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KALLELSESIDA
Utfärdad .09.2018

Sammanträdestid; 17.09.2018; kl.19.00 Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva
§ 103. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
§ 104. PROTOKOLLJUSTERARE.
§ 105. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGS –
LISTAN.
§ 106. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL.
§ 107. TAXOR INOM BARNOMSORGEN/SOCIALNÄMNDEN.
§ 108. KOCKENS ARBETSTID PÅ SOLKULLA/SOCIALNÄMNDEN.
§ 109. INTRESSEANMÄLAN FÖR KÖP AV LÄRARBOSTAD 1 & 2 I BRÄNDÖ BY/MS.
§ 110. INFÖRSKAFFANDE AV SERVER.
§ 111. SERVICEAVTAL MED MARIEHAMNS PERSONDATORER.
§ 112. RÖJNING AV KVARVARANDE, OSÅLDA, TOMTER PÅ BELLARSHAMNS
BOSTADSOMRÅDE.

§ 113. INFÖRSKAFFANDE AV HJÄRTSTARTARE/VÄRMESKÅPEN.
§ 114. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.

Protokollet framläggs till påseende 24.09.2018 kl.17.00 på kommunkansliet i Åva
Ordförande Tommy Öström

enligt uppdrag John Wrede, kom.dir.

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Åva(kommunkansliet)
under tiden 13 – 17.09.2018
Intygar John Wrede, kom.dir.
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Tommy Öström, ordf.
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Protokollet framlagt till påseende
Kommunkansliet i Åva,
Intygar

.2018

Utdragets riktighet intygar
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103. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
Kommunstyrelsen 17.09.2018:
Ordförande konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande
ledamöter beslutfört.
104. PROTOKOLLJUSTERARE.
Kommunstyrelsen 17.09.2018:
Till protokolljusterare valdes Hans-Olof Gustavsson och Mari Sjöman.
105. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.
Kommunstyrelsen 17.09.2018:
Punkten ger möjlighet att ändra på innehållet i föredragningslistan(kallelsesidan) ex. i vilken
ordningsföljd ärendena skall behandlas (enkel majoritet). Även extra ärenden bör tas upp i
samband med denna punkt (enkel majoritet).
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Enligt förslag.

