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    Protokolljustering:    

129 § 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 Jonas Eriksson och Jani Sjölund, ersättare för 

Sandra Listherby. 

 
FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan godkänns enhälligt 
_______________ 
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130 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

Till kommunstyrelsen har delgetts:  

1. VA-samarbetet, David Ståhlman från Ålands Vatten Ab.  

2. Dnr 231/2022, budgetramar KST.  

3. Sammanställning över tjänstemannabeslut fattade under kvartal 2, 2022.  

4. Beslut från Ålands förvaltningsdomstol (H22/2022) gällande besvär om 

service på grund av handikapp. 

5. Anders Wiklund mejl angående solkraftspark och vätgasstation.  

 

BESLUT:  

Antecknas till kännedom. 

_______________ 
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131 § GRANSKNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL AV 

DEN 21 JUNI 2022 

 

KST § 131/23.8.2022: 

Enligt 49 § 3 mom. kommunallagen för landskapet Åland (ÅFS 1997:73) 

och Jomala kommuns förvaltningsstadga 48 § 2 mom. 2 p. ska kommunsty-

relsen granska lagligheten av de beslut som fattas av kommunfullmäktige.  

 

Kommunfullmäktige har hållit sammanträde den 21 juni 2022. Protokollet i 

sin helhet finns att läsa på kommunens webbplats, på adressen 

www.jomala.ax/protokoll, under fliken Protokoll.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen konstaterar att besluten har tillkommit i laga ordning och 

kan verkställas. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen konstaterar att besluten har tillkommit i laga ordning och 

kan verkställas. 

________________ 
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Dnr: DIARIET     714/18      

 

132 § DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN BACKAS RNR 6:4 OCH FRID-

HEM 3:44 I INGBY BY, ANHÅLLAN AV KATARINA ERIKSSON OCH GRE-

GER ERIKSSON SAMT MATTS STENLUND 

 

KST § 302/17.12.2018: 

Katarina Eriksson och Greger Eriksson, ägare till fastigheten Backas RNr 

6:4 (fastighetsbeteckning 170-413-6-4) i Ingby by, har 3.12.2018 inkommit 

med en anhållan om detaljplanering av en del av sin fastighet. Sökandena 

önskar planera området för småhusboende och anhåller om att planlägg-

ningen företas av områdesarkitekt Ursula Koponen. Vidare har Matts 

Stenlund, ägare till fastigheten Fridhem RNr 3:44 (fastighetsbeteckning 

170-413-3-44), 14.12.2018 inkommit med en anhållan om detaljplanering 

av en del av sin fastighet. Sökanden önskar detaljplanera för bebyggelse 

och avsikten är att området ska ingå i planeringen för del av fastigheten 

Backas RNr 6:4.  

Anhållan om detaljplanering, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 302 

 

Planläggaren har hörts i samband med beredningen av ärendet och förordar 

detaljplanering av ovannämnda fastigheter eftersom området i delgeneral-

planen är planlagt som småhusdominerat bostadsområde som ska detaljpla-

neras, fornlämningsområde och jordbruksområde. Nya tomter får styckas 

endast på basen av en detaljplan. Innan området detaljplaneras ska fornmin-

nen och växtlighet inventeras. Området innehåller också park-, lek- och 

gatuområden. På jordbruksområdet tillåts endast byggande som hänför sig 

till jordbruk. Befintliga bostadshus får dock bevaras och byggas till. Forn-

minnesområdet är fredat med stöd av landskapslagen (ÅFS 1965:9) om 

fornminnen.    

 

I samband med detaljplaneringen behöver föravtal och markanvändningsav-

tal ingås.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna anhållan om detaljplan för fastigheten 

Backas RNr 6:4 (fastighetsbeteckning 170-413-6-4) och fastigheten Frid-

hem RNr 3:44 (fastighetsbeteckning 170-413-3-44) i Ingby by enligt Bilaga 

A, under förutsättning att markägarna åtar sig att stå för planläggningskost-

naderna inklusive inventeringskostnaderna. Kommunstyrelsen beslutar även 

att godkänna Ursula Koponen som extern planläggare. Separata målsätt-

ningar för detaljplanen ska inlämnas. Kommunstyrelsen konstaterar även att 

föravtal och markanvändningsavtal ska ingås och godkännas av kommun-

styrelsen innan detaljplanen antas.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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KST § 176/7.10.2019: 

