Kumlinge kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Sida

§ Nr

KOMMUNSTYRELSEN

12-22

Datum

1

11.02.2014

Sammanträdestid: 19.45- 21.35
Sammanträdesplats:

Kommunkansliet, Kumlinge

Beslutande:
Ordinarie:
Torbjörn Engman,ordförande
Åke Sundman, viceordf.
Agneta Enqvist
Satu Numminen
Alexandra Blomqvist

Personliga ersättare:
Tommy Pettersson
Jens Henriksson
Pär-Olof Engblom
Annika Fredriksen
Desirée Johansson

Mats Perämaa, fullmäktiges ordförande
Mia Hanström, fullmäktiges I viceordförande
Ingrid Nygård-Sundman, fullmäktiges II viceordförande
Jim Eriksson, kommundirektör, föredragande om inte annat anges
Underskrifter:
Torbjörn Engman
Ordförande
Justering, Kumlinge

Jim Eriksson
Protokollförare
12-13/2

Pär-Olof Engblom
Protokolljusterare §§ 12-20

2014
Alexandra Blomqvist
Protokolljusterare

Åke Sundman
Protokolljusterare §§ 21-22

Protokollet officiellt framlagt till påseende: Kumlinge by, FREdagen den 14.2.2014
Intygar, tjänsteställning:
Jim Eriksson,
Kommundirektör

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Kumlinge kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Sida

KOMMUNSTYRELSEN

§ Nr

12 -22

Datum

2

11.02.2014

ÄRENDEN
§ 12 - SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET……………3
§ 13 - VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE…………………………………………..3
§ 14 - FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN………………………3
§ 15 - GRANSKNING AV LAGLIGHET OCH VERKSTÄLLANDE AV
FULLMÄKTIGES BESLUT
§ 16 - FÖRSLAG OM DELEGERINGAR OCH ÄNDRING AV INSTRUKTIONER
§ 17 - KOSTNADSGENOMGÅNG FÖR KOMMUNALTEKNIK PÅ VÅRHOLMS
BOSTADSOMRÅDE
§ 18 - MEDLEMMAR I ÅLANDS SKÄRGÅRDSNÄMND
§ 19 - ANHÅLLAN OM KOMMUNAL BORGEN, ANDELSLAGET BKF BRÄNDÖKUMLINGE FIBER
§ 20 - AVTAL MED POSTEN ÅLAND OM FÖRHANDSRÖSTNING I
EUROPAPARLAMENTSVALET
§ 21 - ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
övriga ärenden:
§ 22 - ANHÅLLAN OM KOMMUNAL BORGEN - KUMLINGE ANDELSHANDEL

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Kumlinge kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Sida

KOMMUNSTYRELSEN

§ Nr

12-14

Datum

3

11.02.2014

§ 12- 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.
-------------------------------------------------§ 13 - VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Två styrelseledamöter utses att justera sammanträdets protokoll innan det datum
då det är framlagt till påseende.
BESLUT
Ledamöterna Pär-Olof Engblom och Alexandra Blomqvist utsågs att justera
protokollet över sammanträdet.
Då Pär-Olof Engblom lämnade mötet utsågs Åke Sundman att justera protokoll för
§§ 21-22.
-------------------------------------------------------------§ 14 - FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Ordförande läser upp föredragningslistan.
BESLUTSFÖRSLAG
Ärenden enligt föredragningslistan.
DISKUSSION
Kommundirektören föreslog som övrigt ärende
ANHÅLLAN OM KOMMUNAL BORGEN - KUMLINGE ANDELSHANDEL
Förslaget vann understöd.
BESLUT
Ärenden enligt utsänd föredragningslistan med tillägg för ärendet
ANHÅLLAN OM KOMMUNAL BORGEN - KUMLINGE ANDELSHANDEL
------------------------------------------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Kumlinge kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Sida

