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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 Suzanne MilestadStyrström.
FÖREDRAGNINGSLISTAN

Föredragningslistan godkänns enhälligt oförändrad.
_______________
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ANMÄLNINGSÄRENDEN
Till kommunstyrelsen har delgetts:
1. Avstämning och diskussion med fritidschef Calle Greiff om fritidsförvaltningen.
2. Fritidschefens prövotid löper ut 31.10.2018.
3. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets tillsynsbeslut gällande
barnskyddet av 5.9.2018.
4. Skrivelse från Ålands Miljöservice k.f. (Mise) till Mariehamns stad
och Jomala kommun 21.9.2018 med anledning av att avtalen med
Svinryggens Deponi Ab ska revideras under 2018. Mise avser att
avtala om förbehandling och omlastning, återvinningscentral och
slutbehandling.
5. Förbundsstyrelsen vid SÅHD k.f. bjuder in till informationstillfälle
den 10 oktober 2018 med anledning av om- och tillbyggnaden av
KHS.
6. Statens ämbetsverk på Åland begär om förslag på kandidater för
morsdagsutmärkelsetecken 2019 från de åländska kommunerna senast 2.11.2018.
BESLUT:
Antecknas till kännedom.
_______________
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TAKRENOVERING KOMMUNALGÅRDEN, TILLÄGGSMEDEL

KST § 190/10.9.2018:
I budget för 2018 finns anslaget 57 000 euro för takrenovering av kommunalgården samt ny entrétrappa. Takrenovering av kommunalgården har
utannonserats med annons i dagstidningarna den 9 augusti 2018. Anbud har
begärts in enligt anbudsförfrågan och öppnats i närvaro av två tjänstemän
vid ett protokollfört öppningstillfälle den 24 augusti 2018 i enlighet med
punkten 4.4 i Jomala kommuns upphandlingsdirektiv antagna av kommunstyrelsen genom § 230/26.10.2015.

./.

Anbudsförfrågan, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 190
Det kan konstateras att inkomna anbud överstiger investeringsanslaget
86115 Kommunkansli, fastighetsförbättring. Därmed saknas förutsättningar
för att anta något av de inkomna anbuden. Avsaknaden av budgeterade medel beror på att takrenoveringen visade sig vara mera omfattande än vad anslaget grundar sig på. Tak och entrétrappan är i stort behov av renovering
hösten 2018 och bör inte avbrytas.
Tekniska chefen förordar:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att tilläggsmedel om 30
000 euro beviljas till investeringsanslaget 86115 Kommunkansli, fastighetsförbättring.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att tilläggsmedel om 30
000 euro beviljas till investeringsanslaget 86115 Kommunkansli, fastighetsförbättring.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

KFG § 41/18.9.2018:
BESLUT:
Kommunstyrelsens förslag godkänns.
_______________
KST § 205/1.10.2018
Kommunfullmäktige har beviljat tilläggsmedel för takrenovering av kommunalgården samt ny entrétrappa. Således finns förutsättningar för att anta
anbud.

./.

Protokoll fört vid öppningstillfället, enligt bilaga:
Bilaga B – KST § 205
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Tekniska chefen förordar:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samtliga inkomna anbud då de
uppfyller kriterierna i anbudsförfrågan och beslutar att anta anbudet givet
av Scandibygg Ab då anbudet i enlighet med urvalgrunderna i anbudsförfrågan är det godkända anbudet med det lägsta priset (59 300 euro exklusive moms). Kommunstyrelsen utser sålunda Scandibygg Ab till entreprenör för projektet samt befullmäktigar samtidigt teknisk chef att utforma och
ingå avtal för kommunens räkning.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samtliga inkomna anbud då de
uppfyller kriterierna i anbudsförfrågan och beslutar att anta anbudet givet
av Scandibygg Ab då anbudet i enlighet med urvalgrunderna i anbudsförfrågan är det godkända anbudet med det lägsta priset (59 300 euro exklusive moms). Kommunstyrelsen utser sålunda Scandibygg Ab till entreprenör för projektet samt befullmäktigar samtidigt teknisk chef att utforma och
ingå avtal för kommunens räkning.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR LANDSVÄG 1 VID AVTAGET TILL KUNGSÖ, ANHÅLLAN TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