--------------106. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL.
Kommunstyrelsen 17.09.2018:
Genomgång av följande protokoll och PM m.m.:
- Socialnämnden 05.09.2018 (obs! vägkosten till OASEN:s diskussionsmöte).
----------------------------------------------------------------------------------------------
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107. TAXOR INOM BARNOMSORGEN/SOCIALNÄMNDEN.
Socialnämnden 07.09.2018:
Taxorna inom barnomsorg har senast justerats inför budgetåret 2012. ÅFS 56/2017 har
medfört vissa förändringar i sättet att beräkna taxor vad avser skyddad inkomst samt ger
möjlighet för kommunen att som heltidsavgift uppbära högst 240 € per månad.
Om kommunen justerar maxavgiften till 240 € per månad (+10 €/mån) så blir nettoeffekten
troligtvis minimal eftersom lagstiftningen kräver att de skyddade beloppen höjs.
Kommunen erbjuder redan efterskänkning av avgift under skolans sommarlov för föräldrar
som anmäler att deras barn inte kommer att nyttja dagvården för minst fyra kalenderveckor i
sträck. Förslagsvis kunde detta förfarande även tillämpas på jullov samt sportlov. Detta
skulle minska på avgiftsintäkterna men stimulera till mindre utnyttjande av dagvårdsplats
och minska personalbehov under lovperioder då närvaro ändå är mindre.
Föreslås uppjusteringar av avgift för sommardagvård för utsocknes till 20 €/dag (+ 3 €) samt
av avgift för tillfällig dagvård 15 €/dag (+1 €).
Ytterligare föreslås att dagvårdsavgift tillämpas fr.o.m. första inskolningsdag.
Avgifter för parkverksamhet föreslås vara oförändrade.
Kommunfullmäktige fastställer taxorna.
Förslag:
Att nämnden omfattar förslag till reviderad dagvårdstaxa enligt bilaga. Att nämnden föreslår
att taxan skulle träda ikraft 1.1.2019.
Ärendet förs till kommunstyrelsen.
Beslut:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 17.09.2018:
Genomgång av socialnämndens förslag i ärendet.
FÖRSLAG:
Förslag att socialnämndens förslag i ärendet omfattas.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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108. KOCKENS ARBETSTID PÅ SOLKULLA/SOCIALNÄMNDEN.
Socialnämnden 05.09.2018:
Kocken på Solkulla Mikaela Berg har inkommit med skrivelse om att arbetstiden skulle
höjas till heltid (38h45m) från nuvarande 32h/v.
En uppföljning av utförda arbetstimmar under perioden 1.3-31.7.2018 visar att kockens
veckoarbetstid i praktiken varit 35h23min/v i snitt. Uträkningen baserad på de dagar hen de
facto arbetat. Ytterligare har det framkommit att kocken inte tar sin lagstadgade matpaus.
Enligt kommunens beslut har Solkullas kock rätt att äta en hastig måltid på arbetstid såsom
de övriga vårdanställda.
En kortanalys av försäljningen av måltider ger vid handen att volymen ökat. I maj 2016
såldes måltider till klienter för 2287 € och antalet klienter vid lunch var ca 9 och hemskicken
var 15st i månaden medan motsvarande siffra två år senare var 4348 €, 13st och 73st.
Personalmåltiderna har minskat kraftigt under de senaste åren. De flesta äter medhavd lunch.
Kocken tillreder samtliga Kocken ansvarar för inköp av livsmedel för samtliga måltider
(frukost, huvudmål/lunch, kaffe, lättare middag/gröt, kvällsbit. Kocken tillreder luncherna
och middagarna för samtliga dagar i veckan. Nuvarande kocken har till skillnad från tidigare
börjat tillreda middagarna.
En utökning av kock lönen med 4h40min/v innebär en kostnadsökning om ca 4114
€/årsnivå. I praktiken har lejonparten av denna kostnadsökning/månad redan upparbetats
sedan mars 2018 p.g.a. mertidstimmar.
Berg anser att en utökning till heltid 38,75h/v är befogad då mera arbetstid i så fall kunde
avsättas på egenkontroll samt tillverkning av mat från grunden, t.ex. bakning.
Förslag:
Att nämnden utökar arbetstiden till 36h40min/vecka - där 35h25min/v utgör det
konstaterade behovet av arbetstid och 1h15min utgör arbetstid då kocken kan inta sin lunch.
Arbetsledningen bör se till att kocken utnyttjar sin matpaus. Inför långhelger kan kocken
tillfälligt utöka sin arbetstid för att svara mot extra behov av arbetsinsatser.
Att nämnden för ärendet till styrelsen för att få lov till verkställighet. Utökningen verkställs
fr.o.m. 1.10.2018 under förutsättning att styrelsen omfattar förslaget.
Att nämnden beaktar tilläggskostnaderna inför eventuella äskanden för tilläggsbudget
II/2018
Beslut:
Enligt förslag med tillägget att en utökning till heltid kan utredas inför budget 2019 dock så
att eventuella tilläggsuppgifter specificeras.
---------------------------------------------------Kommunstyrelsen 17.09.2018:
Genomgång av socialnämndens förslag i ärendet med motiveringen att kocken redan idag de facto
jobbar mer än den nuvarande arbetstiden (arbetsmängden ökat m.m. utan tillägg vad gäller arbetstiden) och att uppföljning av arbetstiden gjorts (konstaterats alltså behov av utökad arbetstid).
FÖRSLAG:
Förslag att socialnämndens förslag i ärendet omfattas.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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109. INTRESSEANMÄLAN FÖR KÖP AV LÄRARBOSTAD 1 & 2 I BRÄNDÖ BY/MS.
Kommunstyrelsen 17.09.2018:
Mikko Snellman från Brändö by (hyresgäst i rubriken nämnda bostad nr 2) lämnat in bifogade
intresseanmälan för köp av bostäderna 1 och 2 i Brändö bostäder (även kallade Lärarbostäderna) samt
arrende av markområdet ”under” byggnaden. Gäller alltså radhuset med 2 lägenheter som kommunen i
första hand diskuterat framtiden för (se närmare Kst. 24.01.2018/§ 8) d.v.s. en rivning om nya
bostäder byggs (vilket Kfge fattat beslut om , se Kfge 20.06.2018/§ 29 och Kst. 22.08.2018/ § 92).
FÖRSLAG:
Mikko Snellmans intresseanmälan noteras men avslås. Konstateras att byggnaden (bostäderna 1 och 2)
inte har bjudits ut till salu. Framtiden visar om en försäljning kan bli aktuell. Kommunen hänvisar
tillsvidare till beslutet om rivning (se Kfge 21.12.2017) .
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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110. INFÖRSKAFFANDE AV SERVER M.M.
Kommunstyrelsen 17.09.2018:
I samband med att kansliet begärt in offert för kommunens datorer och servrar inkl. licenser, program
etc. (senaste större införskaffning gjordes hösten 2013 och datorerna och servrarna börjar m.a.o. vara i
slutet av sin livscykel) inför budget 2019 så framkom ”kampanj”erbjudande för servern (som ersättare
för befintliga 3 d.v.s. framöver har kommunen bara en fysisk server med två virtuella servrar) som går
ut 30.09.2018 (övrigas pris ”normal” rabatterade) . Erbjudandet gäller LENOVO DCG ThinkSystem
ST550 Intel Xeon Silver 4110 för priset 4.031,45 exkl. moms (4.999,- inkl. moms) jfr. normalpris
6.183,87 exkl. moms (7.668,- inkl. moms). Servern behöver en licens och förslaget från Mariehamns
persondatorer är Microsoft Windows Server 2016 STD CORE – 16 för priset 995,97 exkl. moms
(1.235,- inkl. moms).
I sammanhanget kan påpekas att offert endast begärts av Mariehamns persondatorer som kommunen
anlitat i ca 30 år och överlag varit nöjd med såväl beträffande datorer som servrar men framförallt med
den viktiga supporten.
Medel för införskaffande av server och licens saknas i RO CENTRALKANSLIETS budget 2018.
FÖRSLAG:
Ovan nämnda server införskaffas för kampanjpriset 4.031,45 exkl. moms samt licens om 995,97 €
exkl. moms från Mariehamns persondatorer. Anslag totalt 5 027 € äskas i tilläggsbudget II /2018. Som
motivering, speciellt till att verkställigheten sker förrän anslaget har beviljats av Kfge (se datumet när
erbjudandet går ut), anförs att servern oberoende måste bytas (alltså denna som ersätter 3 nuvarande)
inom en mycket snar framtid och att kommunen sparar dryga 30% d.v.s. över 2000 € jfr. ordinarie pris
vid köp av servern nu i stället för våren 2019 med medel i budgeten för år 2019.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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111. SERVICEAVTAL MED MARIEHAMNS PERSONDATORER.
Kommunstyrelsen 17.09.2018:
Mariehamns persondatorer önskar ingå bifogade förslag till serviceavtal. Avtalet i sig innebär inga större
ändringar i det samarbete som kommunen haft med Mariehamns persondatorer i cirka 30 år.
FÖRSLAG:
Bifogade förslag till avtal omfattas att gälla fr.o.m. 01.10.2018.
KD undertecknar avtalet för kommunens del.
BESLUT:

Enligt förslag.
-----------------
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112. RÖJNING AV KVARVARANDE, OSÅLDA, TOMTER PÅ BELLARSHAMNS
BOSTADSOMRÅDE.

Kommunstyrelsen 17.09.2018:
Kommunen har per dags datum sålt 8 av tomterna på Bellarshamnas bostadsområde (d.v.s. kvarter 4 tomterna
2,3 och 4...kvarter 7 tomterna 1,2 och 4 samt kvarter 9 tomterna 1 och 2).
De kvarvarande tomterna är alltså till försäljning. En av de kvarvarande bostadstomterna kommer att bebyggas
med kommunens hyreshus (se bl.a. Kfge 20.06.2018 samt Kst. 22.08.2018).
Byggnadstekniskanämnden ansvarar för bostadsområdet vad gäller infrastruktur men även tomternas ”skick”.
Idag kan konstateras att tomterna är rätt vildvuxna vilket torde göra dem mindre intressant för presumtiva
köpare. För något år sedan gjordes en mindre, idag knappt synbar, röjning av träd och sly på området.
Försäljningen av tomterna handhas av KD.
FÖRSLAG:
För att de kvarvarande osålda tomterna skall göras attraktivare bör tomterna röjas.
Byggnadstekniskanämnden ges i uppdrag att senast inom mars 2019 röja de kvarvarande osålda tomterna (med
undantag av tomt 1 i kvarter 1, senare den av tomterna som kommunen kommer att bebygga med radhus
motsvarande d.v.s. någon av tomterna i kvarter 2 eller 6). Röjningen bör göras omsorgsfullt så att framförallt sly
och besvärande (med tanke på inspektion på plats) undervegetation avlägsnas. Träd m.m. bevaras i urval
(nämnden torde kunna avgöra nivån på röjningen så att tomterna framstår i attraktiv dager). Nämnden tar fram
en plan och äskar medel för ändamålet antingen i tilläggsbudget II / 2018 eller i budgeten för 2019.
BESLUT:

Enligt förslag.
-----------------
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113. INFÖRSKAFFANDE AV HJÄRTSTARTARE/VÄRMESKÅPEN.
Kommunstyrelsen 22.08.2018:
Kfge godkänt 20.06.2018 äskat anslag om 8000 € för införskaffande av hjärtstartare m.m.
Gun Lindman inkommit med bifogade offerter för införskaffande m.m. samt underhåll m.m. på
årsbasis (bygger på offertförfrågan av KD).
FÖRSLAG:
Bifogade förslag till offerter godkänns med följande preciseringar:
Offert 1: omfattas d.v.s. 3 st hjärtstartare m.m. samt 3 st värmeskåp för placering i byarna Korsö,
Torsholma och Åva. Totalt: 5 370 € + 1590 € = 6 960 €.
Offert 2 omfattas vad gäller uppsättning m.m. d.v.s. 2200 €
Totalt m.a.o. 9 160 €. Finansieras inom ramen för befintligt anslag (8000 €) med komplettering av
anslag (1160 €) från centralkansliets resultatområde (finns utrymme).
Baggholma och Björnholma byar i mån av behov, möjlighet i budgeten för 2019.
Offert 2: vad gäller kurser (á 500 € per hjärtstartare, by) sökes medfinansiärer (Folkhälsan, Röda
korset m.fl.) och förverkligas så fort hjärtstartarna är monterade. Uppdraget ges till KD för 3 kurser
(nämnda byar, nya hjärtstartare) förutsatt att minst 50% extern medfinansiering d.v.s. en total kostnad
om max. 750 € (bör finnas utrymme i centralkansliets budget). Om nettoanslaget räcker till så flera
kurser.
Offert 2 vad gäller årlig (1 200 € per år) service av samtliga hjärtstartare i kommunen som är
tillgängliga för allmänheten äskas anslag (i centralkansliets resultatområde) i samband med budgeten
för 2019 och i ekonomiplanen för 2020-2021.
Verkställs av KD som kommunens kontaktperson (inkluderar även avtal med ”vägg”ägarna för
placering av hjärtstartarna med värmeskåp m.m.).
BESLUT.
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 17.09.2018:
Konstaterats att för värmeskåpen behövs elanslutning och beräknats grovt att elkostnaden för varje
skåp uppgår till ca 60 € per år. Kommunen borde m.a.o. också stå för den el som behövs för
värmeskåpen (inga övriga kostnader för värmeskåpen när det gäller ”väggägarna”.
KD har tagit fram bifogade förslag till avtal för värmeskåpen (åren 2018 – 2022). Samtliga
”väggägare” har per e-post godkänt förslagen till avtal och engångs ersättningen.
FÖRSLAG:
Kommunen erlägger 350 € i engångsersättning till de ”väggägare” som ställer sin vägg till disposition
för kommunens hjärtstartare med värmeskåp och undertecknar bifogade förslag till avtal.
Engångersättningen erläggs inom november 2018 (äskas medel i centralkansliets tilläggsbudget II
totalt 1050 €).
Verkställigheten i övrigt enligt Kst:s beslut 22.08.2018.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

11

BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

17.09.2018

114. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.

Kommunstyrelsen 17.09.2018:
KD redogjorde för följande ärenden som tecknades till kännedom:
- rapport från kommunstrukturutredningen …mötet i Sottunga 06.09 och följande i Föglö 30.11.2018.
- PM från strategiseminarium för ledningsgruppen (AVEL) och presidierna måndagen 10.09.2018.
- Kort om Hållbarhetsarbetsgruppens workshop (framtagande av plan etc.) m.m. samt hur projekt
Kommunikatören (digitala innehållsproducenten) fortsätter.
- ÅLR , trafikavdelningen kallat till diskussionsmöte (ingen uppgift om vad som skall diskuteras)
19.9.2018. kl.11.30. Från kommunen deltar åtminstone trafikarbetsgruppens ordf. Leif Eriksson.
- ref. till avtalet med ÅDA ”köp av dataskyddsombud” se Kst. 04.04.2018 så kommer ÅDAs
dataskyddsombud att träffa kommunens tjänstemän 18.09.2018 för rådgivning m.m.
- offertförfrågan för företagshälsovården (se Kst. 22.8.2018, § 98) skickad veckan 36 till följande
företags- hälsovårdsproducenter; i landskapet, Åland: Cityläkarna (vår nuvarande
producent),Medimar, ÅHS (meddelat att organisationen inte kan åta sig uppdraget) och på fastlandet,
i Åbo regionen; Terveystalo , Turun työterveystalo och Täsmä työterveys.
- Sysslomanen för Norröjsvägen i Lappoby, ansökt om underhållsbidrag för Norröjsvägen för år 2018.
Ärendet kommer i första hand att behandlas av Byggnadstekniskanämnden.
- Arbetsvälbefinnandet (se Kst. 16.05.2018/ § 68) ..enkäten till 36 anställda och tidtabell framöver.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING OCH INLÄMNANDE AV BESVÄR
Kommunstyrelsen 17.09.2018. §§ 103 – 114.
Förbud att söka rättelse och besvärsförbud jämte grunder
Då beslutet endast gäller beredning och verkställighet får med stöd av 112 §
kommunallagen rättelseyrkande eller besvär inte framföras över följande paragrafer:
§§ 107.
Annan grund för besvärsförbud, vilken:
gäller §§
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
(i allmänhet de tre första §§)
§§ 103-106, 114.
Rättelseyrkande
Envar part och kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt
rättelseyrkande beträffande följande paragrafer. Besvär kan ej sökas för dessa
paragrafer:
§§ 108-113.
Rättelseyrkandet skall framställas inom 14 dagar från den dagen protokollet framlagts till
offentligt påseende.
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.
Rättelseyrkande framställs hos den myndighet som fattat beslutet, dvs.
Kommunstyrelsen i Brändö
kommunkansliet
AX-22940 Åva
På eget ansvar kan man sända rättelseyrkandet per post eller med bud. Handlingarna för
rättelseyrkande bör inlämnas till posten i så god tid, att de hinner fram under
fataljetidens sista dag före utgången av ämbetsverkets öppethållningstid.
Framställan om rättelseyrkande skall innehålla
- rättelseyrkandens namn, yrke, boningsort och postadress
- det beslut i vilken rättelse yrkas
- till vilka delar rättelse yrkas och vilka ändringar som påyrkas
- motiveringar till yrkandet
Framställan om rättelseyrkande skall egenhändigt undertecknas av den som yrkar på
rättelse eller annan person som befullmäktigats härtill.
Till skriften skall bifogas beslutet i vilket rättelse sökes, i original eller som en officiellt
bestyrkt kopia.
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KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut
med anledning av rättelserykanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den
som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som
är part eller av en kommunmedlem.
Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3) beslutet annars strider mot lag.
4) hör kategorin ärenden typ planläggning som ref. till lag det bara kan sökas ändring
genom bevär.
§§ Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN
Paragrafer:
Enligt lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) införs fr.o.m. 01.01.2016 en rättegångsavgift om 250
€ (gäller även besvär som avisas eller återtas). Huvuddelen av social- och sjukvårdsärenden förblir
avgiftsfria. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.
Besvär skall anföras inom trettio (30) dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En
part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte
något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet
har lagts fram offentligt. Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet
Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala
anslagstavlan.
Besvär skall anföras skriftligen. I besvärsskriften, som skall riktas till
besvärsmyndigheten, skall anges 1) det beslut i vilket ändring söks, 2) till vilka delar
ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt 3) de grunder på vilka
ändring yrkas
Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller det befullmäktigade ombudet skall
underteckna besvärsskriften samt uppge namn, hemkommun och postadress.
Enligt 25 § i Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/96) skall till besvärsskriften fogas:
1. det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär,
2. intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när
besvärstiden har börjat, samt
3. de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om
dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
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Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas besvärsmyndigheten:
Ålands förvaltningsdomstol
Torggatan 16
PB 31
22101 Mariehamn.

Obs! Enligt lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) införs fr.o.m. 01.01.2016 en
rättegångsavgift om 250 € (gäller även besvär som avisas eller återtas). Huvuddelen av
social- och sjukvårdsärenden förblir avgiftsfria. Avgift tas inte ut om ändringssökanden
har framgång i ärendet.

FÖRVALTNINGSBESVÄR
Förvaltningsbesvär kan anföras endast av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet
omedelbart gäller. Förvaltningsbesvär kan inlämnas på laglighets- och
ändamålsenlighetsgrunder. Förvaltningsbesvär anlitas som regel i ärenden där
myndighetens beslut baserar sig på speciallagstiftning.
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22101 MARIEHAMN
Paragrafer:
§§
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och
räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.
Besvärsskrift
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat
skriften.
Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke,
boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt
bestyrkt
kopia.
Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på
avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de
kommer fram innan besvärstiden går ut.
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Avgift för besvär till domstol.
Obs! Enligt lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) införs fr.o.m. 01.01.2016 en
rättegångsavgift om 250 € (gäller även besvär som avisas eller återtas). Huvuddelen av
social- och sjukvårdsärenden förblir avgiftsfria. Avgift tas inte ut om ändringssökanden
har framgång i ärendet.
-------------------------------------
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