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Kallelsesida 

Utfärdad 11.2.2022 

 

Sammanträdestid: 15.2.2022: kl.19.00.  

Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 

 

 

§ 23. Laglighet och beslutsförhet 

§ 24. Protokolljusterare 

§ 25. Godkännande, komplettering och ändring av föredragningslistan   

§ 26. Nämndernas mötesprotokoll, PM  

§ 27. Kommunfullmäktige beslutens laglighet 27.1.2022  

§ 28. Utlåtande om ansökan om jordförvärv 

§ 29. Utlåtande om ansökan om jordförvärv 

§ 30. Utlåtande till Ålands förvaltningsdomstol i ärende ÅFD dnr 2021/130 Besvär över 

kommunfullmäktige i Brändös beslut 11.11.2021, § 48 

§ 31. Förslag till representanter och ersättare till Ålands skärgårdsnämnd för perioden 

1.1.2022-31.12.2023 

§ 32. Arbetarskyddet – Arbetarskyddet och organisation för perioden 1.1.2022-

31.12.2025 

§ 33. Förlängning av ansökningstiden för tjänsten som byggnadsinspektör och 

kommuntekniker, samt tillsättande av rekryteringsgrupp 

§ 34. Arbetsgrupp för kommunens IT och webben 

§ 35. Ärenden till kännedom  

 

 

Protokollet framläggs till påseende 22.2.2022 på kommunkansliet i Åva efter justering. 

 

Ordförande   Tommy Öström                  enligt uppdrag Egil Mattsson kom.dir. 

 

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Åva, 

kommunkansliet och på kommunens elektroniska anslagstavla/hemsidan under tiden  

11 – 15.2.2022. 

  

Intygar Egil Mattsson, kom.dir. 
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Korrigerad Kallelsesida 

Utfärdad 15.2.2022 

 

Sammanträdestid: 15.2.2022: kl.19.00.  

Sammanträdesplats; Brändö kommunkansli, Åva 

 

 

§ 23. Laglighet och beslutsförhet 

§ 24. Protokolljusterare 

§ 25. Godkännande, komplettering och ändring av föredragningslistan   

§ 26. Nämndernas mötesprotokoll, PM  

§ 27. Kommunfullmäktige beslutens laglighet 27.1.2022  

§ 28. Utlåtande om ansökan om jordförvärv 

§ 29. Utlåtande om ansökan om jordförvärv 

§ 30. Utlåtande till Ålands förvaltningsdomstol i ärende ÅFD dnr 2021/130 Besvär över 

kommunfullmäktige i Brändös beslut 11.11.2021, § 48 

§ 31. Förslag till representanter och ersättare till Ålands skärgårdsnämnd för perioden 

1.1.2022-31.12.2023 

§ 32. Arbetarskyddet – Arbetarskyddet och organisation för perioden 1.1.2022-

31.12.2025 

§ 33. Förlängning av ansökningstiden för tjänsten som byggnadsinspektör och 

kommuntekniker, samt tillsättande av rekryteringsgrupp 

§ 34. Arbetsgrupp för kommunens IT och webben 

§ 35. Val av kommunstyrelsens representanter i övriga organ (Extra ärende) 

§ 36. Ansökan om anslutning till vägnät (Extra ärende) 

§ 37. Ärenden till kännedom  

 

 

Protokollet framläggs till påseende 22.2.2022 på kommunkansliet i Åva efter justering. 

 

Ordförande   Tommy Öström                  enligt uppdrag Egil Mattsson kom.dir. 

 

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Åva, 

kommunkansliet och på kommunens elektroniska anslagstavla/hemsidan under tiden  

11 – 15.2.2022. 

  

Intygar Egil Mattsson, kom.dir. 
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Protokollssida 

Sammanträdestid: 15.2.2022, kl. 19:00-20:11 

                                  

                                                                        

Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Åva  

 

Ärenden; §§ 23  - 37. 

 

Ordinarie:              Personlig ersättare: 

 Tommy Öström, ordf.            Monica Englund 

 Marja Tuomola, viceordf. (distans)                  Mathias Lindman 

 Hans-Olof Gustavsson (distans)    Mikael Eklund 

 Pia Lindberg-Lumme (distans)   Eija Laitala-Pettersson 

 Jonny Karlström (distans)   Marianne Karlström 

 

    

Övriga:  

 Jörgen Gustafsson, kfge ordf. 19:25-20:11  

 Klas-Göran Englund, kfge viceordf.  

 Egil Mattsson, tf. kom.dir.  

 

 

 

 

Underskrift  Tommy Öström                       Egil Mattsson 

  Ordförande   protokollförare 

 

   

 

   

 

Justering  Hans-Olof Gustavsson  Marja Tuomola 

  protokolljusterare  protokolljusterare 

      

        

 

Protokollet framlagt till påseende            .2022 

Kommunkansliet i Åva,  

 

Intygar   Utdragets riktighet intygar 

 

Egil Mattsson,  

Kom.dir.  datum_______namn_____________________________ 

 

 



                    BRÄNDÖ KOMMUN           KOMMUNSTYRELSEN 

                                                                    15.2.2022 
 

 

 
Protokolljusterarnas Framlagt till Utdragets riktighet 
initialer påseende bestyrkes 
  
 

4 

23. Laglighet och beslutsförhet 

Kommunstyrelsen 15.2.2022: 

Ordförande konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet 

närvarande ledamöter beslutfört.   

 

24. Protokolljusterare 

Kommunstyrelsen 15.2.2022: 

Till protokolljusterare valdes Hans-Olof Gustavsson och Marja Tuomola.  

 

25. Godkännande, komplettering och ändring av föredragningslistan   

Kommunstyrelsen 15.2.2022: 

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 tillägg: 

§ 35. Val av kommunstyrelsens representanter i övriga organ (Extra ärende) 

§ 36. Ansökan om anslutning till vägnät (Extra ärende) 

Samt tillägg till ärenden till kännedom   

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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26. Nämndernas mötesprotokoll, PM 

Kommunstyrelsen 15.2.2022: 

Genomgång av följande protokoll och PM m.m.: 

 

Inga protokoll. 
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27. Kommunfullmäktige beslutens laglighet 27.1.2022 

Kommunstyrelsen 15.2.2022: 

 

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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28. Utlåtande över ansökan om jordförvärv 

Kommunstyrelsen 15.2.2022: 

 

Utlåtande över ansökan om jordförvärv (ÅLR 2021/9773). 

Landskapsregeringen inbegär Brändö kommuns utlåtande över Per-Åke Grahns  

ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. Se bilaga. 

Ärendet har samband med Roger Grahns ansökan om rätt att förvärva och besitta fast  

egendom (ÅLR 2021/9775). 

Egendomen är över 5 ha och därmed ger styrelsen utlåtandet.   

 

Förslag: 

Kommunen har inget att anföra med anledning av Per-Åke Grahns ansökan om rätt att 

förvärva och besitta fast egendom. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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29. Utlåtande över ansökan om jordförvärv 

Kommunstyrelsen 15.2.2022: 

 

Utlåtande över ansökan om jordförvärv (ÅLR 2021/9775) 

Landskapsregeringen inbegär Brändö kommuns utlåtande över Roger Grahns  

ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. Se bilaga. 

Ärendet har samband med Per-Åke Grahns ansökan om rätt att förvärva och besitta fast  

egendom (ÅLR 2021/9773) 

Egendomen är över 5 ha och därmed är det styrelsen som ger utlåtandet.   

 

Förslag: 

Kommunen har inget att anföra med anledning av Roger Grahns ansökan om rätt att förvärva 

och besitta fast egendom. 

 

Beslut: 

Enligt förslag 
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§ 30. Utlåtande till Ålands förvaltningsdomstol i ärende ÅFD dnr 2021/130 Besvär över 

kommunfullmäktige i Brändös beslut 11.11.2021, § 48 

Kommunstyrelsen 15.2.2022: 

 

Till kommunstyrelsen har inkommit en begäran om utlåtande från Ålands förvaltningsdomstol 

dnr 2021/130 daterat 20.12.2021. Utlåtande begärs till följd av besvär inlämnat till Ålands 

förvaltningsdomstol 17.12.2021 av Teemu Kiviniemi (ändringsökanden) ” Besvär över 

kommunfullmäktige i Brändös beslut 11.11.2021, § 48”. 

Ändringsökanden yrkar att Ålands förvaltningsdomstol upphäver kommunfullmäktige i 

Brändös beslut 11.11.2021, § 84.  

Ändringsökanden yrkar även att Ålands förvaltningsdomstol ålägger Brändö kommun att 

ersätta ändringsökandens rättegångskostnader i ärendet.  

 

Kommunfullmäktige i Brändös beslut 11.11.2021, § 48, handlar om kommunens planerade 

ändring av detaljplanen i Bellarshamn.     

 

Kommundirektören har varit i kontakt med DKCO i Mariehamn för underlag till utlåtande.   

Samt begärt om förlängd svarstid av förvaltningsdomstolen. 

 

Utlåtande ”Brändö kommuns utlåtande på Ålands förvaltningsdomstols begäran om utlåtande 

i ärende: dnr. 2021/130.” som bilaga.   

 

Förslag: 

Utlåtande ”Brändö kommuns utlåtande på förvaltningsdomstolens begäran om utlåtande i 

ärende: dnr. 2021/130” godkänns.  

Utlåtande sänds till Ålands förvaltningsdomstol jämte andra av domstolen begärda 

handlingar.     

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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31. Förslag till representanter och ersättare till Ålands skärgårdsnämnd för perioden 

1.1.2022-31.12.2023 

Kommunstyrelsen 15.2.2022: 

 

Landskapsregeringen begär in skärgårdskommunernas förslag till medlemmar i Ålands 

skärgårdsnämnd för perioden 1.1.2022-31.12.2023. Se bilaga ÅLR 2022/741 och ÅLR 

2020/325.   

Enligt reglementet består Skärgårdsnämnden av dels en förtroendevald eller annan av 

kommunen utsedd representant, dels en representant för näringslivet i respektive kommun. 

Varje skärgårdskommun nominerar en man och en kvinna till vardera plats i nämnden enligt 

gällande jämställdhetslag.  

 

Brändö kommuns representanter i Skärgårdsnämnden under perioden 2020–2021 var Jörgen 

Gustafsson och Marja Tuomola.  

 

Förslag:  

Jörgen Gustafsson och Marja Tuomola fortsätter representera Brändö i Ålands 

skärgårdsnämnd för perioden 1.1.2022-31.12.2023. Tuomola som förtroendevald och 

Gustafsson som näringslivsrepresentant.  

  

Beslut:   

Enligt förslag. 
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32. Arbetarskyddet – Arbetarskyddet och organisation för perioden 1.1.2022-31.12.2025  

Kommunstyrelsen 15.2.2022: 

 

Mandattiden för arbetarskyddskommissionen tillsatt 4.4.2018 (Kst 47/2018) har löpt ut 

31.12.2021. Därmed ska en ny arbetarskyddskommission tillsättas.   

 

Arbetarskyddskommissionen för perioden 01.01.2018 – 31.12.2021 bestod av KD John  

Wrede (företrädare för arbetsgivaren samt ordf. för arbetarskyddsfullmäktige), Wrede även 

arbetarskyddschef, Malena Strandvall (lärare) företrädare för Brändö skola (samtidigt förste 

vice fullmäktige), Katharina Juthman som företrädare för dagvården (samtidigt andra 

vicefullmäktige) och Anne-Maj Holmberg (närvårdare, Solkulla) som företrädare för 

äldreomsorgen. 

 

Ref.: (Kst 14/2006) Enligt arbetarskyddsinspektör Henning Karlsson räcker det för 

kommunen med en Arbetarskyddsfullmäktige (bestående 

av fullmäktige + 2 vicefullmäktige) som består av arbetstagare samt en Arbetar- 

skyddskommission som består av en arbetsgivarrepresentant (samma som arbetar- 

skyddschefen) och 3 arbetstagare. Arbetarskyddschefen tillsätts direkt av Kst. 

Karlsson anser också att sämjoval är att föredra d.v.s. regelrätta val behöver inte hållas. 

 

Kst ska utse en ny arbetarskyddschef då John Wrede gått i pension. Egil Mattsson står till 

förfogande för uppdraget.   

För att inte rutinmässigt återvälja tidigare arbetarskyddskommission vore det bra att ärendet 

går ut till enheterna för att de ska kunna inkomma med sina förslag till representant för 

vardera enhet, skolan, Milan och Solkulla. Samt som information om arbetarskyddet.    

 

Egil Mattsson anmälde jäv och lämnade rummet.   

 

Förslag:   

Kst begär in enheternas förslag till representanter i arbetarskyddskommission för perioden 

01.01.2022 – 31.12.2025 till nästa möte varpå Kst väljer organets representanter. Därefter går 

ärendet till Kfge. 

 

(Förslag av ordförande på mötet) Egil Mattsson utses till ny arbetarskyddschef för perioden 

01.01.2022 – 31.12.2025.  

 

      

Beslut: 

Egil Mattsson vald till arbetarskyddschef för perioden 01.01.2022 – 31.12.2025. 

 

Kst begär in enheternas förslag till representanter i arbetarskyddskommission för perioden 

01.01.2022 – 31.12.2025 till nästa möte varpå Kst väljer organets representanter. Därefter går 

ärendet till Kfge.       
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33.  Förlängning av ansökningstiden för tjänsten som byggnadsinspektör och 

kommuntekniker, samt tillsättande av rekryteringsgrupp  

Kommunstyrelsen 15.2.2022: 

 

Kst ledigslog tjänsten som byggnadsinspektör och kommuntekniker på sitt möte 12.1.2022 

(Kst 9/2022). Ansökan var ute i två veckor t.o.m. 9.2.2022. Inga ansökningar inkom under 

ansökningstiden. Den snäva ansökningstiden var satt för att om möjligt kunna rekrytera ny 

person till tjänsten före nuvarande byggnadsinspektör och kommuntekniker Bo Qvarnström 

går i pension. Tidsmässigt kommer detta troligtvis inte att vara möjligt längre.  

 

Kst måste förlänga ansökningstiden för tjänsten. Detta kommer att resultera i att den 

ursprungliga tidtabellen med att kunna tillsätta tjänsten inom mars månad sannolikt inte 

kommer att vara möjlig att uppnå.  

Kst bör även tillsätta en rekryteringsgrupp för tjänsten. Dels för att handha konkreta intervjuer 

men även med ansvar att fundera på hur kommunen lyckas rekrytera en ny byggnadsinspektör 

och kommuntekniker.   

 

Förslag: 

Ansökningstiden för tjänsten som byggnadsinspektör och kommuntekniker förlängs så att 

ansökan sätts ut för en månad.  

En arbetsgrupp med ansvar för att fundera på och komma med konkreta förslag på hur 

kommunen lyckas rekrytera en ny byggnadsinspektör och kommuntekniker tillsätts. 

Arbetsgruppen ska även komma med konkreta förslag på hur kommunen hanterar en 

eventuell övergångstid före tjänsten är tillsatt. Arbetsgruppen ansvarar också för 

arbetsintervjuer för tjänsten.            

 

 

Beslut: 

Enligt förslag med tillägg av arbetsgruppens medlemmar Tommy Öström, Egil Mattsson, 

Olof Holmberg, Pia Lindberg-Lumme. Tina Törnroos tillfrågas, om hon tackar nej får Marja 

Tuomola ställa upp för den sista platsen.    
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34. Arbetsgrupp för kommunens IT-, webb- och telefonlösningar 

Kommunstyrelsen 15.2.2022: 

 

Brändö kommuns IT-, webb, och telefonlösningar bör ses över under 2022. Detta för att få en 

helhetsbild av vad vi använder, vilka leverantörer vi har, vilka lösningar vi har och vilka 

kostnader vi har. Helhetsbilden ska kunna ge svar på vad kommunen behöver, och vilka 

uppdateringar som behöver göras och i vilken tidsordning.  

 

Förslag: 

En arbetsgrupp med mandat att strukturerat gå igenom kommunens IT-, webb- och 

telefonlösningar tillsätts. Arbetsgruppen ska presentera en strukturerad helhetsbild över 

kommunens utrustning, program, leverantörer och kostnader med avseende på IT-, webb- och 

telefoner. Arbetsgruppen ska även presentera konkreta åtgärdsförslag för att förbättra och 

effektivera arbetsmässigt, säkerhetsmässigt och ekonomiskt kommunens IT-, webb- och 

telefonlösningar.       

 

Beslut:    

Enligt förslag med tillägg av arbetsgruppens medlemmar Julia Grünewald, Niklas Feiring och 

Egil Mattsson. 
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35. Val av kommunstyrelsens representanter i övriga organ (Extra ärende)  

Kommunstyrelsen 15.2.2022: 

 

Ref. till Kfges val 27.1.2022 av Kst. för 2022–2023. 

 

Kommunens förvaltningsstadga:  

114 § Kommunstyrelsens representanter i övriga organ  

Styrelsen kan utse representanter som har närvaro- och yttranderätt vid andra organs 

sammanträden. Också en ersättare i styrelsen och kommundirektören kan utses till 

representant 

 

Kst. har under tidigare perioder haft representanter i samtliga nämnder. 

 

Förslag (förslag på mötet): 

Kst representanter mandatperioden 2022–2023 i övriga organ. 

Tommy Öström, biblioteks- och kulturnämnden  

Pia Lindberg-Lumme, byggnadstekniska nämnden  

Hans-Olof Gustavsson, närings- och utvecklingsnämnden 

Jonny Karlström, bildningsnämnden 

Marja Toumola, omsorgsnämnden  

 

Beslut: 

Enligt förslag, fortsätter som tidigare.  
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36. Ansökan om anslutning till vägnät (Extra ärende) 

Kommunstyrelsen 15.2.2022: 

 

Mikko Josefsson har sänt en fråga om anhållan om kommunens tillstånd för att ansluta ny 

planerad privat väg till vägnätet, vid Bellarshamn. Se bilaga.  

 

De har köpt en tomt av Ritva Karlsson och styckningen från moderfastigheten Backas 2:46 

kommer preliminärt att ske i april/maj 2022. De har varit i kontakt med Harry Antfolk på 

Lantmäteriverket som har meddelat att de behöver kommunens tillstånd för att ansluta till en 

planegata. Samt hänvisar till tillstånd givet 2013 för 2:59 Notudden (Kst 105/2013). Nu 

behövs således väg anslutas till tre tomter till, till Notuddsvägen. Anslutningen görs där 

befintlig anslutning finns till byggnadsplanen. Vägen kommer att gå på Ritvas Karlssons 

marker, längs de nya tomternas gränser. Se bilaga för riktgivande planerad dragning.  

      

 

Förslag: 

Ansökan om anslutning av väg till Notuddsvägen, för tre nya tomter som styckas från 

moderfastigheten Backas 2:46, godkänns. 

Anslutningen görs där befintlig väg finns till byggnadsplanen.  

 

 

Beslut:   

Enligt förslag 
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37. Ärenden till kännedom 

Kommunstyrelsen 15.2.2022: 

 
- Skrivelse ”Begäran om svar angående inställda färjeturer” (dnr. 15/1/2022) skickad till 

landskapsregeringen och Ålandstrafiken 1.2.2022.  

- Svar av Sten Schauman (dnr. 15/2/2022) på skrivelse ”Begäran om svar angående inställda 

färjeturer” (dnr. 15/1/2022).  

- Kommunens fastighetsskötare slutar 28.2.2022. 

- Kommunförbundets inofficiella möte om förbundets framtid 14.2.2022.  

- Kommunförbundet söker nya lokaler, ansökan inne inom mars.  

- KD-möte 11.2.2022  
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING OCH INLÄMNANDE AV BESVÄR 

Kommunstyrelsen 15.2.2022        §§ 23 - 37.  

 

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:  

§§. 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35,  

Annan grund för besvärsförbud, vilken: - 

 

 gäller §§. 

 

Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.  

(i allmänhet de tre första §§) 

§§. 23-26, 37 

 

Rättelseyrkande  

Envar part och kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt 

rättelseyrkande beträffande följande paragrafer. Besvär kan ej sökas för dessa 

paragrafer:  

 

§§. 32, 

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. 

 

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.  
------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 