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 landsväg 1 är brådskande efter ett flertal incidenter.
Ålands landskapsregering har redan tidigare meddelat att landskapsregeringens 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 hastigheten till 70 km/h och samtidigt anhålla om att landskapet breddar landsväg 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 trafiksäkerheten. Landskapsregeringen informerar att en breddning inte är möjlig
på grund av utrymmesskäl och att möjligheterna för en expansion av vägutrymmet begränsas av både fridlysta växter och fornminnen. På platsen gäller 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 meddelat 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 gällande 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 trafiksäkerheten och om möjligt bör det även omvärderas ifall inte en breddning 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.
_______________
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ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND, UTLÅTANDE BUDGETFÖRSLAG
FÖR 2019

KST § 207/1.10.2018:
Ålands Kommunförbund har 14.9.2018 inkommit med en preliminär budget
för 2019. Ett eventuellt utlåtande ska vara inlämnat senast 31.10.2018.
Budgetförslaget har delgetts kommunstyrelsen via intranätet 26.9.2018.
Det kan konstateras att kommunförbundets kostnader fortsatt har minskat
jämfört med tidigare år. Även kostnaderna för bokföring har minskat, förutom kostnader som sammanhänger med den verkställda flytten 1.11.2017.
Personalkostnaderna ökar med 2 501 euro eller 3 % jämfört med 2018 i enlighet med avtalsenliga lönejusteringar och förändringar i lönebikostnader
samt sociala avgifter. Sammantaget minskar verksamhetskostnaderna med
6 783 euro eller 3 % jämfört med 2018. Från 235 429 euro 2018 till 228 647
euro 2019. Jämfört med 2018 minskar Jomala kommuns kostnader för
kommunalförbundet inklusive kommunala avtalsdelegationen med 1 963
euro eller 3,4 %. Från 57 065 euro 2018 till 55 102 euro 2019. Sammanfattningsvis framkommer inga oförutsedda utgifter av budgetförslaget.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar ge det som framkommit ovan som utlåtande till
Ålands Kommunförbund vad gäller budgetförslaget för 2019. Kommunstyrelsen vill även lyfta fram att det måste anses positivt att Ålands Kommunförbund minskat kostnaderna genom att se över bokföringsfunktionen och
lokaliseringen.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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FÖRSLAG TILL NY VALLAG FÖR ÅLAND

