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6 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 
 
SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 
Sammanträdet inleds kl. 19.00. 
 
NAMNUPPROP 
Vid namnuppropet är 9 ordinarie ledamöter närvarande. Annette Holmberg-
Jansson, Fredrik Karlström, Wille Valve, Harry Jansson, Annika 
Hambrudd, Siv Ekström, Carina Aaltonen och Anders Eriksson har anmält 
förhinder. Annette Holmberg-Jansson ersätts av André Karring, Fredrik 
Karlström ersätts av Henri Kenttä, Wille Valve ersätts av Markus Metsola, 
Harry Jansson ersätts av Marie Skogberg, Annika Hambrudd ersätts av 
Mona Karlsson, Siv Ekström ersätts av Efstathia Pla, Carina Aaltonen står 
utan ersättare, Anders Eriksson ersätts av Hanna Segerström. Sålunda är 
sammanlagt 16 ledamöter närvarande vid uppropet. 
 
SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET 
Kommunfullmäktige konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört. 
 
PROTOKOLLJUSTERING 
Till protokolljusterare utses Efstathia Pla och Hanna Segerström. 
 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 
Föredragningslistan godkänns enhälligt oförändrad. 
_______________ 
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7 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 
 
Inga anmälningsärenden föreligger.  
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Dnr: DIARIET     414/20      
 

8 § FÖRFRÅGAN OM ÄNDRING AV DELGENERALPLAN FÖR 
SVIBY OCH TORP BYAR FÖR FASTIGHETEN MANSAS RNR 7:14 
 

KST § 5/18.1.2021: 
Kommunsekreterarens beredning:  
Per-Erik Manselins dödsbo, genom Sven-Olof Karlsson, har 24.9.2020 in-
kommit med en förfrågan gällande ändring av delgeneralplanen för Sviby 
och Torp byar vad gäller fastigheten Mansas RNr 7:14 (fastighetsbeteck-
ning 170-427-7-14). Anhållan, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga A – KST § 5 
 

Av anhållan framgår att den sökande önskar flytta byggrätter som finns sö-
der om Utängsvägen till norr om vägen. Förfrågan motiveras med att områ-
det söder om Utängsvägen är fullt av stora gropar och att området inte är 
lämpligt för byggande. Däremot är området norr om vägen attraktivt och 
där finns en spekulant som önskar bygga bostadshus. Slutligen anser mar-
kägaren att det måste ha rört sig om en planeringsmiss då det södra området 
planerades och att området norr om Utängsvägen inte kan anses ha några 
särskilda kulturvärden.  
 
Kommunens planläggare har lämnat ett utlåtande över anhållan. Utlåtande, 
enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 5 
 

Av planläggarens utlåtande framgår följande:  
För det aktuella området finns en fastställd delgeneralplan. I delgeneralpla-
nen är området planerat som småhusdominerat bostadsområde (BS) och 
jordbruksområde (LJ). På BS-området får nya bostadsbyggnader uppföras 
på tomter som visas i delgeneralplanen. På LJ-området tillåts endast byg-
gande som hänför sig till jord- och skogsbruket. Byggande av nya bostads-
hus är tillåtet endast på de tomter som visas i delgeneralplanen. Området 
norr om Utängsvägen är område som är värdefullt med tanke på bybilden. 
Vid byggande på detta område ska bevarandet av kulturmiljön beaktas.  
Området som berörs av planändringen är ca. 1,2 ha och är obebyggt. På det 
norra området växer välskött skog, mestadels björk. På det södra området 
växer blandskog. Det södra området är gropigt efter att material tagits till 
byggandet av flygfältet. Förutom vägrätt till de östra åkrarna finns det inga 
befintliga infarter till området.  
Planläggarens slutsats är att anhållan inte förordas. Detta med beaktande av 
rättviseprincipen och att byggrätterna har fördelats rättvist till samtliga 
markägare inom delgeneralplaneområdet samt för att inte sprida ut bebyg-
gelsen. Vidare anser planläggaren att det södra området är lämpligt för 
byggnation. Markägarna lämnade inte heller in några åsikter till kommunen 
då den nu gällande delgeneralplanen togs fram. 
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Vidare kan det beaktas att markägarna inte önskar detaljplanera området 
och inte heller önskar fler byggrätter. Ändringen är mycket liten i förhål-
lande till delgeneralplanen. Att tillåta en sådan ändring öppnar för att mar-
kägare i andra delar av kommunen ska önska liknande ändringar för sina 
specifika situationer. Den nu gällande delgeneralplanen får anses ha till-
kommit av grundad anledning, nämligen det planläggaren anför om att just 
den södra delen ansågs mest lämplig för byggnation. 
 
Planläggaren är inkallad som sakkunnig.   
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar avslå anhållan enligt bilaga A med beaktande av 
de motiveringar som framkommer ovan.  
 
Diskussion:  
Peggy Eriksson föreslår, understödd av Jörgen Strand, att kommunstyrelsen 
beslutar godkänna anhållan enligt bilaga A.  
 
Vid omröstning mellan kommundirektörens förslag och Peggy Erikssons 
förslag röstar Carina Aaltonen för kommundirektörens förslag medan To-
mas Boedeker, Peggy Eriksson, Sandra Listherby, Tommy Nordberg, Marie 
Skogberg och Jörgen Strand röstar för Peggy Erikssons förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar således godkänna Peggy Erikssons förslag. 

 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna anhållan enligt bilaga A.  
_______________ 

KST § 133/23.8.2021: 
I och med kommunstyrelsens beslut § 5/18.1.2021 har förvaltningen begärt 
ett förslag till planändring i enlighet med bilaga A. Planförslaget har tagits 
fram av planläggare Tiina Holmberg på uppdrag av kommunen. Förslag till 
delgeneralplaneändring för Sviby och Torp byar, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga C – KST § 133 
 

Kommunens planläggare har 15.7.2021 samtyckt till förslaget enligt bilaga 
C.  
 
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. 
 
