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 Kumlinge kommun 

KOMMUNSTYRELSEN      1- 11 07.01.2014 

 

Sammanträdestid:  18.30-19.50 

  

Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge  
   

Beslutande:  

 

Ordinarie:   

        Mia Hanström,ordförande 

        Tommy Pettersson, viceordf. 

        Åke Sundman         

        Satu Numminen    

        Ingmar Engblom          

                   

Personliga ersättare:  

   Berit Johansson   

   Göran Eklund   

   Anders Stenmark   

   Anne-Mai Enqvist 

   Agneta Enqvist    

   

 

              Mats Perämaa, fullmäktiges ordförande          

              Göran Söderlund, fullmäktiges I viceordförande  

              Ingrid Nygård-Sundman, fullmäktiges II viceordförande 

              Jim Eriksson, kommundirektör, föredragande om inte annat anges 

     
                

Underskrifter: 

 

 

Mia Hanström   Jim Eriksson 

Ordförande      Protokollförare   

 

 

Justering, Kumlinge     8-9/1    2014 

 

          

Göran Eklund   Ingmar Engblom      

Protokolljusterare    Protokolljusterare   

 

  

 

 

 

Protokollet officiellt framlagt till påseende: Kumlinge by, FREdagen den  10.1.2014 

      

Intygar, tjänsteställning:  

 

Jim Eriksson, 

Kommundirektör 
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 Kumlinge kommun 

KOMMUNSTYRELSEN 1 -11 07.01.2014 

 

 
 

  

ÄRENDEN 

§ 1 -SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET……………3 

§ 2 -VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE…………………………………………..3 

§ 3 -FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN………………………3    

§ 4 -  UTLÅTANDE OM SSR 

§ 5 -  UTLÅTANDE OM FÖRSLAG TILL ÄNDRAD   

          FASTIGHETSSKATTELAGSTIFTNING 

§ 6 -   GRANSKNING AV LAGLIGHET OCH VERKSTÄLLANDE AV   

               FULLMÄKTIGES BESLUT  

§ 7 - KOMMUNENS REPRESENTANT I FÖRPROJEKTERINGSGRUPP FÖR    

       "FLYGFYREN I FOKUS” 

§ 8 - ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

 

 tilläggsärenden: 

§ 9 - UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 

§ 10 - TJÄNSTEN SOM KOMMUNTEKNIKER/BYGGNADSINSPEKTÖR 

§ 11 - BREV OM BEHOVET AV ERSÄTTNINGSTRAFIK VID AVBROTT FÖR 

ORDINARIE FÄRJOR 
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 Kumlinge kommun 

KOMMUNSTYRELSEN 1-3 07.01.2014 

 

 

 § 1- 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.    

-------------------------------------------------- 

 

 § 2 - VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

   

Två styrelseledamöter utses att justera sammanträdets protokoll innan det datum 

då det är framlagt till påseende. 

BESLUT  

Ledamöterna Göran Eklund och Ingmar Engblom utsågs att justera protokollet över 

sammanträdet.   

  

 -------------------------------------------------------------- 

 

§ 3  - FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

 

Ordförande läser upp föredragningslistan. 

 

BESLUTSFÖRSLAG 

Ärenden enligt föredragningslistan. 

 

DISKUSSION 

 

BESLUT 

Ärendelistan kompletterades med följande ärenden: 

§ 9 - UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 

§ 10 - TJÄNSTEN SOM KOMMUNTEKNIKER/BYGGNADSINSPEKTÖR 

§ 11 - BREV OM BEHOVET AV ERSÄTTNINGSTRAFIK VID AVBROTT FÖR ORDINARIE 

FÄRJOR 

   

------------------------------------------------ 
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 Kumlinge kommun 

KOMMUNSTYRELSEN 

KOMMUNSTYRELSEN 

   4 

148 

 

  

07.01.2014 

02.12.2013 

 

 

§ 4– UTLÅTANDE OM SSR 

 

 

Kommunstyrelsen 2.12.2013 
Ålands kommunförbund har önskat yttringar från kommunerna angående 

SSR för att bättre kunna föra kommunernas talan i samrådet med Ålands 

Landskapsregering rörande samhällservicestrukturreformen. Anledningen till 

kommunförbundets önskemål är bl.a att ÅLR till kommunförbundet sänt ut 

en remissförfrågan med 6 ämnesområden som man ger ÅKF/kommunerna 

tillfälle att kommentera.  

