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120 § 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 Roger Eriksson och Annika Hambrudd. 

 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan godkänns enhälligt oförändrad. 

______________ 
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121 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

Till kommunstyrelsen har delgetts: 

1. Information och diskussion med dataskyddsombud Magnus Unger och 

Marcus Söderholm. 

2. Information och diskussion med lantbrukssekreterare Kerstin Lundberg.  

3. Ålands landskapsregering har inkommit med en begäran om att få in 

uppdaterade kommunala avfallsplaner senast 30.11.2019.  

4. Protokoll från diskussionsmöte 23.5.2019 angående en för Åland gemen-

sam räddningsmyndighet.  

5. Ekonomichefens sammanställda budgetuppföljning för Jomala kommun i 

form av en tertialrapport. 

6. Kapacitetsgranskning av VA-nät Möckelö strand utförd av FCG Oy.  

7. Inbrott har skett på såväl fritidsgården 7.6.2019 som Vikingahallen 

11.6.2019. Ärendet är lämnat till polisen för vidare utredning.  

8. Protokoll från Ålands Vatten Ab:s bolagsstämma 21.5.2019.  

9. Åland Post Ab har 12.6.2019 inkommit med svar på kommunstyrelsens 

begäran om ändring av postnummer/postort i och med beslut KST § 

84/13.5.2019. Av svaret framgår att Åland Post Ab inte kommer göra änd-

ringar i adressregistret.  

 

BESLUT: 

Antecknas till kännedom. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET      49/19      

 

122 § DELGENERALPLAN FÖR KALMARNÄS, ÄNDRING 

 

KST § 15/4.2.2019: 

Kommunstyrelsen har genom § 317/1.11.2010 beslutat att delgeneralplanen 

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

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

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

lämnades 14.7.2014. Ålands förvaltningsdomstol beslutade 30.7.2015 att 

upphäva kommunfullmäktiges beslut § 41/17.6.2014 som lagstridigt i sin 

helhet. Förvaltningsdomstolen fann att utredningen över planområdets na-

turförhållanden inte var tillräcklig för att möjliggöra en tillförlitlig bedöm-

ning av den antagna delgeneralplanens konsekvenser för områdets natur. 

Följaktligen saknades även förutsättningar att konstatera om planens inne-

håll uppfyllde kravet på värnande om naturvärden och landskapet.  

 

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

delgeneralplanen för Kalmarnäs. Förslag till ändring av Kalmarnäs delgene-

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

                   ./.                     Bilaga A – KST § 15 

 

Enligt 30 § plan- och bygglagen (ÅFS 2008:102) ska de som berörs av en 

plan, om det kan anses vara ändamålsenligt med planens syfte och bety-

delse, ges tillfälle till samråd och att yttra sig skriftligen eller muntligen 

över planförslaget. Enligt 8 § 2 mom. plan- och byggförordningen (ÅFS 

2008:107) ska ett meddelande om samråd delges berörda per post, anslås på 

kommunens anslagstavla eller publiceras i minst en lokal tidning med all-

män spridning i landskapet senast 14 dagar före samrådsmötet. 

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar hålla samråd enligt 30 § plan- och bygglagen 

gällande förslaget till ändrad delgeneralplan för Kalmarnäs jämte beskriv-

ning av den 17 december 2018 enligt Bilaga A.  
 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 122/17.6.2019: 

Jomala kommun har genom annons i en lokaltidning 4.3.2019, delgivning 

på kommunens elektroniska anslagstavla 4.3.2019 – 29.3.2019 och per brev 

1.3.2019 till fastighetsägare på Kalmarnäs kallat till ett samråd med berörda 

markägare rörande förslaget till delgeneralplaneändring för Kalmarnäs 

jämte beskrivning av den 17 december 2018. I enlighet med 30 § plan- och 

bygglagen hölls samråd 21.3.2019 med berörda markägare och andra intres-

senter. Samrådsprotokoll, enligt bilaga: 
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                    ./. Bilaga B – KST § 122 

 

Vid samrådet 21.3.2019 gavs även möjlighet för berörda markägare och in-

tressenter att inkomma med skriftliga synpunkter fram till och med 

29.3.2019. Med anledning av de synpunkter som inkom vid samrådet och 

fram till och med 29.3.2019 har planläggaren upprättat en samrådsredogö-

relse där de inkomna synpunkterna bemöts, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga C – KST § 122 

 

Enligt 31 § 2 mom. plan- och bygglagen ska meddelande om att planförsla-

get ska ställas ut senast sju dagar före utställningen sändas per brev till 

kommuner som berörs av förslaget samt till markägare och andra av kom-

munen kända innehavare av mark inom planområdet. Ett meddelande behö-

ver dock inte sändas om personerna i fråga har godkänt planen. 

