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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Kommunstyrelsen

02.02.2021

21-23

Kst 21 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 21 §:

BESLUT:
Ordföranden konstaterar att sammanträdet är lagligt sammankallat och med hänsyn
till antalet närvarande ledamöter beslutfört.
_______________

Kst 22 §:

Protokolljustering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser Johan Holmqvist och Lena Sandqvist till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum tisdagen den 02.02.21 i kommungården efter
sammanträdets avslutande.

Kst 22 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 23 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 23 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan utan extra ärenden.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen

02.02.2021

24

Kst 24 §:

Utlåtande angående jordförvärvstillstånd R:Nr 3:22 Holmgers, Mörby
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2021/438 av den 20.01.21
begärt Hammarlands kommuns utlåtande angående JP Fastigheter Ab: s ansökan om
rätt att förvärva och besitta den ca 9.700 m² stora outbrutna delen av fastigheten R:Nr
3:22 Holmgers i Mörby. Området förvärvas enligt ansökan för affärsverksamhet. På
fastigheten finns en lagerbyggnad. Området är inte planerat och det har inte egen
strand. I förvärvet ingår inte andelar i samfällda jord- och vattenområden. Sökanden
äger sedan tidigare fast egendom i landskapet Åland. Samtliga styrelsemedlemmar
har åländsk hembygdsrätt. Kommunens utlåtande skall vara landskapsregeringen
tillhanda senast den 22.02.21. (Bilaga 1, Kst 02.02.21, § 24)
Enligt LL om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd (ÅFS 70/2003) § 6, 3
stadgas följande:
”Om det inte finns särskilda skäl däremot skall jordförvärvstillstånd beviljas när
samtliga följande förutsättningar är uppfyllda:
1) Sökanden har oavbrutet sedan den bildades eller i minst fem år haft sin hemort i
landskapet Åland.
2) Samtliga bolagsmän eller styrelsemedlemmar har åländsk hembygdsrätt eller är
fast bosatta i landskapet sedan minst fem år tillbaka.”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att förorda att landskapsregeringen beviljar JP Fastigheter
Ab rätt att förvärva och besitta den ca 9.700 m² stora outbrutna delen av fastigheten
R:Nr 3:22 Holmgers, Mörby med stöd av LF om jordförvärvstillstånd § 6, 3.

Kst 24 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Kommunstyrelsen

02.02.2021

25

Kst 25 §:

Utlåtande angående jordförvärvstillstånd R:Nr 7:2 Trollsländan, Bredbolstad
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2021/12 av den 13.01.21 begärt
Hammarlands kommuns utlåtande angående svenska och finska medborgaren
Mimosa Reinlunds ansökan om rätt att förvärva och besitta för fast bosättning den ca
2.000 m² stora outbrutna delen av den 4.200 m² stora fastigheten R:Nr 7:2
Trollsländan i Bredbolstad by. Sökanden äger inte sedan tidigare fast egendom i
landskapet Åland. Förvärvet är upplagt som ett arrende som sträcker sig till den
30.06.50. Enligt arrendeavtalet anges inte om arrendet omfattar andelar i samfällda
jord- och vattenområden Enligt ansökan gränsar fastigheten inte till vatten. På
fastigheten finns idag ett bostadshus och en gäststuga. Området är inte planerat.
Kommunens utlåtande skall vara landskapsregeringen tillhanda senast den 15.02.21.
(Bilaga 2, Kst 02.02.21, § 25)
Enligt LF om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd (ÅFS 70/2003) § 4, 2 p. 2
stadgas följande:
”2) Sökanden har flyttat till landskapet Åland och har för avsikt att stanna i
landskapet, vilket framgår av att han eller hon har fast anställning eller av andra
liknande omständigheter. Markområdet understiger 4.000 m2 och skall användas för
fast boende. Marken får inte gränsa till vatten och skall vara belägen inom planerat
område, bykärna eller annat område som är avsett för fast bosättning. Till marken
hör vare sig andel i samfällda vatten- och jordområden eller jakt- och
fiskerättigheter.”
Landskapsregeringen begär att kommunen i utlåtandet särskilt tar ställning till
följande:
- Om markområdet är beläget inom bykärna eller annat område avsett för fast
bosättning.
- På vilket sätt byggnader på området registrerats.
- Om det i markområdets omedelbara närhet finns andra bostadshus.
- Om markområdet är beläget på ett oexploaterat område.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att förorda att landskapsregeringen beviljar Mimosa
Reinlund rätt att för fast bosättning förvärva och besitta ca 2.000 m² av fastigheten
7:2 Trollsländan i Bredbolstad med stöd av LF om jordförvärvsrätt och
jordförvärvstillstånd § 4, 2 p. 2. Kommunstyrelsen betonar att utlåtandet inte
påverkar byggnadstekniska nämnden i Hammarlands behandling av ärende för
ändring av användningsändamål för befintlig byggnad.
På de frågor som landskapsregeringen ställer i utlåtandebegäran svarar kommunen
enligt följande:
-

Markområdet är beläget på ett oplanerat område. Markområdet är inte i en
bykärna men på området finns i närheten sedan tidigare fast bosättning.
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
-

-

Kst 25 §:

02.02.2021
25
(Forts.)
På markområdet finns uppfört en byggnad som i bygglov angetts som gäststuga.
Byggnaden torde rätt långt uppfylla de krav som ställs för bostadshus men för att
klassas om förutsätts en ansökan om ändring av användningsändamål till
byggnadstekniska nämnden.
På samma fastighet finns idag ett bostadshus med fast bosättning. På
grannfastigheten söderom markområdet finns även ett bostadshus med fast
bosättning.

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

SIDA 4
§ nr

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

11.11.2020
12.01.2021
02.02.2021

84
12
26

Kfge 84 §:

Utredning av utträde ur gemensamma räddningsnämnden

Kfge 84 §:

BESLUT:
På initiativ av ledamot Björn Lundström ger kommunfullmäktige enhälligt
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda ett eventuellt utträde från gemensamma
räddningsnämnden.
_________________

Kst 12 §:

Så sent som 14.11.19 behandlade kommunfullmäktige ett ärende om godkännande av
avtal om gemensam räddningsmyndighet och gemensam nämnd för hela Åland. Ett
enhälligt kommunfullmäktige beslöt att förkasta förslaget till avtal vilket skulle ha
inneburit att Mariehamns stad blir värdkommun. I det beredningsmaterial som togs
fram för det här ärendet framställdes att Hammarlands kommuns kostnader skulle
uppgå till 25.388 € exklusive investeringar. Hammarlands kommuns kostnader enligt
budget för år 2021 är 32.929 €. Kostnaderna ökade för år 2021 med 7.221 €. Största
delen av kostnadsökningen beror på att då det tilltänkta samarbetet inte kunde
verkställas sade Mariehamns stad upp avtalet för befälberedskapen vilket medför att
en ytterligare tjänsteman måste anställas till distriktet under år 2021. I bifogade
jämförelser kan man även se att Lemlands kommuns kostnader skulle öka från
20.909 € till 32.730 € d.v.s. med 11.821 € (56,5 %) vid övergång från deras tidigare
avtal med Mariehamns stad till den för hela Åland planerade räddningsnämnden.
(Bilaga 5, Kst 12.01.21, § 12)
Att jämföra vad en kostnad skulle bli ifall Hammarlands kommun utträder ur
samarbetet för en gemensam räddningsnämnd med Jomala kommun som
värdkommun och istället ingår ett avtal med Mariehamns stad torde inte utgöra en
relevant jämförelse. Ifall Hammarlands kommun går ur samarbetet torde det innebära
att nuvarande samarbetet riskerar att upphöra och slutsatsen skulle då bli en
gemensam räddningsmyndighet där kostnaderna torde vara i närheten av de
kostnader vilka fanns utredda år 2019.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att meddela till kommunfullmäktige att utredningen om
utträde ur den gemensamma räddningsnämnden antecknas till kännedom.

Kst 12 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
_________________

Kst 26 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelsen

02.02.2021

27

Kst 27 §:

Tillsättandet av äldreråd i kommunen enligt kommunallagen
Enligt kommunallagens § 31 a stadgas följande angående ett äldreråd i kommunen.
”31a §. (2020/11) Äldreråd
Kommunstyrelsen ska tillsätta ett äldreråd för att ge den äldre befolkningen
möjlighet att delta i och påverka beslutsfattande som berör den äldre befolkningens
levnadsförhållanden.
Medlemmarna i äldrerådet tillsätts för kommunstyrelsens mandattid. Ett äldreråd
kan vara gemensamt för flera kommuner. Närmare bestämmelser om medlemmarna i
äldrerådet och rådets uppgifter finns i äldrelagen (2020:9) för Åland.”
Äldrerådet är enligt Äldrelagens § 10 (ÅFS 9/2020) ett rådgivande organ som kan
vara gemensamt för flera kommuner. Enligt lagen utser kommunstyrelsen ett
äldreråd bland intresserade kommunmedlemmar som hör till den äldre befolkningen.
Även en anhörig till en äldre person kan väljas om det är ändamålsenligt för att
äldrerådet allsidigt ska representera dem som brukar olika former av socialservice för
äldre i kommunen.
Till äldrerådets uppgifter hör att delta i beredningen av planen enligt § 7 och
utvärderingen i § 8, ge utlåtanden i ärenden som handläggs i kommunen och som har
betydelse för den äldre befolkningens välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende,
rörlighet och möjligheter att klara sig själv samt den service som den äldre
befolkningen behöver och servicens tillgänglighet. Enligt lagen skall kommunen
tillhandahålla äldrerådet det som behövs föra att det ska ha tillräckliga
verksamhetsförutsättningar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tillsätter ett äldreråd i enlighet med kommunallagen och
äldrelagen.

Kst 27 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att höra om kommunen kan vara med i
äldreråd för Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö. En fråga sänds även till Eckerö
kommun för att höra planerna kring äldrerådet.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

12.01.2021
02.02.2021

7
28

Kst 7 §:

Begäran om synpunkter – andra utkast till havsplan för Åland
Ålands landskapsregering begär genom brev Dnr ÅLR 2019/6446 av den 15.12.20
om kommunens synpunkter på andra utkastet till Havsplan för Åland. Det första
utkastet till havsplan var på remiss i slutet av år 2019. Den viktigaste förändringen är
att förslaget nu begränsar sig till landskapets allmänna vatten d.v.s. de vatten i
ytterskärgården och öppet hav som förvaltas av Ålands landskapsregering. Genom
remissförfarandet önskar landskapsregeringen på ett öppet sätt redovisa förslag till
hur de allmänna vattenområdena långsiktigt skall användas. Planen är bindande för
kommuner och andra tillståndsmyndigheter. Efter att synpunkterna från den andra
remissen bearbetats kommer en riktgivande plan för framtida användning av
landskapets allmänna vatten antas av landskapsregeringen i mars 2021. Remissvar
skall vara inne senast den 15.02.21 kl. 16.15. (Bilaga 4, Kst 12.01.21, § 7)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från byggnadstekniska
nämnden. Byggnadstekniska nämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen
tillhanda den 29.01.21.

