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§ 122 - SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET
Ordförande läser upp kallelsen till sammanträdet. På kallelsen skall vara antecknat
sammanträdesplats och tidpunkt samt vilka ärenden som skall behandlas. De
närvarande antecknas i närvarolistan. Enligt 23 § i kommunallagen är styrelsen
beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
FÖRSLAG
Ordförande konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.
DISKUSSION
BESLUT
Ordförande konstaterade att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.
-------------------------------------------------§ 123 - VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Två styrelseledamöter utses att justera sammanträdets protokoll innan det datum då
det är framlagt till påseende.
BESLUT
Ledamöterna Tommy Pettersson och Åke Sundman utsågs att justera protokollet
över sammanträdet.
-------------------------------------------------------------§ 124 - FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Ordförande läser upp föredragningslistan.
BESLUTSFÖRSLAG
Ärenden enligt föredragningslistan.
DISKUSSION
Ordförande föreslog som övrigt ärende
SAMARBETSSTRATEGIER INOM SKÄRGÅRDEN MED ANLEDNING AV FÖRSLAGET
TILL TURLISTOR FÖR SKÄRGÅRDSTRAFIKEN (ÅLRs förslag 8.10.2012)
Förslaget vann understöd. Ärendet upptogs på ärendelistan som § 134
BESLUT
Ärenden enligt föredragningslistan med tillägg för övrigt ärende § 134.
-------------------------------------------------
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§ 125 – GRANSKNING AV LAGLIGHET OCH VERKSTÄLLANDE AV
FULLMÄKTIGES BESLUT
Enligt § 49 i Kommunallag för landskapet Åland (73/1997) skall kommunstyrelsen
bereda och verkställa fullmäktiges beslut samt övervaka att besluten är lagliga, utom
i ärenden som rör fullmäktiges inre organisation samt val av styrelsen och revisorer.
Kommunfullmäktige sammanträdde 18.9.2012.
Kommunstyrelsen går igenom de beslut som fullmäktige fattade. Se bilaga.
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen konstaterar att fullmäktiges beslut är lagenliga och kan
verkställas.
DISKUSSION
BESLUT
Enligt förslag.
---------------------------------
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§ 126 – KOMMUNSTYRELSENS HANTERING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES
STÅNDPUNKT OM KOMMUNSTYRELSENS ANVISNING TILL
PLANERINGSKOMMITTÉN ATT UTREDA KOSTNAD FÖR NYBBYGGE AV
SERVICEBOENDE

Kommunstyrelsen 17.9.2012
BESLUT
Ärendet till fullmäktige:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att fullmäktige i samråd med
inkallade tjänstemän/personal och förtroendevalda till avger ståndpunkter
angående:
* serviceboendets storlek
* den prefererade utvecklingen av äldreomsorgens hemservice i form av dels
serviceboende, dels hembesök, dels mellannivåboende i form av nya
åldringsvänliga hyresbostäder i radhus.
Underlag för diskussionen är bl.a:
-Bilagans prognos över antalet åldringar 75+ åren 2021 och 2031
-Den allmänna målsättningen/rekommendationen att 90% av invånarna över
75 år ska bo i sitt hem, dvs inte i serviceboende.
-Att renoveringen av Annagården bör hanteras med vetskapen om att
investeringen inte bör kosta mer än en dryg miljon euro.

