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SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Sammanträdet inleds kl. 16.05.
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat
och beslutfört.
PROTOKOLLJUSTERING

Till protokolljusterare utses Carina Aaltonen och Tomas Boedeker.
FÖREDRAGNINGSLISTAN

Föredragningslistan godkänns enhälligt oförändrad.
_______________

Protokolljustering:
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ANMÄLNINGSÄRENDEN
Till kommunstyrelsen har delgetts:
1. Protokoll från Ålands omsorgsförbunds informations- och diskussionstillfälle 25.4.2019.
2. Svar till Jomala kommun från skatteförvaltningen 30.4.2019 gällande
skatteredovisningarna.
3. Den gemensamma räddningsnämnden för Ålands landskommuner sammanträder 23.5.2019 kl. 12.30 på kommunkansliet i Jomala för att diskutera
förslaget till avtal för en gemensam räddningsmyndighet för Åland. Kommunerna bör sända representanter som kan föra kommunens talan.
4. Protokoll från Svinryggens Deponi Ab:s bolagsstämma 8.5.2019.
5. Protokoll från Södra Ålands högstadiedistrikts förbundsfullmäktigemöte
25.4.2019.
BESLUT:
Antecknas till kännedom.
_______________
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Dnr: DIARIET
79 §

87/19

ANHÅLLAN OM DETALJPLANEÄNDRING FÖR KVARTEREN
42030-42033 I MÖCKELÖ BY

KST § 53/1.4.2019:

./.

Nora-hus Ab har 27.2.2019 inkommit med en anhållan om detaljplaneändring av kvarter 42030-42033 i Möckelö by. Sökanden önskar ändra detaljplanen för att möjliggöra byggande av tre radhus i nuvarande kvarter 42032
och 42033 i väster. Sökanden önskar även förenkla byggandet i kvarter
42030 och 42031 genom att avlägsna krav på placering av garage och förråd. Enligt nu gällande detaljplan är samtliga kvarter avsedda för egnahemshus. Vidare anhåller sökanden om att planläggningen företas av kommunens planläggare Åsa Mattsson. Anhållan om detaljplaneändring, enligt
bilaga;
Bilaga A – KST § 53

./.

Kommunens planläggare har inkommit med ett utlåtande över anhållan om
detaljplanering för ovan nämnda område. Av utlåtandet framgår att det inte
finns något hinder ur planeringssynpunkt att genomföra detaljplaneändringen. Planområdet avviker inte från den befintliga planen mer än att det planeras för radhus istället för egnahemshus på kvarter 42032 och 42033 samt att
byggnadsytorna blir mer flexibla i kvarter 42030 och 42031. Ändringarna
följer även bestämmelserna i delgeneralplanen och kvartersområdet ökar
inte. Kommunens planläggare har också möjlighet att åta sig arbetet. Planläggarens utlåtande, enligt bilaga;
Bilaga B – KST § 53
Jomala kommun har 6.11.2015 slutit markanvändningsavtal med områdets
föregående ägare, Johan Alm dödsbo. En förutsättning för nuvarande detaljplaneändring är att Nora-hus Ab verkställer det befintliga markanvändningsavtalet av 6.11.2015 och därmed åtar sig att bekosta och ansvara för
de åtgärder som följer av markanvändningsavtalet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att sökanden åtar sig att stå
för planläggningskostnaderna och att kommunen står för planläggningsresursen, att godkänna anhållan om detaljplaneändring av kvarter 4203042033 i Möckelö by enligt Bilaga A. Kommunstyrelsen konstaterar samtidigt att sökanden är bunden av det markanvändningsavtal och föravtal som
kommunen ingick med tidigare ägare av området 6.11.2015. Vid behov kan
markanvändningsavtalet ses över och undertecknas igen.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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KST § 79/13.5.2019:

./.

Kommunens planläggare har uppgjort förslag till detaljplaneändring för
kvarter 42030-42033 och gång- och cykelväg i Möckelö by jämte beskrivning av den 29 april 2019, enligt bilaga:
Bilaga C – KST § 79
Utlåtande över ändringsförslaget bör inhämtas av kommunens tekniska chef
och byggnämnden.
Enligt 31 § 2 mom. plan- och bygglagen ska meddelande om att planförslaget ska ställas ut senast sju dagar före utställningen sändas per brev till
kommuner som berörs av förslaget samt till markägare och andra av kommunen kända innehavare av mark inom planområdet. Ett meddelande behöver dock inte sändas om personerna i fråga har godkänt planen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget till detaljplaneändring för
kvarter 42030-42033 och gång- och cykelväg i Möckelö by jämte beskrivning av den 29 april enligt Bilaga C och framlägger förslaget till allmänt
påseende under 30 dagar. Kommunstyrelsen beslutar även inhämta utlåtande från teknisk chef och byggnämnden gällande förslaget.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
80 §

113/19

ANHÅLLAN OM DETALJPLANEÄNDRING FÖR DEL AV KVARTER 4186 OCH GATUOMRÅDE I KUNGSÖ BY

KST § 144/19.06.2017:

./.

