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KALLELSESIDA
Utfärdad 22.11.2018

Sammanträdestid; 29.11.2018; kl.15.30 Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva
§ 134. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
§ 135. PROTOKOLLJUSTERARE.
§ 136. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGS –
LISTAN.
§ 137. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL.
§ 138. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTENS LAGLIGHET 08.11.2018.
§ 139. BYGGANDE AV HYRESLÄGENHETER BELLARSHAMN.
§ 140. BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021.
§ 141. ANSÖKAN OM ARBETSLEDIGT UTAN LÖN/CB.
§ 142. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.

Protokollet framläggs till påseende 07.12.2018 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 22 – 29.11.2018
Intygar John Wrede, kom.dir.
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Protokollssida
Sammanträdestid; 29.11.2018, kl.15.40 – 19.40. mötet ajournerat kl.18.05 – 18.25.
Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva
Ärenden; §§ 134 - 142.
Ordinarie:
Tommy Öström, ordf.
Marja Tuomola, viceordf.
Hans-Olof Gustavsson
Mari Sjöman
Mathilda Öström

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

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

Underskrift

Justering

Tommy Öström
Ordförande

John Wrede
protokollförare

Hans-Olof Gustavsson
protokolljusterare

Mari Sjöman
protokolljusterare

Protokollet framlagt till påseende
Kommunkansliet i Åva,
Intygar

.2018

Utdragets riktighet intygar

John Wrede,
kommundirektör

datum_______namn_____________________________
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134. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
Kommunstyrelsen 29.11.2018:
Ordförande konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande
ledamöter beslutfört.
135. PROTOKOLLJUSTERARE.
Kommunstyrelsen 29.11.2018:
Till protokolljusterare valdes Hans-Olof Gustavsson och Mari Sjöman.
136. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.
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:
----------------137. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL.
Kommunstyrelsen 29.11.2018:
Genomgång av följande protokoll och PM m.m.:
- Stomnätsdirektionen 19.11.2018.
- Socialnämnden 27.11.2018.
- Närings- och utvecklingsnämnden 30.10.2018.
---------------------------------------------------------

138. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTENS LAGLIGHET 08.11.2018.
Kommunstyrelsen 29.11.2018:
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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139. BYGGANDE AV HYRESLÄGENHETER BELLARSHAMN.
Kommunstyrelsen 16.05.2018:
Konstaterats att diskussioner förts i samband med Kfge m.m. om byggande av hyresbostäder närmast för familjer
och ref. till kommunens kassa.
FÖRSLAG:
Arbetsgrupp tillsätts av Kst. inom augusti 2018 för att ta fram förslag (ritningar m.m.) till byggande av 2-3
hyresbostäder i Bellarshamn (på någon av de tomter som är avsedda för rad-, kedjehus motsvarande). Bostäderna
bör hålla ”hyfsad” nivå/standard (ex. med beaktande av läget d.v.s. med sjöutsikt även med ex. tillräcklig terrass
etc.) och bestå av 3-4 rum och ca 70 – 100 m2 till en kostnad av max. ca 2500 € per m2 (exkl.moms.).
Bostäderna bör i mån av möjlighet, ref. till nämnda byggkostnader i första hand, vara så ”hållbara” som möjligt
d.v.s. ”låg”energihus med uppvärmning i form av sol-, jord-, berg-, vatten- eller/och luftvärme (kombination
också möjlig). Medel för byggandet max. 500 000 € (medel utgående från arbetsgruppens förslag,
kostnadsberäkning, upptas i budgeten för år 2019). Kst. godkänner förslagen till byggnad, byggnader inom
oktober 2018. Byggandet bör påbörjas senast mars 2019 så att byggnaden, byggnaderna är klara för inflyttning
senast oktober 2019. Kst. ansvarar i sista hand för verkställigheten (kan i mån av möjlighet delegeras till
arbetsgrupp i form av byggnadskommitté eller byggnadstekniskanämnden).
Som motivering framförs att det i kommunen idag finns ca 60 hyresbostäder varav då bara ett fåtal större än 1-2
rummare och att efterfrågan kan finnas för s.k. familjebostäder d.v.s. 3-4 rummare. Detta eftersom kommunen
har fattat beslut, se Kfge 11.04.2018, om att med hjälp av kommunikatör försök locka i första hand barnfamiljer
att flytta till kommunen. Ytterligare motivering är att kommunen, som då frångår principer sedan snart decennier
tillbaka att inte bygga egna hyresbostäder, kan få rimlig avkastning på den kassa kommunen för närvarande har
om ca 1,3 miljoner euro (per 31.12.2017).
Tanken är att bostäderna i första hand skall vara ”genomgångsbostäder” d.v.s. för den tid som nyinflyttade till
kommunen söker efter lämpligt permanent boende (köp av befintligt boende eller nybyggnad). Konceptet med
den successivt höjda hyran ger tid för ”provboende” i kommunen d.v.s. för att ge hyresgästen tid att fatta beslut
om att stanna i kommunen och ”investera” i permanent boende. Det är alltså inte i första hand meningen att
bostäderna skall förbli permanent boende d.v.s. längre än för 3-5 år. Bostäderna hyrs m.a.o. inte ut för längre tid
än 5 år.
Vid val av hyresgäst prioriteras barnfamiljer (en av bostäderna kan ”sparas” d.v.s. lämnas outhyrd tills hyresgäst
i form av barnfamilj hyr bostaden, def. barnfamilj; med minst ett barn under 15 år).
En av de nya bostäderna (Kst. besluter vilken, se även Kst.24.01.2018/§ 8) erbjuds hyresgästerna i bostad nr 2 i
Brändö bostäder för hyran som motsvarar år 3 och 4 utan annan än sedvanlig hyresförhöjning framöver (bör ske
ungefär 1 månad före bostäderna blir klara för inflyttning).
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------