Externa planläggaren har 10.7.2019 inkommit med förslag till målsättningar 

för detaljplanen. Kommunens planläggare har 27.9.2019 lämnat utlåtande 

över förslaget. Förslag till målsättningar samt utlåtande av kommunens 

planläggare, enligt bilaga: 

                    ./.                    Bilaga B – KST § 176 

 

Utlåtandet av kommunens planläggare överensstämmer i stort med förslaget 

till målsättningar. Kommunens planläggare föreslår dock en komplettering 

av punkt 1 och en justering av punkt 6. Gällande punkt 8 föreslår kommu-

nens planläggare att minst 1/3 av delgeneralplanens BS-1 område ska an-

vändas som grönområde. Till skillnad från den externa planläggarens för-

slag om ca 1/3 av detaljplaneområdet. Kommunens planläggare föreslår vi-

dare att en punkt 9 och 10 läggs till gällande dagvattenstrategi och anslut-

ning till kommunala avlopps- och vattenledningar.  

 

Kommunens planläggare är inkallad som sakkunnig.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna målsättningarna, korrigerade i enlig-

het med utlåtandet av kommunens planläggare, för detaljplanen i enlighet 

med Bilaga B.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 69/12.4.2021: 

Kommunsekreterarens beredning:  

Extern planläggare Ursula Koponen har 2.2.2021 inkommit med förslag till 

detaljplan för del av fastigheterna Backas 6:4 och Fridhem 3:44 och detalj-

planändring av jordbruksområde jämte beskrivning av 22.11.2020. Förslag 

till detaljplan och –planändring jämte beskrivning av 22.11.2020, enligt bi-

laga: 

 ./. Bilaga C – KST § 69 

 

Det aktuella området finns öster om Godbyvägen och söder om Joma-

labyvägen i Ingby. Arealen är ca 7,5 ha. Genom detaljplanen bildas de nya 

kvarteren 41318-41325 samt fornminnes-, park-, jordbruks- och gatuområ-

den. Genom detaljplanändringen ändras jordbruksområde till kvarters-, 

gatu- och parkområden. Som nämnts ovan är området i delgeneralplanen 

planlagt som småhusdominerat bostadsområde som ska detaljplaneras, forn-

lämningsområde och jordbruksområde. Nya tomter får styckas endast på 

basen av detaljplan. Området innehåller också park-, lek- och gatuområden. 

På jordbruksområdet tillåts endast byggande som hänför sig till jordbruk. 

Befintliga bostadshus får dock bevaras och byggas till. Fornminnesområdet 

är fredat med stöd av landskapslagen om fornminnen.    
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    Protokolljustering:    

Markägaren Eriksson har tidigare anhållit om och nekats planändring för 

bostäder vad gäller kvarter 41318 i det nu aktuella planförslaget (KST § 

22/12.2.2018). Detta eftersom området enligt delgeneralplanen utgör jord-

bruksområde på vilket endast tillåts byggande som hänför sig till jordbruk. 

En detaljplanändring av kvarter 41318 i planförslaget måste följa delgene-

ralplanen varför det inte i detaljplanen är möjligt eller lämpligt att planera 

för bostäder. Därtill tillkommer att huvudledningen för avloppsvatten för 

norra Åland går genom kvarteret och den aktuella tomten varför det inte 

heller är lämpligt för bostäder.  

 

Kommunens tidigare planläggare Åsa Mattsson har vidare 4.3.2021 påtalat 

att det är oklart om planförslaget uppfyller punkt 8 och 9 i målsättningarna 

(se s. 8 i planbeskrivningen). De två punkterna berör områdets karaktär, 

grönområde och dagvattenhantering. Dessa frågor bör förtydligas i planför-

slaget.  

 

Katarina Eriksson har 6.4.2021 inkommit med en motivering till planförsla-

get. Motivering, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga D – KST § 69  

 

Kommundirektören har 7.4.2021 uppgjort ett bemötande till motiveringen. 

Bemötande, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga E – KST § 69  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar med hänvisning till beredningen ovan att inte 

godkänna förslaget till detaljplan och –planändring jämte beskrivning av 

22.11.2020 för vidare åtgärder i planläggningsprocessen. Förslaget ska änd-

ras så att det följer delgeneralplanen i sin helhet och särskilt vad gäller kvar-

ter 41318. Därtill ska det förtydligas hur planförslaget uppfyller punkt 8 och 

9 i målsättningarna. Därefter tar kommunstyrelsen upp förslaget till ny be-

handling.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 159/13.9.2021: 

Kommunsekreterarens beredning:  

Markägarna har 2.9.2021 inkommit med förslag till detaljplan för del av 

fastigheterna Backas 6:4 och Fridhem 3:44 och detaljplanändring av lant-

bruksområde jämte beskrivning reviderat enligt kommunstyrelsens beslut § 

69/12.4.2021. Reviderat förslag till detaljplan och –planändring jämte be-

skrivning reviderat enligt kommunstyrelsens beslut § 69/12.4.2021, enligt 

bilaga: 

 ./. Bilaga F – KST § 159 

 

Kommunens planläggare har lämnat utlåtande över det reviderade planför-

slaget. Planläggarens utlåtande, enligt bilaga:  
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 ./. Bilaga G – KST § 159 

 

Av utlåtandet framgår att det reviderade planförslaget (bilaga F) följer 

kommunstyrelsens ändringsönskemål. Dock är området för lekpark (PL) 

fortsättningsvis beläget på jordbruksområde enligt delgeneralplanen. Kom-

munens planläggare menar dock att detta kan godkännas, dels med beak-

tande av terrängförhållandena på platsen och dels då området består av icke 

produktiv jordbruksmark. Avvikelsen försvårar inte genomförandet av del-

generalplanen i detta fall. Planläggaren noterar även att antalet bilplatser 

kan anses rimligt.   

 

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.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar hålla samråd enligt 30 § plan- och bygglagen 

gällande förslag till detaljplan för del av fastigheterna Backas 6:4 och Frid-

hem 3:44 i Ingby och detaljplanändring av lantbruksområde jämte beskriv-

ning reviderat enligt kommunstyrelsens beslut § 69/12.4.2021 enligt bilaga 

F.  

 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 228/29.11.2021: 

Kommunsekreterarens beredning:  

Jomala kommun har genom annons i en lokaltidning 30.9.2021 och delgiv-

ning på kommunens elektroniska anslagstavla samma dag kallat till samråd 

rörande förslaget till detaljplan för del av fastigheterna Backas 6:4 och 

Fridhem 3:44 i Ingby och detaljplanändring av lantbruksområde. I enlighet 

med 30 § plan- och bygglagen hölls samråd 14.10.2021 med berörda mar-

kägare och andra intressenter. Vid samrådet gavs även möjlighet för be-

rörda markägare och intressenter att inkomma med skriftliga synpunkter 

fram till och med 28.10.2021. Synpunkterna som framfördes föranleder 

inga ändringar av planförslaget. Samrådsprotokoll inklusive externa plan-

läggarens bemötande, enligt bilaga: 

                    ./. Bilaga H – KST § 228 

 

Innan en plan antas ska kommunen ställa ut förslaget under minst 30 dagar i 

enlighet med 31 § plan- och bygglagen. 



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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 23.8.2022 kl. 16:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

Kommunens planläggare är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar framlägga förslaget till detaljplan för del av fas-

tigheterna Backas 6:4 och Fridhem 3:44 i Ingby och detaljplanändring av 

lantbruksområde enligt bilaga F till allmänt påseende under 30 dagar. 

Kommunstyrelsen beslutar vidare begära byggnämnden och tekniska che-

fens utlåtande över förslaget.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 132/23.8.2022: 

Kommunsekreterarens beredning:  

Under utställningstiden 16.12.2021-14.1.2022 har två anmärkningar in-

kommit.  

 

Den externa planläggaren har tagit del av anmärkningarna och avgett föl-

jande bemötande daterat 19.1.2022, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga I - KST § 132 

 

Av bemötandet framgår att anmärkningarna inte föranleder några ändringar 

av planförslaget.  

 

Tekniska chefen har påtalat att två stamledningar saknas på plankartan. Till 

följd av detta har planförslaget kompletterats. Kompletteringen är så liten 

och av teknisk karaktär att någon ny utställning inte krävs. Slutligt planför-

slag, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga J – KST § 132 

 

Kommunens planläggare har meddelat att han anser att planförslaget enligt 

bilaga J nu kan gå vidare till kommunstyrelsen för antagande.  

 

Markanvändnings- och föravtal har 5.7.2022 ingåtts mellan kommunen och 

markägarna. Markanvändnings- och föravtal, enligt bilaga: 

                   ./. Bilaga K – KST § 132 

I enlighet med 49 § förvaltningsstadgan av 17.5.2022 beslutar kommunsty-

relsen om antagande och ändringar av detaljplaner inom delgeneralplane-

rade områden.  

 

Kommunens planläggare är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar anta detaljplan för del av fastigheterna Backas 

6:4 och Fridhem 3:44 i Ingby och detaljplanändring av lantbruksområde en-

ligt bilaga J. Kommunstyrelsen beslutar även godkänna markanvändnings- 

och föravtalet enligt bilaga K. 
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BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

 

  



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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 23.8.2022 kl. 16:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

Dnr: DIARIET     165/20      

 

133 § 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.  

_______________ 

KST § 174/28.9.2020: 
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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:  

 ./. Bilaga E – KST § 135 
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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 
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    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.  

_______________ 

KST § 133/23.8.2022: 
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Under besvärstiden har till Ålands förvaltningsdomstol inlämnats besvär 

över kommunfullmäktiges beslut § 9/22.3.2022 att anta ändring av delgene-

ralplan för Sviby och Torp byar. 

 

Ålands förvaltningsdomstol har begärt utlåtande gällande besvären senast 

den 16.6.2022. Kommunen har anhållit om och beviljats senarelagt svarsda-

tum till 31.8.2022. 

 

Inlämnat besvär: 

 ./. Bilaga M – KST § 133 

 

Förslag till utlåtande: 

 ./. Bilaga N – KST § 133 

 

Planläggaren är inkallad som sakkunnig. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att till förvaltningsdomstolen inlämna utlåtande i 

enlighet med bilaga N. Kommunstyrelsen beslutar vidare att befullmäktiga 

kommundirektören att slutgiltigt utforma och underteckna handlingarna. 

 

Jäv: 

Susanne Blomqvist anmäler godkänt jäv på grund av markägande inom 

planområdet och deltar inte i ärendets behandling. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     225/22      

 

134 § NAMNGIVNING AV OMRÅDE I SVIBY OCH DALKARBY 

KST § 134/23.8.2022: 

Landskapsregeringen har inkommit med en begäran om att affärsområdet 

längs Nya Godbyvägen ska namnges. 

 

Karta över aktuellt område, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 134 

 

Enligt 48 § i Jomala kommuns förvaltningsstadga har kommunstyrelsen rätt 

att besluta om namngivning av vägar samt handha övrig övergripande han-

tering av adressystemet. Namngivning av ett område faller inom övrig 

övergripande hantering av adressystemet. 

 

Affärsområdet i Möckelö vid Hammarlandsvägen har tidigare namngivits 

Möckelö affärsområde norra respektive södra. 

 

Nu aktuellt område befinner sig både i Sviby och i Dalkarby vilket betyder 

att det inte är önskvärt att döpa området efter bytillhörighet. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar namnge området som framgår av Bilaga A till 

Jomala affärsområde. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     172/22      

 

135 § INITIATIV GÄLLANDE INTEGRATION 

 

KST §135/23.8.2022: 

Peggy Eriksson m.fl. har i enlighet med 55 § förvaltningsstadgan för Jomala 

kommun inlämnat ett initiativ gällande integration till förvaltningen. Ini-

tiativ, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 135 

 

Ett skriftligt initiativ ska behandlas vid det kommunstyrelsesammanträde 

som följer närmast efter det att två månader förflutit sedan det skriftliga ini-

tiativet inlämnades eller så ska förvaltningen meddela orsak till att det 

skriftliga initiativet inte kunnat behandlas.  

 

Initiativet anger att kommunen bör kompensera kostnader som hänför sig 

till boende för de flyktingar från Ukraina som vistas på Åland med stöd av 

EU:s massflyktsdirektiv, exempelvis genom att inte uppbära vatten- och av-

loppstaxa av boenden som används av dessa flyktingar. Initiativet anger 

också att kommunen ska utreda om dessa kostnader kan ersättas från staten 

i efterhand. 

 

Förvaltningen har sedan massflyktsdirektivet utfärdades följt med i utveckl-

ingen och vilka regler som gäller. I huvudsak ansvarar staten för flyktingar i 

enlighet med massflyktsdirektivet. Vissa saker ansvarar primärkommunen 

för (såsom barnomsorg, grundskola) och dessa har kommunen ordnat för 

dem det berör. Vissa saker åligger Kommunernas socialtjänst k.f. (t.ex. 

barnskydd) och kommunalförbundet har vidtagit åtgärder för detta. 

 

Vad det gäller inkvartering så ordnas det på Åland av Migrationsverket som 

under maj/juni inrättats i statens ämbetshus i Mariehamn. Migrationsverket 

kommer att hyra upp boenden på Åland och ansvara för bostädernas under-

håll samt stå för kostnaderna. Migrationsverket anger att ”Förläggningen är 

den primära verksamhetsformen på Åland, men åländska kommuner har 

också möjlighet att ingå avtal enligt kommunmodellen om tillhandahållande 

av inkvartering till personer som får tillfälligt skydd. Ersättningen som då 

betalas ut till kommunen är 9,87 euro per person och dygn i Mariehamn och 

8,43 euro per person per dygn i övriga kommuner på Åland.” 

 

Jomala kommun har inga tillgängliga bostäder att upplåta åt flyktingar. I 

dagsläget står 18 personer i befintlig bostadskö hos kommunen. Att Jomala 

kommun skulle ingå avtal med privata aktörer som ett slags mellanhand 

mellan Migrationsverket och den privata aktören skulle vara omständligt 

och förenat med en viss ekonomisk risk då ersättningen är fast oavsett vilka 

kostnader som skulle uppkomma. Kommunen skulle därtill behöva ordna 

extra resurser till förvaltningen för att samordna och följa upp detta. Det 

mest ändamålsenliga är att Migrationsverket sköter det ansvar som åligger 

staten och kommunen det ansvar som åligger kommunen. 
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Att i efterhand avlyfta vissa avgifter från personer som frivilligt inhyst flyk-

tingar i bostäder eller turistanläggningar låter sig heller inte göras då det 

vore svårt att utforma principer för att göra detta och samtidigt beakta lika-

behandlingsprincipen. Det finns heller inga objektiva fakta som ger vid 

handen att just ukrainska flyktingar är i större behov av detta än flyktingar 

från andra länder. 

 

 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tecknar beredningen ovan till kännedom och anser där-

med initiativet behandlat. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     239/21      

 

136 § ERSÄTTNING FÖR PRIVAT SAMHÄLLSSTÖDD BARNOMSORG 

2022 

 

KST § 136/23.8.2022: 

För ett barn som erhåller privat samhällsstödd barnomsorg ska barnets 

hemkommun betala en ersättningsandel till huvudmannen. Enligt 6 kap. 36 

§ i landskapslagen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020:32) beräknas 

ersättningsandelen utgående från kommunens senast fastställda bokslut en-

ligt följande: 

Ersättningsandelen för heltidsomsorg för barn över tre år men under skolål-

dern är 90 procent av nettodriftskostnaderna för motsvarande kommunala 

verksamhet. För barn under tre år är denna ersättningsandel 175 procent av 

ersättningsandelen för barn över tre år. Ersättningsandelen för halvtids-

omsorg är 60 procent av ersättningsandelen för heltidsomsorg. 

 

Ersättningsandelen för privat samhällsstödd barnomsorg år 2022 utgör, en-

ligt nettodriftskostnaderna vid Gottby daghem för 2021, 796,94 euro/månad 

för barn över tre år i heltidsomsorg, 1 394,65 euro/månad för barn under tre 

år i heltidsomsorg, 478,16 euro/månad för barn över tre år i halvtidsomsorg 

och 836,79 euro/månad för barn under tre år i halvtidsomsorg.  

 

Uträkningar, enligt bilaga:  

 ./. Bilaga A – KST § 136 

 

Utbildningschefen förordar: 

Att ersättningsandel för privat samhällsstödd barnomsorg på daghem för 

2022 erläggs enligt följande för barn med hemort i Jomala utgående från 

barnens månadsnärvaro som rapporteras till barnomsorgsledaren: 

 

Barn under tre år i heltidsomsorg: 1 394,65 euro/månad 

Barn under tre år i halvtidsomsorg: 836,79 euro/månad 

Barn över tre år i heltidsomsorg: 796,94 euro/månad 

Barn över tre år i halvtidsomsorg: 478,16 euro/månad 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att ersättningsandelar för privat samhällsstödd 

barnomsorg år 2022 erläggs enligt ovan för barn med hemort i Jomala utgå-

ende från den månadsnärvaro som rapporteras till barnomsorgsledaren. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr:  BRNÄLD     410/22      

 

137 § TJÄNSTEBILAR TILL HEMVÅRDEN 

 

KST § 137/23.8.2022 

Äldreomsorgschefens beredning:  

I budget för 2022 har 80 000 euro upptagits för utbyte av tjänstebilar till 

hemvården. Upphandlingen har utförts genom e-avrop. Inom utsatt tid har 

anbud inlämnats av tre (3) leverantörer. 

 

Anbudsförfrågan, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 137 

 

 ./. Öppningsprotokoll, enligt bilaga: 

  Bilaga B – KST § 137 

 

 ./. Kvalificeringssammanställning, enligt bilaga: 

  Bilaga C – KST § 137 

 

 ./. Utvärderingsprotokoll, enligt bilaga: 

  Bilaga D – KST § 137 

 

Äldreomsorgschefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar anta anbud från Bifa Ab Bilfirma Ab till ett pris 

om 71 781,94 euro netto. Priset är det lägsta och inom ramen för budgete-

rade medel. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar anta anbud från Bifa Ab Bilfirma Ab till ett pris 

om 71 781,94 euro netto. Priset är det lägsta och inom ramen för budgete-

rade medel. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr:  BRNÄLD     451/22      

 

138 § ANMÄLAN OM PRIVAT SOCIALSERVICE, OY TRENDUM AB 

 

KST § 138/23.8.2022 

Äldreomsorgschefens beredning:  

En anmälan om privat socialservice från företaget Oy Trendum Ab (FO-

nummer 0852095-9) har inkommit 10.6.2022. Företaget bedriver privat lo-

kalvård, städservice och trädgårdsskötsel. Verksamheten är ej dygnet runt 

och kräver inget tillstånd från Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 

(ÅMHM). Det räcker således med en anmälan till kommunen som godkän-

ner verksamheten. Till anmälan begär kommunen in av sökanden de bilagor 

som nämns i 1 § social- och hälsovårdsministeriets förordning om privat 

socialservice (FFS 1053/2011) i tillämpliga delar samt en plan för egenkon-

troll.  

 

 På begäran från förvaltningen har Oy Trendum Ab kompletterat anmälan 

med intyg över betalda skatter och intyg över verksamhetsförsäkring 

22.6.2022. Anmälan samt samtliga bilagor, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 138 

 

Efter att kommunen godkänt anmälan om privat socialservice och infört fö-

retaget i registret över godkända privata producenter kan sedan kunderna 

anlita företaget. Villkoret är att en vård- och serviceplan uppgörs samt att 

ett skriftligt avtal upprättas mellan kund och företag. Inget beslut från 

kommunen om service behövs. Kunden har sedan rätt att få service från fö-

retaget momsfritt. Skattemyndigheten har att utöva tillsyn över de godkända 

socialserviceproducenterna som finns i kommunen. 

 

Beslut om godkännande av anmälan om privat socialservice delges ÅMHM 

för kännedom. 

 

Äldreomsorgschefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anmälan om privat socialservice 

från Oy Trendum Ab (FO-nummer 0852095-9) då verksamheten uppfyller 

förutsättningarna enligt lag om privat socialservice (FFS 922/2011) samt 

enligt landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat 

socialservice (ÅFS 2012:36). Verksamheten bedrivs inte dygnet runt och 

behöver därmed inget tillstånd i övrigt. Oy Trendum Ab införs i kommu-

nens register över godkända privata socialserviceproducenter i kommunen. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anmälan om privat socialservice 

från Oy Trendum Ab (FO-nummer 0852095-9) då verksamheten uppfyller 

förutsättningarna enligt lag om privat socialservice (FFS 922/2011) samt 

enligt landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat 

socialservice (ÅFS 2012:36). Verksamheten bedrivs inte dygnet runt och 
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behöver därmed inget tillstånd i övrigt. Oy Trendum Ab införs i kommu-

nens register över godkända privata socialserviceproducenter i kommunen. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     239/22      

 

139 § UTLÅTANDE ÖVER UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORD-

NING OM STATSUNDERSTÖD FÖR VISSA KOSTNADER SOM 

DEN OFFENTLIGA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN ORSAKAS 

2022 PÅ GRUND AV COVID-19-PANDEMIN 

KST §139/23.8.2022: 

Social- och hälsovårdsministeriet har inkommit med begäran om utlåtande 

över utkast till statsrådets förordning om statsunderstöd för vissa kostnader 

som den offentliga social- och hälsovården orsakas 2022 på grund av covid-

19-pandemin. Sista dag för svar är 2.9.2022. Begäran om utlåtande samt ut-

kastet till förordning har delgivits till styrelseledamöterna på kommunens 

intranät 17.8.2022, enligt bilaga: 

               ./.                         Bilaga A – KST § 139 
 

Enligt utkastet till förordning gäller det stöd för kostnader som uppkommit 

för covid-testning, vaccination mot covid-19, sjukhusvård med anledning 

av covid-19 eller andra direkta kostnader. Enligt förordningens 8 § skall 

stödet för andra direkta kostnader verkställas så att varje kommun får en er-

sättning baserad på kommunens invånarantal. Tyvärr stadgas det särskilt i 3 

§ att gällande landskapet Åland gäller att hela stödet ges till Landskapsrege-

ringen och inte kommunerna. 
 

Anledningen till att stödet skall gå till Landskapsregeringen grundar sig på 

det faktum att kommunerna inte ansvarar för sjukvården på Åland. Dock 

missar man då det faktum att de åländska kommunerna har ansvar för 

äldreomsorg och (genom KST) socialtjänst. I motiveringspromemorian står 

gällande 8 § att:  
 

Utöver de understödsposter som baserar sig på de funktionsspecifika er-

sättningarna per enhet beviljas understöd också för social- och hälsovår-

dens andra direkta covid-19-kostnader. Understödsposten för andra direkta 

kostnader är avsedd att täcka en del av de merkostnader som orsakas i syn-

nerhet av försättande i karantän och isolering, den ökade användningen av 

skyddsutrustning och anpassningen av verksamheten så att den motsvarar 

de höjda hälsosäkerhetskraven. […] Vid fastställande av taxan beaktas i 

synnerhet de merkostnader som orsakas av användningen av skyddsutrust-

ning och försättandet i karantän och isolering. 
 

Det står alltså uttryckligen att det gäller även socialvård, och de typer av 

kostnader som anges har tveklöst uppkommit i de åländska kommunerna 

och kommunalförbunden. 
 

I ljuset av de ”andra direkta kostnader” som ovedersägligen uppstått inom 

kommunernas sociala verksamheter på grund av pandemin är det nödvän-

digt att förordningen justeras så att de åländska kommunerna ersätts för 

dessa. Att inte göra det vore att diskriminera åländska kommuner och där-

med i förlängningen finska medborgare bosatta på Åland. 
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Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar avge innehållet i beredningen ovan som sitt utlå-

tande över utkastet. Kommundirektören befullmäktigas att genom den digi-

tala utlåtandetjänsten lausuntopalvelu.fi avge utlåtande enligt ovan. 
 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     241/22      

 

140 § UTLÅTANDE ÖVER UTKAST TILL LANDSKAPSLAG OM KLI-

ENTAVGIFTER INOM SOCIALVÅRDEN 

KST §140/23.8.2022: 

Landskapsregeringen har 10.8.2022 inkommit med begäran om utlåtande 

över utkast till ny lagstiftning om klientavgifter inom socialvården. Sista 

dag för svar är 31.8.2022 vilket ger en anmärkningsvärt kort svarstid. Dess-

utom framgår av begäran att någon remiss över själva lagförslaget inte 

kommer att ske, utan endast denna begäran om synpunkter före det att lag-

beredningen har utformat ett lagförslag. 

