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    Protokolljustering:    

1 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 

 

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 

Sammanträdet inleds kl. 16. 

 

SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat 

och beslutfört. 

 

PROTOKOLLJUSTERING 

Till protokolljusterare utses Susanne Blomqvist och Dick Sederström. 

 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föreslås att § 15 ”Riksdagsvalet 2023, fastställande av förhandsröstnings-

ställena samt röstningsställena på valdagen i Jomala kommun” fogas till fö-

redragningslistan. 

 

Föredragningslistan godkänns enhälligt. 

_______________ 
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    Protokolljustering:    

2 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

1. Tjänstemannabeslut kvartal 4 2022. 

 

BESLUT: 

Antecknas till kännedom. 

_______________ 
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    Protokolljustering:    

3 § GRANSKNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL AV 

DEN 20 DECEMBER 2022 

 

KST § 3/16.1.2023: 

Enligt 49 § 3 mom. kommunallagen för landskapet Åland (ÅFS 1997:73) 

och Jomala kommuns förvaltningsstadga 48 § 2 mom. 2 p. ska kommunsty-

relsen granska lagligheten av de beslut som fattas av kommunfullmäktige. 

 

Kommunfullmäktige har hållit sammanträde den 20 december 2022. Proto-

kollet i sin helhet finns att läsa på kommunens webbplats, på adressen 

www.jomala.ax/protokoll, under fliken Protokoll. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen konstaterar att besluten har tillkommit i laga ordning och 

kan verkställas 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen konstaterar att besluten har tillkommit i laga ordning och 

kan verkställas. 

________________ 
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Dnr: DIARIET     405/22      

 

4 § ANTAL LEDAMÖTER FULLMÄKTIGE 

 

KST § 4/10.1.2023: 

Vik. kommunsekreterarens beredning: 

Enligt 38 § 1 mom. kommunallagen (ÅFS 1997:73) för landskapet Åland 

bestäms antalet fullmäktigeledamöter som ska väljas i förhållande till 

kommunens invånarantal på valårets första dag (1 januari 2023). Enligt 2 

mom. kan fullmäktige före utgången av april månad under valåret (2023) 

besluta att antalet ledamöter som väljs skall vara högre eller lägre än vad 

som följer av 1 mom. Antalet ledamöter skall alltid vara udda och får inte 

understiga nio. Landskapsregeringen skall underrättas om ändringar av an-

talet ledamöter. 

 

Idag har Jomala kommun sjutton (17) stycken fullmäktigeledamöter vilket 

enligt kommunallagen motsvarar ett invånarantal på 2001–3000. Vid valå-

rets första dag 2023 har Jomala kommun 5605 invånare. För att följa kom-

munallagens riktlinjer bör Jomala ha 21 fullmäktigeledamöter vilket mots-

varar 4001–6000 invånare, om man inte politiskt bestämmer annat.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att man valåret 2023 väljer tju-

goen (21) fullmäktigeledamöter i Jomala kommun. Förvaltningen ges i 

uppdrag att meddela landskapsregeringen samt justera förvaltningsstadgan 

så att antalet ledamöter blir korrekt.  

 

BESLUT:  

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET      11/23      

 

5 § ARRENDEAVTAL MED FÖRSAMLINGEN GÄLLANDE PARKE-

RING 

 

KST § 5/16.1.2023: 

Jomala kommun har ett ikraftvarande arrendeavtal med Jomala församling 

gällande parkeringsplatser. Då kommunen nu anlagt nya parkeringsplatser 

på fastigheten Kantorsgården finns inget behov av fortsatt arrende. 

 

Uppsägningstiden är sex månader. 

 

Gällande avtal: 

 ./. Bilaga A – KST § 5 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar meddela Jomala församling att avtal om nytt-

jande av parkeringsplatser sägs upp. 