Kläm till beslutet:
Kommunstyrelsen begär att planeringskommittén tar fram en
kostnadskalkyl för ett nybygge med 8-10 bostäder vid skolan inklusive
dagisdel, inkluderat beräkning av de vinster som kunde göras tack
vare närheten till skola mm. Vinsterna kunde exempelvis bestå av
samordning av matlagning.
Motiveringen till ovanstående är främst att det är bra att ha ett
alternativ till hands om det visar sig att det är för dyrt, svårt att
renovera.
Kommunstyrelsen är medveten om att det här givetvis orsakar
planeringskommittén ytterligare en ökad arbetsbelastning, främst då
för projektledaren (Åke R) och därför kan det förväntas att
planeringskommittén begär att lite pengar måste användas för att
köpa in en avgränsad tjänst för att få skissritningar och kostnadskalkyl
för ett
sådant nybygge. Det kan inte heller bli fråga om fullständiga
handlingar
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Fullmäktige 18.9.2012
BESLUT
*Fullmäktige förväntar sig att kommunstyrelsen i sin fortsatta beredning av
serviceboende-ärendet fokuserar fullt på renoveringsalternativet tills det är utrönt
om renovering ska utföras. Den utredning av ett nybygge som kommunstyrelsen
initierat förväntas alltså inte utföras tills beslut om renovering tagits.
*Fullmäktige förväntar sig därtill att planeringen av renoveringen handlar om att
Annagården ska ha 10 lägenheter.
*Fullmäktige anser att kommunens målsättning ska vara att hemvård/hembesök i
invånares egna hem utökas som omsorgsform i framtiden.
----------------------------------

Kommunstyrelsen 10.10.2012
Såsom framkommer ovan beslöt kommunstyrelsen den 17.9 att
planeringskommittén ska ta fram en kostnadskalkyl för nybygge av serviceboende
vid skolan.
Såsom framkommer ovan uttryckte fullmäktige den 18.9 ståndpunkten att
kommunstyrelsen i sin fortsatta beredning av serviceboende-ärendet fokuserar fullt
på renoveringsalternativet tills det är utrönt om renovering ska utföras. Den
utredning av ett nybygge som kommunstyrelsen initierat förväntas alltså inte utföras
tills beslut om renovering tagits.
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om den ändrar sin anvisning till
planeringskommittén i ljuset av fullmäktiges ståndpunkt.
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen ändrar sin anvisning till planeringskommittén så att kommittén
inte i detta skede förväntas ta fram kostnadskalkyler och andra beräkningar för ett
nybygge av serviceboende/dagis.
DISKUSSION
BESLUT
Enligt förslag.
---------------------------------
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§ 127– ÄRENDEN TILL SKÄRGÅRDSKOMMUNMÖTE 22-23.10
Skärgårdskommunmöte hålls på Kökar må-ti 22-23.10. Mötet börjar måndag ca
klockan 15.
Kumlinges representanter är preliminärt kst-ordförande och kommundirektören.
Varje kommun kan initiera ärenden till mötet. Bra är om det också medföljer en
kort beredning av ärendet till värden som gör upp agendan.
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kumlinge föreslår att följande ärende tas upp på agendan i Kökar 22-23.10:
-Skärgårdskommunernas gemensamma marknadsföring
DISKUSSION
Ordförande sammanfattade diskussionen med att föreslå att utöver KDs förslag ska
även följande ärenden ska upptas på skärgårdskommunmötet i Kökar:
-Hälsovårdarberedskapen; ärendet avser såväl frågan om förkortning av
beredskapen från kl 24 till 22 som frågan om möjligheter/krav på
hälsovårdarberedskap dygnet runt.
-Hur ska skärgårdens gemensamma intressebevakning gentemot landskapet,
lagstifningen osv utföras framöver? Hur ska skärgården få sin röst hörd? Vilken
ska kontaktytan mellan skärgårdskommunerna och regeringen vara i framtiden?
Ärendet tangerar den diskussion om samhällsservicestrukturreformen som kommer
att föras på Kökar-mötet.
Förslagen vann understöd.
BESLUT
Kumlinge meddelar Kökar att man vill att följande ärenden tas upp på
skärgårdskommunmötet den 22.10:
-Skärgårdskommunernas gemensamma marknadsföring
-Hälsovårdarberedskapen; ärendet avser såväl frågan om förkortning av
beredskapen från kl 24 till 22 som frågan om möjligheter/krav på
hälsovårdarberedskap dygnet runt.
-Hur ska skärgårdens gemensamma intressebevakning gentemot landskapet,
lagstifningen osv utföras framöver? Hur ska skärgården få sin röst hörd? Vilken
ska kontaktytan mellan skärgårdskommunerna och regeringen vara i framtiden?
Ärendet tangerar den diskussion om samhällsservicestrukturreformen som kommer
att föras på Kökar-mötet.
-------------------------------------------------
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GODKÄNNANDE AV KÖPEBREV FÖR TOMT 4041-2 VÅRHOLMS
BOSTADSOMRÅDE

Timo Sinkkonen, Kumlinge, vill köpa tomt 4041-2 på Vårholms bostadsområde.
Tomten är 3508 m2 stor. Försäljningspriset är 17540 euro.
Bifogas köpebrev för godkännande. Köpebrevet har uppgjorts av
FastighetskonsultRFM, Mariehamn.
Köparen har godkänt avtalet. För köparens ansökan om jordförvärvsrätt kan anlitas
exempelvis fastighetsmäklaren som uppgjort köpebrevet.
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Bifogade köpebrev godkänns.
Kommunstyrelsen meddelar också till landskapets kansliavdelning att man förordar
att jordförvärvsrätt beviljas för Timo Sinkkonens förvärv av den aktuella tomten.
DISKUSSION
BESLUT
Enligt förslag.
---------------------------------------------------
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§ 129– TAXOR FÖR AVFALLSHANTERING FRÅN 1.1.2013
Byggnadstekniska nämnden 6.9.2012:
Nuvarande uppburna avgifter för sophanteringen fordrar en i dagens
ekonomiska läge relativt stor subvention av kommunen. Nämnden för fastslå
en nivå på avgifterna som rimmar ihop med den ambitionsnivå som
kommunen uppställer. Som exempel: nuvarande sophanteringstaxor för
hushåll (2012), fritidshushåll och företag är givetvis klart högre än de var för
säg 5 år sedan. Likväl täcker de inte kostnaderna, vilket innebär att
kommunen går emellan/subventionerar avfallshanteringen. I årets budget
(2012) beräknas subventionen vara 17-18 000 euro exkl moms. Det gäller
med nuvarande taxor.
En diskussion om taxahöjningar behövs alltså.
Kan sägas att budgeten för sophanteringen 2013 är klart högre än årets
budget. Det beror troligen främst på ett nytt avtal med MIRO, som ju vann
upphandlingen av transporter i våras. Det blir dyrare transporter relativt 2010
års taxa.
TROLIGA SUBVENTIONER 2013
Kumlinge
Brändö
45 000
Detta enligt nuvarande taxor.

Vårdö
7 000

6 000

Budget 2013 enligt TSJ-Klara
Utgifter sophantering Kumlinge 103 320 inkl moms
Intäkter för sophantering
58 707
Summa kommunal subvention
44 613 inkl moms
DISKUSSION
Det finns behov av att höja avgifterna. Fritidhusen har skild debitering. Brändö
kommunstaxor verkar realistiska och kan stå modell för Kumlinge.
BESLUT

Taxorna föreslås bli höjda enligt den i rött utmärkta Kumlingetabellen (till
höger)
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-------------------------------------------------------

Kommunstyrelsen 10.10.2012
OBS! En förfrågan om transportkostnaderna av TSJ-Klara gav följande svar:
”Transportkostnaderna har inte stigit (någon hundring på årsnivå) från tidigare. Om det töms
exakt lika många gånger 2013 som tidigare blir kostnaden 32.200€ med nuvarande
tömningspriser. Är 2011 var det 32 000 € .”

TSJ-Klara har uppgjort ett budgetförslag med något lägre kostnader än det första
förslaget. Totalkostnaden för hushållens och fritidhusens avfallshantering 87 000
euro inkl moms (70 000 exkl moms).
Genom att behålla eller ändra sopavgiften enligt nedanstående skulle kommunens
subvention år 2013 hamna på följande nivåer. Budgeterad subvention för 2012 är
12-13 000 exkl moms:
Nuvarande taxa:
Kostnad: 87 000 inkl moms
Intäkt: 60 000 inkl moms
Subvention 27 000 inkl moms (21 800 exkl)
Höjning 10% av nuvarande, kompostrabatt 20%
Kostnad: 87 000 inkl moms
Intäkt: 67 000 inkl moms
Subvention 20 000 inkl moms (16100 exkl moms)

Höjning enligt byggnadstekniska nämndens förslag:
Kostnad: 87 000 inkl moms
Intäkt: 74 000 inkl moms
Subvention 13 000 inkl moms (10 500 exkl)
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Bilagor:
Budget för 2013, uppgjord av TSJ-Klara
Jämförelse av taxor
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
För att öka avgiftsfinansieringsgraden inom de privatägda fastigheternas
sophantering föreslår kommunstyrelsen för fullmäktige att avgifterna från och med
1.1.2013 höjs i enlighet med nämndens förslag:
BTN förslag höjning till 2013
Kumlinge 2013 ??
Hushåll, antal
personer
1
2
Minst 3
FRITIDSHUS

FAST BOSATTAS
FRITIDSHUS

taxa €
taxa €
Kompost- utan
rabatt
kompost
100
125
140
175
220
275
140
175

25

DISKUSSION
BESLUT
Enligt förslag. Ärendet till fullmäktige.
---------------------------------------------------
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§ 130– ÅLANDS OMSORGSFÖRBUNDS BUDGETFÖRSLAG FÖR 2013
Socialnämnden tog del av ÅOFs budgetförslag den 24.9.2012. Nämnden tecknade
budgeten till kännedom.
Förbundsstyrelsen för Ålands omsorgsförbund har avgett bifogade budgetförslag.
Medlemskommunerna har möjlighet att ge utlåtanden om budgetförslaget innan
budgeten behandlas av ÅOFs förbundsfullmäktige.
I det följande huvuddragen i budgeten för 2013:

Årsarbetsverken, st
Verksamhetens
kostnader, milj €
Kommunernas
betalningar till ÅOF,
milj €
Personal kostnader,
milj €
Beräknad kostnad
för Kumlinge
kommun €

Budget 2012

Budgetförslag
2013

72,2
8,76

79,1
9,56

8,44

9,12

6,56

6,97

111 000 €

91 000 €

Kostnadsökningar finns främst på följande områden:
-Inom boendeservice: ökat antal platser i gruppboende => mer personal inom
boendeservice
-Förmedlade tjänster, vilket ej berör Kumlinge i nuläget: tex Kårkulla, Stiftelsen
Hemmet
Utmaning för framtiden: Antalet klienter för vilka rätt omfattande individuella
lösningar krävs, både vad gäller lokaler och verksamhet, ökar.
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen tecknar budgetförslaget för ÅOF till sin kännedom.
DISKUSSION
BESLUT
Enligt förslag.
---------------------------------------------------
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§ 131– DE GAMLAS HEMS BUDGETFÖRSLAG FÖR 2013
Anne-Mai Enqvist lämnade mötet kl 19.45
Förbundsstyrelsen för De Gamlas Hem har avgett budgetförslaget, som sänds till
kommunstyrelsen per e-post inför kommunstyrelsemötet.
Budgetförslaget behandlas av DGHs förbundsfullmäktige och till förslaget bifogas de
utlåtanden som medlemskommunerna avger.
I det följande huvuddragen i budgetsförslaget för 2013:
Budget 2012
Totalt årsarbetsverken
Verksamhetens kostnader
totalt €
Personalkostnader totalt €
Investeringar i
anläggningstillgångar €
Kumlinge kostnad = andel av
investeringskostnader
Kumlinge kostnad för vård