 

Begäran om utlåtande, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 140 

 

Inledningsvis kan konstateras att förfarandet med så här kort svarstid inte är 

förenligt med god förvaltning. Att meddela att någon remiss inte hinns med 

är inte heller god förvaltning. Det handlar dessutom om en ganska omfat-

tande lagstiftning med potentiellt stor påverkan på klienter och kommuner. 

Det är av största vikt att den här lagstiftningen korrekt återspeglar den poli-

tiska viljan och tekniskt utformas så den blir enkel att tillämpa för kommu-

ner och transparent för klienterna.  

 

Begäran har den 11.8.2022 skickats elektroniskt till kommunens äldreråd. 

Något möte är inte inplanerat för rådet men medlemmarna har uppmanats 

komma med eventuella synpunkter elektroniskt. Eventuella synpunkter från 

äldrerådet kommer att komplettera beredningen efter det att denna bered-

ning gått ut tillsammans med kallelsen.  

 

Givet den korta svarstiden ger kommunen endast utlåtande med några korta 

iakttagelser nedan. Kommunen anser att en ordentlig remiss måste göras då 

ett slutgiltigt lagförslag finns. 

 

Förslaget innebär en sänkning av avgiftstaket från 692 euro till 300 euro. 

Detta bedöms i det här skedet få en marginell påverkan på kommunernas 

ekonomi. Dock saknas i lagstiftningen reglering av avgift för boendeservice 

(ink. boendeservice med heldygnsomsorg, i dagligt tal kallat ”ESB”). Ur 

redogörelsen från landskapsregeringen framgår att man avser att i framtiden 

införa bestämmelser om dessa avgifter. Då måste man ta ställning till hur 

det ska påverkas av avgiftstaket. För övrigt borde man redan nu föra in re-

gleringar kring boendeservice. Det försätter klienter i olika kommuner i 

ojämlik ställning eftersom den enda regleringen är den generella regeln att 

kommunen högst får ta i avgift vad det kostar att producera en tjänst. 

 

I Finland finns lagstiftning för klientavgifter för sjukvård och socialvård. 

Med den av landskapsregeringen föreslagna lagstiftningen kommer Åland 

att ha en situation där klientavgiftslagen reglerar kommunernas sociala av-

gifter och avgiftstak medan landskapslag om grunderna för avgifter till 
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ÅHS (ÅFS 2007:23) reglerar avgifter för sjukvård. Här bör vikt fästas vid 

att lagarna är koordinerade.  

 

Slutligen är skrivningarna om ändringssökande otydliga. Det måste framgå 

ur lagen tydligt att det handlar om förvaltningsbesvär (endast part har rätt 

att söka ändring) och vilka tidsfrister som gäller.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar sända beredningen ovan som utlåtande till 

Ålands landskapsregering. Utlåtandet kompletteras med eventuella syn-

punkter som inkommer från äldrerådets ledamöter. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 
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141 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

Sammanträdet avslutas kl. 17.40.  

 

Besvärsanvisning, enligt bilaga: 

                  ./.                      Bilaga 1. 

_______________ 

 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 28  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 23.8.2022 kl. 16:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

 

 

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 

 

Vad förbudet grundar sig på 

 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § 

kommunallagen (ÅFS 1997:73) rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras 

över beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet: 130, 131, 133, 135, 139, 140, 141 

 

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

110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet: 129, 134, 136, 137, 138 

 

Enligt 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: 129, 134, 136, 137, 138 

 

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 eller tre dagar efter att ett e-postmeddelande 

med beslutet skickades, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av be-

slutet den sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommu-

nens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla.  

 

Rättelseyrkandets innehåll 
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Rättelseyrkandet ska innehålla ändringsyrkande (hur man vill att beslutet ska ändras) och vad det 

grundar sig på (varför beslutet ska ändras). Yrkandet ska undertecknas av den som framställer 

det. 

 

         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 

 

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: 132 

 

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 

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.  

 

mailto:aland.fd@om.fi
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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). 

  

 

 

 

 