Ägarna till fastigheterna Smultronudden 3:77, Solstrand 3:65, Saltkråkan
3:47, Lillebo 3:112, Vargen 3:103, Västerväg 3:94, Björkebo 3:93, Bautalid
3:46 och Vesterstrand 3:104 i Kungsö by har 8.5.2017 inkommit med en
anhållan om detaljplaneändring. Syftet med detaljplaneändringen är att dela
fastigheterna. Sökandena anhåller även om att detaljplaneändringen utförs
av den externa planläggaren Ursula Koponen. Anhållan om detaljplaneändring, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 144

./.

Planläggaren har inkommit med ett utlåtande över anhållan om detaljplanering för ovan nämnda fastigheter. Planläggaren lyfter i sitt utlåtande fram
att en detaljplaneändring i enlighet med anhållan förordas eftersom en tillräckligt stor helhet har ansökt om förtätning av området. I och med detaljplaneändringen utreds och fördelas nya tomter rättvist mellan de fastigheter
som styckats från stomfastigheterna 3:13 och 3:33. Avslutningsvis förordas
att extern planläggare Ursula Koponen utför detaljplaneändringen. Planläggarens utlåtande, enligt bilaga:
Bilaga B – KST § 144
Det kan dock konstateras att gatufrågan ännu inte är löst med markägarna i
området.
Planläggaren är inkallad som sakkunnig.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för att utreda gatufrågan.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

KST § 148/19.6.2018:

./.

Mörstigens väglag i Kungsö har nu meddelat att de ombesörjer ombyggnad
av Möstigen i Kungsö till kommunal standard och att de till fullo står för
alla kostnader som uppkommer i samband med ombyggnad av gatan. Meddelande från väglaget och preliminära gaturitningar över föreslagen gata,
enligt bilaga:
Bilaga C – KST § 148
Innan ombyggnation av gatan inleds bör dock detaljplaneändringen göras
och gatuområdet för Möstigen bör inkluderas i detaljplaneändringen. Vid
framtagandet av detaljplaneändringen bör även likabehandlingen i området
ses över och vid behov utöka detaljplaneändringens omfattning. När detaljProtokolljustering:
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planeändringen är antagen kan gaturitningar tas fram av Mörstigens väglag
i Kungsö för godkännande och antagande av kommunen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att markägarna åtar sig att
stå för planläggningskostnaderna och gatukostnaderna, godkänna anhållan
om detaljplaneändring för fastigheterna 3:77, 3:65, 3:47, 3:112, 3:103, 3:94,
3:93, 3:46 och 3:104 i Kungsö by enligt Bilaga A med tillägget att gatuområdet för Möstigen ska inkluderas i detaljplaneändringen. Vid framtagandet
av detaljplaneändringen bör även likabehandlingen i området ses över och
vid behov utöka detaljplaneändringens omfattning. Kommunstyrelsen beslutar vidare godkänna att detaljplaneändringen görs av Ursula Koponen
och i enlighet med gällande planläggningstaxor faktureras markägaren för
den tid som Jomala kommuns planläggare använder för konsultation i planeprocessen.
En förutsättning är även att markanvändningsavtal och föravtal ingås med
kommunen.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KST § 34/11.3.2019:

./.

Extern planläggare Ursula Koponen har uppgjort förslag till detaljplaneändring för del av kvarter 4186 och gatuområde i Kungsö by jämte beskrivning
av den 7 november 2018, enligt bilaga:
Bilaga D – KST § 34
Kommunens planläggare har 26.2.2019 meddelat att hon inte har några invändningar mot förslaget.
Enligt 31 § 2 mom. plan- och bygglagen ska meddelande om att planförslaget ska ställas ut senast sju dagar före utställningen sändas per brev till
kommuner som berörs av förslaget samt till markägare och andra av kommunen kända innehavare av mark inom planområdet. Ett meddelande behöver dock inte sändas om personerna i fråga har godkänt planen.
Anläggandet av kommunalteknik i området så som gatan ska hanteras genom att avtal om anläggande av gata ingås med berörda markägare senast i
samband med att gaturitningar antas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget till detaljplaneändring för
del av kvarter 4186 och gatuområden i Kungsö by jämte beskrivning av den
7 november 2018 enligt Bilaga D och framlägger förslaget till allmänt påseende under 30 dagar.
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BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KST § 80/13.5.2019:
Under utställningstiden 25.3.2019 – 23.4.2019 har inga anmärkningar inkommit.
Som tidigare konstaterats ska i samband med att gaturitningar antas även
avtal om anläggande av gata och övrig kommunalteknik ingås med berörda
markägare. Detta görs istället för att ingå markanvändnings- och föravtal.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta förslaget
till detaljplaneändring för del av kvarter 4186 och gatuområden i Kungsö by
jämte beskrivning av den 7 november 2018 enligt Bilaga D.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
81 §

40/19

FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETEN SOLKATTEN (FASTIGHETSBETECKNING 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 Vesterkalmare. Intresseanmälan, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 18

./.

Av intresseanmälan framgår inga närmare avsikter för förverkligandet. Fastigheten 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 genom 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.
_______________

KFG § 12/19.3.2019:
BESLUT:
Kommunstyrelsens förslag godkänns.
_______________
KST § 54/1.4.2019:

./.