På skärgårdskommunmötet 14.11.2013 beslöts med anledning av 

kommunförbundets önskemål följande (utdrag ur protokoll): 

 

8. Samhällsservicereformen (SSR) 

BESLUT: 

Mötet enades kring följande upplägg för utlåtandet över SSR 

* största möjliga närvaro vid stormötet den 28 november (i anslutning till ÅKF:s 

höststämma), 

* kommundirektörerna ges i uppdrag att utforma stommen till ett utlåtande 

som kan användas i varje kommun när man bereder sitt utlåtande inom 

kommunen med målet att försöka få så samstämmiga utlåtanden som möjligt 

från skärgården, 

* utlåtandena koncentreras kring punkt 1* och 2* i utlåtanderemissen (övriga 

punkter kan beröras men är inte särskilt konkreta), 

* i utlåtandet strävar man till att svara på frågan ”Vad vill vi ?” snarare än att 

framföra endast icke konstruktiv kritik. 
 

*Med punkterna 1 och 2 avses att utlåtandet ska fokusera på 

Kommunernas socialtjänst och på landskapsregeringens förslag till att 

Ålands kommunförbund tillsammans med Mariehamns stad tar initiativ till 

samordning av samtliga åländska kommunerna byggnadsinspektion. 

 

Kommundirektörerna har per e-post tagit fram ett förslag till stommen till 

en gemensam skrivelse. OBS! Var och en kommun kan lägga till egna 

punkter eftersom man sänder utlåtandena skilt till kommunförbundet. 

 

Bilagor: Utlåtande om SSR till kommunförbundet 

              ÅLR – begäran om utlåtande  

 

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG 

Kommunstyrelsen avsänder bifogade utlåtande till Ålands kommunförbund.  

 

DISKUSSION 

Kommunstyrelsen diskuterade ärendet i drygt en timme. 

Noterades bland annat att inlämningstiden förlängts till 15 januari. 

BESLUT 
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 Kumlinge kommun 

Ärendet återremitteras till kommundirektören och återupptas på nästa 

möte.  

--------------------------------------------------- 

 

 

Kommunstyrelsen 07.01.2014 
 

Rekommenderad läsning (har angetts tidigare): www.reform.ax 

 

Bilagor: Förslag till utlåtande om SSR till kommunförbundet 

              NYTT!!! : Modeller för finansiering av Kommunernas socialtjänst 

 

 

 

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG 

Bifogade förslag till utlåtande om SSR sänds till Ålands kommunförbund. 

DISKUSSION 

Under diskussionen enades styrelsen om några smärre språkliga förändringar. 

BESLUT 

Utlåtandet justeras i enlighet med diskussionen och undertecknas av kst-

ordförande och kommundirektören varefter det sänds till Ålands kommunförbund. 

Den slutliga versionen av utlåtandet sätts som bilaga till detta protokoll före 

justeringen av protokollet. 

--------------------------------------------------- 
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 Kumlinge kommun 

KOMMUNSTYRELSEN 

  

5 07.01.2014 

 

 

§ 5 – UTLÅTANDE OM FÖRSLAG TILL ÄNDRAD  

         FASTIGHETSSKATTELAGSTIFTNING 

 

 Landskapsregeringen planerar att revidera fastighetsskattelagstiftningen under 

2014 och önskar inför det arbetet identifiera kommunernas önskemål 

om förändringar. Kommunen ombeds därför besvara följande frågor senast 31 

januari; 

  

1. Vad anser kommunen om en höjning av lägsta nivån av skatteprocenten 

om 0,0 % för stadigvarande bostäder?  

2. Vad anser kommunen om en höjning av högsta nivån av skatteprocenten 

om 0,75 % för stadigvarande bostäder? 

3. Vilka nivåer anser kommunen är lämpliga?  
4. Vad anser kommunen om en höjning av högsta nivån av skatteprocenten 

om 0,9 % för fritidsbostäder?  