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar göra de föreslagna ändringar av förslaget till 

ändrad delgeneralplan för Kalmarnäs som framgår av samrådsredogörelsen 

enligt Bilaga C samt utöver detta ändra västra delen mot strand av fastig-

heten Södergård RNr 3:16 och norra delen mot strand av fastigheten Norr-

näs RNr 1:23 till BS-1 område i stället för RN-område. Kommunstyrelsen 

beslutar även, när dessa ändringar gjorts av förslaget, framlägga förslaget 

till ändrad delgeneralplan för Kalmarnäs till allmänt påseende under 30 da-

gar. Kommunstyrelsen beslutar vidare att begära byggnämndens och tek-

nisk chefs utlåtande över förslaget.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     282/19      

 

123 § ÄNDRING AV MÖCKELÖ DELGENERALPLAN, ANHÅLLAN 

EKLUNDS FASTIGHETER AB 

 

KST § 8/23.01.2017: 

Eklunds Fastigheter Ab har 21.10.2016 inkommit med en anhållan om del-

generalplaneändring för Möckelö gällande del av fastigheten Norrgård RNr 

12:2 (fastighetsbeteckning 170-420-12-2). Syftet med anhållan är att ändra 

BT-områden (område för hotellverksamhet) till BS-1-område (Småhusdo-

minerat bostadsområde som ska detaljplanläggas före nya tomter får styck-

as) samt ändra markanvändningen för de befintliga stugor vid sydvästra 

stranden till tomter för fritidsbebyggelse. Sökanden vill genom delgeneral-

planeändringen också möjliggöra för en större tomt för allmän byggnad. 

Anhållan, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 8 

 

Kommunens planläggare har inkommit med ett utlåtande över anhållan om 

delgeneralplaneändring för ovan nämnda område. Planläggaren lyfter i sitt 

utlåtande fram att en ändring från BT-område till BS-1-område förordas ef-

tersom det inte föranleder några större ändringar av delgeneralplanens ur-

sprungliga syfte. Dock ska fastigheten Pellas-Vestergård RNr 4:23 (fastig-

hetsbeteckning 170-420-4-23) ingå i planområdet. Eftersom större delen av 

stränderna på fastigheten Norrgård RNr 12:2 har exploaterats förordas ing-

en ändring av delgeneralplanen vad gäller områdena för närrekreation. Vi-

dare förordas en ändring av delgeneraplanen så att ett område för allmän 

byggnad reserveras inom planområdet. Planläggaren har i sitt utlåtande lagt 

fram ett förslag till avgränsning för att möjliggöra dessa ändringar. Kom-

munstyrelsen har tidigare beslutat om två andra ändringar av delgeneralpla-

nen för Möckelö. Delgeneralplaneändringen vad gäller Vassaviken ingår i 

planläggarens förslag till avgränsning medan delgeneralplaneändringen för 

en eventuell rondell har lämnats utanför på grund av ärendets särart. Plan-

läggarens utlåtande, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 8 

 

Genom kommunstyrelsens beslut § 95/16.05.2016 inleddes en delgeneral-

planeändring för Möckelö i syfte att möjliggöra en detaljplaneändring så att 

fastigheterna Ferry d`Amour RNr 3:54 och Solgläntan RNr 3:55 får byggas 

med fritidsbebyggelse. Med hänvisning till ovannämnda beslut och likabe-

handlingsprincipen finns skäl att även i det här fallet tillåta en delgeneral-

planeändring som möjliggör fritidsbebyggelse. 

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att markägarna åtar sig att 

stå för planläggningskostnaderna, inleda en delgeneralplaneändring av 

Möckelö i enlighet med Bilaga B med tillägget att områdena för närrekreat-
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ion inom planeområdet föreslås ändras så att fritidsbebyggelse möjliggörs. 

Delgeneralplaneändringsområdet framgår av Bilaga B. 

 

Carina Aaltonen föreslår att RN-områdena inte ska ingå i delgeneralplane-

ändringsprocessen. Förslaget vinner inget understöd varför det förfaller. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 123/17.6.2019: 

Kommunens planläggare har tagit fram ett förslag till ändring av delgene-

ralplanen av Möckelö. Förslag till ändring av Möckelö delgeneralplan jämte 

beskrivning av den 10 juni 2019, enligt bilaga: 

                   ./.                     Bilaga C – KST § 123 

(Beskrivningen är under beredning och delas ut vid sammanträdet 

17.6.2019) 

  

Enligt 30 § plan- och bygglagen (ÅFS 2008:102) ska de som berörs av en 

plan, om det kan anses vara ändamålsenligt med planens syfte och bety-

delse, ges tillfälle till samråd och att yttra sig skriftligen eller muntligen 

över planförslaget. Enligt 8 § 2 mom. plan- och byggförordningen (ÅFS 

2008:107) ska ett meddelande om samråd delges berörda per post, anslås på 

kommunens anslagstavla eller publiceras i minst en lokal tidning med all-

män spridning i landskapet senast 14 dagar före samrådsmötet. 