Kommunfullmäktige 20.06.2018:
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.
Diskussion.
Förslag av ordf. Karlström att Kst:s förslag omfattas med strykning av texten ”Konceptet med den
successivt …(bör ske ungefär 1 månad före bostäderna blir klara för inflyttning)”.
BESLUT:
Kst:s beslut inkl. Karlströms ändring (strykning) omfattas.
-----------------------------------------------------------------------------Kommunstyrelsen 22.08.2018:
Konstaterades att Kfge omfattat Kst:s förslag i ärendet. Kst.ordf. och KD bekantat sig med tomterna på
Bellarshamn och anser att tomt kvarter är lämpligast för det tänkta radhuset/kopplade byggnaden (på området
och ref. till detaljplanen är tomterna 1 och 2 i kvarter 2, tomten 1 i kvarter 3 samt tomterna 1-4 i kvarter 6 tänkta
också för radhus och kopplade byggnader för bostadsändamål). Forts...
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139. BYGGANDE AV HYRESLÄGENHETER BELLARSHAMN.Forts...
FÖRSLAG:
Förslag att arbetsgrupp tillsätts för framtagande av förslag (plan, skissritning, kostnadsberäkning) till ett radhus
alt. kopplade byggnader på Bellarshamns bostadsområde i Brändö by (antingen kvarter 2, 3 eller 6) eller kvarter
som bör vara Kst. tillhand senast 30 oktober 2018.
Förslag att arbetsgruppen består av: ordf. Tommy Öström, medlemmar xx (ordf., KD vaskar fram), Olof
Holmberg samt kommuntekniker Bo Qvarnström (byggexpert) och KD John Wrede (sekreterare). Arbetsgruppen
kan nyttja extern planerare för framtagande av skisser, kostnadsberäkningar m.m. för max. 2000 €.
Arbetsgruppens kostnader påföres Tillfälliga verksamhetsorgan.
Övrig ”färdkost” för arbetsgruppen:
- radhus- alt. kopplade bostäder.
- två bostäder varav en med tre rum (två sovrum) + kök (ca 70 – 80 m2) m.m. och en med fyra rum (tre sovrum)
+ kök m.m. (ca 80 – 100 m2).
- EP-klass A. Huvuduppvärmning jord/sjövärme och/eller luftvärme/solvärme (nyttjande av icke fossil energi,
även vad gäller elanslutningen ex. Allwind).
- terrass/er.
- gärna minst 2 olika alternativ (olika ”stilar”, ”lösningar”). Gärna med alternativa, personliga lösningar m.m.
- funktionsanpassade.
- delat biltak/garage , bastu och eventuellt verkstad, gäststuga m.m.
- kvalitetsnivå ”hyfsad” d.v.s. något bättre vad gäller material och lösningar än i ordinarie hyreslägenheter
byggda i kommunen de senaste 10-20 åren. Får alltså synas i m2 priset, kostnaden (som i sin tur avspeglar sig i
hyran).
- huvudutsikt mot ”sjön”.
- i övrigt vad gäller bestämmelserna för detaljplanen för bostadsområdet.
- preliminärt kostnadstak 500 000 € (ingen ersättning för tomten som kommunen äger).
BESLUT:

Enligt förslag.
-------------------

Kommunstyrelsen 29.11.2018:
Arbetsgruppen för ”grov”planeringen sammanträtt en gång och låtit ta fram bifogade förslag (ritning
alt. 1.) till hyresbostäder på tomt 1 och 2 i kvarter 6 i Bellarshamn. Eftersom det visat sig svårt att få
byggnaden för lägenheterna (i form av kedjehus) att rymmas på samma tomt så föreslås att
byggnaderna byggs enligt bifogade plan så att båda tomterna nyttjas. På tomterna finns alltså utrymme
för ytterligare byggnader (ref. till planen max. 600 m2 per tomt).
Arbetsgruppen anlitat Micko Koskinen-Pahlman för framtagande av förslaget samt för beräkning av
ungefärligt kostnad för lägenheterna. På mötet presenterades ny ritning utan utbyggt hörn (bifogas
ritning alt.2).
FÖRSLAG:
Av förslagen föreslås att kommunen bygger enligt förslag alt. ritning 1(d.v.s. med utbyggt hörn,
takmaterialet lämnas öppet).
Kostnadsberäkningen om 500.000 € som förslag till anslag i budgeten för 2019.
Vidare; om anslaget omfattas av Kfge tillsätter Kst. på första mötet i januari en byggnadsarbetsgrupp
för förverkligandet med uppdrag att ta fram ritningar m.m. (utgående från ovan nämnda förslag A) för
att bjuda ut i form av totalentreprenad (om möjligt).
Byggnadstekniskanämnden ges i uppdrag att (inom budgeterade anslag) välja entreprenör samt
förverkliga byggandet. Byggnadstekniska nämnden utser arbetsgrupp för bygget, entreprenaden.
Samtliga arbetsgruppers arvoden mm. påförs RO Tillfälliga verksamhetsorgan. Verkställighet så snart
som möjligt och byggandet klart om möjligt för inflyttning m.m. inom år 2019.
BESLUT: Enligt förslag.