Kst 7 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet av kommunteknikerbyggnadsinspektör Dan Vik. Utlåtandet bör vara kommunstyrelsen tillhanda den
27.01.21.
_________________

Kst 28 §:

Kommuntekniker-byggnadsinspektör Dan Vik har genom ett brev av den 20.01.21
meddelat ett utlåtande över förslaget till havsplan. (Bilaga 3, Kst 28.01.21, § 28)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att till landskapsregeringen avge de synpunkter vilka
sammanfattats av kommuntekniker-byggnadsinspektör Dan Vik och föreslår att
landskapsregeringen lyfter igen in kustnära vatten som omgärdar kommunens och
Ålands landområden i havsplanen i enlighet med vattenlagens 24 a §. Havsplanen
som berör kommunens område planeras i enlighet med 24 b § i vattenlagen.
Hammarlands kommun omfattar det förslag som är framställt i havsplanen som
gäller landskapets allmänna vatten.
Som motivering anges att det är mera ändamålsenligt att landskapsregeringen följer
vattenlagens § 24 a även för kustvatten än att de här vattenområdena skulle planeras
genom kommunöversikter.

Kst 28 §:

BESLUT:
(Forts.)

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelsen
12.01.2021
7
Kommunstyrelsen
02.02.2021
28
(Forts.)
Kommunstyrelsen omfattar det förslag som är framställt i havsplanen som gäller
landskapets allmänna vatten.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen

02.02.2021

29

Kst 29 §:

Annonsering av Öra Strand och Storängen på reklamskylt
För att få synlighet för kommunens bostadsområden för så många personer som
möjligt föreslås en annonsering på den största reklamskylten vid den mest trafikerade
leden på Åland d.v.s. Skylten.ax vid landsväg 2.
Liksom tidigare föreslås att annonseringen görs under tre veckor så att ett uppehåll
görs med en vecka mellan annonseringarna. Ett erbjudande från Skylten.ax har
erhållits motsvarande 550,- € för tre veckor.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att kommundirektören beställer annonsering under tre
veckor av bostadsområdena Öra Strand och Storängen för 550,- € (exklusive moms).
Annonseringen sker under tre veckor med en veckas paus mellan annonseringarna.

Kst 29 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Reklamen beställs för veckorna 11, 13 och 15.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunstyrelsen

12.01.2021

30

Kst 30 §:

Handlingar till kommunstyrelsens kännedom
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2021/75 av den 08.01.21 angående
fastställande av basbelopp för kommunernas utbildningsverksamhet för år 2021, Hk
Dnr 4/21.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2020/7681 av den 08.01.21 angående
beviljande av landskapsandel för kommunernas utbildningsverksamhet, Hk Dnr 3/21.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2020/7807 av den 07.01.21 angående
basbelopp för landskapsandelen för driften av socialvården och socialtjänsten 2021,
Hk Dnr 2/21.
Ålands landskapsregerings beslut Dnr ÅLR 2021/11 av den 07.01.21 angående
socialvårdsplan 2021-2025, Hk Dnr 1/21.
Ålands landskapsregerings tillstånd Dnr ÅLR 2020/7977 av den 25.01.21, Hk Dnr
13/21.
Skatteförvaltningens meddelande av den 20.01.21 angående de största samfunden
som ingår i kommunens företagsverksamhetspost, Hk Dnr 15/21.
Protokoll från förbundsfullmäktiges sammanträde den 14.01.21, Hk 11/21. (Ej
utsänd)
Protokoll från gemensamma räddningsnämnden av den 21.01.21. (Ej utsänd)
Brev från Klubbhuset Pelaren r.f. av den 25.01.21 angående bidrag, Hk Dnr 12/21.
(Bilaga 4, Kst 02.02.21, § 30)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.

Kst 30 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Kommunstyrelsen

02.02.2021

31

Kst 31 §:

Ansökan om reservering av tomter Storäng
Finströms bygg Ab har den 28.01.21 lämnat en ansökan om reservation av tomterna
1, 2 och 3 i kvarter 5 och tomterna 1, 2 och 3 i kvarter 6. Marknadsföringen av att
sälja hus är planerad att skötas via Fastighetskonsult. Enligt kommunens regler för
reservation av tomter kan reservation ske för två månader åt gången och om någon
annan intressent därefter visar intresse för tomten måste beslut meddelas senast inom
två veckor. Fastighetskonsult har samtidigt meddelat att de vill ha ett avtal med
kommunen för att marknadsföra dessa reserverade tomter motsvarande 500,- €.
Kommunen har ett gällande avtal med Mäklarhuset.
Hammarlands kommun har ett avtal med Mäklarhuset angående marknadsföring
samt formell hantering i samband med köpslut av obebyggda bostadstomter på
kommunens bostadsområden. Genom avtalet köper kommunen synlighet på
hemsidan för en årlig kostnad. Vid försäljning av tomt förutsätter avtalet att
Mäklarhuset upprättar överlåtelsehandlingar. Vid såld tomt erlägger kommunen
också en provision per tomt. I avtalet anges att kommunen äger fritt möjligheterna att
marknadsföra tomterna i egen regi innanför landskapets gränser och fritt av
lokalbaserade fastighetsförmedlingar vid marknadsföring utanför landskapet. (Bilaga
5, Kst 02.02.21, § 31)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att kommunen inte kan ingå reservering av tomterna 1, 2
och 3 i kvarter 5 och tomterna 1, 2 och 3 i kvarter 6 då det låser en för stor del av
tomterna för andra eventuella intressenter.
Kommunen anser det inte vara ändamålsenligt för kommunen att ha två gällande
avtal med skilda mäklarföretag för samma tjänster.

Kst 31 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att inbegära ett förslag till avtal med
Fastighetskonsult. Tom Henriksson från Finströms bygg Ab bjuds även in till nästa
sammanträde.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Kommunstyrelsen

02.02.2021

32

Kst 32 §:

Anhållan om semester, kommundirektör
Kommundirektör Kurt Carlsson anhåller om semester under tiden 22.02.21-28.02.21.
Antalet semesterdagar för ledigheten uppgår till 5. Tidigare uttag 15 semesterdagar.
Efter semestern kvarstår 18 semesterdagar.
Kommundirektören anmäler jäv.

Kst 32 §:

BESLUT:
Ordföranden Anders T. Karlsson konstaterar att kommundirektör Kurt Carlsson
anmäler jäv samt att han avlägsnar sig från sammanträdet för den tid som ärendet
behandlas.
Kommunstyrelsen beviljar kommundirektör Kurt Carlsson semester den 22.02.2128.02.21. Tidigare uttag 15 semesterdagar av totalt 38 semesterdagar. Efter
semestern kvarstår 18 semesterdagar.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

02.02.2021

21-32

BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig
på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan
kommunalbesvär enligt 112 § i kommunallagen inte anföras över beslutet.
Paragrafer:
§§ 21-28; §§ 30-31;
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§ 29
________________________________________________________________________
Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.
§ 32; LL om tjänstekollektivavtal ÅFS 22/78 § 2

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken
rättelseyrkande kan
framställas samt tid för
yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt
rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress:
Organ
Kommunstyrelsen i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND
Paragrafer:
§ 29

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 05.02.2021 på sidan
www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

I nedannämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär
endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är
part eller av en kommunmedlem.
________________________________________________________________________
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands förvaltningsdomstol, Torggatan 16, 22100 MARIEHAMN

Kommunalbesvär, paragrafer

Besvärstid
30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer

Besvärstid
dagar

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
paragrafer

Besvärstid
dagar

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

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 och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Ombud skall
vid behov bifoga fullmakt (FörvProssL 21 §)

Inlämnande av
besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas 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 under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.
Besvärshandlingarna kan även lämnas till:
Namn, adress och postadress

Paragrafer

________________________________________________________________________
Besvärshandlingarna skall lämnas till 1):
Namn, adress och postadress
Paragrafer
________________________________________________________________________
Enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015) uppbärs en avgift i förvaltningsdomstolen
om 250,- € i besvärsärenden som har anhängiggjorts. I fall förvaltningsdomstolen ändrar
ett överklagat beslut till förmån för ändringssökanden tas inte avgiften inte ut.

Tilläggsuppgifter

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten

