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§ 6. KONSTATERANDE AV FÖRLORAD VALBARHET TILL BYGGNADSTEKNISKANÄMNDEN OCH VAL AV NYA MEDLEM FÖR MANDATPERIODEN 2016-2020.
§ 7. FÖRSLAG TILL REPRESENTANTER OCH ERSÄTTARE TILL ÅLANDS
SKÄRGÅRDSNÄMND 1.1.2018 – 31.12.2019/ÅLR.
§ 8. NY MÄTNING AV BRÄNDÖ HYRESBOSTÄDER HUS 1 SAMT VIDARE ÅTGÄRDER
/BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN.
§ 9. FÖRSLAG TILL AVTAL FÖR AVLOPPSANSLUTNINGAR/BÝGGNADSTEKNISKA
NÄMNDEN.
§ 10. FRAMTIDA INVESTERINGAR.
§ 11. LAPPO SKOLBYGGNAD MED TOMT/ANBUD.
§ 12. GEMENSAM SKOLFÖRVALTNING I SKÄRGÅRDEN/FÖRSLAG/KUMLINGE
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§ 13. UPPLÄSNING AV HEMSIDAN.
§ 14. FLAGGNINGS- OCH VIMPELPOLICY FÖR BRÄNDÖ KOMMUN.
§ 15. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
Protokollet framläggs till påseende 01.2018 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 2018
Intygar John Wrede, kom.dir.
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Protokollssida
Sammanträdestid; 24.01.2018, kl.19.05 – 20.40.
Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva
Ärenden; §§ 1 - 15.
Ordinarie:
Tommy Öström, ordf.
Marja Tuomola,1 viceordf.
Jörgen Gustafsson, 2 viceordf.
Mari Sjöman
Mathilda Öström

Personlig ersättare
Monica Englund
Mikael Eklund
Marianne Karlström
Peter Jansson
Stefan Blomqvist

Övriga:
Jonny Karlström, kfge ordf.
Thomas Sjöman, kfge viceordf.
John Wrede, KD
Susanne Öström, ekonomichef

Underskrift

Justering

Tommy Öström
Ordförande

John Wrede
protokollförare

Marianne Karlström
protokolljusterare

Mathilda Öström
protokolljusterare

Protokollet framlagt till påseende
Kommunkansliet i Åva,
Intygar

.2018

Utdragets riktighet intygar

John Wrede,
kommundirektör

datum_______namn_____________________________
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1. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
Kommunstyrelsen 24.01.2018:
Ordförande konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande
ledamöter beslutfört.
2. PROTOKOLLJUSTERARE.
Kommunstyrelsen 24.01.2018:
Till protokolljusterare valdes Marianne Karlström och Mathilda Öström.

.

3. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.
Kommunstyrelsen 24.01.2018:
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.

----------------4. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL.
Kommunstyrelsen 24.01.2018:
Genomgång av följande protokoll och PM m.m.:
- socialnämnden 19.12.2017.
- byggnadstekniskanämnden 29.11.2017.
- närings- och utvecklingsnämnden 15.01.2018.
- Hållbarhetsarbetsgruppen 15.12.2017.
------------------------------------------------