Kommunens planläggare är inkallad som sakkunnig.  
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Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar hålla samråd enligt 30 § plan- och bygglagen 
gällande förslaget till ändrad delgeneralplan för Sviby och Torp byar jämte 
beskrivning av den 31 maj 2021 enligt bilaga C.  
 
BESLUT: 
Kommundirektörens förslag godkänns. 
_______________ 

KST § 9/24.1.2022: 
Kommunsekreterarens beredning:  
Under utställningstiden 16.12.2021-14.1.2022 har inga anmärkningar från 
allmänheten inkommit. Byggnämnden har genom § 149/15.12.2021 konsta-
terat att planförslaget till samtliga delar följer lagar och förordningar gäl-
lande byggnation och har således omfattat förslaget. Tekniska chefen har 
inkommit med synpunkter. Tekniska chefens synpunkter, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga D – KST § 9 
 

Kommunens planläggare har 14.1.2022 meddelat att han inte anser att tek-
niska chefens synpunkter föranleder någon ändring av planförslaget. Detta 
eftersom 41 § landskapslagen om allmänna vägar förtydligar att byggnader 
inte får placeras närmare än 20 m från vägens mittlinje. Den externa plan-
läggaren har samma dag meddelat att hon inte anser att synpunkterna kräver 
någon ändring av planförslaget. Detta bland annat med beaktande av att 
delgeneralplaner har så stor skala vilket gör det svårt att märka ut så små 
ledningar och då det normalt endast är huvudvatten- eller huvudavloppsled-
ningar som märks ut på plankartor.  
 
Kommunens planläggare är inkallad som sakkunnig.  
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att förslaget 
till ändrad delgeneralplan för Sviby och Torp byar jämte beskrivning av den 
31 maj 2021 enligt bilaga C antas.  
 
BESLUT: 
Kommundirektörens förslag godkänns. 
_______________ 

KFG § 8/22.3.2022: 
Kommunens planläggare är inkallad som sakkunnig.  
 
BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  
_______________ 
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Dnr: DIARIET     165/20      
 

9 § ANHÅLLAN OM ÄNDRING AV DELGENERALPLAN OCH DE-
TALJPLANERING FÖR DEL AV FASTIGHET NORRA BERGS-
HÖJDEN 3:105 I SVIBY 
 

KST § 123/22.6.2020: 
Norra Bergshöjden Ab har 7.4.2020 inkommit med en anhållan om ändring 
av delgeneralplanen för Sviby och Torp byar och detaljplanering för del av 
fastigheten Norra Bergshöjden RNr 3:105 (fastighetsbeteckning 170-424-3-
105) i Sviby by. Sökanden vill genom ändringen och planeringen möjlig-
göra bostadsbebyggelse på området. Sökanden anhåller om att Tiina Holm-
berg godkänns som extern planläggare. Anhållan om ändring av delgene-
ralplanen och detaljplanering, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 123 
 

Kommunens planläggare har inkommit med ett utlåtande över anhållan. Av 
utlåtandet framgår att del av området är planerat som skyddsgrönområde 
(EP) och del av området som byområde (BB) enligt gällande delgeneral-
plan. Någon detaljplan finns inte. Skyddsområdet ska bilda en skyddszon 
mot trafikled eller industri-/lagerområde. Del av skyddsområdet är påverkat 
av flygbuller. Byområdet är avsett för landsbygdsliknande boende. På om-
rådet får nya bostadsbyggnader uppföras på de tomter som visas i delgene-
ralplanen. Området korsas av en elledning om 10 kV och en servitutsväg.  
Med hänvisning till att exploateringen av området har fastställts i gällande 
delgeneralplan och att exploateringsrätterna har fördelats rättvist till samt-
liga markägare inom området förordar planläggaren inte anhållan. En de-
taljplanering skulle ge en snedfördelning av exploateringsrätterna inom om-
rådet och det skulle inte heller följa planens syfte. Planläggarens utlåtande, 
enligt bilaga: 

 ./. Bilaga B – KST § 123 
 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna anhållan om att ta fram ett förslag till 
ändring av delgeneralplan samt utarbetande av detaljplan. En översyn av 
hela delgeneralplaneområdet ska göras. Sökande står för samtliga planlägg-
nings- och inventeringskostnader. Sökande ska komma in med förslag på 
målsättningar som ska godkännas av kommunstyrelsen. Översynen av del-
generalplanen måste beakta likabehandlingsprincipen. Planläggare ska vara 
Tiina Holmberg. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet.  
_______________ 
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KST § 174/28.9.2020: 
Norra Bergshöjden Ab har 18.9.2020 inkommit med en komplettering av 
sin anhållan. Komplettering av 18.9.2020, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga C – KST § 174  
 

Markägaren önskar att området för delgeneralplaneändring begränsas till 
det östra BB-området (byområde) samt del av EP-området (skyddsgrönom-
råde).  
 
Kommunens planläggare har 21.9.2020 samtyckt till markägarens förslag i 
enlighet med bilaga C.  
 
Planläggaren är inkallad som sakkunnig. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna den kompletterade anhållan om att ta 
fram ett förslag till ändring av delgeneralplan enligt Bilaga C. Den sökande 
står för samtliga planläggnings- och inventeringskostnader. Den sökande 
ska komma in med förslag på målsättningar som ska godkännas av kom-
munstyrelsen. Förslaget till delgeneralplaneändring måste beakta likabe-
handlingsprincipen. Planläggare ska vara Tiina Holmberg. 
 
BESLUT: 
Kommundirektörens förslag godkänns. 
_______________ 

KST § 23/15.2.2021: 
Kommunsekreterarens beredning: 
Norra Bergshöjden Ab har 25.1.2021 inkommit med förslag på målsätt-
ningar. Målsättningar av 25.1.2021, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga D – KST § 23 
 

De föreslagna målsättningarna framgår av s. 5 i bilaga D. Kommunens 
planläggare har 5.2.2021 samtyckt till att målsättningarna godkänns.  
 