 

BESLUT:  

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET      12/23      

 

6 § FÖRSLAG PÅ AVTAL GÄLLANDE KOMMUNALT SAMRÅD MED 

MARIEHAMNS STAD, ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND K.F. SAMT 

LANDSKAPSREGERINGEN 

KST § 6/16.1.2023: 

En arbetsgrupp bestående av två representanter från vardera part har tagit 

fram förslag på avtal om kommunalt samråd. Jomala har representerats av 

kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande. I dagsläget finns av-

tal mellan landskapsregeringen och vardera Mariehamns stad och Ålands 

kommunförbund k.f.  Eftersom Jomala utträder ur kommunförbundet den 

1.1.2023 har Jomala kommun inget formaliserat samråd med landskapsre-

geringen från 1.1.2023 om inget nytt avtal ingås. 

 

Förslag till avtal: 

 ./. Bilaga A – KST § 6 

 

Enligt avtalet skall Jomala kommun utse två representanter till samrådet 

med var sin personlig ersättare. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner avtalet och befullmäktigar kommundirektören 

att underteckna det å kommunens vägnar. 

 

Kommunstyrelsen utser kommundirektören med ekonomichefen som per-

sonlig ersättare som den ena representanten och kommunstyrelsens ordfö-

rande med kommunfullmäktiges ordförande som personlig ersättare som 

den andra representanten. 

 

BESLUT:  

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET      13/23      

 

7 § PROGRAM FÖR FRÄMJANDE AV INTEGRATION 2023 

 

KST § 7/16.1.2023: 

Enligt landskapslag om främjande av integration (ÅFS 2012:74) ska kom-

munfullmäktige anta ett program för integrationsfrämjande i syfte att främja 

integrationen i kommunen och stärka det sektorsövergripande samarbetet. 

Dessutom måste kommunen anta ett program för integrationsfrämjande för 

att kommunen ska kunna teckna avtal med Egentliga Finlands närings-, tra-

fik- och miljöcentral (”NTM-central”) för att kunna erhålla ersättningar för 

integrationsarbete i samband med Ukrainakrisen samt ta emot flyktingar 

inom ramen för Finlands flyktingkvot. Innehållet i programmet kan, men 

måste inte, inkludera de saker som omnämns i 27 § landskapslagen om 

främjande av integration. Programmet ska ses över minst vart fjärde år. 

 

Kommunens nuvarande integrationsprogram för åren 2019–2022 godkän-

des av kommunfullmäktige genom beslut § 85/11.12.2018, varför det nu är 

aktuellt att revidera programmet för kommande år. Tidigare år är det kom-

munens socialförvaltning som hanterat integrationsarbetet och uppdatering-

en av kommunens integrationsprogram. I nuläget råder det därför oklarheter 

kring hur man ska fördela integrationsarbetet mellan kommunen och Kom-

munernas socialtjänst k.f. (KST) vilket gör att det justerade programmet 

som nu föreslås endast bör gälla för 2023 medan ansvarsfördelningen vi-

dare reds ut.  

 

Förslag till Jomala kommuns program för främjande av integration 2023 

(skillnader mot det tidigare programmet är gulmarkerade):  

  ./. Bilaga A – KST § 7 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att anta Jomala 

kommuns program för främjande av integration för året 2023 enligt Bilaga 

A. 

 

BESLUT:  

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     365/22      

 

8 § MOTION GÄLLANDE REKREATIONSOMRÅDE PÅ KUNGSÖ 

 

KFG § 67/15.11.2022: 

Inför kommunfullmäktiges sammanträde har till ordföranden inlämnats en 

motion undertecknad av Siv Ekström, Henrik Flöjt och Carina Aaltonen. 

Motion, enligt bilaga: 

 

 ./.  Bilaga A – KFG § 67 

 

  BESLUT: 

  Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

  _______________ 

KST § 8/16.1.2023: 

Av motionen framgår att undertecknarna vill att kommunen uppmanar 

Ålands landskapsregering att skydda Jakos hemman i Kungsö som ett Na-

tura 2000 område med möjlighet att idka rekreation och jakt samt planerar 

in markerna som ett naturskyddat område i den kommande delgeneralpla-

nen över Kungsö by. 

 

Som framgår av motionen är det alltså Mariehamns stad som i nuläget äger 

marken i Kungsö som Landskapsregeringen eventuellt byter till sig. Det 

kommunen kan göra, som även det påpekas i motionen, är främst att upp-

mana parterna att skydda området.  

 

Med tanke på kommunen planläggningsmonopol är det även möjligt för 

kommunen att initiera en planläggning av området och märka den som nå-

got slags skyddat område i kommande delgeneralplan. Detta innebär att na-

turområdet kan skyddas även om landskapet eller Mariehamn inte ger med-

håll för en Natura 2000-märkning av området. Det är i nuläget oklart när 

delgeneralplanen av området kommer att utarbetas. 

 

Förslaget om att skydda naturområdet i Kungsö går även hand i hand med 

att Åland i december 2022 anslöt sig till Edinburghdeklarationen (Eding-

burgh declaration on post-2020 global biodiversity framework) vars syfte 

är att understryka nyckelrollen som lokala myndigheter har för att skydda 

naturen och stoppa förlusten av biodiversitet. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att Jomala kommun meddelar Mariehamns stad 

att kommunen gärna ser att området skyddas. Kommunstyrelsen föreslår 

därmed att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad. 

 

Diskussion: 

Jörgen Strand föreslår att kommunen ställer sig positiv till att området plan-

eras som rekreationsområde under förutsättningen att markägaren så önskar. 

Kommunstyrelsen föreslår därmed att kommunfullmäktige ska anse mot-
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    Protokolljustering:    

ionen besvarad. Sandra Listherby understöder förslaget. Susanne Blomqvist 

röstar på kommundirektörens förslag och resterande på Jörgen Strands för-

slag.  

 

BESLUT:  

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att området planeras som rekreat-

ionsområde under förutsättningen att markägaren så önskar. Kommunsty-

relsen föreslår därmed att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET      91/22      

 

9 § INRÄTTANDE AV BEFATTNINGAR SOM LÄRARE I BARNOM-

SORG OCH BARNSKÖTARE 

 

KST § 9/16.1.2023: 

Kommunfullmäktige har genom § 75/20.12.2022 beviljat medel för en be-

fattning som lärare i barnomsorg (100 %), två befattningar som barnskötare 

(100 %) samt för utökning av två befattningar som barnskötare till 100 % 

från 65,36 % respektive 52,29 %. 

 

Befattningarna är tillfälligt tillsatta, med placering bland annat i den nya 

modulen vid daghemmet Trollsländan. Då det nu finns anslag upptaget för 

byggnation av ett daghem i Möckelö strand är bedömningen att de tillfälliga 

befattningarna kommer att behövas fortsättningsvis och därför borde inrät-

tas tillsvidare. Det underlättar även rekryteringen av personal om arbetsför-

hållandena är tillsvidare. 

 

I enlighet med 68 § förvaltningsstadgan av 17.5.2022 beslutar kommun-

fullmäktige om inrättande av befattningar och tjänster som tillsätts tillsvi-

dare. 

 

Uppdaterade arbetsvärderingar och arbetsbeskrivningar finns redan för lä-

rare i barnomsorg och barnskötare. 

 

Utbildningschefen förordar: 

Att kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att följande 

befattningar inrättas i Jomala kommun från den 1.8.2023: 

1 lärare i barnomsorg (100 %) 

2 barnskötare (100 %) 

1 barnskötare (utökning från 65,36 % till 100 %) 

1 barnskötare (utökning från 52,29 % till 100 %) 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att följande 

befattningar inrättas i Jomala kommun från den 1.8.2023: 

1 lärare i barnomsorg (100 %) 

2 barnskötare (100 %) 

1 barnskötare (utökning från 65,36 % till 100 %) 

1 barnskötare (utökning från 52,29 % till 100 %) 

 

BESLUT:  

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     413/22      

 

10 § MEDBORGARINITIATIV - HYRESLÄGENHETER FÖR PENS-

IONÄRER 

 

KST § 10/16.1.2023:  

Den 22.12.2022 inkom E. Hansson m.fl. med ett medborgarinitiativ där 

man uppmanar kommunen att tillsammans med eventuella andra intressen-

ter bygga ett pensionärsboende för alla som på ålderns höst behöver ett 

lugnt och tryggt hyresboende. I anslutning till initiativstexten har det insam-

lats 134 namnteckningar från Jomalabor. 

 

Enligt kommunallagens 32 § har kommunmedlemmarna rätt att komma 

med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. 

Initiativtagarna skall informeras om de åtgärder som vidtagits med anled-

ning av ett initiativ. Styrelsen ska även minst en gång om året underrätta 

fullmäktige om de initiativ som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges 

behörighetsområde och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av 

initiativen. 

 

Vad gäller boendeanordnande så ansvarar kommunen för att planera bo-

stadsförsörjningen i kommunen utifrån framtagna riktlinjer. Syftet med pla-

neringen är bland annat att skapa förutsättningar för alla i kommunen att 

leva i goda bostäder. För några grupper har kommunen ett särskilt ansvar att 

tillhandahålla boende, det handlar främst om vissa äldre personer och vissa 

personer med funktionsnedsättning som är i behov av särskilt stöd (ÅFS 

2020:12 & ÅFS 2020:9). Att anordna hyresbostäder för en specifik ålders-

grupp som inte är i behov av särskilt stöd är således inte en lagstadgad 

skyldighet men absolut något en kommun kan bestämma att åta sig, anting-

en genom att tillhandahålla bostäderna själva eller genom att styra plan-

läggningen av fastigheter som lämpar sig för hyresbostäder.  

 

I kommunens budget för 2023 som antogs av fullmäktige § 75/20.12.2022 

ges förvaltningen i uppdrag att under 2023 utreda en försäljning av Fastig-

hetsaktiebolaget Jomalabostäder som handhar kommunens hyresbostäder. 

Motiveringen till uppdraget var bland annat att förvaltningen i nuläget ej 

har resurser att hantera bolaget effektivt samt att hyresbostäder inte hör till 

kommunens kärnverksamhet utan kan tillhandahållas mer ändamålsenligt 

av den privata sektorn. I kommunens budget för 2023 ges förvaltningen 

även i uppdrag ”att under 2023 med hjälp av en politiskt tillsatt kommitté ta 

fram ett förslag om hur äldreomsorgen konkret skall arrangeras i Jomala av-

seende boendeservice, institutionsvård och demensvård från och med 2024. 

Det ska anställas en projektledare som tar fram underlag och kostnader för 

såväl nödvändiga investeringar som driftskostnader för äldreomsorg i egen 

regi”. Då en utredning av FABens eventuella försäljning och kommunens 

framtida äldreomsorg ännu inte är genomförd är det problematiskt att ta 

slutgiltig ställning i frågan eftersom det i första hand är FABen som skulle 

förvalta eventuella tillskott av hyresbostäder. 
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Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar anteckna sig medborgarinitiativet till kännedom 

samt begära ett utlåtande om initiativet från kommunens äldreråd. Kom-

munstyrelsen beslutar ta upp ärendet för vidare behandling efter att kom-

munen tagit slutgiltig ställning till FABens försäljning och äldreomsorgs-

kommitténs slutrapport. 

 

BESLUT:  

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     437/19      

 

11 § DAGHEM PÅ MÖCKELÖ STRAND, PROJEKTERINGSGRUPP 

 

KST § 17/24.1.2022: 

Projekteringsgruppen för daghem på Möckelö strand består av följande per-

soner: 

Suzanne Milestad-Styrström, ordförande 

Sandra Listherby, vice ordförande   

Barnomsorgschef, sekreterare och sakkunnig utan beslutanderätt 

Teknisk chef 

Ann Skogberg 

Tommy Nordberg 

 

Den nyvalda kommunstyrelsen kan om så önskas justera gruppens samman-

sättning. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen justerar vid behov gruppens sammansättning. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen utser följande till projekteringsgruppen: 

Suzanne Milestad-Styrström, ordförande 

Sandra Listherby, vice ordförande   

Barnomsorgschef 

Teknisk chef 

Ann Skogberg 

Patricia Lindén 

Tekniska förvaltningen ordnar sekreterarskapet. 