Kommunstyrelsen har genom kommunfullmäktiges beslut § 12/19.3.2019
fått i uppdrag att genom anbudsförfarande sälja fastigheten Solkatten (fastighetsbeteckning 170-431-8-84). Ett utkast till köpebrev har tagits fram
som beaktar kraven på exploatering samt anläggande av gata och övrig
kommunalteknik, enligt bilaga:
Bilaga C – KST § 54
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar omfatta utkastet till köpebrev enligt Bilaga C
och beslutar även att utannonseringen av försäljningen ska ske genom åt-
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minstone en i landskapet utkommande tidning och kommunens webbplats.
Anbudstiden ska åtminstone vara 30 dagar.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
KST § 81/13.5.2019:
Under anbudstiden 5.4.2019 – 6.5.2019 har ett anbud inkommit.
Nora-hus Ab har 3.5.2019 lämnat anbud om att köpa fastigheten Solkatten
(fastighetsbeteckning 170-431-8-84) för 127 000 euro. Nora-hus Ab åtar sig
även att förverkliga området. Byggandet av väg, vatten och avlopp uppskattar de att ska kosta cirka 250 000 euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar sälja fastigheten Solkatten (fastighetsbeteckning
170-431-8-84) till Nora-hus Ab för 127 000 euro. Kommundirektören befullmäktigas att slutligt utforma och ingå köpebrevet.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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BOKSLUT 2018

KST § 82/13.5.2019:
Av 67 § kommunallagen (ÅFS 1997:73) framgår:
”Om kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut gäller, utöver vad som bestämts i denna lag, i tillämpliga delar vad som stadgas i
bokföringslagen (FFS 1336/1997)”.
I enlighet med bokföringslagen ska bokslut uppgöras inom fyra månader efter räkenskapsperiodens utgång. I enlighet med 68 § kommunallagen är
kommunens räkenskapsperiod ett kalenderår. Styrelsen ska göra upp ett
bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till fullmäktige
före utgången av juni månad året efter räkenskapsperioden. I bokslutet ska
ingå en resultaträkning, en balansräkning, en finansieringsanalys och bilagor till dem samt en översikt över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse.
En kommun som på det sätt som avses i bokföringslagen har bestämmanderätt i en annan bokföringsskyldig ska göra upp en koncernbalansräkning,
som med bilagor tas in i bokslutet. Då koncernbalansräkningen görs upp
ska bokföringslagen i tillämpliga delar iakttas. Bokslutet ska undertecknas
av styrelseledamöterna och kommundirektören.
I verksamhetsberättelsen ska styrelsen redogöra för hur de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts samt för väsentliga frågor som gäller kommunens förvaltning, ekonomi och koncernbokslut och som inte redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen.
I enlighet med 70 § kommunallagen ska styrelsen, när verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin. I enlighet med 77 § 2 mom. kommunallagen ska de redovisningsskyldiga, om fullmäktige så beslutar, beviljas
ansvarsfrihet.

./.

Bokslut inklusive verksamhetsberättelse har uppgjorts, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 82
Ekonomichefen är inkallad som sakkunnig.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna bokslutet för 2018 samt underteckna
handlingarna och överlämnar bokslutet för revision och slutgiltigt godkännande till kommunfullmäktige. Med anledning av resultatet och framtida
investeringsbehov föreslår kommunstyrelsen att årets överskott förs mot det
fria egna kapitalet.
Handlingarna överlämnas till revisorerna för slutrevision den 15-16 maj
2019.
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Kommunfullmäktige ska även besluta om eventuell ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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PLAN FÖR INTERN KONTROLL 2019

KST § 83/13.5.2019:
Kommunstyrelsen har tillsammans med kommundirektören det övergripande ansvaret för organiseringen av kommunens interna kontroll. Kommunstyrelsen ansvarar för att regler, riktlinjer och policys för kommunens
verksamhet upprättas. Vidare ska kommunstyrelsen utifrån förvaltningarnas
uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och vid behov besluta om förbättringar.
Målsättningen är att uppmuntra till utveckling och förbättring i organisationen, inte att i första hand påvisa felaktigheter. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till kommunfullmäktige.

./.

I enlighet med Jomala kommuns riktlinjer för intern kontroll har en särskild
plan upprättas för det aktuella året. Plan för intern kontroll 2019, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 83
Planen för intern kontroll bygger på genomförda riskanalyser inom förvaltningarna. Riskanalyserna har genomförts av förvaltningscheferna och anslagsansvariga i samråd med ekonomen som är ansvarig för samordningen
av den interna kontrollen.
De risker som värderats högst och som behöver följas upp under året har
förts in i planen för intern kontroll.
I planen för intern kontroll framgår vad som ska granskas under året, hur
respektive risk/rutin/system ska granskas, vem som är ansvarig för att genomföra granskningen och till vem denna ska rapportera resultatet.
Ekonomen är inkallad som sakkunnig.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna Jomala kommuns plan för intern kontroll 2019 enligt Bilaga A.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
84 §