KST § 208/1.10.2018:
Ålands landskapsregering har 13.7.2018 inkommit med en möjlighet att
yttra sig över lagförslaget om en ny vallag för Åland. Remissvaren ska, för
att beaktas, inkomma till landskapsregeringen senast 5.10.2018. Remisshandlingarna, inklusive lagförslaget, finns att ta del av på:
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser/lagforslag-om-nyvallag-aland
Syftet med lagförslaget är att ersätta den nu gällande landskapslagen
(1970:39) om lagtingsval och kommunalval för att modernisera språket och
göra systematiken mer logisk. I sak innebär förslaget inga större förändringar. Avsikten är att den föreslagna lagstiftningen ska träda i kraft så att
den kan tillämpas i lagtings- och kommunalvalen i oktober 2019. De förändringar som särskilt kan noteras följer nedan:
Förtidsröstning via internet i lagtingsval
Den största förändringen som föreslås är att en möjlighet att ordna förtidsröstning via internet införs. Enligt förslaget ska det vara möjligt för väljare
bosatta utanför Åland att rösta via internet i lagtingsvalet 2019. Avsikten är
att därefter utvidga rätten till röstning via internet inför valen 2023 till att
omfatta alla väljare, oavsett bosättningsort, och att avse både lagtings- och
kommunalval. Efter valet 2019 ska en utvärdering göras. För det första ska
datasystemet revideras och granskas. För det andra ska det utvärderas hur
möjligheten att rösta via internet har påverkat tillgängligheten, deltagandet
och röstningsbeteendet.
En förutsättning för röstning via internet är att ett system kan anskaffas och
testas i tillräckligt god tid och till en godtagbar kostnad. Systemet måste
också uppfylla högt ställda krav på bland annat datasäkerhet, väljarintegritet
och verifierbarhet. Landskapsregeringen avser att anskaffa ett redan befintligt system. Upphandlingsförfarandet ger möjlighet att vid varje val utnyttja
den bästa tillgängliga tekniken. Om ett system inte uppfyller de uppställda
kraven måste landskapsregeringen i god tid besluta om att röstning via internet inte ska tillämpas i ett kommande val. Det föreslås också att centralnämnden för lagtingsval ska ha möjlighet att fatta beslut om att omedelbart
stoppa röstning via internet om säkerheten inte kan upprätthållas under hela
valprocessen.
Fördelar med röstning via internet är att det ökar valens tillgänglighet.
Röstningen kan också göras användarvänlig för väljare med funktionsnedsättningar. Systemet kan vidare utformas så att det inte tillåter felaktiga
kandidatnummer, vilket borde minska antalet ogiltiga röster. Nackdelar är
att det medför risk för intrång eller manipulation och överbelastningsattacker. Vidare kan inte valadministratörer övervaka att röstningen hålls hemlig
och utan påtryckningar. Ett större ansvar för att bevara valhemligheten falller därmed på den röstande själv. Denna svaghet delar dock röstning via inProtokolljustering:
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ternet med röstning per brev. En åtgärd för att motverka otillbörliga påtryckningar som landskapsregeringen framför är möjligheten till att rösta
flera gånger. På så sätt kan den röstande avlägga en ny röst när han eller
hon inte längre är utsatt för påtryckningar.
Förvaltningen noterar att röstning via internet kan leda till svårigheter för
väljare som saknar datorvana. En risk finns att dessa personer kan bli utsatta
för särskilda påtryckningar från personer som uppger sig vilja hjälpa dem
med det tekniska. En person utan datorvana kan ha svårt att nyttja möjligheten att rösta ytterligare en gång vid ett tillfälle då han eller hon är ensam.
Dessa personer har dock möjlighet att rösta i röstningslokalen på valdagen
eller att förtidsrösta per brev.
Antalet kandidater
Det föreslås nya bestämmelser vad gäller antalet kandidater som en initiativtagare har rätt att ställa upp. Sedan 2011 får antalet kandidater på en lista
eller i ett valförbund vara högst tre gånger det antal som ska väljas. Bestämmelsen är densamma i både lagtings- och kommunalval. Det nya förslaget innebär att antalet kandidater i lagtingsvalet begränsas till 45. De
största politiska organisationerna får därmed nominera några färre kandidater än i de senaste valen. Landskapsregeringens avsikt är att detta ska leda
till bättre förberedda nomineringar och en mer utarbetad nomineringsprocess. I kommunalval bestäms antalet kandidater enligt hur många fullmäktige kommunen har. Dock får alltid minst 18 kandidater ställas upp enligt
förslaget, detta för att passa även de minsta kommunerna.
Jävs- och behörighetsbestämmelser
Det föreslås att jävs- och behörighetsbestämmelserna för dem som ingår i
de olika valmyndigheterna och för andra funktionärer förtydligas, samt att
det införs en grundläggande bestämmelse om opartiskhet för valmyndigheter. Detta för att värna rättssäkerheten och valens trovärdighet.
Tillgänglighet
Det föreslås skärpta regler gällande röstningslokalernas tillgänglighet innebärandes att röstningslokalerna ska vara tillgängliga för alla väljare utan
hjälp. Det föreslås också att det ska finnas valskärmar som är anpassade för
funktionshindrade, till exempel vid röstning sittande i rullstol, vilket har varit praxis hittills. Det föreslås vidare att en person, på begäran, ska kunna få
brevröstningshandlingar förda till sig och avhämtade efter genomförd röstning. Den kommunala centralvalnämnden ska ansvara för detta.
Tidpunkten för bestämmande av rösträtt
Det föreslås en ändring av kommunallagen (1997:73) så att tidpunkten för
bestämmande av rösträtten i rådgivande kommunala folkomröstningar bestäms i förhållande till röstningsdagen. Tidigare har den bestämts i förhållande till den dag när fullmäktige fattar beslut om omröstningen. Ändringen
föreslås eftersom förutsättningarna för att göra upp förteckningen över de
röstberättigade har förändrats sedan bestämmelserna först formulerades.
Protokolljustering:
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Medverkan i initiativ till rådgivande folkomröstningar
Det föreslås ytterligare en ändring av kommunallagen vilken innebär att åldersgränsen sänks från 18 år till 15 år för medverkan i initiativ till rådgivande folkomröstningar i kommunerna. Detta överensstämmer med regleringen i riket. Landskapsregeringen anser även att ändringen överensstämmer med målsättningen att öka barn och ungdomars möjligheter att påverka
frågor i det åländska samhället.
Förtidsröstning via internet i rådgivande kommunala folkomröstningar
Det föreslås en ändring av landskapslagen (1998:20) om förfarandet vid
rådgivande kommunala folkomröstningar som gör det möjligt för kommunen att anordna förtidsröstning via internet i rådgivande kommunala folkomröstningar. Enligt förslaget är det kommunerna själva som fattar beslut
om sådan röstning ska ordnas. Det är då också upp till kommunerna själva
att ordna med tillgång till ett passligt system.
Förslagets ekonomiska och administrativa verkningar bedöms bli små. Förhoppningen är att särskilt den kommunala valadministrationen ska underlättas av en mera överskådlig och modern vallag. Introduktion av röstning via
internet kommer dock innebära kostnader. Landskapsregeringen räknar med
att investeringskostnader ska kunna tillgodoräknas vid följande val, medan
driftskostnader initialt kan bli höga räknat per röst. Kostnaden bör dock
minska i takt med att antalet användare ökar.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det gedigna förslaget till ny vallag innebär ett förtydligande av nuvarande lagstiftning. Språkliga moderniseringar och en tydligare struktur underlättar tillämpningen av vallagen för
kommunen. Den stora förändringen, röstning via internet, innebär att fler
väljare får tillgång till valen och förenklar för väljare bosatta utanför Åland.
Sedan 2016 får man behålla hembygdsrätten under maximalt tio år när man
flyttar från Åland. Särskilt med tanke på denna grupp är det positivt om
möjligheten till röstning via internet finns vid lagtingsval. Gällande de tekniska riskerna är det ytterst viktigt att landskapsregeringen gör en grundlig
utredning både inför och efter lagtingsvalet 2019. Att förtroendet för valprocessen upprätthålls är av största vikt för det demokratiska samhället.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att lämna ovanstående till Ålands landskapsregering som utlåtande avseende förslaget till ny vallag.
--Jäv:
Kommunfullmäktiges ordförande Mika Nordberg anmäler godkänt jäv och
deltar inte i ärendets behandling.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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PRINCIPER FÖR INKÖP OCH INLÖSEN AV IT-UTRUSTNING

KST § 209/1.10.2018:

./.

Kommunstyrelsen har genom § 71/4.4.2016 beslutat om regler för inköp
och inlösen av surfplattor som används av styrelseledamöterna. Förvaltningen har med anledning av detta tagit fram förslag till principer för inköp
och inlösen av IT-utrustning i Jomala kommun som ska gälla för hela förvaltningen. Förslag, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 209
Av principerna framgår hur förvaltningarna ska gå tillväga vid inköp av
mobiltelefoner, surfplattor, datorer och övrig IT-utrustning. Det framgår
även vad som ska beaktas vid inköp eller leasing av skrivare. Huvudregeln
är att varje förvaltning ansvarar för sina egna inköp. För inköp av datorer
ansvarar dock kommunsekreteraren. Av principerna framgår vidare vad
som gäller vid inlösen av IT-utrustning. Huvudregeln är att utrustningen ska
återlämnas till kommunen efter användandet. Anställd kan dock anhålla om
att lösa in utrustningen till en kostnad som motsvarar inköpsvärdet minskat
med 25 procent rakt per år som den varit i användning. För datorer gäller att
de inte får lösas in innan de ska bytas ut enligt plan och endast om verksamheten så tillåter.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar anta Principer för inköp och inlösen av ITutrustning i Jomala kommun enligt Bilaga A.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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TJÄNSTEBESKRIVNING LANTBRUKSSEKRETERARE, ÄNDRING

KST § 210/1.10.2018:
Tjänstebeskrivningen för lantbrukssekreteraren, antagen av kommunstyrelsen genom § 24/16.1.2006, behöver revideras för att överensstämma med
kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 bilaga I led 1 B iii,
vilket har uppmärksammats i och med Landsbygdsverkets granskning av
landsbygdsförvaltningen 7.8.2018. Ett preliminärt protokoll över granskningen har mottagits 11.9.2018. Ett slutgiltigt protokoll inväntas.

./.

Förslaget till ny tjänstebeskrivning för lantbrukssekreteraren har tagits fram
för att överensstämma med ovan nämnda förordning och Landsbygdsverkets granskning. De största förändringarna rör införande av en namngiven
vikarie för lantbrukssekreteraren och införande av en ekonomisk begränsning. Förslag till ny tjänstebeskrivning för lantbrukssekreterare, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 210
Förslaget till ny tjänstebeskrivning för lantbrukssekreteraren har 21.9.2018
skickats ut till samarbetskommunerna Brändö, Kumlinge, Kökar, Lemland
och Sottunga för inlämnande av eventuella synpunkter senast 1.10.2018.
Förslaget till ny tjänstebeskrivning för lantbrukssekreteraren tas endast upp
till kommunstyrelsens sammanträde 1.10.2018 om samtliga samarbetskommuner har inkommit med svar.
Samtliga samarbetskommuner har 28.9.2018 inkommit med svar gällande
ändringen. Inga synpunkter har framförts vad gäller tjänstebeskrivningen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar anta ny tjänstebeskrivning för lantbrukssekreteraren enligt Bilaga A. Samtidigt upphävs den gamla tjänstebeskrivningen.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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FRITIDSHEMMENS ARBETSPLANER 2018-2019

KST § 211/1.10.2018:
Enligt 15 § barnomsorgslagen (ÅFS 2011:86) ska varje gruppfamiljedaghem, daghem och fritidshem göra upp en arbetsplan, vilken ska godkännas
av det organ som ansvarar för barnomsorgen i kommunen.
Kommunens fritidshem har med de av Ålands landskapsregering fastställda
”Grunderna för förundervisningen för barnomsorgen i landskapet Åland”
som utgångspunkt utarbetat arbetsplaner för verksamhetsåret 2018-2019.
Grunderna för förundervisningen finns tillgängliga på www.regeringen.ax.

./.

Förslag till arbetsplan för fritidshemmet Humlan, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 211

./.

Förslag till arbetsplan för Södersunda fritidshem, enligt bilaga:
Bilaga B – KST § 211
För fritidshemmet Humlan framgår förändringar i arbetsplanen som gulmarkeringar. För Södersunda fritidshem har endast datumen uppdaterats.
Skoldirektören förordar:
Att kommunstyrelsen godkänner fritidshemmens arbetsplaner för verksamhetsåret 2018-2019 enligt Bilaga A och B.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna fritidshemmens arbetsplaner för
verksamhetsåret 2018-2019 enligt Bilaga A och Bilaga B.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Sammanträdet avslutas kl. 18:05.

./.

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: 204, 206, 207, 208.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 203, 205, 209, 210, 211.
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: 203, 205, 209, 210, 211.
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 kommunmedlem 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 anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. 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 dagar och räknas från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget 4.10.2018.
Avgift
Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2016, är rättegångsavgiften 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.
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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. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. 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 rättegångsavgiften 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.
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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 marknadsdomstolen. 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 upphandlingsförfarandet 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. Besvärshandlingarna kan även sändas per e-post, post eller genom bud. Detta sker i så fall på avsändarens eget ansvar. 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 rättegångsavgiften 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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