5. Vilken nivå anser kommunen är lämplig, och vilken differens bör 

finnas jämfört med skatteprocenten för stadigvarande bostäder? 

6. Anser kommunen att någon annan lägsta eller högsta nivå för 

skatteprocenten bör ändras och i så fall till vilken nivå? 

7. Är kommunen intresserad av någon annan ändring av 

fastighetsskattelagstiftningen? 

 

 

 

NUVARANDE LAGSTIFTNING 

 ÅLAND FINLAND 

Stadigvarande 

bostad 

0,0-0,75% 
(Kumlinge 0,0%) 

0,32-0,75% 

Övriga bostadsbygg-

nader (fritids) 

0,0-0,9% 
(Kumlinge 0,9%) 

0,6-1,35% 

Allmän 

fastighetsskatt 

0,0-1,35% 
(Kumlinge 0,4%) 

0,6-1,35% 

   

Värde av 0,1% höjning för respektive skattetyp i Kumlinge: 

Stadigvarande boende ca 5000 € 

Fritidsboende ca 3200 € 

Allmän fastighetsskatt 2900 € 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
     ---------- 
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 Kumlinge kommun 

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG 

Kommunstyrelsen avger följande utlåtande:  

 

1. Vad anser kommunen om en höjning av lägsta nivån av skatteprocenten om 0,0 

% för stadigvarande bostäder?  

SVAR: Den lägsta nivån kan kvarstå på 0% 

 

2. Vad anser kommunen om en höjning av högsta nivån av skatteprocenten om 

0,75 % för stadigvarande bostäder? 

SVAR: Den högsta nivån kan följa rikets nivåer. 

 

3. Vilka nivåer anser kommunen är lämpliga?  

SVAR: Se pkt 1 o 2 

 
4. Vad anser kommunen om en höjning av högsta nivån av skatteprocenten om 0,9 

% för fritidsbostäder?  

SVAR: Den högsta nivån kan höjas, exempelvis till samma nivå som i riket. 

 

5. Vilken nivå anser kommunen är lämplig, och vilken differens bör finnas jämfört 

med skatteprocenten för stadigvarande bostäder? 

SVAR: Den högsta nivån för fritidsbostäder ska inte begränsas till att högst få vara 

0,9% högre än skattesatsen för stadigvarande bostad, vilket gäller i nuvarande 

åländska lagstiftning. En kommun skall exempelvis kunna ha 0% för stadigvarande 

boende och 1,35% för fritidsbostäder. 

 

6. Anser kommunen att någon annan lägsta eller högsta nivå för skatteprocenten 

bör ändras och i så fall till vilken nivå? 

SVAR:  --- 

 

7. Är kommunen intresserad av någon annan ändring av 

fastighetsskattelagstiftningen? 

SVAR:  --- 

 

 

 

DISKUSSION 

BESLUT 

Enligt förslag. 

 

 --------------------------------------------------- 
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 Kumlinge kommun 

KOMMUNSTYRELSEN 6  07.01.2014 

 

 

§ 6 – 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 12.12.2013. Se bilaga. 

 

  

Kommunstyrelsen går igenom de beslut som fullmäktige fattade.  

 

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG  

Kommunstyrelsen konstaterar att fullmäktiges beslut är lagliga och kan 

verkställas. 

 

DISKUSSION 

BESLUT   

Enligt förslag.  

--------------------------------- 
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 Kumlinge kommun 

KOMMUNSTYRELSEN 7  07.01.2014 

 

 

§ 7 – KOMMUNENS REPRESENTANT I FÖRPROJEKTERINGSGRUPP FÖR   

        ”FLYGFYREN I FOKUS” 

 
En arbetsgrupp av frivilliga krafter ska bildas med målsättningen att formulera och 

söka pengar för en förprojektering som ska fokusera på flygfyrens historia, 

Kumlinges natur och geologi, på flygfyrens möjlighet att utvecklas till ett 

folkobservatorium och på dess kopplingar till Kumlinge som en del av postvägen. 

Kumlinge kommun är ej huvudman för projektet men kan förslagsvis ha en 

representant med i den arbetsgrupp som bildas. 