____________ 

KST § 11/16.1.2023: 

Tekniska chefen och barnomsorgsledaren har den 1.12.2022 begärt befri-

else från att sitta som medlemmar i Projekteringskommittén för Möckelö 

strand. De motiverar begäran med att beslutanderätten i gruppen bör höra 

till politiska mandat. Tekniska chefen ställer fortsättningsvis upp som sak-

kunnig och sekreterare i kommittén. Även barnomsorgsledaren agerar sak-

kunnig om denna blir kallad. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Tekniska chefen och barnomsorgsledaren beviljas befrielse från sina upp-

drag som medlemmar i projekteringskommittén för Möckelö strand. Kom-

munstyrelsen justerar vid behov gruppens sammansättning. Vid nyval av 

personer bör könsfördelningen beaktas i enlighet med jämställdhetslagens 

anvisning om att kvinnor och män ska vara representerade till minst 40 % 

vardera i offentliga organ. 

 

BESLUT:  

Kommundirektörens förslag godkänns.  
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Kommunstyrelsen utser följande nya medlemmar till kommittén: 

André Karring, 

Henrik Flöjt, 

Mikael Hietanen. 

_______________ 
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Dnr:  BRNÄLD     828/22      

 

12 § RÄTTELSEYRKANDE GÄLLANDE TILLDELAD BARNOM-

SORGSPLATS 

 

KST § 12/16.1.2023: 

Vårdnadshavare har tilldelats barnomsorgsplats för sitt barn vid daghemmet 

Trollsländan från och med februari 2023, beslut från den 12.12.2022 enligt 

bilaga: 

 ./. Bilaga A - KST § 12 

 

Över beslut om antagning av barn till barnomsorg kan enligt landskapslag 

om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020:32) del VII, 2 § av part yrkas 

rättelse inom fjorton dagar från delfåendet av beslutet. 

 

Vårdnadshavare har inom utsatt tid, den 23.12.2022, inlämnat ett rättelseyr-

kande över tjänstemannabeslut MTG/2220969, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 12 

 

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

ett barn rätt till kommunal daghemsverksamhet från ingången av den kalen-

dermånad då barnet fyller nio månader till dess att läroplikten börjar. Dag-

hemsverksamheten ska om möjligt ordnas i den form som barnets vård-

nadshavare önskar.   

 

Familjen har önskat en plats vid Sviby daghem, men det daghemmet är 

fullbelagt. De enda lediga platser som finns i kommunen för närvarande är 

vid avdelningen Kotten (den nya modulen) vid daghemmet Trollsländan. 

 

Utbildningschefen förordar: 

Då det inte finns någon tillgänglig plats vid Sviby daghem avslås rättelseyr-

kandet och beslutet om plats vid daghemmet Trollsländan vidhålles. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Då det inte finns någon tillgänglig plats vid Sviby daghem avslås rättelseyr-

kandet och beslutet om plats vid daghemmet Trollsländan vidhålles. 

 

BESLUT:  

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     408/22      

 

13 § VAL AV BARNOMSORGSLEDARE 

 

KST § 13/16.1.2023: 

Tjänsten som barnomsorgsledare på visstid har varit lediganslagen att söka 

under tiden 13.12.2022-29.12.2022. Annons, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 13 

 

Till tjänsten har två ansökningar inkommit inom utsatt tid. Sammanställ-

ning över sökande, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 13 

 

Kvalifikationskraven har tillsammans med ansökningshandlingarna och ge-

nomförd intervju legat till grund för urvalet bland de sökande. Kommundi-

rektören, personalchefen och kommunsekreteraren har hållit intervju med 

en av de sökande. Efter intervju och referenstagning framkom att Elin 

Grönqvist utgående från sin utbildning och arbetserfarenhet besatt mycket 

kunskap om såväl barnomsorg som utbildningsförvaltning på Åland. Elin 

Grönqvist äger föreskriven behörighet och har utöver ovan arbetserfarenhet 

inom politiskt styrda organisationer. Det konstateras därmed att Elin 

Grönqvist bedöms vara den som bäst passar för tjänsten. Elin Grönqvist be-

döms även passa in i arbetsgruppen och hon visade ett genuint kunnande 

och intresse för tjänsten. Konstateras slutligen att Grönqvist är behörig även 

för tjänst som barnomsorgschef i enlighet med lag om barnomsorg och 

grundskola. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar utse Elin Grönqvist till tjänsten som barnom-

sorgsledare för ett år. Tillträde sker enligt överenskommelse, dock så snart 

som möjligt. En prövotid om 6 månader tillämpas. Lön och villkor enligt 

kollektivavtal och fastställd arbetsvärdering. 

 

BESLUT:  

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     375/22      

 

14 § BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER FÖRSLAG TILL VATTEN-

LAG 

 

KST § 14/16.1.2023: 

Ålands landskapsregering har den 18.11.2022 inkommit med en begäran 

om yttrande över ett lagförslag om vattenlag. Kommunens synpunkter ska 

vara landskapsregeringen tillhanda i elektronisk form senast den 24.1.2023 

på adressen registrator@regeringen.ax. 

 

Lagförslag: 

 ./. Bilaga A – KST § 14 

 

Lagstiftningen är avsedd att ersätta nuvarande lagstiftning men är i mångt 

överensstämmande med nuvarande lagstiftning. Lagförslaget tar hänsyn till 

ett stort antal EU-direktiv och prejudicerande domar. Enkelt uttryckt är 

ande-meningen i lagen att inga åtgärder som riskerar att försämra vatten-

kvalitet får vidtagas.  

 

Ett problem som sannolikt är olösligt är att Åland är ett eget avrinningsom-

råde och inte kan räknas ihop med Finlands vatten. Inom ett ö-samhälle 

med ett enda geografiskt ganska litet avrinningsområde får relativt små åt-

gärder mätbara konsekvenser. Samtidigt är den påverkan som kommer från 

åländska åtgärder absolut inte det som mest påverkar vattnet runt oss. Det är 

snarare en politisk än en vetenskaplig indelning av avrinningsdistrikt. Hur 

vattnet som vid varje tillfälle omflyter Åland är beskaffat beror till större 

del på andra aktörer än på Åland. Således får det inte den önskade verkan 

att enbart Åland är ansvarigt för vattnet runt Åland utan tvärtom. Ålands be-

folkning utgör ca 0,03% av befolkningen runt Östersjön. Att då i lag göra 

just åländska verksamheter till ensamt ansvarig för vattenkvaliteten runt 

Åland blir ett slag i luften. Hur bra verksamheter Åland än har kan vattnet 

fortsätta försämras runt Åland. Alltför stränga regler på Åland jämfört med 

andra platser riskerar att bli ett hårt slag mot näringslivet i landskapet. 

 

I 4 § i lagförslaget anges vad som avses med försämrande vattenpåverkan 

och där lyder första punkten ”risk för försämring av vattenstatus”. Detta är 

en mycket strikt reglering som det är svårt att förutsäga konsekvenserna av. 

I teorin riskerar detta bli ett generellt verksamhetshinder. Vidare stadgas i 

12 § att landskapsregeringen i förordning kan utfärda särskilda försiktig-

hetskrav för bestämda slag av vattenverksamheter. Detta kan ses som ett 

carte blanche för landskapsregeringen att utfärda bestämmelser som påver-

kar myndigheter och näringsidkare utan föregående remisser och laglig-

hetsprövning. Det är inte självklart att en sådan bestämmelse är av godo.  

 

Jomala kommun delar uppfattningen att det är viktigt att på olika sätt bi-

draga till att bevara och förbättra vattenmiljön men menar också att man bör 

höja blicken till att innefatta fler aspekter än vattenkvalitet. Det är tänkbart 

mailto:registrator@regeringen.ax
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att en åtgärd som innebär en liten försämring av vattenkvalitet ändå totalt 

sett har en positiv miljöpåverkan. Man kan också tänka sig att en åtgärd 

som har en negativ påverkan på en vattenmiljö har en större positiv påver-

kan på en annan vattenmiljö. Om man t.ex. ser på fiskodlings utsläpp så är 

de kanske ändå mindre än motsvarande animalieproduktion på land (t.ex. 

nötkreatur) får genom avrinning. Det skulle ju då tala för att fiskodling trots 

sin påverkan på havet är ett bättre alternativ än annan köttproduktion och 

därmed inte bara borde tillåtas utan kanske även förordas. I vilken mån såd-

ana avväganden kan göras inom ramen för lagstiftningen är oklart. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar sända beredningen ovan som utlåtande till land-

skapsregeringen. 

 

Diskussion: 

Jörgen Strand föreslår, understödd av Sandra Listherby, att de delar av sista 

stycket som berör olika näringar stryks. Samtliga kommunstyrelseledamöter 

ställer sig bakom Jörgen Strands förslag.  

 

Susanne Blomqvist förslår, understödd av Sandra Listherby, att tredje 

stycket stryks. Vid omröstning mellan Susanne Blomqvists förslag och 

kommundirekörens förslag röstar Dick Sederström, Linda Fagerlund, To-

mas Boedeker och Jörgen Strand för kommundirektörens förslag medan Su-

sanne Blomqvist och Sandra Listherby röstar på Susanne Blomqvists för-

slag.  

 

Susanne Blomqvist inlämnar skriftlig reservation. Även Sandra Listherby 

reserverar sig.  

 

BESLUT:  

Kommunstyrelsen beslutar sända nedanstående text som utlåtande till land-

skapsregeringen: 

 

Ålands landskapsregering har den 18.11.2022 inkommit med en begäran 

om yttrande över ett lagförslag om vattenlag. Kommunens synpunkter ska 

vara landskapsregeringen tillhanda i elektronisk form senast den 24.1.2023 

på adressen registrator@regeringen.ax. 

 

Lagförslag: 

 ./. Bilaga A – KST § 14 

 

Lagstiftningen är avsedd att ersätta nuvarande lagstiftning men är i mångt 

överensstämmande med nuvarande lagstiftning. Lagförslaget tar hänsyn till 

ett stort antal EU-direktiv och prejudicerande domar. Enkelt uttryckt är 

ande-meningen i lagen att inga åtgärder som riskerar att försämra vatten-

kvalitet får vidtagas.  

 

mailto:registrator@regeringen.ax
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Ett problem som sannolikt är olösligt är att Åland är ett eget avrinningsom-

råde och inte kan räknas ihop med Finlands vatten. Inom ett ö-samhälle 

med ett enda geografiskt ganska litet avrinningsområde får relativt små åt-

gärder mätbara konsekvenser. Samtidigt är den påverkan som kommer från 

åländska åtgärder absolut inte det som mest påverkar vattnet runt oss. Det är 

snarare en politisk än en vetenskaplig indelning av avrinningsdistrikt. Hur 

vattnet som vid varje tillfälle omflyter Åland är beskaffat beror till större 

del på andra aktörer än på Åland. Således får det inte den önskade verkan 

att enbart Åland är ansvarigt för vattnet runt Åland utan tvärtom. Ålands be-

folkning utgör ca 0,03% av befolkningen runt Östersjön. Att då i lag göra 

just åländska verksamheter till ensamt ansvarig för vattenkvaliteten runt 

Åland blir ett slag i luften. Hur bra verksamheter Åland än har kan vattnet 

fortsätta försämras runt Åland. Alltför stränga regler på Åland jämfört med 

andra platser riskerar att bli ett hårt slag mot näringslivet i landskapet. 

 

I 4 § i lagförslaget anges vad som avses med försämrande vattenpåverkan 

och där lyder första punkten ”risk för försämring av vattenstatus”. Detta är 

en mycket strikt reglering som det är svårt att förutsäga konsekvenserna av. 

I teorin riskerar detta bli ett generellt verksamhetshinder. Vidare stadgas i 

12 § att landskapsregeringen i förordning kan utfärda särskilda försiktig-

hetskrav för bestämda slag av vattenverksamheter. Detta kan ses som ett 

carte blanche för landskapsregeringen att utfärda bestämmelser som påver-

kar myndigheter och näringsidkare utan föregående remisser och laglig-

hetsprövning. Det är inte självklart att en sådan bestämmelse är av godo.  

 

Jomala kommun delar uppfattningen att det är viktigt att på olika sätt bi-

draga till att bevara och förbättra vattenmiljön men menar också att man bör 

höja blicken till att innefatta fler aspekter än vattenkvalitet. Det är tänkbart 

att en åtgärd som innebär en liten försämring av vattenkvalitet ändå totalt 

sett har en positiv miljöpåverkan. I vilken mån sådana avväganden kan gö-

ras inom ramen för lagstiftningen är oklart. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     289/22      

 

15 § RIKSDAGSVALET 2023, FASTSTÄLLANDE AV FÖRHANDS-

RÖSTNINGSSTÄLLENA SAMT RÖSTNINGSSTÄLLENA PÅ 

VALDAGEN I JOMALA KOMMUN 

 

KST § 183/3.10.2022:  

Riksdagsvalet förrättas söndagen den 2 april 2023. På Åland, liksom i öv-

riga Finland, anordnas förhandsröstning under perioden 22 – 28 mars 2023.  

 

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 riksdagsvalet 2023 iakttas denna indelning i röstnings-

områden. På valdagen ska varje röstningsområde 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. Åland Post Ab har meddelat att 

de även inför riksdagsvalet 2023 kommer tillhandahålla förhandsröstning 

vid postkontoret i Mariehamn och har 28.9.2022 inkommit med avtalsför-

slag inför riksdagsvalets förhandsröstning. Avtalsförslag, enligt bilaga:  

 

 ./.  Bilaga A – KST § 183  

 

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 

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 riksdagsvalet 

2023:  

 

1. Postkontoret i Mariehamn (allmänt). 

2. Kommunalförbundet Oasen vård- och boendecenters verksamhetsenhet i 
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Jomala (anstalt). 

 

Förhandsröstningens dagar och öppettider fastställs i enlighet med Bilaga 

A. 

 

Vidare beslutar kommunstyrelsen att Vikingaåsens skola fungerar som 

röstningsställe på valdagen för röstningsområde 1 och att Frideborg funge-

rar som röstningsställe på valdagen för röstningsområde 2. 

 

Kommunstyrelsen beslutar även befullmäktiga kommunsekreteraren att 

samordna och lämna in information om röstningsställen, de dagar och tider 

då förhandsröstningsstället är öppet samt övriga valrelaterade uppgifter i 

valdatasystemet och/eller till DVV. 

 

Kommunstyrelsen beslutar avslutningsvis delge den kommunala centralval-

nämnden beslutet för kännedom och för att den kommunala centralnämnden 

i god tid ska ha möjlighet att förordna om valförrättare. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 15/16.1.2023:  

Vik. kommunsekreterarens beredning: 

Genom beslut KST § 183/3.10.2022 beslutade kommunstyrelsen att Vi-

kingaåsen skola ska fungera som röstningsställe på valdagen för röstnings-

område 1 under riksdagsvalet 2023.  

 

Vikingaåsen skola är i nuläget under renovering och det har uppdagats att 

lokalen ej kommer vara lämplig som röstningsställe den 2.4.2023 när riks-

dagsvalet förrättas. Som alternativ har lyfts att Vikingagården, det nya sam-

lingshuset, lämpar sig som vallokal.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att Vikingagården, det nya samlingshuset, fun-

gerar som röstningsställe på valdagen för röstningsområde 1 i riksdagsvalet 

2023.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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16 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

Sammanträdet avslutas kl. 16.55. 

 

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: 2, 4, 7-9, 14, 16 

 

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

110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet: 1, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 15 

 

Enligt annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. 

 

Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud: - 

 

 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 

 

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 

 

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet 

eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. 

 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är: 

 

Kommunstyrelsen i Jomala 

PB 2 

AX-22 151 JOMALA 

 

Paragrafer i protokollet: 1, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 15 

 

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

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

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

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

nens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla.  

 

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

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

det. 

 

          KOMMUNALBESVÄR 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

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

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

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

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

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

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

 

Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 

1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 

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

3) beslutet annars strider mot lag. 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

AX-22 101 MARIEHAMN 

E-post: aland.fd@om.fi 

 

Paragrafer i protokollet: 12 

 

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

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

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

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

nens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla. 

 

Avgift 

 

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

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