5. KOMMUNFULLMÄKTIGEBESLUTENS LAGLIGHET 14.12.2017.
Kommunstyrelsen 24.01.2018:
Genomgång av Kfges protokoll i ärendet.
FÖRSLAG:
Att samtliga beslut verkställs eftersom de kan anses vara fattade i överensstämmelse med
kommunallagen.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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6. KONSTATERANDE AV FÖRLORAD VALBARHET TILL BYGGNADSTEKNISKANÄMNDEN OCH VAL AV NYA MEDLEM FÖR MANDATPERIODEN 2016-2020.
Kommunstyrelsen 24.01.2018:
Sven Sjöblom anhåller om befrielse från samtliga kommunala uppdrag i.o.m att han flyttat från
kommunen per 22.12.2017. KD konstaterat att Sjöblom torde ha förlorat sin valbarhet ref. till § 54
Kommunallagen för landskapet Åland. Sjöblom vald till ordinarie medlem av Byggnadstekniska
nämnden för mandatperioden 2016 – 2020 av Kfge 17.02.2016.
FÖRSLAG (ordf.):
Sven Sjöblom beviljas befrielse från byggnadstekniskanämnden (se ovan ) i.o.m. förlorad valbarhet.
Kfge föreslås utse ny ordinarie ledamot till byggnadstekniskanämnden.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
------------------
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7. FÖRSLAG TILL REPRESENTANTER OCH ERSÄTTARE TILL ÅLANDS
SKÄRGÅRDSNÄMND 1.1.2018 – 31.12.2019/ÅLR.
Kommunstyrelsen 24.01.2018:
ÅLR/Näringsavdelningen/Linnea Johansson begära in skärgårdskommunernas förslag till
representanter och ersättare i Ålands skärgårdsnämnd för perioden 1.1.2018 – 31.12.2019.
Bifogas begäran inkl. reviderat reglemente för nämnden.
”Enligt det reviderade reglementet (ÅLR 17.12.2015) består Skärgårdsnämnden av dels en
förtroendevald eller annan av kommunen utsedd representant, dels en representant för näringslivet i
respektive kommun. Varje skärgårdskommun nominerar en man och en kvinna till vardera plats i
nämnden enligt gällande jämställdhetslag” (direkt ur brevet ÅLR 2015/12158).
FÖRSLAG(ordf. på mötet):
Jonny Karlström
Margaret Lundberg
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
------------------
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8. NY MÄTNING AV BRÄNDÖ HYRESBOSTÄDER HUS 1/BYGGNADSTEKNISKA
NÄMNDEN.
BTN 17.10.2017 /§ 9
Ny mätning av eventuella sättningar utförda av Aalto-Setälä Oy/ Eklund den 28.9.2017 vid Brändö
hyresbostäder hus 1.
Mätningarna avviker endast lite från mätningarna 2013 . Max. skillnad mellan olika hörn är 100 mm
(2013 85mm). Avvikelserna från 2013 kan vara mätta från olika nivåer så man kan inte säga att några
väsentliga förändringar skett.
Sättningarna skett antagligen småningom då det tidigare ”Lillängskärret” dränerats. Nu senast då ett
reningsverk installerades på gården. Vid uttorkning sjunker marken och variationen blir märkbar då
ena delen av huset ligger mot berg men inte andra delar. Grunden har inte synliga sprickor men i östra
bostaden finns sprickor på väggar och avloppet” drar dåligt”, då lutningen ändrat. Byggnadssättet
speciellt, då mellanväggarna går ner genom betongplattan (plattan gjuten senare) och utsätts
därigenom för fukt och röta, vilket också skett.
Dessutom är takkonstruktionen bristfälligt strävad enligt Aalto-Setäläs granskning 2013.
Värmeledningarna till byggnaden är reparerade i sommar/höst för ca. 6.000 €.
Förslag: Återremitteras till nästa möte med riktlinjen att byggnaden inte skall renoveras mera utan
avvecklas.
Beslut: Enligt förslag
--------------------------BTN 29.11.2017:
Förslag : De byggnadsfel från uppförandet av byggnaden 1978 gör att det inte lönar sig med någon
större renovering av fastigheten. Ev. kan någon mindre akut reparation utföras.
Vid större skador t.e.x. sättningar som påverkar vatten , värme eller avlopp utförs ej reparationer.
Rivning sker när renoveringsbehovet blir för stort.
Till kommunstyrelsen för beslut.
Beslut: Enligt förslag
-------------------------Kommunstyrelsen 24.01.2018:
Konstaterades att utöver byggnadstekniskanämndens beslut så har Kfge på sitt sammanträde
14.12.2017 i samband med behandlingen av ekonomiplanen 2018-2020 fattat följande beslut:
”Lärarbostad (lägenhet 1 och 2) rivs 2019 och ny motsvarande byggs på samma ställe, anslag 350 000
€”. KD har informerat hyresgästerna om både byggnadstekniskanämndens och Kfges beslut per e-post
21.12.2017.
FÖRSLAG:
Byggnadstekniskanämnden förslag i ärendet omfattas med hänvisning till Kfges beslut i
ekonomiplanen för år 2019.
Hyresgästen i lägenhet 2 meddelas möjlighet att få hyra den s.k. lärarbostaden i
Kommunkanslibyggnaden (tom för uthyrning fr.o.m. 01.01.2018) fr.o.m. 01.04.2018.
Hyresgästen bör senast fredagen 23 februari 2018 meddela kansliet/KD, skriftligen, om intresse att få
hyra nämnda bostad i kommunkanslibyggnaden.
Sålunda har kommunen erbjudit hyresgästen ett alternativ till boende ifall kommunen, sannolikt i
samband med budgeten för 2019 i december 2018, fattar beslut om att riva byggnaden (sannolikt då
2019). Uppsägning, om rivning blir aktuell, av hyresavtalet med hyresgästen sker i enlighet med
hyreslagen (§ 46) d.v.s. minst 6 månader i förväg. Om kommunen river och bygger ny motsvarande
Forts...
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8. NY MÄTNING AV BRÄNDÖ HYRESBOSTÄDER HUS 1/BYGGNADSTEKNISKA
NÄMNDEN forts.....
byggnad (förmodligen med två motsvarande bostäder) i stället för nämnda Lärarbostad kommer
hyresgästen att ges företräde till bostad i byggnaden. Kst. återkommer till närmare villkor d.v.s. hyra,
hyresavtal m.m. om rivning och nybygge blir aktuellt.
BESLUT:

Enligt förslag.
-----------------
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9. FÖRSLAG TILL AVTAL FÖR AVLOPPSANSLUTNINGAR/BÝGGNADS-TEKNISKA
NÄMNDEN.
BTN 29.11.2017/ § 105.
Särskilt avtal bör uppgöras för fastigheter som ansluts till kommunens avloppsnät i bl.a. Åva och
Bellarshamn då anslutningsavgiften skall vara återbetalbar.
Avtalsförslaget bifogas protokollet.
Förslag: Enligt bifogat förslag i 19 punkter.
Beslut: Enligt förslag.
-------------------------Kommunstyrelsen 24.01.2018:
Kst. övertar ärendet ref. till att beslutet om avloppstaxa m.m. godkänts av Kfge. Ref. också till
förvaltningsstadgans 81 § c) där det står att Kst. för kommunen skall ingå avtal och andra förbindelser.
Sistnämnda bör uppfattas så att Kst. omfattar hur avtalen skall vara formulerade. Obs! 18 punkter.
FÖRSLAG:
Byggnadstekniska nämndens förslag till avtal omfattas.
Vidare befullmäktigas kommuntekniker/byggnadsinspektör Bo Qvarnström underteckna nämnda avtal
framöver för kommunens del.
BESLUT:
Enligt förslag.
------------------
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10. FRAMTIDA INVESTERINGAR.
Kommunstyrelsen 01.11.2017:
Kommunen har gjort många stora och viktiga investeringar genom åren men har trots det en relativt
välfylld kassa. Det kan dock finnas orsak att se över behovet av ytterligare investeringar de närmaste
åren för att sålunda göra kommunen ännu attraktivare både för de som bor i kommunen och
presumtiva inflyttare.
FÖRSLAG:
Kst. ger sig själv i uppdrag att per 30.09.2018 se över möjligheter till vilka investeringar, i första
hand, som kan verkställas under år 2019. Förslagen till investeringar (i första hand d.v.s. inte inom
driften) bör stärka kommunen i sin helhet som boningsort m.m. Kst. bör höra, inhämta förslag, såväl
av kommunens nämnder som av invånarna (genom att kalla till möten och diskussions - tillfällen i
kommunens byar…d.v.s. Lappo, Jurmo och Vägnätet) för att få ett så mångsidigt underlag som
möjligt (inget hindrar att det finns flera förslag än vad finanserna räcker till men dock så att det finns
en prioritering samt att förslagen har motiveringar).
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 24.01.2018:
Ärendet diskuterats av Kfge i samband med budget 2018 och ekonomiplan 2018-2020 och
framkommit att Kst. bör räcka för att ta fram förslag m.m.
FÖRSLAG:
Kst. ordf. och KD ges i uppdrag att arrangera diskussionstillfällen med kommuninvånarna inom
Vägnätet, i Lappo (även för Asterholma) och Jurmo för att vaska fram förslag m.m. inom april 2018.
Om behov kan utomstående ”moderator” för max. 300 € per tillfälle kallas (samtliga kostnader påförs
Tillfälliga verksamhetsorgan).
Efter nämnda diskussionstillfällen, med KD som sekreterare, ombeds nämnderna diskutera frågan och
komma med förslag (gärna så konkreta som möjligt och även med ca ”prislapp”). Nämndernas förslag
Kst. tillhanda inom juni 2018.
Avsikten är att Kst. inom oktober 2018 skall ta ställning till vilka förslag som kan ingå i budget och
ekonomiplan de närmaste åren.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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11. LAPPO SKOLBYGGNAD MED TOMT/ANBUD.
Kommunstyrelsen 24.01.2018:
Anita Andersson, Mariehamn har via Lyyskis fastigheter inlämnat bifogade anbud för Lappo
skolbyggnad med tomt. Andersson har via Lyyskis fastigheter (Inger Lyyski) blivit informerad om
villkoren som ingår d.v.s. rörande BKFs central i byggnaden, avtalet med Lappo vatten och miljö samt
biblioteket.
Lyyskis fastigheter skriver köpebrevet (betalas av köparen).
KD varit i kontakt med nuvarande hyresgäst Jaana Kotilainen som meddelat,e-post 2018, att hon är
beredd, i enlighet med hyresavtalet, att lämna bostaden tidigast 01.03.2018 (uppsägningtiden är en
månad, hel kalendermånad, tidigast från det att köpebrevet har undertecknats av köparen av
fastigheten).
Anbudsgivaren Andersson har meddelat följande om vad hon avser att använda byggnaden för
”Verksamheten som jag tänker starta är inom odling och uppfödning men så finns de några andra
mindre idér men som är kopplade med detta. Jag är en ung, målinriktad och kämpande person som
alltid haft som mål att starta upp ett familjeföretag”.
Utöver anbudet har Andersson meddelat att hon kan hyra biblioteksutrymmena, Lappo filialbibliotek,
till kommunen för 300 €/månad fram till dess att hela fastigheten övergår i Anderssons ägo d.v.s. när
Andersson erhållit hembygdsrätt, tidigast 01.01.2021 (se e-post Inger Lyyski 17.01.2018).
Kan konstateras att utgångspriset 26.09.2016 (av Kst.) fastställdes till 59 900 €.
FÖRSLAG:
Anita Andersson anbud antas ej. Som motivering anförs att anbudet är dryga 30 % lägre än
utgångspriset och att anbudsgivaren önskar erlägga köpesumman i två rater med besittningsrätt
(inflyttning) i.o.m. erläggande av första raten (20 000 €). Ytterligare har framkommit att
anbudsgivaren inte har bekantat sig med objektet på ort och ställe. I övrigt finner Kst. anbudet
intressant (planerna för framtiden m.m.).
BESLUT:
Enligt förslag.
------------------
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12. GEMENSAM SKOLFÖRVALTNING I SKÄRGÅRDEN/FÖRSLAG/KUMLINGE
KOMMUN.
Kommunstyrelsen 24.01.2018:
Kumlinge kommun, se Kumlinge Kst. 10.11.2017/ § 101, har skickat en förfrågan till övriga
skärgårdskommuner om att vara med och utreda möjligheten att i skärgården bilda ett skoldistrikt med
en förvaltning. Frågan till kännedom på Skärgårdskommunmötet i Brändö 30.10.2017.
FÖRSLAG:
Frågan är inte aktuell för kommunen ref. till bl.a. ÅLR:s pågående kommunstrukturarbete vilket
innebär att kommunen inte är intresserad av att vara med och utreda möjligheten att bilda ett
skoldistrikt med en förvaltning.
BESLUT:
Enligt förslag.
------------------
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13. UPPLÄSNING AV HEMSIDAN.
Kommunstyrelsen 24.01.2018:
Kommunen blivit erbjuden av ReadSpeaker , Uppsala, Sverige uppläsning av Hemsidan (inklusive
bilagor som protokoll m.m.) på svenska för 500 € för år 2018 och samma summa för år 2019.
KD kontaktat Mariehamn som nyttjar samma service och säger sig vara nöjd med servicen.
Kst. fått länk för att provlyssna både på en finlandssvensk och rikssvensk röst.
FÖRSLAG:
Read Speakers erbjudande, med rikssvenska uppläsning, omfattas för åren 2018 och 2019. Servicen på
prov varefter erfarenheten utvärderas. Som motivering anförs att det är frågan om en ny service och att
bl.a. synskadade, synsvaga m.fl. kan ha nytta av att få kommunens olika dokument, info m.m.
upplästa.
BESLUT:
Enligt förslag.
------------------
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14. FLAGGNINGS- OCH VIMPELPOLICY FÖR BRÄNDÖ KOMMUN.
Kommunstyrelsen 24.01.2018:
I samband med republikens 100 årsdag 6 december 2017 framkom med allt önskvärd tydlighet att
kommunen saknar flaggningspolicy detta närmast ref. till att kommunen inte hade flaggan hissad på de
flesta av inrättningarna, enheterna vilket ledde till berättigade reaktioner från några kommuninvånare.
FÖRSLAG:
Bifogade förslag till flaggnings- och vimpelpolicy omfattas. Kst. är medveten om att de obligatoriska
flaggningsdagarna kan medföra extra kostnader för kommunen (ibland på helg, lediga dagar).
Flaggning nämnda dagar anses dock viktig och värd en eventuella extra utgift.
Policyn i kraft fr.o.m. 01.03.2018.
Verkställigheten till fastighetsansvarige d.v.s. kommunteknikern.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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15. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.

