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KALLELSESIDA
Utfärdad 13.06.2019

Sammanträdestid; 19.06.2019; kl.19.00 Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva
§ 74. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
§ 75. PROTOKOLLJUSTERARE.
§ 76. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGS –
LISTAN.
§ 77. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL.
§ 78. KOMMUNFULLMÄKTIGE 29.05.2019 LAGLIGHET.
§ 79. TILLÄGGSANSLAG.
§ 80. HYRESHÖJNING FR.O.M. 01.09.2019.
§ 81. BIDRAG FÖR ”HÅLLBARHETSPROJEKT” I BYARNA/HÅLLBARHETSARBETSGRUPPEN.
§ 82. LÖNEINPLACERING AV BIBLIOTEKSVIKARIER/BIBLIOTEKS- OCH
KULTURNÄMNDEN.
§ 83. REPRESENTANT FÖR FRAMTAGANDE AV GRUNDAVTAL KOMMUNERNAS
SOCIALTJÄNST/ÅOF.
§ 84. UTLÅTANDE OM BEHOV AV MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING-NORDIC TROUT AB:S
FISKODLINGSANLÄGGNING VID PLEIKILÄ OCH PLEIKONGI I GUSTAVS
KOMMUN/NTM-CENTRALEN I EGENTLIGA FINLAND.

§ 85. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
Protokollet framläggs till påseende 26.06.2019 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 13- 19.06.2019
Intygar John Wrede, kom.dir.
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Protokollssida
Sammanträdestid; 19.06.2019, kl.19.00 – 19.55.
Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva
Ärenden; §§ 74 – 85.
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

Mari Sjöman
protokolljusterare

Marja Tuomola
protokolljusterare

Protokollet framlagt till påseende
Kommunkansliet i Åva,
Intygar

.2019

Utdragets riktighet intygar

John Wrede,
kommundirektör

datum_______namn_____________________________
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74. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET.
Kommunstyrelsen 19.06.2019;
Ordförande konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande
ledamöter beslutfört.
75. PROTOKOLLJUSTERARE.
Kommunstyrelsen 19.06.2019;
Till protokolljusterare valdes Mari Sjöman och Marja Tuomola.
76. GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.
Kommunstyrelsen 19.06.2019;
Punkten ger möjlighet att ändra på innehållet i föredragningslistan(kallelsesidan) ex. i vilken
ordningsföljd ärenden skall behandlas (enkel majoritet). Även extra ärenden bör tas upp i
samband med denna punkt (enkel majoritet).
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
-------------------------------------

BESLUT:
----------------77. NÄMNDERNAS MÖTESPROTOKOLL.
Kommunstyrelsen 19.06.2019;
Genomgång av följande protokoll och PM m.m.:
- Skolnämnden 09.05.2019.
- Biblioteks- och kulturnämnden 20.05.2019.
- Socialnämnden 03.06.2019.
- Närings- och utvecklingsnämnden 17.06.2019.
----------------------------------------------------------

78. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTENS LAGLIGHET 29.05.2019.
Kommunstyrelsen 19.06.2019;
Genomgång av Kfges protokoll i ärendet.
Noterades särskilt att MÖ beviljats befrielse fr.o.m. 01.08 och i hens ställe som ordinarie valts MK
m.m. vad gäller personliga ersättarna.
FÖRSLAG:
Att samtliga beslut verkställs eftersom de kan anses vara fattade i överensstämmelse med
kommunallagen.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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79. TILLÄGGSANSLAG.
Kommunstyrelsen 19.06.2019;
Tilläggsanslag eftersom brådskande behov av anslag (barnomsorgen och grundskolan) samt anslag
som på grund av förbiseende (KD:s) inte kom med i tilläggsbudget I (byggnadstekniska nämnden).
FÖRSLAG:
Förslag att bifogade äskanden om tilläggsanslag godkänns och att anslagen tas upp i Tilläggsbudget II
hösten 2019.
Ärendet till Kfge.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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80. HYRESHÖJNING FR.O.M. 01.09.2019.
Kommunstyrelsen 27.04.2016:
I budgeten för 2016 finns följande skrivning under RO UTHYRDA FASTIGHETER: ” Kst. bör
justera hyresnivå för att på sikt nå balans mellan utgifter och inkomster”.
Kan konstateras att Kst. årligen har höjt hyran i samtliga hyresbostäder (inkl. Solkulla
äldreomsorgsboende och ÅHS) utgående från totalindex för innevarande års februari jfr. med
föregående års motsvarande index för februari. De senaste åren har justeringarna (höjningarna) varit
ytterst små och på gränsen till marginella. Ex. höjdes hyran 2015 med 0,19 % d.v.s. med ca 1 cent/m2
m.a.o. för en 65 m2 bostad med 0,65 €/m2 o.s.v.
Uthyrningsgraden 2015 var: Solkulla 60% (torde för närvarande vara betydligt högre), Hemgården
95% och övriga 92% (lärarbostäderna, fristående, förvaltningsbostäderna).
Bifogas sammanställning av hyror i kommunen och andra skärgårdskommuner i urval.
FÖRSLAG:
Med beaktande av nivån i skärgården föreslås att höjningar ref. till totalindex frångås och att
höjningarna görs så att hyrorna ligger på cirka samma nivå som i resten av skärgården (vilket de redan
de facto gör med beaktande av att det kommunens hyror är exklusive vattenavgift,
avfallshanteringsavgift och fiber...sistnämnda är också obligatorisk ...finns dock veterligen inte i de att
tillgå i de andra kommunernas hyresbostäder).
Hyrorna för kommunens bostäder höjs enligt följande fr.o.m. 01.08.2016 med 0,20 € för de bostäder
vars hyra inkluderar värme och med 0,30 € för de bostäder vars hyra inte inkluderar värmen:
Hemgårdens bostäder (de som Kst. hyr ut d.v.s. 4-7, 9-10...d.v.s. ej kontorslokal nr 8 och
banklokalen..för två sistnämnda finns skilda avtal) höjs från nuvarande 7,66 € till 7,86 € (innebär de
facto hyra inklusive vatten, avloppsavgift och fiber knappa 9 €/m2).
Fristående d.v.s. egnahemshusen (Fiskö och Åva) höjs från nuvarande 5,04 € till 5,34 € (innebär de
facto hyra inklusive värme, vatten, avloppsavgift och fiber dryga 8 €/m2).
Lärarbostäderna (de som inte har renoverats..d.v.s. 1-2, 4-5) höjs från nuvarande 5,87 € till 6,07 €
(innebär de facto hyra inklusive vatten, avloppsavgift och fiber dryga 8 €/m2). Obs! att bostäderna inte
renoverats grundligt på mycket länge d.v.s. nivån ”sådär”.
Lärarbostäderna (den som renoverades tämligen grundligt för ett par år sedan..d.v.s. 3:an) höjs från
nuvarande 7,35 € till 7,55 € (innebär de facto hyra inklusive vatten, avloppsavgift och fiber cirka 8,50
€/m2).
Förvaltningsbostäderna (bara Åva eftersom Lappo skolbyggnad är till salu och därför
specialarrangemang...kan ta slut när som helst d.v.s. om byggnaden säljs) höjs från nuvarande 5,87 €
till 6,07 € (innebär de facto hyra inklusive vatten, avloppsavgift och fiber dryga 8 €/m2).
Ytterligare höjs vattenavgiften per hyresgäst från 5 €/person till 8 €/person (avgiften har inte höjts på
ett antal år och torde vara låg i jfr. med motsvarande på nätet i Finland som är på cirka 15 € – 25 €).
Som motivering för att höja olika d.v.s. 0,20 € de där värmen ingår och 0,30 € de där värmen inte
ingår anförs att få ”de facto” hyrorna på ungefär samma nivå.
Med ovan nämnda höjningar ökar kommunens hyresinkomster med ca 4 700 € per år (utgående från
hyresläget per 01.09.2015). Kst:s uppfattning är att hyrorna med detta ligger i snitt på minst samma
nivå som övriga hyresbostäders hyror i Skärgården (och i kommunen). En större höjning är m.a.o. inte
möjlig om kommunen inte medvetet tar risken att framöver stå med tomma hyresbostäder vilket i sin
tur kan medföra lägre hyresinkomster.
BESLUT:
Enligt förslag.
----------------forts....
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80. HYRESHÖJNING FR.O.M. 01.09.2019. forts....
Kommunstyrelsen 19.06.2019;
Ref. till föregående års höjning av hyrorna d.v.s. frångående av höjning ref. till totalindex.
Uthyrningsgraden 2018 var: Solkulla 85 %, Hemgården 92 % och övriga 93 % (lärarbostäderna,
fristående, förvaltningsbostäderna).
FÖRSLAG:
Förslag att hyrorna höjs med samma summa per m2 som 2018 d.v.s. 0,20 € men nu så att samma
förhöjning för samtliga hyresbostäder (ingen skillnad om värme ingår eller ej).
Höjningen innebär för ex. en 45 m2 bostad i Hemgården en månatlig höjning av hyran om 13,50 € och
för 82 m2 i Lärarbostäderna med 24,60 €. Övriga avgifter höjs inte.
Hyran för bostäderna i Brändö hyresbostäder (de sk Lärarbostäderna) 1 och 2 höjs, ref. till att inga
större renoveringar görs, med hälften av ovannämnda hyresförhöjning d.v.s. 0,10 €/m2.
Gäller fr.o.m. 01.09.2019.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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81. BIDRAG FÖR ”HÅLLBARHETSPROJEKT” I
BYARNA/HÅLLBARHETSARBETSGRUPPEN.
Kommunstyrelsen 19.06.2019:
I RO Centralkansliets budget finns anslag 30 000 € för ”hållbarhetsprojekt” som i detaljbudgeten
formulerats enligt följande: ” Stöd/bidrag till byarna för projekt som höjer trivseln, attraktionskraften
m.m. i byarna ref. till kommunens färdplan för Hållbarhet 2018-2040 (se Kfge 08.11.2018). Både för
verksamhet och investeringar. Max. 50% , 5000 € per by (måste alltså prata ihop sig). Kan
sökas av förening m.m. i resp. by. Motiveringar ref. till målsättningarna m.m. i Hållbarhets färdplanen.
Villkoren m.m. slipas ytterligare av Kst. (ex. så att talkoarbete modell Leader godkänns som egen
finansiering). Stöd söks inom ex. mars månad 2019, beslut fattas av Kst. (via arbetsgruppen för
Hållbarheten) inom april och redovisning senast inom november (godkänns av KD) = 30 000 €, bara
för år 2019 ! ”.
Hållbarhetsgruppen behandlat ärendet d.v.s. på årets första möte 10.05.2019 (se PM:et och punkt 5).
KD har ytterligare varit i kontakt med Ålands Natur och Miljö samt med ÅLR:s Barkraft.ax för att
”vässa” förslaget.
FÖRSLAG:
Förslag att bifogade förslag till regelverk för ansökan om bidrag omfattas (med höjd bidragsprocent
d.v.s. 60 %). Tiden för ansökan om bidrag senast 20.8.2019 (prel. behandling av Kst. 28.8.2019) och
slutredovisning (för rekvirerande av bidrag) senast 15.11.2019 (godkänns av KD).
BESLUT:
Enligt förslag.
-------------------
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82. LÖNEINPLACERING AV BIBLIOTEKSVIKARIER/BIBLIOTEKS- OCH
KULTURNÄMNDEN.
Biblioteks- och kulturnämnden 20.5.2019:
Till de vikarier som biblioteks-och kulturnämnden anlitar har hittills utbetalats
bibliotekarielön, med eventuellt behörighetsavdrag, trots att de inte utfört bibliotekariens
arbetsuppgifter. Biblioteks- och kulturnämnden beslöt 28.2.2019 § 9 vilka arbetsuppgifter
långtidsvikarierna skall utföra:
Långtidsvikariens arbetsuppgifter
1. Ge handledning vid informationssökning.
2. Sköta cirkulationsrutinerna vid biblioteken i Brändö och Lappo.
3. Förse filialbiblioteket med bokdepositioner.
4. Sköta fjärrlånebeställningar och -returneringar.
5. Registrera, plasta och reparera böcker och tidskrifter.
6. Samarbeta med Ålands centralbibliotek.
7. Vid behov verkställa nämndens beslut angående anordnande av litteratur- och
kulturevenemang samt konstutställningar.
8. Annonsera om bibliotekets/kulturnämndens verksamhet på anslagstavlor och i
kommunens informationsblad
Löneinplaceringen bör justeras så att den motsvarar arbetet som utförs.
FÖRSLAG
Vikariernas lön räknas ut enligt det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet
”Yrkesuppgifter inom bibliotekstjänster” (biblioteksfunktionär). Grundlön fr.o.m. 1.4.2019:
2266,14 €.
BESLUT
Biblioteks/kulturnämnden beslöt att ovannämnda förslag förs till kommunstyrelsen för
fastställelse.
--------------Kommunstyrelsen 19.06.2019;
Genomgång av biblioteks- och kulturnämndens förslag i ärendet.
Förtydligande; för Kst. bara att ta ställning till grundlönen (som Kst. gjort med övriga grundlöner där
de flesta dock ligger några procent över minimiinplaceringen …här alltså lägsta inplaceringen, lägre
kan m.a.o. grundlönen inte vara).
FÖRSLAG:
Biblioteks- och kulturnämndens förslag i ärendet omfattas med tillägg att grundlönen höjs med 1,8%
d.v.s. över det lägsta (ref. till tidigare motsvarande i Lappo).
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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83. REPRESENTANT FÖR FRAMTAGANDE AV GRUNDAVTAL KOMMUNERNAS
SOCIALTJÄNST/ÅOF.
Kommunstyrelsen 19.06.2019:
ÅOF ber (se Förbundsstyrelsen 15.5.2019/ § 75) medlemskommunerna utse en representant och en
suppleant med mandat att på kommunens vägnar förhandla fram ett förslag till grundavtal för en
samordnad socialtjänst inom Ålands omsorgsförbund (ÅOF) senast 14 juni 2019. KD anhållit och
erhållit förlängning till den 20 juni 2019 (epost Katarina Dahlman 29.05.2019).
Kumlinge, Föglö och Vårdö har beslutat att Kumlinges KD Christian Dreyer representerar
kommunerna och med Vårdös KD Andreas Johansson som suppleant. KD diskuterat ärendet med
socialchef N.F. och kommit fram till att Dreyer och Johansson även föreslås representera Brändö
kommun i förhandlingarna.
FÖRSLAG:
Christian Dreyer utses till ordinarie förhandlare (med i praktiken ”in blanco” mandat) för Brändö
kommun ref. till ÅOF:s begäran. Till Dreyers suppleant utses Johansson (med samma befogenheter
som Dreyer).
Dreyer ombeds rapportera till Kst. från varje förhandlingstillfälle (via KD som i första hand diskuterar
med socialchefen) och i övrigt vid behov.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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84. UTLÅTANDE OM BEHOV AV MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING-NORDIC TROUT AB:S
FISKODLINGSANLÄGGNING VID PLEIKILÄ OCH PLEIKONGI I GUSTAVS KOMMUN/NTMCENTRALEN I EGENTLIGA FINLAND.

Kommunen erhållit möjlighet till givande av utlåtande ref. till: ”Närings-, trafik- och miljöcentralen
(NTM - centralen ) i Egentliga Finland gör som bäst en bedömning om behovet av
miljökonsekvensbedömning i enskilt fall (lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning nr
252/2017, 3 §). Ärendet gäller Nordic Trout Ab:s plan på att grunda fiskodlingsanläggning. I
bedömningen bör beaktas MKB-lagen 3 § 2 mom. samt bilaga 2. I ärendet ges senare ett beslut”.
Landskapsregeringen och kommunstyrelsen ombedes att ge sitt utlåtande angående behovet att
tillämpa miljökonsekvensbedömning senast 28.6.2019.
Fiskodlingsanläggningen (två områden för kassar med totalt 850 tons årsproduktion) kommer att
anläggas ca 5-8 km öster om ögruppen Stor-Klyndan som ligger ca 10-15 km norr om huvudön Jurmo
(båda belägna i Brändö kommun).
FÖRSLAG:
Kommunen anser att det underlag som finns för nämnda nya fiskodlingsanläggning i tillräcklig grad
förklarar effekterna m.m. av den planerade odlingen varför det inte torde finnas behov av ytterligare
miljökonsekvensbedömning,
Som motivering för givande av utlåtande framförs kommunens syn i allmänhet om
fiskodlingsnäringen (ref. ex. till kommunens utlåtande vad gäller nya vattenlagen för landskapet, se
Kst. § 50/24.04.2019). Kommunen ser alltså näringens övergripande positiva samhällsnytta för
lokalsamhällena (kommunerna där odlingarna placeras) som klart större, än de nackdelar näringen
förorsakar havsmiljön och havet i sin helhet.
BESLUT:
Enligt förslag.
-----------------
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85. ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM.
Kommunstyrelsen 19.06.2019:
-Föglö sammankallat för diskussion om samgångsavtal (kommunen Skärgården) 21 augusti 2019 på Sottunga
kl.12. (se Kst. § 67/15.05.2019).
- understöd för Leaderprojekt ”Minskat näringsläckage i skärgården” i FS regi undertecknat av KD efter
förfrågan till Kst. per epost 29.05.2019.
-KD beslut (31/2019) om att avslå begäran om bidrag av Ålands Synskadade r.f.
- Kommunens bokslut för 2018 reviderat och godkänt av revisorerna 28.5.2019 (behandlas av Kfge 26.6.2019).
- status för radhusbyggena på Bellarshamn.
- Kst.ordf. och KD deltagit i fortsatt diskussion för ÅLRs framtagande av havsplan (Gullvivan 11.06.2019).
- KD utsedd av Företagsam skärgårds årsstämma 06.06.2019 till ordf. för föreningens styrelse för år 2019
(Wredes ersättare Päivi Nikoskinen).
- Följande Kst. prel. onsdagen 28.08.2019 (bl.a. Datainspektionsmyndigheten, via ÅDA, på plats för samtal,
presentation).
- status hjärtstartarprojektet…samtliga hjärtstartare med skydd, belysning mm monterade (d.v.s. finns för
allmänheten tillgängliga i samtliga byar i kommunen). GL hållit tre kurser i år för totalt 20 deltagare.
- KD undertecknat kommunens borgensförbindelse för BKF:s kredit i ÅAB fredagen 07.06.2019 i Mariehamn
(se Kfge 29.05.2019).
- Notering av ÅOF:s protokoll från bokslutsmötet 07.06.2019 (närmast med tanke på ekonomin m.m. och
revisorernas påpekande samt beslutet som fattades).
- Inbjudan (till allmänheten) av ÅLR till diskussion och information rörande hur kommunreformen förverkligas i
Skärgården. Degerby Föglö måndagen 24.06.2019 kl.18.00.
- KD vald till ordförande för FS (Företagsam Skärgård rf) styrelse för år 2019.
- rapport från KivaQ dagen (2) för administratörerna 17.06.2019.
- ÅLR upphandling av konsultstöd för att inleda förhandlingar om samgångsavtal (nr 46/07.06.2019); Kst., Kfge
m.fl. till kännedom per e-post.
- Protokoll från Skärgårdskommunträffen i Kökar 03.06.2019.
---------------------------------------------------------------------------
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING OCH INLÄMNANDE AV BESVÄR
Kommunstyrelsen 19.06.2019 §§ 74 – 85.
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:
§§ 79.
Annan grund för besvärsförbud, vilken:
gäller §§
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
(i allmänhet de tre första §§)
§§ 74-77, 85.
Rättelseyrkande
Envar part och kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt
rättelseyrkande beträffande följande paragrafer. Besvär kan ej sökas för dessa
paragrafer:
§§ 78, 80 – 84.
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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19.06.2019
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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19.06.2019
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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