 

Muntlig information av ordförande Hanström ges på mötet. 

  

 

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG  

Mia Hanström utses att verka som kommunens representant arbetsgruppen som 

bildas för förprojektering inom projektet ”Flygfyren i fokus”. 

Av representanten förväntas exempelvis information till kommunen om hur 

förprojekteringen framskrider samt initiativ till eventuella åtgärder som 

kommunen kan vara behjälplig med. 

 

DISKUSSION 

BESLUT   

Enligt förslag.  

--------------------------------- 
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 Kumlinge kommun 

KOMMUNSTYRELSEN 8 

 

  

07.01.2014 

 

 

§ 8– ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

 

 Anvisningar för sökande av rättelse och inlämnande av besvär 

De uppdaterade anvisningarna utgörs av de tre sista sidorna i protokollet. 

 

Inbjudan till diskussion om finansieringsmodeller för Kommunernas 

socialtjänst 

Landskapsregeringen inbjuder till informations- och diskussionstillfälle  

gällande möjliga finansieringsmodeller för den planerade myndigheten 

Kommunernas socialtjänst. Tidpunkt: 14 januari kl. 14.00-16.00 

 Varje kommun ges möjlighet att närvara med 3 representanter.  

 

ÅMHM 

Myndigheten meddelar dels att kommunen senast 31.1.2014 ska söka om 

miljötillstånd för behandling och återvinning av rötslam och/eller externt 

avloppsslam, dels att kommunen senast till nämnda datum ska avge en förklaring 

till hur kommunen avser att ordna mottagning av slam fram till att en 

behandlingsanläggning har beviljats miljötillstånd. 

 

 

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG 

Kommunstyrelsen tecknar informationen till sin kännedom. 

 

DISKUSSION 

BESLUT 

Kommunstyrelsen tecknar informationen till sin kännedom. 

 

  

--------------------------------------------------- 
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 Kumlinge kommun 

TILLÄGGSÄRENDEN: 
 

 

  

KOMMUNSTYRELSEN 9 

 

  

07.01.2014 

 

 

§ 9 - UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 

 

 Landskapsregeringen begär kommunens utlåtande över Kumlinge stugor Ab:s 

ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. 

 

Förvärvet gäller ej köp av mark utan ett arrendeavtal som är i kraft till utgången av 

år 2022. Marken ägs av Brändö-Kumlinge församling. 

Området ifråga är 3800 m2 och utgör den tomt där gästhamnen i Kumlinge är 

belägen.  

Kumlinge stugor Ab övertar arrendeavtalet av den tidigare legotagaren 

Remmarhamn Open och köper samtidigt befintliga byggnader, anslutningar och 

anläggningar på området av Remmarhamn Open. 

 

 

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG 

Kommunstyrelsen meddelar ÅLR att kommunen inte har något att anmärka på 

jordförvärvet. 

 

DISKUSSION 

BESLUT  

 Enligt förslag. 

--------------------------------------------------- 
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 Kumlinge kommun 

KOMMUNSTYRELSEN 10 

 

  

07.01.2014 

 

 

§ 10 - TJÄNSTEN SOM KOMMUNTEKNIKER/BYGGNADSINSPEKTÖR 

 

Bilaga: Förteckning över ansökande. 

 

Anställningsintervjuer har genomförts med sökandena Mats Romlin och Kjell 

Nylund. 

Intervjuerna har genomförts av Mia Hanström, Jim Eriksson, Stefan Sundman, Åke 

Sundman och Anki Schåman. S Sundman och Anki Schåman är ledamöter i 

byggnadstekniska nämnden. 

 

Behörighetskraven för byggnadsinspektör är stipulerade i plan- och bygglagen. 

Ingen av de totalt fem sökande uppfyller samtliga krav vad gäller utbildning, 

arbetserfarenhet och kunskaper i svenska. Flera av de sökande uppfyller delvis 

kraven. 

Eftersom ingen kandidat uppfyller de i lag stipulerade kraven för 

byggnadsinspektör kan ingen av de sökande erhålla fast anställning. Däremot kan 

tidsbegränsad anställning tillämpas. Anställningen torde kunna tidsbestämmas till 

1 år så att kommunen mot slutet av perioden lediganslår tjänsten på nytt. 

Hänvisas här till handboken Kommunala tjänsteinnehavare – anställningshandbok 

för chefer, utgiven 2006 av Kommunala Arbetsmarknadsverket, Helsingfors. 

 

 

 

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG 

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att Mats Romlin anställs som 

tillförordnad kommuntekniker 55%/byggnadsinspektör 

20%/befolkningsskyddsinstruktör 5% om totalt 80% av heltid för 1 år från 

tillträdesdatum. Prövotid om 4 månader tillämpas. 

 

 Tillträdesdatum snarast möjligt efter fullmäktiges beslut.  

 

DISKUSSION 

BESLUT 

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att Mats Romlin anställs som 

tillförordnad kommuntekniker 55%/byggnadsinspektör 

20%/befolkningsskyddsinstruktör 5% om totalt 80% av heltid för 1 år från 

tillträdesdatum. Prövotid om 4 månader tillämpas. 

 

 Tillträdesdatum snarast möjligt efter fullmäktiges beslut.  

 

  

--------------------------------------------------- 
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 Kumlinge kommun 

KOMMUNSTYRELSEN 11 

 

  

07.01.2014 

 

 

§ 11 - BREV OM BEHOVET AV ERSÄTTNINGSTRAFIK VID AVBROTT FÖR 

ORDINARIE FÄRJOR 

 

Med anledning av det ca 30 timmar långa trafikavbrottet för m/s Bärö på Enklinge-

Kumlinge-linjen 3-4.1.2014, samt med anledning av den förvillande 

informationsgivningen i fallet, torde det vara på sin plats att Kumlinge kommun 

riktar påpekanden och frågor till ÅLR/trafikavdelningen som är beställare av 

trafiken. Det privata rederi som ÅLR anlitar för verkställande av trafiken är rederi 

Ansgar.   

 

Dylika trafikavbrott lämnar speciellt befolkningen på Enklinge i en utlämnad 

situation då trafiken i över ett dygns tid blir mycket kraftigt reducerad. Därtill 

krävde avbrottet att arbetsscheman för personal inom äldreboendet gjordes om, 

och sjukvårdspersonalens resor mellan Enklinge och Kumlinge försvårades och 

omöjliggjorde akuta insatser. Skolan hade tursamt ännu jullov.  

 

I kommunens och dess invånares intresse är exempelvis: 

-hur har ÅLR och rederiet avtalat om ersättande trafik? 

-vilka tidsgränser finns för när ersättande trafik ska vara ibruktagen då ordinarie 

färja råkar ut för avbrott i trafiken? 

-finns det påföljder för rederiet om trafiken inte sköts och när aktiveras 

påföljderna? 

-klara rutiner för hur allmänhet informeras om trafikavbrott, ändrade tidtabeller, 

behovet av ombokningar 

- vem ska invånare kontakta för att få veta mera och utföra ombokningar?  

-kommer den aktuella incidenten att leda till att rutinerna för ersättande trafik och 

den informationsgång som hör därtill ses över och förbättras? 

 

 

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG 

Ett brev där ovan nämnda påpekanden och frågor ingår sänds till 

ÅLR/trafikavdelningen. 

  

 

DISKUSSION 

BESLUT 

Enligt förslag.  

  

--------------------------------------------------- 
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 Kumlinge kommun 

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING OCH INLÄMNANDE AV BESVÄR 

 

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:  

 

§§ 3-5, 6-7, 9-11 

 

Annan grund för besvärsförbud, vilken: 

 

§§ 

 

Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.  

 

§§ 2, 8 

 

Rättelseyrkande  

Envar part och kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt 

rättelseyrkande beträffande följande paragrafer. Besvär kan ej sökas för dessa 

paragrafer:  

 

§§ 1 

 

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 Kumlinge 

kommunkansliet 

AX-22810 KUMLINGE  

 

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. 

 

 



                                                                               
              SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                    
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 Kumlinge kommun 

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. 

 

Paragrafer: 

 

§§ 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

22101 MARIEHAMN 

 
 

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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 Kumlinge kommun 

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:  

§§ 

 

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. 

 

 

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. 

 