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar hålla samråd enligt 30 § plan- och bygglagen 

gällande förslaget till ändrad delgeneralplan av Möckelö jämte beskrivning 

av den 10 juni 2019 enligt Bilaga C. Före kallelse till samråd görs och sam-

råd hålls ska dock de områden i förslaget som kommunen inte äger öster om 

Västervägen som nu är RN-områden (område för närrekreation) ändras till 

L-område (jord- och skogsbruksdominerat område). Det RN-område (om-

råde för närrekreation) väster om Västervägen som nu är bebyggt med fri-

tidshus ska i förslaget även ändras till BF-område (område för fritidsbostä-

der).    

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     267/19      

 

124 § ANHÅLLAN OM DETALJPLANEÄNDRING AV KV. 42240 I 

PRESTGÅRDEN BY 

 

KST § 124/17.6.2019: 

Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. (SÅHD) har 7.6.2019 inkommit med en 

anhållan om detaljplaneändring av tomt 2 i kvarter 42240 i Prestgården by. 

Anhållan, enligt bilaga: 

                      ./.                  Bilaga A – KST § 124 

 

SÅHD har tagit fram skissförslag för en tillbyggnad av Kyrkby högstadie-

skola (KHS). Skissförslaget överskrider markerad byggnadsyta med cirka 5 

meter. SÅHD önskar därför genom en anhållan om detaljplaneändring ju-

stera markeringen av byggnadsyta. Innebörden är att byggnadsytan ökar 

med 95 m2 eller 0,7 % av den totala nuvarande byggnadsytan. Detta skulle 

möjliggöra inlämnande av bygglovsansökan efter sommaren för tillbyggna-

den av KHS.  

 

Kommunens planläggare har tagit fram förslag till detaljplaneändring för 

tomt 2 i kvarter 42240 i Prestgården by jämte beskrivning av den 13 juni 

2019, enligt bilaga: 

                      ./.                  Bilaga B – KST § 124 

 

I och med att ändringarna anses vara av vikt för Jomala kommun bör kom-

munstyrelsen ta ställning till om Jomala kommun ska stå för planläggnings-

kostnaderna. I ett ärende som gällde ändring av delgeneralplan för byg-

gande av separat gång- och cykelväg och rondell, KST § 251/7.11.2016, be-

slöt kommunstyrelsen att åta sig att stå för planläggningskostnaderna ef-

tersom ändringen var av intresse för Jomala kommun som helhet. I det här 

fallet kan det även anses att ändringarna är av intresse för offentliga Åland i 

stort. 

 

Enligt 31 § 2 mom. plan- och bygglagen ska meddelande om att planförsla-

get ska ställas ut senast sju dagar före utställningen sändas per brev till 

kommuner som berörs av förslaget samt till markägare och andra av kom-

munen kända innehavare av mark inom planområdet. Ett meddelande behö-

ver dock inte sändas om personerna i fråga har godkänt planen. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna anhållan om detaljplaneändring av 

tomt 2 i kvarter 42240 i Prestgården by. Kommunstyrelsen godkänner även 

att kommunens planläggare tar fram förslaget till detaljplaneändring. 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att Jomala kommun åtar sig att stå för 

planläggningskostnaderna eftersom ändringarna är av vikt för Jomala 

kommun och offentliga Åland i stort. Kommunstyrelsen beslutar slutligen 

framlägga förslaget till detaljplaneändring av tomt 2 i kvarter 42240 i Prest-



J O M A L A   K O M M U N  Sida 8  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 17.6.2019 kl. 16:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

gården by jämte beskrivning av den 13 juni 2019 enligt Bilaga B till allmänt 

påseende under 30 dagar.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

 

 

 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 9  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 17.6.2019 kl. 16:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

Dnr: DIARIET      87/19      

 

125 § 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 detaljplaneänd-

ring av kvarter 42030-42033 i Möckelö by. Sökanden önskar ändra detalj-

planen 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 för-

råd. Enligt nu gällande detaljplan är samtliga kvarter avsedda för egna-

hemshus. Vidare anhåller sökanden om att planläggningen företas av kom-

munens 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 detaljplaneändring-

en. Planområdet avviker inte från den befintliga planen mer än att det plane-

ras 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. Plan-

läggarens 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 de-

taljplaneändring är att Nora-hus Ab verkställer det befintliga markanvänd-

ningsavtalet 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 planläggningsre-

sursen, att godkänna anhållan om detaljplaneändring av kvarter 42030-

42033 i Möckelö by enligt Bilaga A. Kommunstyrelsen konstaterar samti-

digt 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 beskriv-

ning 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 planförsla-

get ska ställas ut senast sju dagar före utställningen sändas per brev till 

kommuner som berörs av förslaget samt till markägare och andra av kom-

munen kända innehavare av mark inom planområdet. Ett meddelande behö-

ver dock inte sändas om personerna i fråga har godkänt planen.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget till detaljplaneändring för 

kvarter 42030-42033 och gång- och cykelväg i Möckelö by jämte beskriv-

ning av den 29 april enligt Bilaga C och framlägger förslaget till allmänt 

påseende under 30 dagar. Kommunstyrelsen beslutar även inhämta utlå-

tande från teknisk chef och byggnämnden gällande förslaget. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 125/17.6.2019: 

Under utställningstiden 14.5.2019 – 12.6.2019 har inga anmärkningar in-

kommit.  

 

Teknisk chef har 10.6.2019 meddelat att han inte har några invändningar 

mot planförslaget.  

 

Byggnämnden har inkommit med ett utlåtande, enligt bilaga:  

                    ./.                    Bilaga E – KST § 125 

 

Av utlåtandet framgår att planförslaget kan omfattas. Byggnämnden före-

slår dock att planen kompletteras med att trä som fasadmaterial specificeras, 

att benämningen ”biltak” ändras till bilskyddstak eller carport samt att 

”höjd från syll” ändras till från överkant sockel.  

 

Avtal om markanvändning och ändring av avtal om markanvändning har 

4.6.2019 ingåtts mellan kommunen och Nora-hus Ab, enligt bilaga: 

                    ./.                    Bilaga F – KST § 125 

 

De ändringar som görs är att en sandlåda byts ut vid lekplatsen mot en 

mindre pulkbacke och att gatorna samt gång- och cykelvägar ska vara be-

lagda med asfalt 24 månader efter att det första bygglovet som beviljats 
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vunnit laga kraft. Enligt tidigare avtal skulle asfaltering ske efter 12 måna-

der.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar anta detaljplaneändring för kvarter 42030-42033 

och gång- och cykelväg i Möckelö by jämte beskrivning av den 29 april en-

ligt Bilaga C. Kommunstyrelsen beslutar även godkänna avtalet om mar-

kanvändning och ändring av avtal om markanvändning enligt Bilaga F.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     283/19      

 

126 § GATURITNINGAR, KUNGSÖ, MÖSKATAN KV 4186 DETALJ-

PLANEOMRÅDE 

 

KST § 126/17.6.2019: 

I 14 § plan- och byggförordningen framgår att innan ny gata anläggs ska en 

gaturitning uppgöras. Gaturitningen antas av kommunen efter att förslaget 

varit offentligt utställt under minst 14 dagar. 

 

DEAB Konsult Ab har uppgjort gaturitningar för den gata som finns angi-

ven i den fastställda detaljplanen för kvarter 4186 i Kungsö. Den 450 meter 

långa gatan förbinder körområdet inom kvarteret med Möskatsvägen. Rit-

ningarna bestående av en planritning, en längdsektion och nio med tvärpro-

filer är daterade 22.5.2019. Gaturitningar, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 126 

 

Planritningen visar gatan placerad inom det angivna gatuområdet, dess an-

slutning till Möskatsvägen, körvägen inom kvarteret samt privata körvägar i 

anslutning mot gata. Vidare framgår i ritningen en normalprofil som visar 

gatans uppbyggnad samt en kort arbetsbeskrivning. Gatan byggs 5,5 meter 

bred och förses med 5,0 meter beläggning. För gatans och områdets avvatt-

ning anläggs öppna diken. Längd- och tvärprofilritningarna visar gatans 

placering i höjdled och anger en anpassning till befintlig terräng och till an-

slutningar för befintliga vägar. Gatan förses med belysning i likhet med 

Strandslingan i Kungsö. 

 

Tekniska chefen förordar: 

Kommunstyrelsen godkänner gaturitningarna uppgjorda av DEAB Konsult 

Ab daterade 22.5.2019 för den gata som finns angiven i den fastställda de-

taljplanen för kvarter 4186 i Kungsö enligt Bilaga A och beslutar att ställa 

ut dessa till allmänt påseende under 14 dagar. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen godkänner gaturitningarna uppgjorda av DEAB Konsult 

Ab daterade 22.5.2019 för den gata som finns angiven i den fastställda de-

taljplanen för kvarter 4186 i Kungsö enligt Bilaga A och beslutar att ställa 

ut dessa till allmänt påseende under 14 dagar. 

 

Före gaturitningarna antas ska ett avtal om anläggande av gata och övrig 

kommunalteknik ingås med markägarna.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     284/19      

 

127 § GATURITNINGAR OCH KOMMUNALTEKNIK PÅ DETALJPLA-

NEOMRÅDET PELLAS 3:50 (DEL AV) I MÖCKELÖ 

 

KST § 127/17.6.2019: 

Nora-hus Ab/Kaj Granholm har uppgjort förslag till gaturitningar och 

kommunalteknik på detaljplaneområdet del av Pellas RNr 3:50 i Möckelö. 

Gaturitningar, enligt bilaga: 

                    ./.                    Bilaga A – KST § 127 

 

Enligt kommunens byggnadsordning fastställer kommunstyrelsen gaturit-

ningarna sedan ett förslag till ritningar varit framlagt till offentligt påseende 

under minst 14 dagar. 

 

Enligt avtalet om markanvändning och överlåtelse av fast egendom av 

4.6.2019 bygger markägaren Nora-hus Ab gator och kommunalteknik enligt 

kommunens anvisningar och med iakttagande av gällande normer och re-

gelverk. Gaturitningarna visar att gatorna är placerade inom i planen an-

givna gatuområden samt höjdmässigt planerade enligt omkringliggande ter-

räng. Gator och GC-leder förses med asfaltbeläggning och gatubelysning. 

Samtliga tomter är försedda med anslutning för vatten och avlopp. Dagvat-

ten leds till dagvattenledning och bitvis till öppet dike. 

 

Teknisk chef förordar: 

Kommunstyrelsen godkänner gaturitningar och kommunalteknik uppgjorda 

av Nora-hus Ab/Kaj Granholm daterade 20.5.2019 och beslutar att ställa ut 

dessa till allmänt påseende under 14 dagar. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner gaturitningar och kommunalteknik uppgjorda 

av Nora-hus Ab/Kaj Granholm daterade 20.5.2019 och beslutar att ställa ut 

dessa till allmänt påseende under 14 dagar. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     285/19      

 

128 § BUDGETDIREKTIV FÖR 2020 

 

KST § 128/17.6.2019: 

Förslag till budgetdirektiv för uppgörande av budget 2020 och ekonomiplan 

för 2021 - 2022 har tagits fram. 

 

Direktiven för gemensam budget och ekonomiplan baseras på den fast-

ställda budgeten för 2019. Förslag till budgetdirektiv, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 128 

 

Ekonomichefen är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna budgetdirektiv för 2020 och ekono-

miplan för 2021 - 2022 enligt Bilaga A. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     286/19      

 

129 § ANHÅLLAN OM VATTENANSLUTNING, FASTIGHETEN HEL-

FRIDSBERG RNR 2:32 I VESTERKALMARE 

 

KST § 129/17.6.2019: 

Anna-Maria Sjölund anhåller om att få ansluta ett bostadshus under uppfö-

rande på ett cirka 4 450 m2 stort område på fastigheten Helfridsberg RNr 

2:32 i Gottby till kommunens vattenverk. Anhållan, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga A – KST § 129 

 

Enligt kommunfullmäktiges delegeringsbeslut av 13.3.2018 ingår teknisk 

chef avtal om anslutning till vatten- och avloppsverk beträffande byggnad 

som ligger inom vatten- och avloppsverkens verksamhetsområde och som 

kan anslutas med iakttagande av de allmänna anslutningsbestämmelserna 

antagna av kommunfullmäktige 31.1.2017.  

 

Byggnaden är belägen på Storskäret och cirka 580 meter från kommunal 

stamledning på fastigheten Österslätt. Den är således utanför vattenverkets 

verksamhetsområde, som sträcker sig till 300 meter från befintlig stamled-

ning enligt de allmänna anslutningsbestämmelserna. 

 

Enligt 49 § förvaltningsstadgan av 12.6.2018 ingår kommunstyrelsen avtal 

om anslutning till vatten- och avloppsverk som medför utbyggnad av stam-

ledning eller andra åtgärder som medför att verksamhetsområdet kan 

komma att utvidgas. 

 

Tekniska chefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunens allmänna anslut-

ningsbestämmelser och vattentaxa att bevilja Anna Maria Sjölunds anhållan 

om att ansluta ett bostadshus på fastigheten Helfridsberg RNr 2:32 i Gottby 

till kommunens vattenverk. Förbindelsepunkt anvisas vid befintlig stamled-

ning på fastigheten Österslätt öster om Storskärsvägen, varifrån sökanden 

får anlägga och bekosta serviceledning till sin byggnad. Sökanden måste 

själv utverka berörda markägares samtycke till ledningsdragningen. Kom-

munen utför och bekostar anslutningen till kommunal ledning.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunens allmänna anslut-

ningsbestämmelser och vattentaxa att bevilja Anna Maria Sjölunds anhållan 

om att ansluta ett bostadshus på fastigheten Helfridsberg RNr 2:32 i Gottby 

till kommunens vattenverk. Förbindelsepunkt anvisas vid befintlig stamled-

ning på fastigheten Österslätt öster om Storskärsvägen, varifrån sökanden 

får anlägga och bekosta serviceledning till sin byggnad. Sökanden måste 

själv utverka berörda markägares samtycke till ledningsdragningen. Kom-

munen utför och bekostar anslutningen till kommunal ledning. 
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BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     287/19      

