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BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

13.02.2019

KALLELSESIDA
Utfärdad 07.02.2019

Sammanträdestid;

13.02.2019; kl.19.00 Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva
§ 12. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
§ 13. PROTOKOLLJUSTERARE.
§ 14. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGS –
LISTAN.
§ 15. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL.
§ 16. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTENS LAGLIGHET 23.01.2018.
§ 17. ERBJUDANDE ATT KÖPA FASTIGHET/ FÖRENING BRÄNDÖ HEMGÅRD R.F.
§ 18. DELTAGANDE I PROJEKT ”EKONOMISYSTEM FÖR KOMMUNERNA”- NYTT
EKONOMISYSTEM /JOMALA KOMMUN, ÅDA AB.

§ 19. FÖRSLAG TILL GEMENSAM RÄDDNINGSMYNDIGHET/UTLÅTANDE.
§ 20. ARBETSVÄLBEFINNANDET/PILOTPROJEKT FÖR ADMINISTRATIVA PERSONALEN.
§ 21. ERSÄTTNING FÖR DELTAGANDE I SPRÅKKURS ORDNAD AV MEDIS I
KOMMUNEN.
§ 22. FÖRNYELSE AV VATTENLEDNINGAR/FÖRFRÅGAN OM STÖD/ JG.
§ 23. ANHÅLLAN OM ATT FÅ ANSLUTA TOMTER TILL KOMMUNENS AVLOPPSNÄT I
BOSTADSOMRÅDET BELLARSHAMN/RK-FK AB.
§ 24. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
Protokollet framläggs till påseende 20.02.2019 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 07 – 13.02.2019
Intygar John Wrede, kom.dir.
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Protokollssida
Sammanträdestid; 13.02.2019, kl.19.00 – 20.27.
Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva
Ärenden; §§12 - 24 .
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

Marianne Karlström
protokolljusterare

Mathilda Öström
protokolljusterare

Protokollet framlagt till påseende
Kommunkansliet i Åva,
Intygar

.2019

Utdragets riktighet intygar

John Wrede,
kommundirektör

datum_______namn_____________________________
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13.02.2019

12. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
Kommunstyrelsen 13.02.2019;
Ordförande konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande
Eledamöter beslutfört.
13. PROTOKOLLJUSTERARE.
Kommunstyrelsen 13.02.2019:
Till protokolljusterare valdes Marianne Karlström och Mathilda Öström.
14. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.
Kommunstyrelsen 13.02.2019:
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.

----------------15. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL.
Kommunstyrelsen 13.02.2019:
Genomgång av följande protokoll och PM m.m.:
- Närings- och utvecklingsnämnden 17.12.2018.
- Byggnadstekniskanämnden 29.01.2019.
- Hållbarhetsarbetsgruppen 04.02.2019.

16.KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTENS LAGLIGHET 23.01.2018.
Kommunstyrelsen 13.02.2019:
Genomgång av Kfges protokoll i ärendet.
FÖRSLAG:
Att samtliga beslut verkställs eftersom de kan anses vara fattade i överensstämmelse med
kommunallagen.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------

Protokolljusterarnas
initialer

Framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

5

BRÄNDÖ KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN

13.02.2019

17. ERBJUDANDE ATT KÖPA FASTIGHET/ FÖRENING BRÄNDÖ HEMGÅRD R.F.

Kommunstyrelsen 31.10.2018:
Föreningen för Brändö Hemgård r.f. erbjuder fastigheten Lillstugan i Brändö by inkl. byggnad (radhus
med tre mindre lägenheter).
Som bilaga erbjudandet med köpesumma samt värderingsutlåtande och karta.
FÖRSLAG:
Brändö kommun är intresserad av erbjudandet men vill diskutera köpesumman utgående från
byggnadens skick m.m. (behov av renovering, tilläggsisolering m.m., besiktning av fastigheten).
Som motivering för intresset anförs att kommunen är bättre lämpad som uthyrare än en förening som
bygger på frivilligarbete m.m. I köpet ingår tomten som Solkulla står på och därför naturligt att
kommunen äger tomten (idag betalar kommunen ett arrende om 300 €/år). De tre lägenheterna är
uthyrda varför kommunen får en bruttoinkomst i storleksordningen ca 8 400 € (obs! att hyresgästerna
själva betalar värmen m.m., d.v.s. inkomsterna utgående från s.k. ”kallhyra”) på årsbasis utöver
inbesparingen av det årliga arrendet. Hyresinkomsten innebär och m.a.o. en hyfsad avkastning för det
kapital som kommunen idag har, utan nämnvärd avkastning, i sin kassa.
Kst. låter besikta fastigheten (utförs av kommuntekniker Qvarnström) och ger därefter Kst. ordf.
Öström och KD Wrede i uppdrag att diskutera med Föreningen för Brändö Hemgård r.f.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 13.02.2019:
Utlåtande, besiktning gjord, av fastigheten erhållits av kommuntekniker Bo Qvarnström. Utgående
från besiktningen och vad som kommit fram att borde åtgärdas antingen så fort som möjligt eller helst
inom ett par år har ordf. Öström och KD Wrede kommit fram till att kommunen kan betala 105.000 €
för fastigheten inkl. byggnader (tomten på 1,0876 hektar och lägenheternas totala bostadsyta på 137
m2). Summan, ”motbudet” bygger ytterligare på kvadratmeterpriset om knappa 900 € som begärs för
mindre radhuslägenhet i Brändö by (skicket uppskattats snäppet bättre än Lill-stugans). Tomtpriset,
enligt anbudet, om 22 000 € uppfattas som acceptabelt (också fast det i praktiken bara finns en möjlig
köpare d.v.s. kommunen). Bifogas förslag till uträkning av det pris kommunen kan tänka sig betala för
Ordf. och KD presenterat förslaget till vad kommunen torde kunna betala för fastigheten m.m. till
föreningens ordf. Margaret Lundberg som tagit upp förslaget med föreningens styrelse varefter priset
justerats något till förmån för föreningen (några tusen) som underlag för föredragandes (KD:s) förslag.
FÖRSLAG:
Kst. erbjuder (slutgiltigt beslut av Kfge) Brändö Hemgård r.f. 115.000 € totalt för fastigheten och
byggnaden (ref. till resonemanget i bilagan ”motbud”).
Kst:s ”motbud” i kraft t.o.m. 31.03.2019 (obs! ej bindande för kommunen eftersom Kfge i sista hand
fattar beslut i frågan).
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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18. DELTAGANDE I PROJEKT ”EKONOMISYSTEM FÖR KOMMUNERNA”- NYTT
EKONOMISYSTEM /JOMALA KOMMUN, ÅDA AB.

Kommunstyrelsen 13.02.2019:
Abilita kommer med början fr.o.m. 01.01.2021 inte längre att tillhandahålla kommunens nuvarande
ekonomisystem. Jomala avser söka stöd för IT-samordning av ÅLR för att uppdra åt ÅDA att
upphandla Unit4 Business World för samtliga aktörer inom den kommunala sektorn (kommuner,
kommunförbund m.fl.). I det här skedet bör Kst. formellt bekräfta att Brändö är intresserat av att delta
i detta gemensamma projekt. Kostnaden är ännu inte klar men sannolikt i storleksordningen ca 1000 €
för Brändö (ytterligare kommer driftskostnaderna) vilket är betydlig lägre än om kommunen ensam
skall teckna avtal med ny leverantör av ekonomisystem.
FÖRSLAG:
Kommunen meddelar Jomala samt ÅDA Ab att Brändö är intresserat av ett gemensamt nytt
ekonomisystem.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------
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19. FÖRSLAG TILL GEMENSAM RÄDDNINGSMYNDIGHET/UTLÅTANDE.
Kommunstyrelsen 13.02.2019:
Ref. till bifogade förslag till avtal (mellan Mariehamn/värdkommun och övriga kommuner) för
gemensam räddningsmyndighet för kommunerna i landskapet s.k. remissrunda.
Kommunens utlåtande begärts till 31.01.2019. Av olika orsaker har ärendet inte behandlats tidigare
vilket också arbetsgruppen via Lennart Joelsson blivit informerad om.
Avtalet torde inte innebära några större förändringar jfr. dagens där Brändö redan de facto köper
tjänsten av Mariehamns stad, räddningsverket. KD även varit i kontakt med Föglös KD som deltagit i
framtagandet av förslaget (ett antal möten) och som meddelat att avtalet är godtagbart. KD även frågat
kommuntekniker BQ om avtalet m.m. och BQ av samma uppfattning som Föglös KD.
Avtalet i sin slutliga form till Kfge (senare under våren förutsatt att alla godkänner förslaget).
FÖRSLAG:
Bifogade förslag till avtal omfattas.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------
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13.02.2019

20. ARBETSVÄLBEFINNANDET/PILOTPROJEKT FÖR ADMINISTRATIVA PERSONALEN.

Kommunstyrelsen 16.05.2018:
Konstaterades att i verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet (omfattat av Kst. 17.09.2013) finns
nämnt i punkt 7 ”uppföljning av arbetsklimatet med 4 års mellanrum” d.v.s. ungefär samma som
”arbetsvälbefinnande”.
KD varit i kontakt med företaget Kivaq i Dalsbruk som erbjuder tjänster på svenska.
Arbetsvälbefinnande....se http://www.kivaq.fi/sv/tyohyvinvointipalvelut/tyohyvinvointikysely/
d.v.s. Kivaq, Dalsbruks enkäter, analyser av enkäter samt workshops för åtgärder m.m.
FÖRSLAG:
Förslag att Kivaqs anbud omfattas d.v.s. 3100 €. Bör i mån av möjlighet också följas upp (i form av ett
konkret handlingsprogram).
Förverkligas förutsatt att äskade medel beviljas av Kfge i samband med tilläggsbudget 1.
Ärendet vad gäller äskande av anslag till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------Kommunstyrelsen 13.02.2019:
Konstaterades att enkäten utfördes hösten 2018 och Kst. till kännedom 31.10.2018. (också via AVEL).
I budgeten för 2019 (RO Centralkansliet) finns ett anslag om 3100 € för uppföljning av enkäten med
en tvådagars ”kurs” för den administrativa personalen i Kasnäs alt. en endags kurs i Brändö för 2200
€. Till kurserna tillkommer övernattningar, resor m.m. Tjänsten köps av KIVAQ. Kursen diskuterats
som snabbast på AVEL 14.01.2019 (med så gott som samtliga i gruppen administration närvarande).
FÖRSLAG:
En dags kursen köps av KIVAQ d.v.s. för gruppen ”administrativ personal”. Kursen hålls i Brändö
under en hel dag d.v.s. ca kl.8 – 16. Kursen sker på arbetstid och är obligatorisk för samtliga i gruppen
administrativ personal (samtliga anställda på kommunkansliet samt bibliotekarien).
KD ges i uppdrag att komma överens med KIVAQ och berörd personal om vilken dag som är lämplig
samt stå för de praktiska arrangemangen (mat, lokal, eventuellt material etc.).
Kostnaden för kursen, de praktiska arrangemangen på RO Centralkansliet.
Kursen bör hållas inom mars 2019 (preliminärt datum 08.03.2019 vilket meddelats berörda).
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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21. ERSÄTTNING FÖR DELTAGANDE I SPRÅKKURS ORDNAD AV MEDIS I
KOMMUNEN.
Kommunstyrelsen 13.02.2019:
Konstaterats att en av kommunens anställda (ordinarie) deltar i Medis kurs i svenska våren 2019.
Hen deltar i avsikt att bättre bli integrerade i vårt samhälle. Ref. ytterligare till kommunens
integrationsprogram 2019-2022. Kursen inbegriper 32 timmar våren 2019. Pris per kursdeltagare
45,15 €. Totalt antal deltagare i kursen 8 stycken (plus ett par osäkra).
FÖRSLAG:
Kommunen betalar deltagaravgiften för alla som deltar i Medis kurser i svenska (A1-A2) som ordnas i
Brändö kommun och som har kommunen som hemort fr.o.m. våren 2019 och framöver (de som redan
har betalat får avgiften i retur av Medis o.s.v.).
Som motivering anförs att det är i kommunens intresse att så många som möjligt lär sig svenska för att
integreras i så hög grad som möjligt och ref. till ovan nämnda integrationsprogram.
Den som deltar bör när den anmäler sitt deltagande till Medis samtidigt meddela kommunen så att
deltagaravgiften kan faktureras kommunen. Kostnaderna påföres RO Centralkansliet (såpass små
summor totalt att de ryms inom RO:ts budget). Beslutet i kraft tillsvidare. KD verkställer och
meddelar också Medis beslutet.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------
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22. FÖRNYELSE AV VATTENLEDNINGAR/FÖRFRÅGAN OM STÖD/ JG.
Kommunstyrelsen 13.02.2019:
Jörgen Gustafsson skickat bifogade skrivelse (diarienummer 5/22.01.2019) till kommunen om stöd för
att förnyande av vattenledningarna och tryggande av vattentillgången i Torsholma by.
Konstaterades att regelverk, modell för stöd saknas och samma gäller anslag i budgeten.
Frågan om säkrande av vattenförsörjning dock ytterst viktig (ex. kommunens deltagande i projekt
Circular Water Challenge, se Kst. 22.08.2018/ § 99).
KD frågat ÅLR om stöd för vattenförsörjningsprojekt m.m. och fått svar (AN e-post ) att stöd inte
finns att få för dylika projekt.
FÖRSLAG:
Frågan diskuteras för om överhuvudtaget och i så fall kriterier, summor m.m.
KD bereder ärendet till nästa möte utgående från diskussionen (förutsatt att Kst. anser att
vattenförsörjningsprojekt skall stödas).
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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23. ANHÅLLAN OM ATT FÅ ANSLUTA TOMTER TILL KOMMUNENS AVLOPPSNÄT I
BOSTADSOMRÅDET BELLARSHAMN/RK-FK AB.
Kommunstyrelsen 13.02.2019:
Ritva Karlsson anhåller genom ombudet FastighetsKonsult Ab (diarienummer 4/22.01.2019) om att få
ansluta tre tomter till bostadsområdet Bellarshamns avloppsnät.
Konstaterades att byggnadsplanen för bostadsområdet inte nämner något om anslutning av andra
avlopp (d.v.s. som ligger utanför det planerade bostadsområdet) till områdets avloppsnät (ref. till
felaktig tolkning i ansökan, se andra stycket i ansökan).
KD begärt kommunteknikerns Qvarnströms synpunkter om anhållan som bifogas . Framkommer att
bostadsområdets reningsverk är dimensionerat för 30 personekvivalenter (idag sålts 8 tomter +
planerat radhus med två lägenheter i kommunens regi vilket innebär att redan nu är reningsverket cirka
fullt utnyttjat vad gäller kapaciteten (reningsverket kan komma att måsta byggas ut när flera tomter
säljs och bebyggs framöver)
FÖRSLAG:
Anhållan om att få koppla tomter utanför planeområdet till planeområdets(bostadsområdet
Bellarshamns avloppsnät avslås.
Som motivering anförs att reningsverket inte har kapacitet för flera anslutningar än för de tomter som
finns inom planeområdet/bostadsområdet Bellarshamn. Ytterligare refereras till kommuntekniker
Qvarnströms bifogade synpunkter där det bl.a. konstateras att kostnaderna för en anslutning
(dragningen av rör m.m. till kommunens avloppsnät) sannolikt skulle bli mycket kännbara för sökande
ref. till terrängen som i huvudsak är bergsbunden.
BESLUT:
Enligt förslag.
------------------
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24. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.

Kommunstyrelsen 13.02.2019:
KD redogjorde för följande ärenden som tecknades till kännedom:

- KD:s tjänstemannabeslut 2018 d.v.s. §§ 1 – 31.
- Trafikidkare Marlene Åberg/Fiskö taxi meddelat att hon säger upp samtliga avtal med kommunen
och slutar med all taxiverksamhet fr.o.m. 01.08.2019. Ärendet bereds och lediganslående m.m. på
Kst:s följande möte i mars.
- rapport från sista kommunutredningsmötet i Mariehamn 21.01.2019 samt ÅLRs press info
04.02.2019.
- rapport från Ålands skärgårdsnämnds möte 15.01.2019 (på nästa möte; förslag om viktiga åtgärder).
- KD med Kst.ordf. som ersättare kallad av ÅLR (Yvonne Österlund e-post 05.02.2019) till
arbetsgrupp om trafiklösningar i Skärgårdskommunen. Första mötet prel. 13.03.2019 i Mariehamn.
ÅLR står för kostnaderna.
- ÅLR; temporärt stöd till kommunen för Medis driftskostnader om 1499 € för 2019.
- KD beställt samtliga datorer m.m. som Kfge beviljade anslag för i 2019 års budget , ref. till
Mariehamns persondatorers offert hösten 2018.
- Preciseringar rörande avdrag för avsaknad behörighet (kompletterar Kst. § 128/31.10.2018).
- Nordiska Rådets Välfärdsutskott (ca 25 nordiska parlamentariker) kommer preliminärt att besöka
kommunen tisdagen 25 juni för ett kort möte med kommunens företrädare.
- KD valt Kirsi Sundholm till sekreterare för centralnämnden ref. till Kst. 17.01.2019.
- Erlagts faktura om 7060 € (exkl.moms) för dragning av fiber m.m. i Björnholma (påföres RO
Stomnätet) som i sista hand erläggs av tredje part som förorsakat skadan. M.a.o. inget behov av
tilläggsanslag.
- Remisstiden för lagförslagen om landskapslag om socialvård, landskapslag om yrkesutbildade
personer inom socialvården med tillhörande förordning, landskapslag om klienthandlingar inom
socialvården och äldrelag för Åland t.o.m. den 12.3.2019. Meningen att ta upp på Kst;s följande möte
preliminärt onsdagen 6 mars 2019.
-----------------------------------------
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13.02.2019
ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING OCH INLÄMNANDE AV BESVÄR
Kommunstyrelsen 13.02.2019 §§ 12 – 24.
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:
§§ 17, 22.
Annan grund för besvärsförbud, vilken:
gäller §§
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
(i allmänhet de tre första §§)
§§ 12- 16, 24.
Rättelseyrkande
Envar part och kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt
rättelseyrkande beträffande följande paragrafer. Besvär kan ej sökas för dessa
paragrafer:
§§ 18, 19, 20, 21, 23.
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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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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