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

6

BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

29.11.2018

140. BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021.
Kommunstyrelsen 29.11.2018:
Bifogas nämndernas förslag till BUDGET 2019 (budgetboken) samt till EKONOMIPLAN 2020
– 2021.
Ytterligare bifogas separat en resultaträkning och en finansieringskalkyl som beaktar KD:s
förslag till ändringar/tillägg m.m. ref. till nämndernas förslag (se nedan under FÖRSLAG) vad
gäller BUDGET 2018.
Genomgång per resultatområde tillsammans med ledande tjänstemän för respektive resultatområde samt diskussion om förslag till ändringar (i första hand KD:s förslag).
Genomgång för beslut sida för sida (efter den resultatområdesvisa genomgången och
diskussionen).
BUDGET och EKONOMIPLAN behandlas för respektive RO i ett svep d.v.s. efter varandra
m.a.o. i ett och samma ärende. Detta eftersom BUDGET och EKONOMIPLAN hänger ihop.
Kfge beslöt på sitt sammanträde 08.11.2018 justera arvodesstadgan vad gäller organens mötesarvoden (inte årsarvoden m.m.). De nya arvodena har beaktats för Kst. och Kfge (se Ro
Centralkansliet) samt arbetsgrupper (se Ro Tillfälliga verksamhetsorgan). För nämnderna
arvoden anses justeringen ha så liten inverkan (några 100 € på årsnivå) på berörda RO:ns anslag
att någon ändring inte har gjorts i KD:s förslag till Kst. Torde alltså rymmas inom totalanslagen
för berörda RO:n.
FÖRSLAG:
Förslag (KD:s) att bifogade förslag till budget samt ekonomiplan (bygger på nämndernas
förslag) omfattas med följande ändringar/tillägg (ref. till resultatområdena):
INKOMSTER: AVGIFTER OCH TAXOR: RESULTATOMRÅDENA (DRIFT OCH INVESTERINGAR)/ BUDGET OCH
EKONOMIPLAN (DÄR INGET NÄMNS GÄLLER ÄNDRING/TILLÄGG/STRYKNING
BUDGETEN):
- Val; - Revision; - Centralkansliet; - Kollektivtrafik; - Stomnätet, Brändö-Kumlinge fibernät; - Närings- och utvecklingsnämnden; - Socialnämnden: Tillägg; avskrivningar om - 366 €.
- Allmänt socialarbete; - Barnomsorg; Tillägg; personalkostnader (behov av förskollärare från hösten 2019 men också
övriga anställningar) netto - 1582 €.
- Äldreomsorg; Tillägg; Intern hyra; - 1753 €.
- Grundskolan; Driften; strykning av anslag för speciallärare (inget behov vilket uppdagats
efter Skolnämndens möte 10.10.2018) 48 608 €. Ändring också i texten.
Tillägg; investering; hiss/motsvarande mellan bottenplan och matsalen/köket 18 000 € (anslag
se Ro Egna fastigheter). Obs! bör vara med i texten.
- Eftermiddagsverksamheten; - Medborgarinstitutet: - Ungdoms- och idrottsverksamhet; Tillägg; Investering; bastu för allmänheten med badbrygga
på Jåsholm (församlingens mark, men Brändö IKs vandringsled) modell Vitören, Houtskär; 12 000 €. Obs! också med i texten. Ändring: investeringsanslaget (-15 000 €) till BIK för
Forts.....
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140. BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021.... Forts
tennisbana bör vara i form av understöd d.v.s. till driften. Obs! bör vara med i texten.
- Brändö hallen: Strykning av avskrivning om – 481 €.
- Biblioteks- och kulturnämnden; - Byggnadsinspektionen; - Brandskydds- och räddningsverksamheten; - Ändring; ansvarig tjänsteman är
Kommunteknikern (strykning av brandchefen, räddningschefen).
- Tekniska nämnden; Tillägg; Driften, Inventarier; Skyltar m.m. för vägnamn 10 000 € (från
budget 2018). Obs! också med i texten.
- Avfallshantering; - Reningsverk; - Fastigheter i eget bruk; Tillägg; investering; hiss/motsvarande mellan bottenplan och
matsalen/köket 18 000 € (se även RO Grundskolan). Obs! bör vara med i
texten. Tillägg; Driften;10 000 € för röjning, uppsnyggning av områdena kring kommunens
fastigheter, anläggningar m.m. (ex. runt idrottsplanen, Korsklobbsrevets simstrand) och
Bellarshamns bostadsområde. I form av projektanställning (ej köptjänst, personalkostnader).
Obs! också med i texten. Tillägg: Investeringar; Hiss (se Grundskolan) 18 000 €.
- Uthyrda fastigheter: Tillägg; Driften, Intern hyra, inkomst ; 690 € (för kommunikatören).
- Bellarshamn: Sammanfattning;
Underskottet (ref. till KD:s förslag, inkl. ändringarna i nämnderna) blir avsevärt d.v.s. ca – 380
000 € jfr. med 2018 års budgets, efter tilläggsbudget 2, underskott om ca -105 000 € (underskott
-166 960 € i ordinarie budget) och 2017 års bokslut med överskott (187 593 €).
Kommunens kassa är fortfarande (2019) god, ref. till föreliggande budgetförslag (ref. till KD:s
förslag) , och ”tål” m.a.o. något bokslut med underskott (01.01.2018 i kassan, 1032 336 € och
31.12.2018 kvar 1 292 000 € , tilläggsbudget 2 men 31.12.2019 kvar ca 440 000 € och följande
år i planen just så mycket att driften klaras av ; kassan alltså i praktiken tömd).
Kassan bör, för driften/utgifterna, uppgå till minst 150 000 €.
Både verksamhetens/driftens intäkter (minskar ca 15 000 €) och kostnader (ökar ca 310 000 €)
ändras så att skillnaden d.v.s. verksamhetsbidraget minskar (större minus, nettokostnad) med ca
– 325 000 € (ca 13 %) jfr. med verksamhetsbidraget för ordinarie budget 2018.
Personalkostnaderna ökar med ca - 80 000 € (ca 5 %). Årsbidraget försämras kännbart d.v.s.
med ca - 195 000 €. Avskrivningarna i stort sätt på samma nivå med en mindre ökning d.v.s. ca
– 15 000 € d.v.s. ca 340 000 €.
I likhet med närmast föregående års budgetar så fortsätter kommunen med underskottsbudget.
Dock är framtiden i många avseenden osäker med många stora ändringar i ”röret”
(kommunstrukturen och KST) varför det torde vara orsak att även inkommande vår och senast i
samband med bokslutet för 2018 se över ekonomin inkl. skatterna och vid behov servicen.
Kan upprepas från tidigare trots avsevärt underskott: I budgeten finns inget direkt ”onödigt”
även om det finns en del som är ”frivilligt” för kommunen. Även det ”frivilliga” (utanför
kommunens direkta kärnfrågor, ansvar, det lagstadgade) är av stor vikt för invånarnas trivsel,
kommunens utveckling m.m. Budgetförslaget innebär att kommunen första gången på mycket,
mycket länge riskerar att använda kassans medel direkt för driften (storleksordningen ca 60 000
€)
Förslag av Kst:
Ledamot M. Öström; Investering; Grundskolan; strykning av anslag 18 000 €, Skolgården
lekredskap m.m. Kst. omfattade enhälligt förslaget.
Forts…
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140. BUDGET 2019 OCH EKONOMIPLAN 2020-2021.... Forts
Kst. omfattade enhälligt förslaget.
Ordf. T. Öström; Ungdoms- och idrottsverksamheten. Strykning. Investering; allmän bastu till
Jåsholm typ. Kst. omfattade enhälligt förslaget.
Ordf. T.Öström; Tekniska nämnden: Strykningen av meningen; Beträffande bryggorna skall
samtliga avyttras på sikt (rimmar inte med skrivningen i ekonomiplanen). Kst. omfattade
enhälligt förslaget.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------
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141. ANSÖKAN OM ARBETSLEDIGT UTAN LÖN/CB.
Kommunstyrelsen 29.11.2018:
CB ansöker om arbetsledigt utan lön för tiden 17.12.2018-7.4.2019 för att sköta annat jobb i
kommunen. CB är anställd som vik närvårdare på Solkulla under motsvarande tid (SC § 149/2018).
Hennes nuvarande anställning är daghemsassisten på 30h/v för tiden 3.9.2018-7.4.2019.
Socialchef Feiring förordar med motiveringen att det är en intern omplacering och att vikariefrågan
har en lösning (obehövlig assistentresurs på skolan används på dagis).
Ref. till förvaltningsstadgans § 92.
FÖRSLAG:
Socialchefens förordande omfattas.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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142. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.

Kommunstyrelsen 29.11.2018:
KD redogjorde för följande ärenden som tecknades till kännedom:
- införskaffats ny dokumentförstörare till kansliet för 260 € + moms.
- rapport av KD från Circular water challenges (CWC) förberedande workshop i Stockholm 21.11.2018.
- rapport av KD från ÅLR:s besök 20.11.2018 om diverse planering m.m. (tjänstemannadiskussion).
- Kfge (budget 2019 m.m.) 10.12.2018.
- Beviljande av erfarenhetstillägg för kock och närvårdare vid Solkulla, äldreomsorgen. Ekonomichef SÖ § 4 och
§ 5. Se förvaltningsstadgan § 90.
-------------------------------------
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING OCH INLÄMNANDE AV BESVÄR
Kommunstyrelsen 29.11.2018. §§ 134 – 142.
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:
§§
Annan grund för besvärsförbud, vilken:
gäller §§
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
(i allmänhet de tre första §§)
§§ 134-137, 139, 142.
Rättelseyrkande
Envar part och kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt
rättelseyrkande beträffande följande paragrafer. Besvär kan ej sökas för dessa
paragrafer:
§§
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:
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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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