 

130 § ANHÅLLAN OM VATTENANSLUTNING, FASTIGHETEN SÖDER-

THERSÖ RNR 4:48 I VESTERKALMARE 

 

KST § 130/23.4.2019: 

Kenneth Rundberg anhåller om att få ansluta ett befintligt fritidshus på ett 

cirka 12 660 m2 stort område på fastigheten Söder-Thersö RNr 4:48 i 

Vesterkalmare till kommunens vattenverk. Anhållan, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga A – KST § 130 

 

Enligt kommunfullmäktiges delegeringsbeslut av 13.3.2018 ingår teknisk 

chef avtal om anslutning till vatten- och avloppsverk beträffande byggnad 

som ligger inom vatten- och avloppsverkens verksamhetsområde och som 

kan anslutas med iakttagande av de allmänna anslutningsbestämmelserna 

antagna av kommunfullmäktige 31.1.2017.  

 

Byggnaden är belägen på holmen Tärsö och cirka 410 meter från kommunal 

stamledning på fastigheten Gärdet. Den är således utanför vattenverkets 

verksamhetsområde, som sträcker sig till 300 meter från befintlig stamled-

ning enligt de allmänna anslutningsbestämmelserna. 

 

Enligt 49 § förvaltningsstadgan av 12.6.2018 ingår kommunstyrelsen avtal 

om anslutning till vatten- och avloppsverk som medför utbyggnad av stam-

ledning eller andra åtgärder som medför att verksamhetsområdet kan 

komma att utvidgas. 

 

Kommunstyrelsen har tidigare beviljat vattenanslutning till fastighet Norr-

thersö RNr 4:48, vilka har givit tillåtelse till andra fastighetsägare på Thersö 

att ansluta till deras privata ledning efter överenskommelse. 

 

Tekniska chefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunens allmänna anslut-

ningsbestämmelser och vattentaxa att bevilja Kenneth Rundbergs anhållan 

om att ansluta ett befintligt fritidshus på fastigheten Söder-Thersö RNr 4:48 

i Vesterkalmare till kommunens vattenverk. Förbindelsepunkt överens-

kommes med fastighetsägare till Norr-Thersö RNr 4:48 varifrån sökanden 

får anlägga och bekosta serviceledning till sin byggnad. Sökanden måste 

själv utverka berörda markägares samtycke till ledningsdragningen. Kom-

munen utför och bekostar anslutning till vattenledning.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunens allmänna anslut-

ningsbestämmelser och vattentaxa att bevilja Kenneth Rundbergs anhållan 

om att ansluta ett befintligt fritidshus på fastigheten Söder-Thersö RNr 4:48 

i Vesterkalmare till kommunens vattenverk. Förbindelsepunkt överens-

kommes med fastighetsägare till Norr-Thersö RNr 4:48 varifrån sökanden 

får anlägga och bekosta serviceledning till sin byggnad. Sökanden måste 
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själv utverka berörda markägares samtycke till ledningsdragningen. Kom-

munen utför och bekostar anslutning till den kommunala vattenledningen.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     203/19      

 

131 § ANHÅLLAN OM NAMNGIVNING AV PLANLAGDA OMRÅDEN 

 

KST § 131/17.6.2019: 

Ålands landskapsregering har 9.5.2019 anhållit om att Jomala kommun ska 

namnge kommunens planlagda områden vid Skrapängsvägen och Dalvä-

gen/Brinkvägen. Orsaken är att landskapsregeringen i egenskap av väghål-

lare för Gamla Godbyvägen och Lemlandsvägen önskar skylta till områ-

dena. Anhållan och kartor över de aktuella områdena, enligt bilaga: 

                   ./.                     Bilaga A – KST § 131 

 

Området vid Skapängsvägen bör lämpligen kallas Skrapängen. 

 

För området vid Dalvägen/Brinkvägen har kommunens anställda gett olika 

namnförslag. De förslag som förts fram är bland annat Borgbacken, 

Dalkarby industriområde och Strömböle. Samtliga namnförslag har kopp-

ling till området i fråga.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar namnge området vid Skrapängsvägen till Skrap-

ängen och området vid Dalvägen/Brinkvägen till Strömböle.   

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     221/19      

 

132 § ANHÅLLAN OM ANLÄGGANDE AV RONDELL, DALBO   

 

KST § 132/17.6.2019: 

Handelsplats Väst Ab, Handelsplats Öst Ab, Handelsplats Syd Ab och Fab 

Handelslänken 1 har 21.5.2019 inkommit med en anhållan om att kommu-

nen ska anlägga en rondell i korsningen Blomstringevägen – Handelslänken 

– Fågellänken i Dalbo. Anhållan motiveras med att ett flertal aktörer väntas 

etablera sig i området i år och under nästa år vilket medför ett ökat trafik-

flöde. Anhållan och området för den tänkta rondellen, enligt bilaga: 

                        ./.                Bilaga A – KST § 132 

 

Kommunens planläggare har 5.6.2019 meddelat att ett anläggande av ron-

dell är plantekniskt möjlig genom en detaljplaneändring. I teorin ska en 

rondell efter eventuella markinlösen få plats.  

 

Teknisk chef har 4.6.2019, utan närmare behövliga utredningar, gett ett pre-

liminärt kostnadsestimat om högst 150 000 euro för samtliga kostnader vid 

anläggandet och verkställigheten av en eventuell rondell i området.  

 

Ifall kommunstyrelsen har intresse av att eventuellt anlägga en rondell i om-

rådet måste fortsatta utredningar göras. Det finns behov av både en trafikut-

redning samt en utredning kring hur stor rondellen behöver vara för att han-

tera den tunga trafiken och övrig trafik i området. Frågan om och hur den 

närliggande GC-vägen i så fall ska dras om måste även utredas närmare.   

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att fortsatta utredningar ska genomföras för att 

se på möjligheten att anlägga en rondell i korsningen Blomstringevägen – 

Handelslänken – Fågellänken i Dalbo. Medel för utredningarna tas i första 

hand från tekniska förvaltningens ram och i andra hand får en ansökan om 

kommunstyrelsens dispositionsmedel göras i höst. Ifall projektet tas vidare 

görs separat en budgetering för investeringen.   

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     288/19      

 

133 § UPPDATERING AV ARBETSVÄRDERINGAR 

 

KST § 133/17.6.2019: 

I samband med fördelningen av den lokala justeringspotten gjordes en ge-

nomgång av de uppgiftsrelaterade lönerna samt arbetsvärderingarna i 

Jomala kommun. Eftersom fördelningen av justeringspotten också leder till 

nya uppgiftsrelaterade löner i kommunen har arbetsvärderingarna uppdate-

rats där behov funnits. Uppdaterade arbetsvärderingar, enligt bilaga: 

                   ./.                     Bilaga A – KST § 133    

 

Personalchefen förordar: 

Personalchefen förordar att kommunstyrelsen godkänner de uppdaterade 

arbetsvärderingarna enligt Bilaga A. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar godkänna de uppdaterade arbetsvärderingarna 

enligt Bilaga A.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     196/19      

 

134 § UPPHANDLING AV LÄROMEDEL TILL LÅGSTADIESKOLORNA 

 

KST § 134/17.6.2019: 

Kommunen har genom annons i lokala tidningarna 14.5.2019 begärt in an-

bud via e-Avrop gällande inköp av läromedel till lågstadieskolorna. Upp-

handlingen har gjorts genom förenklat förfarande då anbuden inte beräknats 

överstiga det av Europeiska kommissionen fastställda tröskelvärdet om 221 

000 euro. Anbudsförfrågan, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 134 

 

Vid anbudstidens utgång 6.6.2019 hade totalt en (1) association inlämnat 

anbud i upphandlingen av läromedel till lågstadieskolorna. Vid öppnings-

tillfället 7.6.2019 konstaterades att associationen inlämnat godkänt anbud. 

Protokoll från öppningstillfälle, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 134 

 

Det godkända anbudet från Söderlunds Bok & Papper Ab om 54 994,88 

euro exkl. moms bör antas då detta, i enlighet med 6.2. punkten i anbudsför-

frågan, är det godkända anbudet med det lägsta priset. 

 

Skoldirektören förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med 6.2. punkten i anbudsförfrågan, 

anta Söderlunds Bok & Papper Ab:s anbud om 54 994,88 euro exkl. moms 

då detta är det godkända anbudet med det lägsta priset. 

 

Avslutningsvis beslutar kommunstyrelsen befullmäktiga skoldirektören att 

upprätta och ingå köpeavtal för läromedel till lågstadieskolorna för läsåret 

2019-2020. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med 6.2. punkten i anbudsförfrågan, 

anta Söderlunds Bok & Papper Ab:s anbud om 54 994,88 euro exkl. moms 

då detta är det godkända anbudet med det lägsta priset. 

 

Avslutningsvis beslutar kommunstyrelsen befullmäktiga skoldirektören att 

upprätta och ingå köpeavtal för läromedel till lågstadieskolorna för läsåret 

2019-2020. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     289/19      

 

135 § ARBETSPLANER INOM BARNOMSORGEN 2018-2019 

 

KST § 135/17.6.2019: 

Enligt 15 § barnomsorgslagen för landskapet Åland (ÅFS 2011:86) ska 

varje gruppfamiljedaghem och daghem göra upp en arbetsplan, vilken ska 

godkännas av det organ som ansvarar för barnomsorgen i kommunen. 