KOMMUNSTYRELSEN

§ Nr

15

Datum

4

11.02.2014

§ 15 – 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 28.1.2014. 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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§ 16 – FÖRSLAG OM DELEGERINGAR OCH ÄNDRING AV INSTRUKTIONER
Kommunstyrelsen 28.10.2013
Bifogas förslag till hur beslutanderätten kunde regleras för
kommunstyrelsen, nämnder och tjänstemän. I praktiken handlar de
föreslagna förändringarna mest om delegeringar, men också om att
tydliggöra vissa personalfrågor genom illustrativa tabeller i
förvaltningsstadgan.
Eventuella förändringar i beslutanderätten kräver att förvaltningsstadga,
nämndsinstruktioner, tjänsteinstruktioner i varierande utsträckning ändras.
Alla dessa instruktioner ska slutligt godkännas av fullmäktige om de ändras.
Av de föreslagna delegeringarna till tjänstemännen är det förmodligen den
som reglerar längden på de vikariat som socialsekreteraren kan besluta om
som får den mest frekventa tillämpningen i praktiken.
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen ger direktiv för det fortsatta arbetet med att ta fram ett
underlag för beslut om utökade delegeringar.
DISKUSSION
BESLUT
Tjänstemännen uppmanas arbeta vidare med att ta fram förslag till
delegeringar, bland annat genom att gå genom de olika organens beslut
några år bakåt i tiden för att se om det finns återkommande ärenden som
är av verkställande natur utan politisk dimension och som därför kunde
delegeras.
I den fortsatta beredningen ska man också tillgodogöra sig erfarenheter
från Jomala kommun, som genomfört en större reform vad gäller
delegeringar och minskning av antalet politiska organ. En representant för
Jomala kommun kunde exempelvis inbjudas till kommande möte.
---------------------------------------------------

Kommunstyrelsen 11.02.2014
Socialnämnden och bildningsnämnden har ombetts bekanta sig med och yttra sig
om förslagen. Det är förmodligen lämpligt att kommunstyrelsen inväntar dessa
organs utlåtanden innan kommunstyrelsen besluter om att föra ärendet vidare till
fullmäktige.
Bifogade förslag innebär till största delen delegeringar i anställningsfrågor. Om
bilagans tabell infogas i förvaltningsstadgan kommer även åskådligheten gällande
befogenheter i anställningsfrågor att bli bättre.
I förslaget ingår också utökad delegering i andra typer av ärenden.
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Personalchefen Henrik Häggblom i Jomala kommun har bistått med sina intryck i
frågor om hur nämndreformen och de utökande delegeringarna har upplevts inom
Jomala kommuns förvaltning.
Utöver att de utökade delegeringarna ska göra beslutsprocessen snabbare och
smidigare, har de också setts som en förberedelse för en nämndreform som
utmynnar i att kommunen har färre beslutande organ än idag från med början
2016. Frågan om antalet nämnder behöver dock behandlas mer framöver.
Bilagor:Förslag till delegeringar
Inhämtade synpunkter, Jomala kommuns personalchef Henrik Häggblom
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen diskuterar kort förslaget och återremitterar därefter ärendet för
vidare beredning. Utlåtanden från social- och bildningsnämnderna inväntas.
DISKUSSION
BESLUT
Enligt förslag.
---------------------------------
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§ 17 – KOSTNADSGENOMGÅNG FÖR KOMMUNALTEKNIK PÅ VÅRHOLMS
BOSTADSOMRÅDE
Anläggandet av väg, reningsverk och ledningar har genomförts på Vårholms
bostadsområde.
Kostnaderna uppstiger till ca 273 000 €. Budgeterade kostnader var 250 000 €.
Överskridningen är således ca 23 000 € (9%).
Bilaga: kostnadsredovisning
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen tecknar informationen till sin kännedom.
Kommundirektören tillser att kommunfullmäktige erhåller samma rapportering.
DISKUSSION
BESLUT
Enligt förslag.
---------------------------------
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§ 18 – MEDLEMMAR I ÅLANDS SKÄRGÅRDSNÄMND
Landskapsregeringen begär in kommunernas förslag till medlemmar i Ålands
skärgårdsnämnd för perioden 1.1.2014-31.12.2015. Varje kommun bör enligt
begäran lämna förslag på två medlemmar, en av vardera könet.
Skärgårdskommunernas
respektive
representanter
är
i
första
hand
kommunstyrelsens eller fullmäktiges ordförande. Kommunen föreslår också
personlig ersättare för ordinarie ledamot. Kommunerna kan utse andra
representanter än fmge- och kst-ordförande.
Skärgårdsnämnden består av totalt 9 ledamöter, dvs 1 ledamot med personlig
ersättare från varje skärgårdskommun samt tre ministrar, i första hand
näringsministern, finansministern och infrastrukturministern. Ordförande för
nämnden är näringsministern.
Sekretariatet upprätthålls av landskapets näringsavdelning och utgörs i nuläget av
näringslivsutvecklare Dan Backman, som jobbar 20% av heltid med detta.
Under den senaste perioden har kst-ordförande Mia Hanström med
ordförande Mats Perämaa som ersättare varit kommunens representanter.