Kommunstyrelsen 24.01.2018:
KD redogjorde för följande ärenden som sålunda tecknades till kännedom:
- Kumlinge kommuns förslag till ny byggnadsordning, möjlighet för kommunen att komma med
yttrande inom utställelsetiden d.v.s. 13.12.2017 – 12.01.2018.
- rapport från Skärgårdskommunernas KD möte på Föglö 13.12.2017.
- KD:s tjänstemannabeslut för år 2017.
- informationstillfället 12.01.2018 med Siv Sandberg från Åbo Akademi kl.18.00 – ca kl.19.30.
Tillfället lockade 24 invånare. Materialet (Power Point) skickad till samtliga ledamöter i Kst. och Kfge
och deltagare i mötet.
- Sammanställning av skärgårdskommunernas administrativa personal (sammanställd av KD:rna).
Uppdraget givet av Skärgårdskommunmötet i Vårdö 01.06.2017.
- Skrivelse om landskapsandelar för skolskjutsarna sammanställd av KD Niklas Eriksson, Föglö på
uppdrag av Skärgårdskommunmötet i Brändö 30.10.2017.
- Protokoll från mötet om gemensam räddningsmyndighet 11.01.2018 i Jomala. Ärendet diskuterats på
Skärgårdskommunmötet i Brändö 30.10.2017.
- Arbetsgruppen för förvaltningsstadgan torde vara klar med sitt arbete d.v.s. till Kst. på följande möte.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING OCH INLÄMNANDE AV BESVÄR
Kommunstyrelsen 24.01.2018. §§ 1 – 15.
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:
§§ 6-7.
Annan grund för besvärsförbud, vilken:
gäller §§
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
(i allmänhet de tre första §§)
§§ 1-4, 15.
Rättelseyrkande
Envar part och kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt
rättelseyrkande beträffande följande paragrafer. Besvär kan ej sökas för dessa
paragrafer:
§§ 5, 8-14.
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.
Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas besvärsmyndigheten:
Ålands förvaltningsdomstol
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24.01.2018
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.
Avgift för besvär till domstol.
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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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