 

Kommunens gruppfamiljedaghem och daghem har med de av Ålands land-

skapsregering fastställda ”Grunderna för förundervisningen för barnomsor-

gen i landskapet Åland” som utgångspunkt utarbetat arbetsplaner för verk-

samhetsåret 2019-2020. Grunderna för förundervisningen finns tillgängliga 

på www.regeringen.ax. 

 

Förslag till arbetsplaner för kommunens gruppfamiljedaghem och daghem, 

enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 135 

 

Förändringarna är gulmarkerade. Barnomsorgens säkerhetsplan, som är en 

bilaga till samtliga arbetsplaner, är densamma som föregående år. 

  

Vik. socialchefen förordar: 

Att kommunstyrelsen godkänner barnomsorgens arbetsplaner för verksam-

hetsåret 2019-2020 enligt Bilaga A. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna barnomsorgens arbetsplaner för verk-

samhetsåret 2019-2020 enligt Bilaga A. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

 

 

  

http://www.regeringen.ax/
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Dnr: DIARIET     273/19      

 

136 § MOTION OM JUSTERING AV CENTRALOMRÅDETS DELGE-

NERALPLAN 

 

KFG § 32/11.6.2019: 

Inför kommunfullmäktiges sammanträde har till ordföranden inlämnats en 

motion undertecknad av samtliga närvarande fullmäktigeledamöter om ju-

stering av centralområdets delgeneralplan. Motion, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KFG § 32 

 

BESLUT: 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

_______________ 

KST § 136/17.6.2019: 

En anhållan om delgeneralplaneändring för centralområdet har lämnats in 

11.6.2019 i form av en motion till kommunfullmäktige (Bilaga A – KFG § 

32).  

 

Motionärerna framför tre alternativa lösningar:  

1. En justering av planområdets gränser så att fastigheten Nybo RNr 2:15 

faller utanför centralområdets delgeneralplan.  

2. En tomträtt ges till fastigheten Nybo RNr 2:15. 

3. En skrivning i planbestämmelsen enligt vilken det anges att undantag 

från begränsningen om bebyggelse på L-område (jord- och skogsbruksdo-

minerat område) kan göras i de fall där ett beviljande av bygglov inte med-

för att det uppstår tätbebyggelse samt att kommunal infrastruktur i form av 

väg, vatten, avlopp och el redan finns och att samtliga rågrannar ger sam-

tycke till åtgärden.  

 

Motionärerna önskar även att kommunen åtar sig planläggningskostnader-

na.  

 

Kommunens planläggare har inte haft möjlighet att gå igenom motionen 

och lämnar därför i detta skede inget utlåtande.  

 

Inledningsvis kan konstateras att inte bara fastigheten Nybo RNr 2:15 direkt 

berörs av en eventuell ändring av delgeneralplanen för centralområdet. Ifall 

kommunen väljer att upphäva delar av delgeneralplanen för centralområdet 

och på detta sätt justera delgeneralplanens gränser bör även övervägas att 

ändringen också åtminstone skulle omfatta fastigheten Willebo RNr 2:14, 

fastigheten Björkebo RNr 3:39, fastigheten Gräftlanden RNr 1:11 samt de-

lar av fastigheten Klemes RNr 2:17, delar av fastigheten Markusas RNr 5:0 

och delar av fastigheten Backas RNr 6:4. Orsaken till detta är att dessa fas-

tigheter eller områden redan är bebyggda med bostadshus. Detta bör dock 

utredas närmare när planläggningsprocessen inletts.  
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Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna anhållan om delgeneralplaneändring 

av centralområdet i enlighet med Bilaga A. Kommunstyrelsen godkänner 

även att kommunens planläggare tar fram förslaget till delgeneralplaneänd-

ring och avgränsning av området. Kommunstyrelsen beslutar vidare att 

Jomala kommun åtar sig att stå för planläggningskostnaderna och att ären-

det prioriteras.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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137 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

Sammanträdet avslutas kl. 20.30. 

 

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: 121, 122, 123, 124, 126, 127, 132, 136. 

 

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

110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet: 120, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135. 

 

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: 120, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135. 

 

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

beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmed-

lem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas 

inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. 

 

Rättelseyrkandets innehåll 

 

Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas 

av den som framställer det. 
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KOMMUNALBESVÄR 
 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med an-

ledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rät-

telseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet 

sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut 

får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 

1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 

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

3) beslutet annars strider mot lag. 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

AX-22 101 MARIEHAMN 

E-post: aland.fd@om.fi 

 

Paragrafer i protokollet: 125. 

 

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 20.6.2019. 

 

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 rättegångsavgif-

ten 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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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 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 rättegångsavgif-

ten 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. 

mailto:aland.fd@om.fi


J O M A L A   K O M M U N  Sida 30  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 17.6.2019 kl. 16:00 

 

 

 

    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 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 rättegångsavgif-

ten 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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