202/19

ÄNDRING AV POSTORTER/POSTNUMMER, BEGÄRAN TILL
ÅLANDS LANDSKAPSREGERING OCH ÅLAND POST AB

KST § 84/13.5.2019:
Jomala kommun har sedan 1.2.2018 aktivt drivit ett ärende gällande samfundsbeskattningen både gentemot skatteförvaltningen och gentemot landskapsregeringen. Det är nu andra året i rad som det konstaterats fel i samfundsbeskattningen och att Jomala kommun inte erhållit de samfundsskatter
kommunen enligt 31 § kommunalskattelagen (ÅFS 2011:119) har rätt till.
Historiskt sett har det också förekommit felaktigheter där t.ex. Finströms
kommun erhållit samfundsskatter från samfund med verksamhet och placeringsort för anställda i Saltviks kommun och Mariehamns stad erhållit samfundsskatter från samfund med verksamhet och placeringsort för anställda i
Jomala kommun.
Skattesystemet är komplicerat och den kan finnas flera orsaker till dessa
felaktigheter. En gemensam och återkommande nämnare är dock problem
kring situationer där postort/postnummer skiljer från hemkommun. Dessa
frågeställningar har nu även uppkommit i samband med personbeskattningen. Det finns således skäl för att se över systemet där postort/postnummer
skiljer från hemkommun. Detta ligger inom landskapets behörighet, varvid
Ålands landskapsregering både som ägare till Åland Post Ab och beskattningssystemsansvarig vad gäller fördelningen av samfundsskatter mellan
kommuner på Åland berörs.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar inlämna en begäran till Ålands landskapsregering och Åland Post Ab att se över och ändra systemet så att
postort/postnummer överensstämmer med hemkommun.
Kommunstyrelsen vill även påminna Ålands landskapsregering om att
kommunen ännu inte erhållit någon information gällande den arbetsgrupp
landskapsregeringen 12.4.2019 lovade skulle tillsättas för att se över problemen med fördelningen av samfundsskatter mellan kommuner på Åland
där även kommunerna skulle representeras. Denna fråga och retroaktivitetsaspekterna måste prioriteras då det för andra året i rad konstaterats felaktigheter i fördelningen av samfundsskatter som medfört att Jomala kommun
erhållit väsentligt lägre samfundsskatter än kommunen enligt 31 § kommunalskattelagen (ÅFS 2011:119) har rätt till.
--Jäv:
Kommunfullmäktiges ordförande Mika Nordberg anmäler godkänt jäv och
deltar inte i ärendets behandling.
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BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns. Jomala kommun förväntar sig även
att man har en egen representation i arbetsgruppen i form av kommundirektören.
_______________
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Dnr: DIARIET
85 §

15/19

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 § landskapslagen 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 rättelseyrkande, enligt bilaga:
Bilaga C – KST § 28
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med 43 § landskapslagen om landskapsandelar, att rättelseyrkandet enligt Bilaga C ska inlämnas till Ålands
landskapsregering. Kommunstyrelsen befullmäktigar samtidigt kommundirektören att slutligt utforma och underteckna rättelseyrkandet.
--Jäv:
Kommunfullmäktiges ordförande Mika Nordberg anmäler godkänt jäv och
deltar inte i ärendets behandling.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________

KST § 85/13.5.2019:

./.

Kommunen har 17.4.2019 delgivits landskapsregeringens beslut gällande
kommunens rättelseyrkande rörande landskapsandelar och basbelopp för
driften av grundskolorna 2019. Av beslutet framgår att rättelse inte beviljas,
men en motivering kring tolkningsfrågorna av begreppen saknas, enligt bilaga:
Bilaga D – KST § 85
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I beslutet ”Rättelseyrkan gällande landskapsandelar och basbelopp” daterat
16.4.2019 fattat av minister Tony Asumaa med beslutsnummer 87 U2 och
diarienummer ÅLR 2019/85 har landskapsregeringen avslagit kommunens
rättelseyrkan utan att motivera eller bemöta de framförda aspekterna när det
gäller hur lagen om landskapsandelar ska tolkas speciellt vad gäller begreppen ”normkostnaden” och ”ha sin grund i kommunernas sammanlagda nettodriftskostnad”. I och med att landskapslagen om ändring av 17 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna (ÅFS 2018:102) antogs
som en budgetlag enligt 20 § 3 mom. självstyrelselagen (1991:71) har
Jomala kommun eller andra kommuner på Åland inte heller involverats i
lagstiftningsarbetet eller getts tillfälle att utlåta sig om lagen eller tolkningen av lagen. Detta kan i sig ifrågasättas och är beklämmande för den kommunala självstyrelsen, förutsägbarheten och planeringen av den kommunala
ekonomin. Då det rör sig om flera hundratusen i mindre landskapsandelar
för grundskola och då en direkt motivering ännu inte givits finns skäl att inlämna besvär. Ett utkast till besvär har upprättats, enligt bilaga:
Bilaga E – KST § 85
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med 44 § landskapslagen om landskaps-andelar, inlämna besvär till högsta förvaltningsdomstolen gällande
landskapsregeringens beslut ”Beviljande och utbetalning av landskapsandel
2019” daterat 8.1.2019 fattat av byråchef Elisabeth Storfors med diarienummer ÅLR 2019/86 och beslutet ”Basbeloppen för landskapsandelen för
driften av grundskolorna för år 2019” av 8.1.2019 fattat av minister Tony
Asumaa med diarienummer ÅLR 2019/65. Kommunstyrelsen befullmäktigar samtidigt kommundirektören att utforma och underteckna besvärsskriften samt företräda kommunen i processen.
--Jäv:
Kommunfullmäktiges ordförande Mika Nordberg anmäler godkänt jäv och
deltar inte i ärendets behandling.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
86 §

168/19

LAGFÖRSLAG OM NY LANDSKAPSLAG OM BARNOMSORG
OCH GRUNDSKOLA, UTLÅTANDE

KST § 86/13.5.2019:
Ålands landskapsregering har 17.4.2019 inkommit med en begäran om synpunkter över utkastet till ny landskapslag om barnomsorg och grundskola
(ÅLR 2019/3102). Svar ska skickas in senast 15.5.2019. I och med att utkastet inte utgör en regelrätt lagframställan och då kommunen inte tidigare
tillfrågats i lagstiftningsarbetet, utgår Jomala kommun från att ett nytt sedvanligt remissförfarande kommer att göras efter eventuella ändringar.
Utkastet till lagförslag har delgetts kommunstyrelsen på kommunens intranät 8.5.2019.
Barnomsorgen
Det kan inledningsvis konstateras att det omfattande lagförslaget p.g.a. en
mycket kort remisstid ej har kunnat studeras i sin helhet vid socialförvaltningen varför endast vissa enstaka kommentarer ges enligt följande:
1. Lagstiftaren avser att lagpaketet ska träda ikraft 1.8.2020. Eftersom lagen
innebär en samordning och omstrukturering av skola och barnomsorg så är
tiden för en implementering alldeles för kort speciellt då verksamhet,
grundavtal och andra styrande dokument i kommunalförbund sannolikt
måste ändras i och med lagen. Med tanke på kommunstrukturreformen och
Kommunernas socialtjänst innebär detta ännu en omfattande reform som
ska verkställas samtidigt och kommunerna har inte tillräckligt med administrativ personal för att hantera detta.
2. Trots fusionen av lagarna kommer tillsynen fortsättningsvis delas mellan
ÅMHM och landskapsregeringen, vilket inte kan anses ändamålsenligt. Ifall
kommunerna tvingas till en förvaltningsmässig ändring för att uppnå enhetlighet bör även landskapsregeringen vad gäller tillsynen göra samma förändring för att uppnå en samlad och kompetensförbättrad tillsyn.
3. Lagförslaget hänvisar till förordning angående bestämmelser för behörighetsvillkoren för tjänster inom grundskola och barnomsorg. Förslag till
förordning saknas men borde finnas på plats samtidigt som lagen träder i
kraft.
4. I 14 c § Del II lagförslaget om rätt till daghemsverksamhet nämns endast
om moderskapspenningperiod, vilket kan vara diskriminerande mot eventuell faderskapspenninglyftande (jmf 19 § sista stycket). Begreppet föräldradagpenningsperiod bör istället användas.
5. I 15 § Del II lagförslaget nämns enbart rätt till fritidshemsverksamhet
under skoldagar, vilket betyder att exempelvis barn med endast en förälder i
årskurs 1 och 2 inte har vuxentillsyn cirka 5 – 6 veckor per år p.g.a. att föräldern inte har semester som räcker till under sommarlov, sportlov och
andra skollov.
6. I 23 § Del II lagförslaget framkommer i lagen att maxavgiften för barnomsorg är 240 euro per månad och att förundervisningen ska vara avgiftsfri.
Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 18

Kommunstyrelsen

kl. 16:00

13.5.2019

Detta i kombination med den omfattande utvidgningen av lagstadgad service kommer att medföra att självfinansieringsgraden/avgiftsteckningsgraden inom barnomsorgen sjunker märkbart och ökar
nettokostnaden för kommunerna.
7. Rutinen för kommunens fastställelse av barnomsorgsavgifter ska förenklas. Hur framgår ej av lagförslaget. I detta sammanhang bör påtalas att
grunderna för alla avgifter ska framgå av lag. En del i denna förenkling
borde vara att 24 § Del II lagförslaget inskriva en tydlig sekretessbrytande
fullmakt för kommunerna så att kommunerna vid fastställande av barnomsorgsavgifter kommer åt offentliga uppgifter så som inkomstregistret och
beskattningsuppgifter gällande individer.
8. ”Papperslösas” rätt till undervisning/barnomsorg bör bekostas av staten
alternativt landskapsregeringen tills åtminstone inregistrering har skett (personnummer).
9. Det bör övervägas om fritidsverksamheten ska flyttas och underordnas
grundskolan i lagförslaget.
10. Se över möjligheten att förbättra informationsöverföringen mellan barnomsorg och grundskola med hänvisning till rådande sekretessbestämmelser.
Socialchefen förordar:
Kommunstyrelsen beslutar inlämna det som framkommer ovan om barnomsorgen så som utlåtande till Ålands landskapsregering gällande lagförslaget
om landskapslag om barnomsorg och grundskola.

./.

Grundskolan
Synpunkter på utkast till landskapslag om barnomsorg och skola, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 86
Utkastet till landskapslag om barnomsorg och grundskola innehåller många
nödvändiga och lovvärda satsningar, men även förslag till förändringar
inom kommunernas basverksamhet som är tveksamma med tanke på kommunernas ekonomi och huruvida det är den väg vi bör välja för att skapa det
samhälle som vi i framtiden vill ha. Det är mycket viktigt för grundskolans
kontinuitet och förtroende att det finns en bred politisk överenskommelse
kring innehållet i den nya landskapslagen för barnomsorg och grundskola.
För kommunerna innebär det nya lagförslaget stora verksamhetsförändringar och sålunda är lagförslaget även kostnadsdrivande. Det gäller för kommunerna att noggrant följa med vilken effekt lagförslaget får på ekonomin
och för att det ska kunna förverkligas krävs det att resurserna utökas i form
av utökade landskapsandelar.
Skoldirektören förordar:
Kommunstyrelsen beslutar inlämna det som framkommer ovan och i Bilaga
A gällande grundskolan så som utlåtande till Ålands landskapsregering gällande lagförslaget om landskapslag om barnomsorg och grundskola.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar inlämna det som framkommer ovan och i Bilaga
A som utlåtande till Ålands landskapsregering gällande lagförslaget om
landskapslag om barnomsorg och grundskola.
Kommunstyrelsen vill särskilt lyfta fram att tidtabellen för ikraftträdande
redan 1.8.2020 bör justeras med tanke på de omfattande administrativa förändringarna som krävs och då kommunalförbund involveras i processen
samt då förändringarna ska verkställas samtidigt som kommunstruktursreformen och reformen med Kommunernas socialtjänst.
Kommunstyrelsen vill även särskilt lyfta fram ansvars-, finansierings- och
försäkringsfrågor överlag men speciellt gällande barn som ges rätt till barnomsorg och grundskola trots att kommunen inte är deras hemkommun samt
vuxna som ges rätt till grundskola. Lagen kan inte heller antas utan att landskapsandelssystemet ses över. Följande är t.ex. en fullständigt felaktig bedömning ”Landskapsregeringens bedömning är att kurators- och psykologtjänsterna inom barnomsorgen inte föranleder nya kostnader”. Det är en
självklarhet att om t.ex. 333 barn inom Jomala kommuns barnomsorg ges
rätten till kurators- och psykologtjänster, vilket i sak är bra, kommer kostnaderna att öka och behovet av en utökad personalstyrka att uppstå. I och
med att detta är helt nya skyldigheter för kommunerna bör landskapsregeringen med hänvisning till finansieringsprincipen ersätta merkostnaderna.
Kommunstyrelsen vill också särskilt lyfta fram att integrations- och självstyrelseaspekter bättre borde beaktas vad gäller förslagen på utökad rätt till
hemspråksundervisning, svenska som andra språk, ersättande skolor samt
konfessionslös grundskola och barnomsorg.
Kommunstyrelsen vill även avslutningsvis lyfta fram att den föreslagna nya
landskapslagen om barnomsorg och grundskola är behövlig och välkommen
speciellt vad gäller införandet av utökad elevdelaktighet och en trygg läromiljö samt disciplinära åtgärder. Ovan framförda synpunkter måste dock
beaktas i det fortsatta lagstiftningsarbetet.
--Jäv:
Kommunfullmäktiges ordförande Mika Nordberg anmäler godkänt jäv och
deltar inte i ärendets behandling.
Suzanne Milestad-Styrström föreslår, understödd av Annika Hambrudd, att
styrelsen godkänner kommundirektörens förslag, dock med tillägg att
kommunstyrelsen är emot en konfessionslös grundskola och barnomsorg.
Peggy Eriksson föreslår, understödd av Annika Hambrudd, att styrelsen
godkänner kommundirektörens förslag med tillägg att svenska alltid utan
undantag ska vara undervisningsspråk.
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Harry Jansson föreslår, understödd av Peggy Eriksson, att kommunstyrelsen
anser att den som i Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland har avlagt
examen för klasslärare inom grundskolan med ett studieprogram om minst
tre år, ska ha klasslärarbehörighet också på Åland. Vidare bör det åvila den
kommunala självstyrelsen att avgöra i vilken omfattning behörigheten ska
omfatta F-3 och 4-6. Kommunstyrelsen framhåller att behörighetskraven
därtill bör regleras direkt i lagen.
Vid omröstning mellan kommundirektörens förslag och Suzanne MilestadStyrströms förslag röstade Roger Eriksson för kommundirektörens förslag
medan Carina Aaltonen, Tomas Boedeker, Annika Hambrudd, Suzanne Milestad-Styrström, Peggy Eriksson och Harry Jansson röstade för Suzanne
Milestad-Styrströms förslag.
Vid omröstning mellan kommundirektörens förslag och Peggy Erikssons
förslag röstade Carina Aaltonen och Roger Eriksson för kommundirektörens förslag medan Tomas Boedeker, Annika Hambrudd, Suzanne Milestad-Styrström, Peggy Eriksson och Harry Jansson röstade för Peggy Erikssons förslag.
Vid omröstning mellan kommundirektörens förslag och Harry Janssons förslag röstade Tomas Boedeker och Roger Eriksson för kommundirektörens
förslag medan Carina Aaltonen, Annika Hambrudd, Suzanne MilestadStyrström, Peggy Eriksson och Harry Jansson röstade för Harry Janssons
förslag.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns, med följande tillägg:
Kommunstyrelsen tillägger att kommunstyrelsen är emot en konfessionslös
grundskola och barnomsorg.
Kommunstyrelsen tillägger att svenska alltid utan undantag ska vara undervisningsspråk.
Kommunstyrelsen anser att den som i Sverige, Norge, Danmark, Island och
Finland har avlagt examen för klasslärare inom grundskolan med ett studieprogram om minst tre år, ska ha klasslärarbehörighet också på Åland. Vidare bör det åvila den kommunala självstyrelsen att avgöra i vilken omfattning behörigheten ska omfatta F-3 och 4-6. Kommunstyrelsen framhåller
att behörighetskraven därtill bör regleras direkt i lagen.
_______________

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 21

Kommunstyrelsen

kl. 16:00

87 §

13.5.2019

INFÖRANDE AV STUDIOR I JOMALA KOMMUNS LÅGSTADIESKOLOR

KST § 87/13.5.2019:

./.

Inför läsåret 2019-2020 finns det ett behov av att införa studior i Jomala
kommuns lågstadieskolor. Studiorna är en form av smågruppsundervisning
som riktar sig till elever i behov av stöd i sociala och/eller
emotionella situationer. Verksamhetsformen har under det senaste läsåret prövats
i Mariehamns stads skolor och utfallit till belåtenhet. Mariehamns stads utredning om studior, enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 87
För Jomalas del skulle idealet vara att ha en studio i respektive skola. I Södersunda skola är bedömningen att det för närvarande finns 3-4 elever som
skulle vara i behov av denna undervisningsform. I Vikingaåsens skola är
motsvarande antal 5-8 elever.

./.

Kostnaden för att införa denna verksamhetsform under höstterminen 2019
skulle bli ca 40 000 euro om man anställer två behöriga speciallärare med
högre högskoleexamen utan ålderstillägg. Om man har en ambulerande speciallärare som är gemensam för båda skolor blir kostnaden i stället 20 000
euro. Om man tänker sig att läraren ifråga ambulerar mellan skolorna en
gång per arbetsdag påverkas undervisningsskyldigheten så att den minskar
från 24 timmar/vecka till 22 timmar/vecka. Väljer man att anställa två klasslärare, en i varje skola, för att sköta verksamheten så innebär det att kostnaden blir 39 000 euro. Löneutredningar, enligt bilaga:
Bilaga B – KST § 87
En eventuell inbesparing kan tidigast låta sig göras från 1.1.2020. Rektorn
kommer att granska behovet av elevassistenter i samband med tillsättandet
av de tidsbundna anställningarna inför läsåret 2019-2020 och vid uppgörande av budget för 2020 och ekonomiplan för 2021-2022.
I båda skolor finns det redan utrymmen som skulle passa för ändamålet. Övriga kostnader som tillkommer under höstterminen är inventarieanskaffningar om cirka 5 000 euro och undervisningsmaterial för cirka 2 000 euro.
Skoldirektören förordar:
Kommunstyrelsen beslutar införa studior i såväl Vikingaåsens skola som
Södersunda skola fr.o.m. 1.8.2019. En speciallärare anställs till respektive
skola för att handha verksamheten. I första hand finansieras studiorna inom
respektive skolas budget och i andra hand finansieras verksamheten genom
att nödvändiga medel tas från kommunstyrelsens dispositionsmedel.
Kommundirektörens förslag:
Ärendet lyfts upp till kommunstyrelsen för kännedom och för en principiell
diskussion gällande stödformen studior samt för en diskussion gällande pedagogisk personal kontra elevassistenter. I och med att införandet av stödProtokolljustering:
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formen studior sannolikt omfattar flera budgetår och är en helt ny stödform
och verksamhetsform inom skolförvaltningen i Jomala kommun kan även
kommunfullmäktige behövas involveras i ärendet. Ett eventuellt beslut om
införande av studior som stödform och ny verksamhetsform måste oavsett
tydligt kopplas till ett tidsbestämt utvärderingsuppdrag som både beaktar
pedagogiska och ekonomiska effekter samt påverkan på anställda och elever.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att ett tilläggsmedel om 47 000 euro beviljas för att införa stödformen studios i Jomala
kommuns lågstadieskolor from 1.8.2019. Kommunstyrelsen beslutar vidare
befullmäktiga skolförvaltningen att inleda rekryteringen av behövlig personal i väntan på kommunfullmäktiges beslut. En mellanrapport och utvärdering ska ges till kommunstyrelsens sammanträde 25.11.2019.
_______________
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Dnr: DIARIET
88 §