Planläggaren är inkallad som sakkunnig.  
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar godkänna målsättningarna enligt bilaga D och 
inväntar att markägaren inkommer med ett förslag till ändring av delgene-
ralplanen. 
 
BESLUT: 
Kommundirektörens förslag godkänns. 
_______________ 

KST § 135/23.8.2021: 
Planläggare Tiina Holmberg har 15.4.2021 inkommit med förslag till del-
generalplaneändring för Sviby och Torp byar. Förslag till delgeneralplane-
ändring, enligt bilaga:  
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 ./. Bilaga E – KST § 135 
 

Kommunens planläggare har skrivit ett utlåtande i vilket konstateras att för-
slaget följer målsättningarna och kan tas vidare till samråd. 
Planläggarens utlåtande, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga F – KST § 135 
 

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. 
 
Kommunens planläggare är inkallad som sakkunnig. 
--- 
Jäv: 
Susanne Blomqvist anmäler godkänt jäv på grund av markägande inom 
planområdet och deltar inte i ärendets behandling. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar hålla samråd enligt 30 § plan- och bygglagen 
gällande förslaget till ändrad delgeneralplan för del av fastighet Norra 
Bergshöjden 3:105 i Sviby jämte beskrivning av den 19 mars 2021 enligt 
Bilaga E.  
 
BESLUT: 
Kommundirektörens förslag godkänns. 
_______________ 

KST § 191/8.11.2021: 
Kommunsekreterarens beredning: 
Jomala kommun har genom annons i en lokaltidning 31.8.2021 och delgiv-
ning på kommunens elektroniska anslagstavla samma dag kallat till samråd 
med berörda markägare rörande förslaget till ändrad delgeneralplan för 
Sviby och Torp byar för Kvarnbacken 3:95 och Norra Bergshöjden 3:105 
m.fl. jämte beskrivning av den 19 mars 2021. I enlighet med 30 § plan- och 
bygglagen hölls samråd 15.9.2021 med berörda markägare och andra intres-
senter. Samrådsprotokoll, enligt bilaga: 

                    ./. Bilaga G – KST § 191 
 

Vid samrådet 15.9.2021 gavs även möjlighet för berörda markägare och in-
tressenter att inkomma med skriftliga synpunkter fram till och med 
30.9.2021. Med anledning av de synpunkter som inkom fram till och med 
30.9.2021 har en samrådsredogörelse upprättats där de inkomna syn-
punkterna bemöts, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga H – KST § 191 
 



J O M A L A   K O M M U N  Sida 10  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Kommunfullmäktige 22.3.2022 kl. 19:00 

 
 

 
    Protokolljustering:    

Av samrådsredogörelsen framgår att den externa planläggaren föreslår en 
ändring av planförslaget vad gäller flygbuller och flyghinderbegränsningar. 
I övrigt föreslås inga ändringar. Den externa planläggaren har tagit fram ett 
förändrat planförslag i enlighet med ändringarna som framgår av bilaga H. 
Ändrat planförslag, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga I – KST § 191 
 
Kommunens planläggare har 29.10.2021 samtyckt till att förslaget enligt bi-
laga I förs till utställning. Ändringen är inte av en sådan karaktär att ett nytt 
samråd skulle behövas.  
 
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. 
 
Kommunens planläggare är inkallad som sakkunnig. 
 
--- 
Jäv: 
Susanne Blomqvist anmäler godkänt jäv på grund av markägande inom 
planområdet och deltar inte i ärendets behandling. 
 
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar framlägga det ändrade förslaget till ändrad del-
generalplan för Sviby och Torp byar jämte beskrivning av den 19 mars 
2021 enligt bilaga I till allmänt påseende under 30 dagar. Kommunstyrelsen 
beslutar vidare begära byggnämnden och tekniska chefens utlåtande över 
förslaget.  

 
BESLUT: 
Kommundirektörens förslag godkänns. 
_______________ 

KST § 10/24.1.2022: 
Under utställningstiden 29.11-28.12.2021 har anmärkningar inkommit. Den 
externa planläggaren har tagit del av anmärkningarna och avgett följande 
bemötande daterat 11.1.2022, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga J - KST § 10 
 

Den externa planläggaren föreslår några ändringar av planförslaget. Änd-
ringarna är dock endast av teknisk karaktär och kräver därför ingen ny ut-
ställning. Ändringarna som föreslås är:  
- Norra Svibyvägen och Jomala Torpvägen markeras som regionala huvud-
vägar. 
- Krav på ljudreduktionstal om 35 decibel för yttre skal på nya bostadshus 
läggs till i planbeteckningen för BS-1-område. 
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Byggnadsnämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde 26.1.2022. Tek-
niska chefen har inkommit med synpunkter, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga K – KST § 10 
 

Tekniska chefen påtalar att BS-1-området ligger utanför avloppsverkets 
verksamhetsområde samt att stamledningen för vatten som löper parallellt 
med Norra Svibyvägens västra sida inte har tillräcklig kapacitet för det ak-
tuella området. Vid en fortsatt detaljplanering av området kommer det leda 
till kostnader för Jomala kommun.  
 
Ett uppdaterat planförslag i enlighet med ändringarna ovan har tagits fram 
av den externa planläggaren. Uppdaterat planförslag, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga L – KST § 10 
 

Kommunens planläggare är inkallad som sakkunnig.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att förslaget 
till ändring av delgeneralplanen för Sviby och Torp byar enligt bilaga L an-
tas, under förutsättning att byggnämnden inte har några anmärkningar på 
planförslaget.  
 
--- 
Jäv: 
Susanne Blomqvist anmäler godkänt jäv på grund av markägande inom 
planområdet och deltar inte i ärendets behandling. 
 
BESLUT: 
Kommundirektörens förslag godkänns. 
_______________ 

 
KFG § 9/22.3.2022: 

Byggnämnden har genom beslut BN § 7/26.1.2022 behandlat ärendet och 
konstaterat att processen gällande planförslaget till samtliga delar följer la-
gar, förordningar m.m. och att det således kan omfattas.  
 
Kommunens planläggare är inkallad som sakkunnig.  
--- 
Jäv: 
Susanne Blomqvist anmäler godkänt jäv på grund av markägande inom 
planområdet och deltar inte i ärendets behandling. 

 
BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  
_______________ 
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Dnr: DIARIET      89/22      
 

10 § ÖVERSKRIDNINGAR I BOKSLUT 2021 
 
KST § 43/14.3.2022: 

Bokslutet för 2021 närmar sig ett färdigställande. Ekonomikansliet har sett 
över eventuella budgetöverskridningar i bokslutet för 2021. 
 
Överskridningar drifts- och finansieringsdelen, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 43 
 

Överskridningar investeringsdelen, enligt bilaga:  
 ./. Bilaga B – KST § 43 

 
Förvaltningarna har befogenhet att fritt omdisponera medel mellan anslagen 
inom egen driftsram. Det innebär att överskridningar av vissa anslag täcks 
av underskridningar inom andra.  
 
Inom driftsdelen överskrider biblioteksförvaltningen med 15 000 euro (9,45 
%), högstadiet med 30 000 euro (0,97 %) och tekniska förvaltningen med 
250 800 euro (22,08 %). 
 
Bibliotekets överskridning beror på en högre lönejustering och en högre 
semesterlöneskuld än beräknat. 
 
Orsaken till överskridningen inom ramen för högstadiet beror på den utö-
kade andelen elever från Jomala inom träningsundervisningen och special-
fritidshemsverksamheten vilket leder till en överskridning om 101 300 euro. 
Samtidigt underskrider KHS med 71 300 euro vilket minskar på ramens to-
tala överskridning. 
 
Överskridningen inom tekniska förvaltningen beror på höga plognings- och 
underhållskostnader av vägar, gator och GC-leder samt ökade underhålls-
kostnader av byggnader, områden och maskiner vid kommunens fastighet-
er. Generellt har även enhetspriset för el, renhållning och värme ökat. 
 
Övriga utfall som kan noteras är att Kommunernas Socialtjänst k.f. har ännu 
inte lämnat någon preliminär slutreglering för 2021 men enligt höst-vinterns 
rapporter kan kommunen förvänta sig ett utfall i nivå med budgetanslaget. 
Lågstadiet ser ut att överskrida marginellt med ett par tusenlappar. Rädd-
ningsförvaltningen förväntas hålla sig inom budget efter att huvudmanna-
skapsdebiteringen för året görs. 
 
Inom investeringsdelen överskrider anslaget 86316 Norra Bergshöjden BPL 
med 31 000 euro (114,81 %). Utfallet styrs av antalet anslutna boendeloka-
ler och flertalet radhus har anslutit sig under 2021. 
 
Ekonomichefen och tekniska chefen är inkallade som sakkunniga. 
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Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar meddela kommunfullmäktige om överskrid-
ningarna som framkommer ovan. 
 
BESLUT: 
Kommundirektörens förslag godkänns. 
_______________ 

KFG § 10/22.3.2022: 
BESLUT: 
Antecknas till kännedom. 
_______________ 
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Dnr: DIARIET      88/22      
 

11 § INVESTERINGAR, ÖVERFÖRING AV MEDEL TILL 2022 
 
KST § 44/14.3.2022: 

I budget 2021 beviljades investeringsanslag som inte till fullo hunnit nyttjas 
under året. Totalt budgeterades 4 616 449 euro netto för investeringar under 
2021 och utfallet blev 323 506 euro. Totalt föreslås investeringar om 4 292 
943 euro att överflyttas till investeringsbudget 2022 samt att investeringsan-
slag 89110 Relining avbryts, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 44 
 
  Ekonomichefen och tekniska chefen är inkallade som sakkunniga. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att 2021 års 
outnyttjade investeringsanslag överflyttas enligt bilaga A till investerings-
budget 2022 samt att investeringsanslag 89110 Relining avbryts. 
 
BESLUT: 
Kommundirektörens förslag godkänns. 
_______________ 

KFG § 11/22.3.2022: 
 
BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  
_______________ 
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Dnr: DIARIET     256/19      
 

12 § ÄLDREOMSORGSPLAN, UPPFÖLJNING 
 

KST § 20/24.1.2022: 
Äldreomsorgschefens beredning: 
Den senaste äldreomsorgsplanen fastställdes av kommunfullmäktige den 10 
december 2019 § 89. Målsättningarna som fastställdes för planperioden var 
gedigna och många av dem har förvaltningen varit tvungen att hantera på 
sidan av kraven som ställts för verksamheterna under rådande pandemi. Vi 
har även fått en reviderad lagstiftning inom äldreomsorgen att rätta oss efter 
från och med 1.1.2021 med krav på intensifierat sektoröverskridande sam-
verkan, krav på egenkontrollplan, äldreråd och möjliggörande av orosanmä-
lan enligt 19 § äldrelagen (2020:9) för Åland. Ett flertal dokument har fast-
ställts och vissa av dem publiceras på kommunens hemsida. 
 
Målsättningar i äldreomsorgsplan 2020-2024 som förverkligats hittills: 
1. Äldrerådet tillsattes av kommunstyrelsen den 15.2.2021 § 36 och hade 

sitt första sammanträde 14.7.2021.  
2. Enligt 21 § äldrelagen för Åland ansvarar Ålands hälso- och sjukvård för 

rehabiliterande åtgärder för hemmaboende. Kommunens aktivitetskoor-
dinator kan dock vara behjälplig när det gäller hemmaträning enligt reha-
biliteringsplan som fastställts av Ålands hälso- och sjukvård. 

3. Kommunens aktivitetskoordinator ordnar återkommande aktiviteter i 
Rönngården. Aktiviteterna ska vara öppna för alla kommuninvånare, men 
har nu under pandemin främst varit riktade till boende i servicehuset. De 
hemmaboende äldre har haft möjlighet att träffa aktivitetskoordinatorn 
enskilt. 

4. Det rehabiliterande arbetssättet är välförankrat inom hemservicen och 
personalresurserna anpassas för att möjliggöra detta. 

5. Under hösten 2021 har personalen inom hemservicen möjliggjorts delta-
gande på utbildning/föreläsning genom Teams i ämnena Basala hygien-
rutiner, Läkemedelshantering och Äldres psykiska hälsa. Ytterligare tre 
föreläsningar planeras till våren 2022 i samarbete med Åland hälso- och 
sjukvård. Samtliga anställda ska dessutom göra tentamen i Love (säker 
läkemedelshantering) under perioden januari-mars 2022. 

6. Personalen planeras regelbunden arbetshandledning med start våren 
2022. 

7. Personalrotationen inom hemservicen har varit relativt liten de senaste 
åren vilket torde visa prov på en attraktiv arbetsplats. Vi har även haft bra 
med sökanden då lediga vakanser utlysts och vikarierna är återkom-
mande. 

8. Vi följer äldrelagens bestämmelser gällande klientens delaktighet och 
självbestämmanderätt när vi gör bedömningar av funktionsförmågan 
samt vid planering och utförande av vård- och omsorgstjänster. 

9. Vi erbjuder stödtjänster som matservice, hjälp med uträttande av ärenden 
och trygghetstelefon som lågtröskelservice med syfte att genom tidigt 
etablerad kontakt öka den relativa tryggheten i hemmet. Samtidigt går 
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vårt rehabiliterande arbetssätt ut på att vi inte tar över uppgifter som kli-
enten ännu klarar av att utföra själv. Vi stödjer, motiverar och uppmunt-
rar klienten att ta tillvara sina resurser för upprätthållande av funktions-
förmågan. 

 
Ytterligare har vissa målsättningar berörts i olika sammanhang hittills eller 
är under process i egen regi alternativt hos en extern aktör/ samarbetspart-
ner. 
1. Förebyggande verksamhet för minnessjuka finns i planerna genom Oasen 

boende- och vårdcenter, som utreder möjligheterna till så kallat resurs-
center enligt ekonomi- och verksamhetsplan 2022-2024. 

2. Samarbete mellan ÅHS, kommunerna och KST är lagstadgat sedan 
1.1.2021 genom äldrelagen för Åland. Fler än tio arbetsgrupper, med re-
presentanter från samtliga instanser, har tillsatts under hösten 2021 för att 
gemensamt ta fram modeller och arbetssätt som sätter klienten i fokus. 
Just nu pågår pilotering av gemensam vård- och serviceplan inklusive be-
söksplanering, där Jomala representerar södra Ålands kommuner. Därtill 
ska bland annat en gemensam klientplan tas fram, gemensamma rutiner 
för uppföljning och riktlinjer för ansvarsfördelning bearbetas och proces-
serna kring rekrytering av behörig personal ses över. Ytterligare arbets-
grupper finns för områdena som berör alkohol- och drogabete samt psy-
kisk ohälsa. 

3. Projekteringsgruppen som tillsatts av kommunfullmäktige, med uppdrag 
att se över framtida lösningar för utökad ESB genom Rönngården alter-
nativt genom andra lösningar, har sammanträtt fyra gånger under 2021. 
Samtidigt har platser på Oasen bjudits ut till köp och en privat aktör har 
flaggat för eventuellt utbygge av äldrebostäder/-boende i kommunen, vil-
ket gjort att arbetsgruppen under de senaste månaderna varit avvaktande. 

4. Folkhälsan Åland ordnar regelbundet både träffar, kurser/utbildningar 
och rekreationstillfällen för närståendevårdare. Kommunen vidarebeford-
rar informationen till berörda. 

5. Diskussioner har förts med Ålands landskapsregering gällande framtida 
lösningar för ÄlDis. 

 
Äldreomsorgschefen förordar: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antecknar uppföljningen 
av gällande äldreomsorgsplan till kännedom. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antecknar uppföljningen 
av gällande äldreomsorgsplan till kännedom. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antecknar uppföljningen 
av gällande äldreomsorgsplan till kännedom och uppmanar förvaltningen 
att framöver involvera äldrerådet i uppföljningen. 
_______________ 
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KFG § 12/22.3.2022: 
 
BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  
_______________ 
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Dnr: DIARIET      77/21      
 

13 § AVGIFTSFRIHET INOM BARNOMSORGEN 
 

KST § 56/15.3.2021: 
Barnomsorgsledarens beredning: 
I februari 2021 konstaterades smitta av Covid-19 vid ett av kommunens 
daghem och ett antal barn sattes i samband med detta i karantän. 
 
Enligt principer för uppbärande av barnomsorgs- och fritidshemsavgift an-
tagna av kommunfullmäktige den 15 september 2020 § 163 har kommun-
styrelsen, om särskilda samhällsomfattande tillstånd råder, rätt att för max 
två månader besluta om temporära regler för avgiftsfrihet. Beslutet kan vid 
behov gälla retroaktivt. 
 
Med anledning av ovanstående bedöms det som skäligt att de barn som sätts 
i karantän under pågående coronapandemi beviljas avgiftsfrihet för dagarna 
i karantän. 

 
Utbildningschefen förordar: 
Att de barn inom barnomsorgen som sätts i karantän under pågående coro-
napandemi beviljas avgiftsfrihet för dagarna i karantän.  

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att för tiden 15.2.2021-15.4.2021 beviljas in-
skrivna vid kommunens barnomsorg och fritidshem vid uppvisande av ”Be-
slut om karantän” eller ”Beslut om isolering” från smittskyddet avgiftsfrihet 
för den tid den inskrivna är i lagstadgad karantän eller isolering. 
 