77,68 heltid
5,6 miljoner
4,8 miljoner
0,15 miljoner

Budgetförslag
2013
78,88 heltid
5,9 miljoner

+5,3%

5,1 miljoner
0,22 miljoner

+6,2%

8 806 €
0€

Den totala löneökningen uppges bero på att:
 förbundet inte tidigare periodiserat OB timmarna men i budgeten för år
2013 finns upptaget 45.000 € för en periodisering. Periodiseringen för år
2013 gäller 10-31.12.2012, dvs 3 veckor obekväm arbetstid.
 120 % sjuskötarresurser extra år 2013, vilket är en kostnad på ca 59
700euro (ob inkluderat).
 Lönebikostnaderna är högre än år 2012
 Det var inte fullt ut budgeterat för en ledande tjänsteman inom vården
år 2012. Det tillkommer 23 300 euro i budgeten för år 2013.
 Semesterperiodiseringen stiger med ny lagstiftning
 skillnaden mellan närvårdare natt och sjukskötare natt är ca 16 000
euro på årsbasis.
Annat noterbart:
 Stängning av ”Grelsby” innebär att DGH tar emot psykogeriatriska
vårdtagare, vilket leder till att personalen måste utbildas i psyk- och
missbrukarvård. Kostnad 2013 30 000 euro.
 ÅHS skär ner på läkartimmar hos DGH, vilket anses ohållbart. Därför
budgeterar DGH med 5000 euro för inköp av läkartimmar som ÅHS ej
står för.
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Kumlinge har 2 platser på De Gamlas Hem. Kommunens bruksgrad har varit
mycket låg de senaste åren.
Vårddygnspris för medlemskommuner är enligt budgetförslaget 207,56 euro/dygn.
För icke medlemskommuner (Mhamn, Föglö, Saltvik) är vårddygnspriset 249 euro.
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KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen tecknar budgetförslaget för DGH till sin kännedom.
Kommunstyrelsen begär av socialnämnden resonemang och ställningstagande till
frågan om kommunen ska sälja en av sina två platsandelar i De Gamlas Hem.
Denna frågeställning överensstämmer med vad som sades i budgetbehandlingarna
hösten 2011.
DISKUSSION
Under diskussionen uppdagades en enighet om att kommunen i detta skede inte
ska överväga försäljning av en platsandel i De Gamlas Hem.
Kommundirektören återtog därför den delen av sitt förslag.
BESLUT
Kommunstyrelsen tecknar budgetförslaget för DGH till sin kännedom.
---------------------------------------------------
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§ 132– ANNAGÅRDENS RENOVERING, KOMMUNSTYRELSENS
STÄLLNINGSTAGANDE TILL FÖRSLAG OM MODIFIERAD ÅTGÄRDSPLAN
OBS! Notera att kommunstyrelsen behandlar detta ärende samma kväll som
fullmäktige. Styrelsen och fullmäktige tar samtidigt del av projektledarens
information och diskuterar ärendet tillsammans. Fullmäktige har formellt möte efter
kommunstyrelsens möte.
Syftet med kommunstyrelsens och fullmäktiges behandling av Annagården-projektet
den 10 oktober är att ta ställning till möjligheten att i snabbare ordning än planerat
genomföra mögelbekämpningsåtgärder i hela huset.
Det så kallade pilottestet i den ”kalla” huslängans ändlägenhet kan högst sannolikt
genomföras ungefär såsom planeras inom kort. Om de provtagningar som utförs ca
en månad efter pilottestet visar gott resultat finns en möjlighet att fortsätta med
saneringen av resten av Annagården.
En viktig förutsättning för att genomföra mögelsaneringen i snabbare ordning än
planerat är att kommunen minimerar sin risk, både ekonomiskt och vad gäller själva
mögelsaneringens resultat.
Dessa risker hanteras bland annat genom att kommunen villkorar entreprenaden för
arbetet genom bifogade entreprenadvillkor. Därtill undersöks också de referenser
som finns för den aktuella mögelbekämpningsmetoden.
Anbudet har riktats till 3-4 av de företag som projektledaren varit i kontakt med
angående mögelbekämpning. Bedömningen är att åtminstone 1 anbud kommer att
uppfylla kraven.
Ovanstående text är på allmän nivå. På mötet den 10 oktober kommer projektledare
Åke Rönnqvist att redogöra mer i detalj för det tänkta förfarandet.
Av de bifogade entreprenadvillkoren erhålls också nyttig information.
Bilaga: Utkast till Allmänna entreprenadvillkor som styr betalningar, provtagningar
mm för genomförande av mögelbekämpning i Annagården.
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen tar del av projektledaren Åke Rönnqvists information.
Kommundirektörens preliminära förslag är att kommunstyrelsen ska ge sitt
samtycke till att åtgärderna för mögelbekämpning verkställs i den ordning som
beredningen och projektledaren beskriver.
DISKUSSION
Fullmäktiges ledamöter deltog i diskussionen.
Projektledare Åke Rönnqvist informerade om läget i planeringen av en renovering
av Annagården. Åhörarna hade tillställts aktuell information före mötet.
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Projektledarens bedömning är att man före årsskiftet ska ha det beslutsunderlag
som behövs för att kunna avgöra om det är rimligt att renovera fastigheten.
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Med anledning av fuktmätningar som gjorts samt kontakter med ÅMHM är
projektledarens budskap att genomförandet av mögelsaneringen inte kan
genomföras i den takt som skisseras i beredningstexten.
Med anledning av det ovan nämnda ändrade kommundirektören sitt beslutsförslag
till följande:
Kommunstyrelsen tecknar projektledarens information till sin kännedom.
Förslaget vann understöd.
BESLUT
Kommunstyrelsen tecknar projektledarens information till sin kännedom.
---------------------------------------------------
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§ 133 - ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
Kommunens skatteintäkter 1-9.2012

Skatteintäkter januari-september 2012

Kommunalskatt
Fastighetsskatt*
Samfundsskatt
Källskatt

Budget hela
2012
993 000
41 000
12 432
0
1 046 432

förverkligat
januari-sept
909 130
1 205 *större belopp fastighetsskatt erhålls i
okt och nov
4 883
9 855
925 073

Kommunstyrelsens nästa möte
Kommunstyrelsens nästa möte ska enligt mötesplanen hållas tisdag 30 oktober.
Ärenden bl.a
-ge förslag till kommunalskattesatser för 2013 åt fullmäktige
-första behandlingen av Budget för 2013
Ålands Industrihus
Likvidatorn Roger Karlssons information om bud som inkommit för fastigheterna
FAB Rossen, fabrikshallen i Wästerkalmare och Hangaren.
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen tecknar ärendena till sin kännedom.
DISKUSSION
BESLUT
Enligt förslag.
-------------------------------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Kumlinge kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Sida

§ Nr

Datum

18

Övrigt ärende:
KOMMUNSTYRELSEN

134

10.10.2012

§ 134- SAMARBETSSTRATEGIER INOM SKÄRGÅRDEN MED ANLEDNING AV
FÖRSLAGET TILL TURLISTOR FÖR SKÄRGÅRDSTRAFIKEN (ÅLRs
förslag 8.10.2012)
Ålands Landskapsregering offentliggjorde den 8.10.2012 ett nytt förslag till turlistor
för skärgårdsfärjorna från 1.1.2013. Man ger kommunerna tid att inkomma med
utlåtanden om förslaget till måndag 22.10.2012.
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Ordförande och kommundirektören får i uppdrag att undersöka om det finns
samarbetsmöjligheter med andra kommuner i samband med att kommunerna ska
avge utlåtanden om det nya turlistförslag som ÅLR offentliggjorde den 8.10.2012.
Förslaget vann understöd.
DISKUSSION
BESLUT
Ordförande och kommundirektören får i uppdrag att undersöka om det finns
samarbetsmöjligheter med andra kommuner i samband med att kommunerna ska
avge utlåtanden om det nya turlistförslag som ÅLR offentliggjorde den 8.10.2012.
---------------------------------------------------
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BESVÄRSANVISNING

Anvisningar om rättelseyrkande
Den som är missnöjd med ett beslut av kommunstyrelsen eller en nämnd eller en
myndighet som lyder under den kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ändring
i beslutet får inte sökas genom besvär. Ett rättelseyrkande skall framställas till det
organ som fattat beslutet. Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14)
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.
Rättelseyrkandet skall undertecknas och hemkommun och postadress uppges.
Det skall tillställas den berörda myndigheten under adress:
Kumlinge kommun
AX-22820 Kumlinge
eller inlämnas för diarieföring på kommunkansliet.
Rättelse får inte yrkas i och kommunalbesvär får inte anföras över beslut som endast
gäller beredning eller verkställighet. (KomL 112§)
Förvaltningsbesvär
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. 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
Torggatan 16
PB 31
22101 Mariehamn.
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