144/19

STIPENDIER 2019

KST § 88/13.5.2019:
Kommunstyrelsen har 25.3.2019 lediganslagit de två kommunala stipendierna á 250 euro som inrättats. Sista ansökningsdag var 30.4.2019. Inom utsatt tid har följande ansökningar inkommit:
1. Maria Sandström (sjukskötarprogrammet, Högskolan på Åland).
2. Kristoffer Berglund (fil.kand. i utvecklingsstudier och påbörjat masterprogram i sociologi, Lunds universitet).
3. Johannes Lundström (sjökaptenslinjen, Högskolan på Åland).
4. Matilda Häggblom (kandidatprogram i matematiska vetenskaper,
Helsingfors universitet).
5. Emilia Edström (grundlärarprogrammet, Uppsala universitet).
6. Bettina Gröning (sjukskötarprogrammet, Högskolan på Åland).
7. Ellen Smulter (socionomlinjen, Yrkeshögskolan Novia).
8. Andreas Sarling (fil.kand. i pedagogik och påbörjat masterprogram i
psykologi).
9. Albin Bertelin (ekonomi, Örebro universitet).
Kvalificerad att söka de kommunala stipendierna, enligt de av fullmäktige
genom § 65/21.9.2004 antagna reglerna, är studeranden som har bedrivit
studier under minst två terminer vid sin nuvarande läroanstalt och vars studier beräknas fortgå ytterligare minst två terminer, innevarande termin inräknad. Gällande hemort stadgas att sökanden ska ha Jomala kommun som
hemort under ansökningsåret och de två föregående kalenderåren. Dock så
att studeranden som bytt hemort till studieorten ska ha haft Jomala kommun
som hemort vid studiernas påbörjande och de två föregående kalenderåren.
Vidare ska till ansökan följande handlingar bifogas:
- utredning över att studerandes hemort är Jomala kommun eller var
Jomala kommun när studierna började,
- utredning över studieprestationerna,
- övriga utredningar och intyg sökanden önskar åberopa.
Med hänvisning till ovan anförda kvalificeringskrav kan konstateras att Maria Sandström, Kristoffer Berglund, Matilda Häggblom, Emilia Edström,
Bettina Gröning, Ellen Smulter, Andreas Sarling och Albin Bertelin uppfyller kvalificeringskraven.
Johannes Lundströms ansökan kan inte beaktas då han enligt inlämnade
uppgifter har haft Jomala som hemkommun sedan sommaren 2018 och uppfyller således inte kravet på Jomala kommun som hemort under ansökningsåret och de två föregående kalenderåren.
Av de sökanden som uppfyller kvalificeringskraven ska sedan ett val göras.
Enligt regelverket för utdelning av kommunala stipendier i Jomala kommun
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ska vid val av stipendiat sökandens studieresultat i relation till ifrågavarande utbildningsnivå i första hand beaktas och i andra hand ska sökandens
ekonomiska och sociala situation beaktas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att till stipendiater för 2019 utse Kristoffer Berglund som studerar masterprogrammet i sociologi vid Lunds universitet och
Matilda Häggblom som studerar kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper vid Helsingfors universitet, då dessa studerandes studieresultat i relation till utbildningsnivå är högre än övriga sökanden som uppfyller kvalifikationskraven. Ett belopp om 250 euro utbetalas till vardera stipendiat.
BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns.
_______________
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Dnr: DIARIET
89 §

185/19

ÅLANDS VATTEN AB BOLAGSSTÄMMA 21.5.2019, DIREKTIV
TILL OMBUD

KST § 89/13.5.2019:
Ålands Vatten Ab har kallat till bolagsstämma 21.5.2019 kl. 10.00 i Alandica kultur & kongress i Mariehamn. I bolagets styrelse sitter Britt Lundberg (ordf.), Anders Karlsson (vice ordf.), Carina Aaltonen, Carl-Gustav
Flink, Lene-Maj Johansson, Tomas Mörn och Tommy Saarinen. Anders
Karlsson sitter på Jomalamandat. Jomala kommun har inte några utsedda
ombud till bolagsstämman. Jomala kommun äger 1 261 aktier av 11 258 aktier i Ålands Vatten Ab (11,20 %). Vid bolagsstämman ska beslutas om:
1.
2.
3.
4.

Val av ordförande för stämman.
Konstatera stämmans lagliga sammankallande och dess beslutförhet.
Val av två protokolljusterare.
Resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse för det
gångna räkenskapsåret.
5. Revisorernas utlåtande efter företagen granskning.
6. Fastställande av bokslutet.
7. Åtgärd som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
9. Eventuella åtgärder med anledning av styrelsens verksamhetsberättelse
och revisorernas utlåtande.
10. Fastställa styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden.
11. Fastställa antalet styrelsemedlemmar.
12. Val av ordinarie styrelsemedlemmar och suppleanter.
13. Val av två revisorer.
14. Eventuella övriga till stämman hänskjutna ärenden.
Kallelsen till Ålands vatten Ab:s bolagsstämma med tillhörande handlingar
har delgetts kommunstyrelsen på kommunens intranät 8.5.2019.
Bolagets resultat för 2018 var 326,25 euro (34,20 euro 2017). Soliditeten
uppgick till 39,55 % 2018 (38,65 % 2017). Under året har bolaget levererat
2 218 427 m3 vatten, vilket är en ökning från föregående år med 8,2 %.
Jomala kommun har en ökad förbrukning med 8,7 %. Av den totala vattenkonsumtionen är Jomalas andel 18 %. Spillprocenten för 2018, som nu
framgår av verksamhetsberättelsen, var 20,3 % (17,58 % 2017).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar utse ett eventuellt ombud. Kommunstyrelsen beslutar om följande direktiv till ombudet:
1. Omval av Anders Karlsson till styrelsen förordas.
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BESLUT:
Kommundirektörens förslag godkänns. Kommunstyrelsen beslutar vidare
utse Harry Jansson till ombud.
_______________
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SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Sammanträdet avslutas kl. 19.14.

./.

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: 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89.
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 77, 81, 88.
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: 77, 81, 88.
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
Avgift
Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de
avgifter som nämns i 2 § i lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015),
som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen
260 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.

Protokolljustering:

JOMALA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 30

Kommunstyrelsen

kl. 16:00

13.5.2019

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 justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de
avgifter som nämns i 2 § i lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015),
som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen
260 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 justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2
§ i lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften för en enskild i marknadsdomstolen 510 euro och för en juridisk person antingen 2 050 euro,
4 100 euro eller 6 140 euro beroende på upphandlingens värde.
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