BESLUT: 
Kommundirektörens förslag godkänns. 
_______________ 

KST § 98/10.5.2021: 
Coronapandemin fortgår och barn vid kommunens daghem och fritidshem 
sätts i karantän varför avgiftsfrihet fortsättningsvis bör beviljas för den tid 
det inskrivna barnet är i lagstadgad karantän eller isolering. Kommunstyrel-
sens rätt att besluta om temporära regler för avgiftsfrihet är för max två må-
nader varför beslut om fortsatt rätt till avgiftsfrihet bör tas av kommunfull-
mäktige. 
 
Utbildningschefen förordar: 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att för tiden 
16.4-31.12.2021 beviljas inskrivna vid kommunens barnomsorg eller fri-
tidshem vid uppvisande av ”Beslut om karantän” eller ”Beslut om isole-
ring” från smittskyddet avgiftsfrihet för den tid den inskrivna är i lagstad-
gad karantän eller isolering. 
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Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att för tiden 
16.4-31.12.2021 beviljas inskrivna vid kommunens barnomsorg eller fri-
tidshem vid uppvisande av ”Beslut om karantän” eller ”Beslut om isole-
ring” från smittskyddet avgiftsfrihet för den tid den inskrivna är i lagstad-
gad karantän eller isolering. 
 
BESLUT: 
Kommundirektörens förslag godkänns. 
_______________ 

 KFG § 23/25.5.2021: 
BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  
_______________ 

KST § 22/24.1.2022: 
Coronapandemin fortgår och barn vid kommunens daghem och fritidshem 
sätts i karantän och/eller isolering varför avgiftsfrihet fortsättningsvis bör 
beviljas för den tid det inskrivna barnet är i lagstadgad karantän eller isole-
ring. Kommunstyrelsens rätt att besluta om temporära regler för avgiftsfri-
het är för max två månader varför beslut om fortsatt rätt till avgiftsfrihet för 
en längre tid bör tas av kommunfullmäktige. 
 
Utbildningschefen förordar: 
Kommunstyrelsen beslutar att för tiden 1.1-28.2.2022 beviljas inskrivna vid 
kommunens barnomsorg eller fritidshem vid uppvisande av ”Beslut om ka-
rantän” eller ”Beslut om isolering” från smittskyddet avgiftsfrihet för den 
tid den inskrivna är i lagstadgad karantän eller isolering. Beslutet tillämpas 
retroaktivt.  
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige att motsva-
rande avgiftsfrihet beviljas för tiden 1.3-31.12.2022 vid uppvisande av ”Be-
slut om karantän” eller ”Beslut om isolering” från smittskyddet för den tid 
den inskrivna är i lagstadgad karantän eller isolering. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att för tiden 1.1-28.2.2022 beviljas inskrivna vid 
kommunens barnomsorg eller fritidshem vid uppvisande av ”Beslut om ka-
rantän” eller ”Beslut om isolering” från smittskyddet avgiftsfrihet för den 
tid den inskrivna är i lagstadgad karantän eller isolering. Beslutet tillämpas 
retroaktivt.  
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige att motsva-
rande avgiftsfrihet beviljas för tiden 1.3-31.12.2022 vid uppvisande av ”Be-
slut om karantän” eller ”Beslut om isolering” från smittskyddet för den tid 
den inskrivna är i lagstadgad karantän eller isolering. 
 
BESLUT: 
Kommundirektörens förslag godkänns. 
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_______________ 
KFG § 13/22.3.2022: 

 
BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  
_______________ 
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Dnr: DIARIET      91/22      
 

14 § INRÄTTANDE AV BEFATTNINGAR SOM LÄRARE I BARNOM-
SORG, BARNSKÖTARE OCH STÄDARE 
 

KST § 50/14.3.2022: 
Utbildningschefens beredning:  
Kommunfullmäktige har genom § 76/14.12.2021 beviljat medel för en be-
fattning som lärare i barnomsorg (100 %), en befattning som lärare i barn-
omsorg (48,39 %), tre befattningar som barnskötare (100 %) och en städare 
(58,82 %). 
 
Befattningen som lärare i barnomsorg (48,39 %) är ny, medan övriga be-
fattningar är tillfälligt tillsatta, med placering bland annat i den tillfälliga 
modulen vid Österkulla daghem. Då det nu finns anslag upptaget för bygg-
nation av ett daghem i Möckelö strand är bedömningen att de tillfälliga be-
fattningarna kommer att behövas fortsättningsvis och därför borde inrättas 
tillsvidare. Det underlättar även rekryteringen av personal om arbetsförhål-
landena är tillsvidare. 
 
I enlighet med 68 § förvaltningsstadgan av 8.12.2020 beslutar kommun-
fullmäktige om inrättande av befattningar och tjänster som tillsätts tillsvi-
dare. 
 
Uppdaterade arbetsvärderingar och arbetsbeskrivningar finns redan för lä-
rare i barnomsorg, barnskötare och städare. 
 
Utbildningschefen förordar: 
Att kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att följande 
befattningar inrättas i Jomala kommun från den 1.8.2022: 
1 lärare i barnomsorg (100 %) 
1 lärare i barnomsorg (48,39 %) 
3 barnskötare (100 %) 
1 städare (58,82 %) 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att följande 
befattningar inrättas i Jomala kommun från den 1.8.2022: 
1 lärare i barnomsorg (100 %) 
1 lärare i barnomsorg (48,39 %) 
3 barnskötare (100 %) 
1 städare (58,82 %) 
 
BESLUT: 
Kommundirektörens förslag godkänns. 
_______________ 
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KFG § 14/22.3.2022: 
 
BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  
_______________ 
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Dnr: DIARIET      92/22      
 

15 § INRÄTTANDE AV BEFATTNING SOM KÖKSBITRÄDE I SKO-
LAN 
 

KST § 51/14.3.2022: 
Utbildningschefens beredning:  
Kommunfullmäktige har genom § 76/14.12.2021 beviljat medel för en be-
fattning som köksbiträde (100 %) i Vikingaåsens skola. 
 
I enlighet med 68 § förvaltningsstadgan av 8.12.2020 beslutar kommun-
fullmäktige om inrättande av befattningar och tjänster som tillsätts tillsvi-
dare. 
 
Uppdaterad arbetsvärdering och arbetsbeskrivning finns redan för köksbi-
träde i lågstadieskolorna och barnomsorgen i Jomala kommun.  
 
Utbildningschefen förordar: 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att en befattning 
som köksbiträde inrättas i Jomala kommun från den 1.8.2022 med inledande 
placering i Vikingaåsens skola. 
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att en befatt-
ning som köksbiträde inrättas i Jomala kommun från den 1.8.2022 med in-
ledande placering i Vikingaåsens skola. 
 
BESLUT: 
Kommundirektörens förslag godkänns. 
_______________ 

KFG § 15/22.3.2022: 
 
BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  
_______________ 
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Dnr: DIARIET     377/21      
 

16 § INITIATIV TILL FOLKOMRÖSTNING OM UTTRÄDE UR MISE 
 
KST § 42/14.3.2022: 

13.12.2021 inkom en namninsamling av personer som önskar ta initiativ till 
en folkomröstning om att Jomala kommun skall gå ur Ålands miljöservice 
k.f. (”MISE”). 
 
Enligt 35 § kommunallagen för landskapet Åland (ÅFS 1997:73) skall 
kommunfullmäktige utan dröjsmål ta ställning till om en folkomröstning 
skall hållas om minst 5 % av de kommuninvånare som fyllt 15 år tagit ini-
tiativ därtill. Den inlämnade listan har ca 400 namnunderskrifter och upp-
fyller därmed kravet i 35 § kommunallagen. 
 
Ärendet berör samma sakinnehåll som tidigare behandlats som motion av 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (se besluten KST § 
100/10.5.2021 och KFG § 26/25.5.2021).  
 
Den 7.3.2022 höll kommunen en dialog med kommuninvånarna vilken an-
nonserats i kommunens infoblad. Till mötet kom ca 40 besökare. På mötet 
framkom ett visst missnöje med bland annat tömningsintervall, kärlstorlekar 
och prissättning men också invånare som var i stort sett nöjda med MISEs 
verksamhet. 
 
I korthet kan omständigheterna gällande utträde ur MISE sammanfattas på 
följande vis: 
 
Enligt 14 § grundavtalet för MISE gäller följande: ”Om en kommun utträ-
der under en upphandlingsperiod ansvarar utträdande kommunen för kost-
nader som hänför sig till den utträdande kommunens del av upphandlings-
perioden”.  
 
De aktuella löpande avtalen inkluderar bland annat 
Miro Transport Ab 1.11.2020-31.10.2025, option 1+1 år (2027), avfalls-
hämtning i fyrfackskärl 
Transmar Ab 7.7.2020-6.7.2024, inköp av fyrfackskärl 
Transmar Ab 2.9.2020-2.9.2022, montering och utkörning nya fyrfackskärl 
Transmar Ab 1.1.2019-31.12.2023, avfallshämtning från flerbostadshus, 
verksamheter och återvinningsstationer 
Finncont Ab, 7.7.2020-6.7.2024, inköp av kärl 140-660 l 
Svinryggens Deponi Ab, 1.1.2017-2036, hyra ÅVC 
Svinryggens Deponi Ab, 1.1.2019-31.12.2023, drift av ÅVC 
Svinryggens Deponi Ab, 1.1.2019-31.12.2023, mobil ÅVC tjänst 
Svinryggens Deponi, 1.1.2019-31.12.2028, avtal om omlastning av avfall 
 
Avtalens sammanlagda värde för Jomalas del, vilket alltså måste betalas 
bort vid ett utträde, beror på när utträde sker eftersom det är kostnaden för 
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kvarvarande upphandlingar som ska regleras (plus förbundets lån och en del 
tillgångar). 
 
Utträde 31.12.2022 kostar ca 2,7 miljoner euro 
Utträde 31.12.2023 kostar ca 1,8 miljoner 
Utträde 31.12.2024 kostar ca 1,4 miljoner 
Utträde 31.12.2025 kostar ca 1 miljon 
Utträde 31.12.2026 kostar ca 700 000 
 
Summan beror alltså på när Jomala skulle gå ur eftersom vissa upphandlade 
avtal då gått ut och/eller har kortare tid kvar men då måste också MISE låta 
bli att för Jomalas del ingå nya avtal fram till utträdet. Om kommunen nu 
meddelar sin avsikt att gå ur till exempel 1.1.2026 kunde man till viss del 
begränsa den ekonomiska skadan. Dock måste kommunen då skilt upp-
handla vissa avtal som går ut under denna period och kommunen måste vi-
dare planera och bygga upp en egen avfallshanteringslösning som tar vid 
när MISEs verksamhet i kommunen upphör.  
 
Att ordna en egen avfallsverksamhet är inte oproblematiskt. Mycket av den 
kritik som riktas mot MISE är felaktig eftersom den jämför MISE med 
verksamheter som inte följer avfallslagen. Vidare är det otvivelaktigt bättre 
förutsättningar att göra kostnadseffektiva upphandlingar om man upphand-
lar en större volym. Om Jomala kommun själv skulle ordna avfallshantering 
och vara avfallsmyndighet skulle flera rekryteringar behöva göras och en 
hel administrativ organisation behöva byggas upp. Därtill skulle upphand-
lingar för kommunmedlemmarnas avfallshantering behöva göras och det 
finns ingen garanti för att det skulle bli billigare per avfallsmängd än MI-
SEs motsvarande avtal. I det fallet skulle kommunen, liksom MISE idag, 
vara förpliktigad att ta in kostnaderna genom avgifter. Skattemedel får inte 
användas för avfallshanteringskostnader. Risken är alltså betydande att 
kommunen skulle behöva dels betala bort MISEs ingångna avtal och samti-
digt få dyrare egna avtal. 
 
MISEs majoritetsägare Mariehamn, Jomala och Hammarland har under 
2021 haft en arbetsgrupp med syfte att se över MISEs organisation. För-
bundets stämma beslutade i december 2021 att ge förbundsstyrelsen i upp-
drag att effektivisera och höja kvaliteten på förvaltningen i enlighet med 
vad arbetsgruppen kom fram till. Förbundsstyrelsen i MISE har också hör-
sammat kommunens önskemål och bland annat stoppat upphandlingen av 
slamtömning. I MISE finns för närvarande en förändringspotential och 
ägarkommunerna har aktivt engagerat sig i MISEs styrning. Jomala arbetar 
exempelvis för att framtida upphandlingar skall anpassas bättre efter kun-
dernas behov gällande såväl intervall som kärlens storlek. Redan nu har 
MISE påbörjat arbetet med att ändra de olika innerkärlens storlek. Jomala 
har också påtalat att det i framtiden skall ses över om MISE ska dela upp-
handlingarna i distrikt med olika kärl, tömningsintervall, etc., vilket kan 
gynna både konkurrens och kund. Slutligen har Jomala kommun tillsam-
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mans med MISE och flera andra kommuner fått i gång processen med att 
lösa producentansvarets kostnadstäckning. 
 
Vid behandling av den motion som berörde utträde ur MISE fattade kom-
munstyrelsen med stor majoritet beslut att anse motionen besvarad utan vi-
dare åtgärder. Ett förslag om att utreda utträde efter denna upphandlingspe-
riod förföll utan understöd i kommunstyrelsen. Vid kommunfullmäktiges 
därpå följande behandling beslutades med röstsiffrorna 15-2 att motionen 
skulle anses besvarad utan vidare åtgärder. I sak har inget förändrats sedan 
dess. Det är fortfarande oekonomiskt att gå ur MISE och det förändringsar-
bete som har påbörjats börjar nu bära frukt. Såvida inte den politiska majo-
riteten bytt åsikt i frågan finns inte skäl att ordna en folkomröstning.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att en kom-
munal folkomröstning om att Jomala kommun tar initiativ till utträde ur 
MISE inte ska anordnas. 
 
BESLUT: 
Kommundirektörens förslag godkänns. 
_______________ 

KFG § 16/22.3.2022: 
Diskussion:  
Hanna Segerström föreslår, understödd av René Janetzko, att ärendet bord-
läggs. Vid omröstning mellan Hanna Segerströms förslag om bordläggning 
och fortsatt behandling beslutar kommunfullmäktige med rösterna 14-2 att 
fortsätta ärendets behandling.  

 ./. Omröstningsprotokoll A – KFG § 16  
 

René Janetzko föreslår, understödd av Hanna Segerström, att ärendet åter-
remitteras med medskick att kommunstyrelsen ska utreda om folkomröst-
ningen kan göras i samband med nästa lagtings- och kommunalval. Vid om-
röstning mellan René Janetzkos förslag om återremiss och fortsatt behand-
ling beslutar kommunfullmäktige med rösterna 14-2 att fortsätta ärendets 
behandling.  

 ./. Omröstningsprotokoll B – KFG § 16  
 

Hanna Segerström föreslår, understödd av René Janetzko, att en folkom-
röstning ska hållas. Vid omröstning mellan Hanna Segerströms förslag och 
kommunstyrelsens förslag beslutar kommunfullmäktige med rösterna 14-2 
att godkänna kommunstyrelsens förslag.  

 ./. Omröstningsprotokoll C – KFG § 16  
 

BESLUT:  
Kommunstyrelsens förslag godkänns.  
________________ 
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17 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 
 
Sammanträdet avslutas kl. 19:45. 
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B E S V Ä R S A N V I S N I N G 
 

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning, verkställighet eller beslut om huruvida 
en rådgivande kommunal folkomröstning ska ordnas kan enligt 112 § kommunallagen (ÅFS 
1997:73) rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 7, 10, 12, 16. 
 
 
KOMMUNALBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
Kommunalbesvär får anföras av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet samt kommunmedlemmarna.   
 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
AX-22 101 MARIEHAMN 
E-post: aland.fd@om.fi 
 
Paragrafer i protokollet: 6, 11, 13, 14, 15. 
 
Besvärstid är inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju 
dagar efter dagen då brevet avsändes eller tre dagar efter att ett e-postmeddelande med beslutet 
skickades, om inte något annat påvisas. 

 
Besvär vad gäller beslut i ärenden om antagande, ändring eller upphävande av en general-
plan, detaljplan eller byggnadsordning med stöd av plan- och bygglagen (ÅFS 2008:102) för 
landskapet Åland får anföras av  
- den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet,  
- kommunmedlemmar, 
- landskapsregeringen, och  
- en i landskapet registrerad sammanslutning, i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.  

 
Paragrafer i protokollet: 8, 9. 
 
Besvärstiden för beslut i ärenden gällande antagande, ändring eller upphävande av en general-
plan, detaljplan eller byggnadsordning med stöd av plan- och bygglagen är inom 30 dagar från 
dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då 
brevet avsändes eller tre dagar efter att ett e-postmeddelande med beslutet skickades, om inte nå-
got annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att 



J O M A L A   K O M M U N  Sida 29  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Kommunfullmäktige 22.3.2022 kl. 19:00 

 
 

 
    Protokolljustering:    

ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats publicerades på 
kommunens elektroniska anslagstavla. 

 
 Besvärsskrift 

 
I besvärsskriften ska uppges 
- det beslut i vilket ändring söks 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- grunderna för att beslutet bör ändras 
-  vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden 

själv 
-  ändringssökandens namn, postadress och kontaktuppgifter 
 
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som för hans eller hen-
nes talan. Om talan förs av ombud ska också dennas kontaktuppgifter uppges.  
 
Till besvärsskriften ska fogas det överklagade beslutet med besvärsanvisning, utredning om när 
ändringssökanden har fått del av beslutet och de handlingar som ändringssökanden åberopar som 
stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till besvärsmyndigheten.  
 
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 
 
Hos den som söker ändring genom besvär till förvaltningsdomstolen kan det tas ut en rättegångs-
avgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015). 
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