
 JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  
 Organ Sammanträdesdatum Nr 

 Kommunstyrelsen 10.10.2017 16 
 

Sammanträdestid 

 

Sammanträdesplats 

10.10.2017kl.17:30 – 20:40. 

 

Hotell Pommern 

 

Beslutande 

 

 

 

 

 

 

 

Frånvarande 

 

Övriga närvarande 

 

 

Jansson Harry, ordförande, 

Aaltonen Carina, vice ordförande, 

Boedeker Tomas, 

Eriksson Roger, 

Hambrudd Annika, 

Milestad-Styrström Suzanne, 

Eriksson Peggy. 

 

 

 

Nordberg Mika, kommunfullmäktiges ordförande, 

Eriksson John, kommundirektör, 

Jansryd Mattias, tf. kommunsekreterare, sekreterare, 

Lindblom Dan, ekonomichef, 

Pennanen Elsa, vik. ekonom, 

Mattsson Jan, socialchef, 

Lindroos Sanna, äldreomsorgsledare, §§ 216-218, kl. 17:30-

20:00, 

Tuominen-Gällros Michaela, barnomsorgschef, 

Dannström Guy, byggnads- och miljöinspektör, §§ 216-218, kl. 

17:30-18:45, 

Söderqvist Margita, fritidschef, §§ 216-218, kl. 17:30-18:25, 

Aller Kristian, gemensamma räddningsnämndens ordförande, 

Johansson Lennart, räddningschef, §§ 216-218, kl. 17:30-17:45. 

 

Paragrafer 

 

§§ 216 – 219. 

 

 

 

Mariehamn den 10 oktober 2017 

 

 

Harry Jansson     Mattias Jansryd 

Protokolljustering 

 

Mariehamn den 10 oktober 2017 

 

 

Tomas Boedeker Roger Eriksson 

Protokollet framlagt till påseende 

 

Kommunkansliet i Jomala den 12 oktober 2017 

 

 

Tf. kommunsekreterare Mattias Jansryd 

Utdragets riktighet bestyrker 

 

 

Jomala       /      201_ 

 

 

    

 

 



 JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE 
 

Organ Utfärdad 

Kommunstyrelsen 4.10.2017 

 
 

 

 

Sammanträdestid 

 

Sammanträdesplats 

10.10.2017kl.17:30 

 

Hotell Pommern 

 

Ärenden: 

216 § Sammanträdets konstituerande ............................................................................................ 1 

217 § Anmälningsärenden ............................................................................................................. 2 

218 § Budgeten 2018 ..................................................................................................................... 3 

219 § Sammanträdets avslutande .................................................................................................. 4 

 
 

 



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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 10.10.2017 kl. 17:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

216 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 

 

 
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
Sammanträdet inleds kl. 17.30. 

 
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat 

och beslutfört. 

 
PROTOKOLLJUSTERING 

Till protokolljusterare utses Tomas Boedeker och Roger Eriksson. 

 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan godkänns oförändrad. 

_____________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 10.10.2017 kl. 17:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

217 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

Inga anmälningsärenden föreligger. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 10.10.2017 kl. 17:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

218 § BUDGETEN 2018 

 

KST § 214/09.10.2017: 

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium, nämndernas ordföran-

den och berörda tjänstemän håller budgetseminarium på Hotell Pommern 

inför 2018 års budget. Kommunfullmäktiges ledamöter har inbjudits som 

åhörare.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Skolförvaltningen, tekniska förvaltningen, biblioteks- och kulturförvalt-

ningen och centralförvaltningen presenterar sina budgetförslag för 2018 och 

en allmän diskussion och frågestund hålls i anslutning till detta. 

 

BESLUT: 

Ärendet bordläggs. 

_______________ 

KST § 218/10.10.2017: 

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium, nämndernas ordföran-

den och berörda tjänstemän håller budgetseminarium på Hotell Pommern 

inför 2018 års budget. Kommunfullmäktiges ledamöter har inbjudits som 

åhörare.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Socialförvaltningen, byggnämnden, fritidsförvaltningen och gemensamma 

räddningsnämnden presenterar sina budgetförslag för 2018 och en allmän 

diskussion och frågestund hålls i anslutning till detta. 

 

BESLUT: 

Ärendet återremitteras. 

_______________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 10.10.2017 kl. 17:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

219 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

Sammanträdet avslutas kl. 20.40. 

 

Besvärsanvisning; enligt bilaga: 

 ./. Bilaga 1. 

________________ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 10.10.2017 kl. 17:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

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 rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet: 217, 218. 

 

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

110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet: 216. 

 

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: 216. 

 

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 10.10.2017 kl. 17:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

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: - 

 

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 12.10.2017. 

 

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 10.10.2017 kl. 17:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 10.10.2017 kl. 17:30 

 

 

 

    Protokolljustering:    

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. 

 

  

mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi

