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Ordförande Tommy Öström

enligt uppdrag Egil Mattsson, ställföreträdande
kom.dir.
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KORRIGERAD KALLELSESIDA
Utfärdad 8.11.2021

Sammanträdestid; 08.11.2021; kl.19.00.
Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva
§ 147. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
§ 148. PROTOKOLLJUSTERARE.
§ 149. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV
FÖREDRAGNINGSLISTAN.
§ 150. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL.
§ 151. INKOMSTSKATTESATS 2022.
§ 152. FASTIGHETSSKATTESATS 2022.
§ 153. HUNDSKATT ÅR 2022.
§ 154. TILLÄGGSBUDGET II.
§ 155. ANSÖKAN OM BORGENSFÖRBINDELSE/ANDELSLAGET TORSHOLMA
VATTEN.
§ 156. ASÖKAN OM INVESTERINGSTÖD OM 30 000 €, JURMO VATTEN.
§ 157. DAGVÅRDSAVGIFT (TEXT ÄNDRING)
§ 158. IT-SÄKERHET / EXTRA ÄRENDE
§ 159. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.

Protokollet framläggs till påseende 9.11.2021 kl.10.00 på kommunkansliet i Åva
Ordförande Tommy Öström

enligt uppdrag Egil Mattsson, ställföreträdande
kom.dir.

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Åva(kommunkansliet)
under tiden 3-8.11.2021
Intygar Egil Mattsson, kom.dir.
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Protokollssida

Sammanträdestid; 8.11.2021, kl.19.00 -20.20 .
Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva
Ärenden; §§ 147 - 158
Ordinarie:
Tommy Öström, ordf.
Marja Tuomola, viceordf. (distans)
Hans-Olof Gustavsson,
Pia Lindberg-Lumme
Jonny Karlström

Personlig ersättare
Monica Englund
Mathias Lindman
Mikael Eklund
Eija Laitala-Pettersson
Marianne Karlström

Övriga:
Jörgen Gustafsson, kfge ordf.
Klas-Göran Englund, kfge viceordf.
Egil Mattsson, KD ställföreträdande
Susanne Öström, ekonomichef

Underskrift

Tommy Öström
Ordförande

Egil Mattsson
protokollförare

Justering

protokolljusterare

protokolljusterare

Protokollet framlagt till påseende
Kommunkansliet i Åva,
Intygar

.2021

Utdragets riktighet intygar

Egil Mattsson
Kommundirektör ställföreträdande

datum_______namn_____________________________
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147. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
Kommunstyrelsen 8.11.2021:
Ordförande konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande
ledamöter beslutfört.
148. PROTOKOLLJUSTERARE.
Kommunstyrelsen 8.11.2021:
Till protokolljusterare valdes Jonny Karlström och Mikael Eklund
149. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.
Kommunstyrelsen 8.11.2021:
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 med följande ändring:
§ 158. IT-SÄKERHET / EXTRA ÄRENDE

BESLUT:
Enligt förslag

----------------150. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL, PM.
Kommunstyrelsen 8.11.2021:
Genomgång av följande protokoll och PM m.m.:
- Omsorgsnämnden 04.11.2021.
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151. INKOMSTSKATTESATS 2022.
Kommunstyrelsen 08.11.2021;
Inkomstskattesatsen har varit 17,75% 2021, 16,75% 2013-2020, 17,00% 2008-2012 och före det
18,00%.
Tabellen visar inkomstskattesatsen i Ålands kommunerna 2020 och 2021

Brändö
Eckerö
Finström
Föglö
Geta
Hammarland
Jomala
Kumlinge
Kökar
Lemland
Lumparland
Saltvik
Sottunga
Sund
Vårdö

Kommunalskatt,
procent
2020
2021
16,75
17,75
18,50
19,00
18,50
19,50
17,50
17,50
18,50
18,50
17,25
18,00
16,50
16,50
18,50
18,50
19,75
19,75
17,00
17,00
19,50
19,50
18,00
18,50
18,00
18,00
19,50
19,50
19,00
19,00

Mariehamn

17,25

17,25

Landskomm.
-Landsbygden
Skärgården

17,57
17,51

17,87
17,82

18,05

18,29

Åland

17,43

17,60

Ålands statistik- och utredningsbyrå
Uppdaterad 24.11.2020

Kommunen har tidigare år följt kommunförbundet prognoser rakt av för beräknade av skatteintäkter
till budgeten.
Årets beräkning enligt nuvarande skattesats enligt tabellen.
1 000 €

Brändö

SAMMANDRAG
REDOVISNINGSÅR

2019

2020**

2021**

2022**

2023**

2024**

1 422

1 354

1 835

1 661

1 815

1 699

3,9

-4,7

35,5

-9,5

9,3

-6,4

Skatteslag
Kommunalskatt
Ändring %

Årets siffra enligt prognosen, 1 835 000e, är betydligt bättre än innevarande års budgetsiffra,
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KOMMUNSTYRELSEN

08.11.2021

151. INKOMSTSKATTESATS 2022.
1 370 000e, och siffran för 2022 är också positiv. Den slutliga inkomstskattesumman för året vet vi
dock först efter december.
Trots bättre skatteprognos har kommunen stora utgifter, p.g.a. minskade landskapsandelar, höga
kostnader för KST och ökade kostnader inom äldreomsorgen och skolan. På grund av de högre
utgifterna för kommunen höjdes skattesatsen för inkomstskatten i fjol med en procent (1,00%) från
16,75% till 17,75%.
Kommunen har ett fortsatt lågt invånarantal per oktober 2021, 454 invånare, dock hyfsat stabilt de
senaste tre åren.
Styrelsen bör beaktas att kommunens budget för 2022 kommer att gå på minus, nu preliminärt
uppskattat till -280 000€
FÖRSLAG:
Inkomstskattesats 2022, 17,75%. Inkomstskattesatsen hålls på samma nivå som 2021.
Ärendet till Kfge.

BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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152. FASTIGHETSSKATTESATS 2022.
Kommunstyrelsen 08.11.2021;
Nuvarande fastighetsskattesats är för
stadigvarande bostäder 0,0%
allmän fastighetsskatt 0,0%
annan bostad 0,90%
Fastighetskatterna för Ålands kommuner 2020 och 2021 enligt tabellen.

Stadigvarande bostad

Fastighetsskatt, procent
Annan bostad

Allmän skatteprocent

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Brändö

0,00

0,00

0,90

0,90

0,00

0,00

Eckerö

0,00

0,00

0,90

0,90

0,70

0,70

Finström

0,00

0,00

0,90

0,90

0,50

0,50

Föglö

0,00

0,00

0,90

0,90

0,70

0,90

Geta

0,00

0,00

0,90

0,90

0,60

0,60

Hammarland

0,00

0,00

0,90

0,90

0,20

0,20

Jomala

0,00

0,00

0,90

0,90

0,30

0,30

Kumlinge

0,20

0,20

0,90

0,90

0,60

0,60

Kökar

0,00

0,00

0,90

0,90

0,40

0,40

Lemland

0,00

0,00

0,90

0,90

0,70

1,00

Lumparland

0,00

0,00

0,90

0,90

0,60

0,60

Saltvik

0,00

0,00

0,90

0,90

0,00

0,00

Sottunga

0,50

0,50

0,90

0,90

0,00

0,00

Sund

0,00

0,00

0,90

0,90

0,50

0,50

Vårdö

0,00

0,00

0,90

0,90

0,10

0,10

Mariehamn

0,30

0,30

0,90

0,90

0,30

0,30

Landskomm.

0,01

0,01

0,90

0,90

0,39

0,41

-Landsbygden
Skärgården

0,00

0,00

0,90

0,90

0,42

0,43

0,05

0,05

0,90

0,90

0,29

0,31

Åland

0,13

0,13

0,90

0,90

0,35

0,36

Ålands statistik- och utredningsbyrå
Uppdaterad 24.11.2020

För annan bostad (i praktiken fritidsbostäderna) erhålls på årsbasis dryga 34 000 €.
Brändö, Saltvik och Sottunga är de enda kommunerna i landskapet som inte uppbär allmän
fastighetsskatt 2021.
P.g.a. kommunens ekonomiska situation så torde det vara orsak att också se över olika formerna av
fastighetsskattesatser.
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152. FASTIGHETSSKATTESATS 2022.
Brändö är en av tre kommuner i landskapet som har 0 % på allmän skatteprocent (av
skärgårdskommunerna bara Sottunga, utöver Brändö, som inte har allmän skatteprocent). De andra
skärgårdskommunernas snitt är 0,31% (dras ner av Vårdö som har 0,10 %).
Exempel på vad några olika procent kan ge i fastighetsskatt:
stadigvarande bostäder 0,20 % ger ca 21 000 €
allmän fastighetsskatt 0,20 % ger ca 21 000 €
annan bostad 0,90% (obs! kan inte vara högre) ger ca 34 000 €

FÖRSLAG:
Fastighetsskattesatsen föreslås enligt följande:
stadigvarande bostäder 0,20 %
allmän fastighetsskatt 0,20 %
annan bostad 0,90 %
Motiveringen för införande av fastighetskatt för stadigvarande bostad och allmän fastighetskatt
(fr.o.m. 2022) är främst att visa god vilja, att få flera med i talkot att på sikt reda upp ekonomin (här
fortfarande med konstaterandet att ls-andelarna bör höjas och kostnaden för KST kompenseras eller
motsvarande om ekonomin på sikt skall fås i balans, underskotten acceptabla...d.v.s. något som är i
praktiken utom kommunens beslutanderätt). Detta i linje med skrivelse i DIREKTIV FÖR
BUDGETEN 2022 OCH EKONOMIPLANEN 2022-2024/2031, ”att alla stenar vändas på för att
kommunens ekonomi inom senast 3-4 år är i balans och minst så att underskottet är tolerabla (typ 100 000 €)
Som motivering i övrigt samma resonemang som år 2020 när det gäller Inkomstskatten d.v.s. effekten
för totalekonomin är förhållandevis liten.
Ärendet till Kfge.

FÖRSLAG AV ORDF.:
Fastighetskatten hålls oförändrad.
Frågan om vad som gäller i ädrad om skrivning som fast boende eller fritidsboende utreds.
Röstning
BESLUT:
Beslut enligt ordförandes förslag.
-----------------
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153. HUNDSKATT ÅR 2021.
Kommunstyrelsen 08.11.2021;
Enligt landskapslagen om hundskatt § 2 mom.1 bör kommunfullmäktige besluta om hundskatt inte
uppbärs. Brändö kommun har inte uppburit hundskatt på långt över 10 år.

FÖRSLAG:
Brändö kommun uppbär ej hundskatt för år 2022.
Som motivering anförs att indrivningskostnaderna (upprätthållande av register, fakturering m.m.)
överstiger inkomsterna med en rimlig hundskatt dvs. i storleksordningen max. 20 €.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
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KOMMUNSTYRELSEN

08.11.2021

154. TILLÄGGSBUDGET II.
Kommunstyrelsen 08.11.2021;
Enligt budgeten (tidtabellen) för år 2022 bör nämnderna per 15.10.2021 komma med anhållan om
ändring i årets budget (Tilläggsbudget II).
Bifogas en sammanställning över förslag till anhållan som inkommit samt ändringen i resultaträkning
och finansieringskalkyl för budgetåret 2021.
Förslag/siffrorna kommer efter att omsorgsnämndens siffror inkommit (omsorgsnämndsmöte 4.11).

FÖRSLAG:
Förslag att bifogade förslag till Tilläggsbudget II.
Resultatet efter tilläggsbudgeten, ett underskott om –223 815 €; kassan 31.12.2021; 1 159 203 €
(ordinarie budgets underskott om –575 970 €, kassan 31.12.2021; 709 319 €).
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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KOMMUNSTYRELSEN
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155. ANSÖKAN OM BORGENSFÖRBINDELSE/ANDELSLAGET TORSHOLMA VATTEN.
Kommunstyrelsen 22.01.2020:
Ref. till bidrag om max. 50 000 € för avloppsvattenhanterings-vattenförsörjningsprojekt till ubv.
Andelslaget Torsholma bys vatten (se Kfge § 29/07.10.2019 principbeslut och § 49/16.12.2019 anslag
i budgeten för 2020).
FÖRSLAG:
Andelslaget Torsholma bys vatten erbjuds komma med ansökan om bidrag senast 31.03.2020 (ref. till
nämnda Kfges beslut 07.10.2019 och beaktande av villkor m.m.).
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 20.05.2020:
U.b.v. andelslaget Torsholma vatten har inkommit med bifogade ansökan (med ytterligare bilagor) om
bidrag max. 100 000 €.
Konstateras att principbeslut fattats av Kfge 07.10.2019 om de villkor som bör uppfyllas för
erhållande av avlopps/vattenbidrag per by (engångsbidrag för vatten/avloppsprojekt) och att Kfge
ytterligare i budgeten för 2020 reserverat 50 000 € i bidrag för denna typ av projekt.
Villkoren för erhållande av bidraget uppfylls ref. till ovan nämnda principbeslut.
Ledamot Karlström samt Kfge ordf. Gustafsson anmälde jäv och deltog sålunda ej i behandlingen av
ärendet.
FÖRSLAG:
Bidraget beviljas förutsatt att Kfge beviljar ytterligare 50 000 € i anslag/medel så att det totalt finns
100 000 € som bidrag för ifrågavarande ansökan.
Bidraget får dock ej överstiga 40 % av kostnaderna också om det inte nämns i Kfges principbeslut.
Detta ref. till att Lappo Vatten och miljö erhöll 30 % av kostnaderna 2016 och att kommunen bör
behandla sökanden så lika som möjligt. Den högre procenten (d.v.s. från 30 till 40 %) motiveras med
att stödet nu är ett definitivt engångsstöd som täcker både vatten och avlopp. Något sådan fanns inte
formulerat för Lappo.
Till Kfge för beslut vad gäller tilläggsanslag om 50 000 € i tilläggsbudget II samt att bidraget max. kan
uppgå till 40 % av kostnaderna.
Så fort Kfges beslut vunnit laga kraft (möte runt midsommaren 2020) meddelas U.b.v. andelslaget
Torsholma vatten om att bidraget är beviljat. Om Kfge ej godkänner, eller om en annan summa, så
gäller den och det anslag som finns i budget 2020 (anslaget som finns i budget 2020 gäller så fort
Kst:s beslut vunnit laga kraft). Upp till sökande bolag om det med befintligt anslag i budget 2020
önskar påbörja projektet.
Bidraget utbetalas enligt samma modell (samma krav) som när bidrag för
avloppshantering’utbetalades till Andelslaget Lappo Vatten och miljö (se Kst. § 132/31.10.2016).
Om sökande inte blir klara med projektet (d.v.s. att söka bidrag) inom 2020 så bör ny ansökan
skickas senast 15.11.2020 för att flytta beviljade medel, max. 100 000
, till budget 2021.
Ärendet till Kfge vad gäller tilläggsanslaget och vad gäller 40 % som max. bidrag (två skilda
ärenden, det senare som en komplettering av Kfges principbeslut (07.10.2019).
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunfullmäktige 25.06.2020:
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet. Påpekades att ärendet explicit gäller kompletterande av Kfges
principbeslut från 07.10.2019 och då %-satsen d.v.s. Kst:s förslag 40 %.
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155. ANSÖKAN OM BORGENSFÖRBINDELSE/ANDELSLAGET TORSHOLMA VATTEN.
Ordf. Gustafsson och ledamöterna Holmberg och Husell anmälde jäv och deltog sålunda ej i
behandlingen av ärendet.
Diskussion.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 08.11.2021;
Torsholma vatten (via styrelsen och Jörgen Gustafsson och Marianne Karlström) har inkommit med
bifogade anhållan om kommunal borgen 100 000 €) för lån som bolaget har för avsikt att lyfta för nytt
stamnät (se Kfge § 36/25.06.2020).
Kan konstateras att beredningen och förslaget bygger på Finlands kommunförbunds rekommendationer på
nätet ”kommunens förutsättningar att bevilja borgen”.

Jörgen Gustafsson och….xxx anmälde jäv och deltog sålunda ej i behandlingen av ärendet.
FÖRSLAG:
Kommunen beviljar Andelslaget Torsholma vatten kommunal borgen totalt 100 000 € för lån som
bolaget lyfter för nytt stamnät.
Beslutet motiveras med följande:
- kommunen har i praktiken överlåtit ansvaret för vatten och avlopp till byarna genom principbeslut
om beviljande av bidrag (under vissa premisser efter att redan 2016 beviljat bidrag till Lappo Miljö
och Vatten för i princip motsvarande investering/satsning och borgensförbindelse för motsvarande
projekt för Jurmo vatten se Kfge 01.07.2021).
- frågan om viktig infrastrukturell åtgärd av kommunal ”karaktär” som kommunen stöder i och med
beviljande av denna borgensförbindelse, Någon säkerhet ställs inte typ i form av inteckning eller
motsvarande med motivering att så inte har gjorts tidigare (ex. BKF, Torsholma Fastigheter, Lappo
Miljö och Vatten samt Jurmo vatten).
Kan konstateras att kommunen är beredd att ta en viss ekonomisk risk ref. till ovan nämnda
resonemang och behov.
Ärendet till Kfge.
Jonny Karlström anmälde jäv under behandlingen.
BESLUT:
Enligt förslag
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156. ASÖKAN OM INVESTERINGSTÖD OM 30 000 €, JURMO VATTEN.
Kommunstyrelsen 19.05.2021;
Jurmo Vatten (via styrelsen och Börje Strandvall) har inkommit med bifogade anhållan om kommunal
borgen (75 000 €) för lån som bolaget har för avsikt att lyfta för ny vattenreningsanläggning.
I anhållan ingår också begäran om bidrag för själva investeringen. Anhållan om bidrag separat
eftersom Jurmo Vatten anser att anhållan om borgensförbindelse/garanti för lån är brådskande.
Kan konstateras att beredningen och förslaget bygger på Finlands kommunförbunds rekommendationer på
nätet ”kommunens förutsättningar att bevilja borgen”.

FÖRSLAG:
Kommunen beviljar Jurmo vatten kommunal borgen totalt 75 000 € för lån som bolaget lyfter för
förnyande av vattenreningsanläggning i Jurmo.
Beslutet motiveras med följande:
- kommunen har i praktiken överlåtit ansvaret för vatten och avlopp till byarna genom principbeslut
om beviljande av bidrag (under vissa premisser) se Kfge 25.06.2020/ § 34 (efter att redan 2016
beviljat bidrag till Lappo Miljö och Vatten för i princip motsvarande investering/satsning och dito för
Torsholma Vatten 2019).
- frågan om viktig infrastrukturell åtgärd av kommunal ”karaktär” som kommunen stöder i och med
beviljande av denna borgensförbindelse, Någon säkerhet ställs inte typ i form av inteckning eller
motsvarande med motivering att så inte har gjorts tidigare (ex. BKF, Torsholma Fastigheter, Lappo
Miljö och Vatten samt Torsholma Vatten).
Kan konstateras att kommunen är beredd att ta en viss ekonomisk risk ref. till ovan nämnda
resonemang och behov.
Ärendet till Kfge.
Jurmo Vattens anhållan om bidrag behandlas senare och som ett separat ärende (beslutet om
kommunal borgen för lån betyder inte i detta skede per automatik att bidrag beviljas även om dock
mycket sannolikt ref. till likabehandling m.m.).
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunfullmäktige 01.07.2021:
Genomgång av Kst:s förslag i ärendet.
Diskussion.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------Kommunstyrelsen 08.11.2021;
Jurmo vatten har inkommit med bifogade ansökan om bidrag max. 30 000 €.
Konstateras att principbeslut fattats av Kfge 07.10.2019 om de villkor som bör uppfyllas för
erhållande av avlopps/vattenbidrag per by (engångsbidrag för vatten/avloppsprojekt).
Villkoren för erhållande av bidraget uppfylls ref. till ovan nämnda principbeslut.
Se även Kfge 01.07.2021 om beviljande av borgen som säkerhet för lån om 75 000 € för samma
projekt.
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156. ASÖKAN OM INVESTERINGSTÖD OM 30 000 €, JURMO VATTEN.
FÖRSLAG:
Bidraget beviljas förutsatt att Kfge beviljar 30 000 € i anslag/medel i 2022 års budget som bidrag för
ifrågavarande ansökan.
Bidraget får dock ej överstiga 40 % av kostnaderna också om det inte nämns i Kfges principbeslut.
Detta ref. till att Lappo Vatten och miljö erhöll 30 % av kostnaderna 2016 och att kommunen bör
behandla sökanden så lika som möjligt. Den högre procenten (d.v.s. från 30 till 40 %) motiveras med
att stödet nu är ett definitivt engångsstöd som täcker både vatten och avlopp. Något sådan fanns inte
formulerat för Lappo.
Bidraget utbetalas enligt samma modell (samma krav) som när bidrag för
avloppshantering utbetalades till Andelslaget Lappo Vatten och miljö (se Kst. § 132/31.10.2016).
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
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157. DAGVÅRDSAVGIFT (TEXT ÄNDRING)
Bildningsnämnden 26.10.2021
I Brändö kommuns budget ingår en förteckning och beskrivning av olika avgifter. Där finns också
information om dagvårdsavgiften. I enlighet med den nya lagstiftningen om grundskola och
barnomsorg behöver följande mening ändras:
” Förskoleundervisningen är avgiftsfri 25 timmar /vecka under perioden september till maj.”
Den rätta formuleringen är:
”Förskoleundervisningen är avgiftsfri 25 timmar /vecka under året innan barnet börjar grundskolan.”
Mycket av det som ingår i texten står också i lagen för framtida budget kunde man tänka om och
skriva en kortare text om barnomsorgsavgifter.
FÖREDRAGANDES FÖRSLAG:
Bildningsnämnden godkänner ändringsförslaget i avgiftstexten.
Ärendet till kommunstyrelse.
BESLUT: enligt förslag.
Genomgång av bildningsnämndens ärende.
FÖRSLAG:
Kst omfattar bildningsnämnders beslut om avgiftstexten i Brändö kommuns budget.
”Förskoleundervisningen är avgiftsfri 25 timmar /vecka under året innan barnet börjar grundskolan.”
Ärendet till Kfge.

BESLUT:
Enligt förslag.
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§ 158. IT-SÄKERHET / EXTRA ÄRENDE
Kommunstyrelsen 08.11.2021;

Åländska myndigheter har under senaste vecka varit utsatt för IT-attacker. Till följd av detta
ringde kommunens IT-leverantör MPD 8.11.2021 och diskuterade kommunens IT-säkerhet.
Framkom att en ny brandvägg borde installeras, för att kunna decentralisera back-upen, detta
för att höja säkerheten.
Bifogat MPD:s prisestimering.
Genomgången av kommunens hela IT upplägg är på agendan för nästa år men för säkerhetens
skull borde kommunen göra en del uppdateringar redan nu.

FÖRSLAG:
Kst beviljar att nödvändiga IT-säkerhetsuppdateringar görs omgående.

BESLUT:
Enligt förslag.
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159. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
Kommunstyrelsen 8.11.2021:
- Susanne Lehtinens rapport
o Rapporten behandlas på styrelsens nästa möte.
▪ Kommentar från möte: behandlas först av styrelsen sedan ut till övriga. Efter
budgetmötet.

-----------------------------------------------
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING OCH INLÄMNANDE AV BESVÄR
Kommunstyrelsen 11.2021
§§
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:
§§ 40.
Annan grund för besvärsförbud, vilken:
gäller §§
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
(i allmänhet de tre första §§)
§§
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. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen
efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats
publicerats på kommunens elektroniska anslagstavla (ÅFS 2017/86, kommunallagen 116
§) d.v.s. 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
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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.
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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