

 

- Lagförslag om landskapslag om klienthandlingar inom socialvården. In-

kom 17.1.2019. Svar ska ges senast 27.2.2019. 

 

- Betänkande om landskapets offentlighetslagstiftning. Inkom 18.1.2019. 

Svar ska ges senast 15.3.2019. 

 

- Lagförslag om äldrelag för Åland. Inkom 23.1.2019. Svar ska ges senast 

1.3.2019.  

 

Jomala kommun har begärt anstånd med svarstiden till 12.3.2019 vad gäller 

lagförslaget om landskapslag om socialvård samt landskapslag om yrkesut-

bildade personer inom socialvården och lagförslaget om äldrelag för Åland. 

Andra organisationer har också begärt anstånd. Ålands landskapsregering 

har 24.1.2019 meddelat att svarstiden står fast vad gäller lagförslaget om 

landskapslag om socialvård och landskapslag om yrkesutbildade personer 

inom socialvården. Det står även fast vad gäller lagförslaget om landskaps-

lag om klienthandlingar. Landskapsregeringen har samma dag meddelat att 

svarstiden för förslag till äldrelag står fast. Besluten om att neka förlängd 

svarstid har fattats efter diskussion med ansvariga ministrar.   

 

De berörda förvaltningarna önskar givetvis ge konstruktiv återkoppling vad 

gäller förslagen. För att kunna ge konstruktiv återkoppling krävs en gedigen 

genomgång av de omfattande förslagen och deras konsekvenser samt tid för 

begrundan. Att i all hast ta fram ett remissvar gynnar varken lagförslagen, 

implementeringen av dem eller i slutändan de åländska invånarna. Då lag-

förslagen skickas ut samtidigt inom loppet av två veckor och förväntas ha 

svar inom mindre än två månader finns det inte förutsättningar för kommu-

nerna och andra organisationer att ge konstruktiv återkoppling med förank-

ring i beslutsorganen. Jomala kommun önskar därför ånyo begära anstånd 

med svarstiden vad gäller förslag till landskapslag om socialvård och land-

skapslag om yrkesutbildade personer inom socialvården, landskapslag om 

klienthandlingar inom socialvården och äldrelag för Åland. Anstånd begärs 

till 12.3.2019 i och med att nästa inplanerade kommunstyrelsesammanträde 

är först 11.3.2019.   
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Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar begära anstånd med svarstiden till 12.3.2019 

vad gäller lagförslag om landskapslag om socialvård och landskapslag om 

yrkesutbildade personer inom socialvården med tillhörande förordning, lag-

förslag om landskapslag om klienthandlingar inom socialvården och lagför-

slag om äldrelag för Åland. Oavsett landskapsregeringens svar kan kort 

meddelas att Jomala kommun kommer att inlämna utlåtande efter 27.2.2019 

i och med att nästa planerade sammanträde är först 11.3.2019.   

--- 

Jäv: 

Kommunfullmäktiges ordförande Mika Nordberg anmäler godkänt jäv och 

deltar inte i ärendets behandling. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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31 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

Sammanträdet avslutas kl. 18.35. 

 

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: 14, 15, 18, 28, 29, 30.  

 

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

110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet: 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.  

 

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: 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 

 

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: 16. 

 

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 7.2.2019. 

 

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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