fmge-

Kommundirektörerna har närvarorätt på mötena.
Bilaga: nämndens reglemente
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen ger förslag på ordinarie och ersättande ledamot till
skärgårdsnämnden.
DISKUSSION
Ledamot Sundman föreslog att Torbjörn Engman föreslås som kommunens
ordinarie ledamot i Skärgårdsnämnden.
Förslaget vann understöd. Inga andra förslag.
Ordförande Engman föreslog att fmge-ledamot Ingrid Nygård-Sundman föreslås
som ersättare för Engman i Skärgårdsnämnden.
Förslaget vann understöd. Inga andra förslag.
BESLUT
Kommunen föreslår för ÅLR:
-att Torbjörn Engman väljs som ordinarie ledamot i Skärgårdsnämnden
-att Ingrid Nygård-Sundman väljs som personlig ersättare i Skärgårdsnämnden.
---------------------------------
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§ 19 – ANHÅLLAN OM KOMMUNAL BORGEN, ANDELSLAGET BKF BRÄNDÖKUMLINGE FIBER

JÄV:
Mats Perämaa var jävig och avlägsnade sig från mötesrummet under ärendets
behandling.
Kommundirektör Jim Eriksson ansågs med hänvisning till förvaltningslagens § 24
3.mom inte vara jävig.
---------------------------------------Andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber anhåller av Brändö och Kumlinge
kommuner om kommunal borgen för ett banklån med en kontolimit på 300 000 €.
Lånet lyfts i rater enligt BKFs behov, och hela beloppet lyfts inte nödvändigtvis.
Lånet lyfts för att BKFs ska klara av att hantera en stor engångskostnad för
stolphyror som betalas till Ålands Elandelslag och för att klara av fortsatta
amorteringar av BKFs nuvarande banklån. BKFs nuvarande banklån har en fast
ränta på drygt 5% och därför anser BKFs styrelse det vara viktigt att kunna hantera
det lånet utan uppskjutna avbetalningar som ytterligare förhöjer räntekostnaden.
Avbetalningen av det nuvarande banklånet ska avklaras med hjälp av det nya
banklån som detta ärende handlar om. Räntan på det nya banklånet är knappt 2%,
Den är bunden till 3 månaders euribor och bankens marginal.
I bilaga presenteras en likviditetskalkyl som BKF tillställer kommunen för att visa
hur bolaget de kommande åren uppskattar att likviditeten kommer att utvecklas.
BKFs nuvarande lån:
Ålandsbanken, saldo 3.2.2014: 364 870 €, fast ränta 5,25%
Lånet var ursprungligen 750 000 €. Sista raten betalas 2018.
Brändö kommun 200 000 €, årlig ränta 1,5%, amortering inleds 2019
Kumlinge kommun 200 000 €, årlig ränta 1,5%, amortering inleds 2019
Nuvarande kommunal borgen:
Kommunerna Brändö och Kumlinge har för BKFs tre tidigare banklån beviljat
kommunal borgen om totalt 1,2 miljoner euro (600 000 € per kommun). Borgen
har beviljats enskilt för varje lån. BKF har återbetalat två av de tre banklånen, och
bolaget har för närvarande ett lånesaldo på 364 870 € på sitt återstående lån från
Ålandsbanken. Kommunernas nuvarande ”garantirisk” är således ca 182 500 € per
kommun (lånesaldot delat med två).
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att kommunen åtar sig borgensansvar
för halva lånesumman, dvs 150 000 €.
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DISKUSSION
Under diskussionen tog kommunstyrelsen del av huvudmotiveringarna i ett antal
HFD-beslut rörande kommunal borgen för företag. HFD-besluten finns beskrivna i
boken Kommunallagen – Bakgrund och tolkningar (Harjula & Prättälä,2004)
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På basen av diskussionen ändrade kommundirektören sitt förslag till följande:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att fullmäktige kan överväga att ge åta
sig borgen om fiberandelslaget kan visa på alternativ för att öka bolagets intäkter.
Förslaget vann understöd. Inga andra förslag.
BESLUT
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att fullmäktige kan överväga att åta sig
borgen om fiberandelslaget kan visa på alternativ för att öka bolagets intäkter.
Fiberandelslaget delges omedelbart detta beslut.
---------------------------------
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§ 20 – AVTAL MED POSTEN ÅLAND OM FÖRHANDSRÖSTNING I
EUROPAPARLAMENTSVALET
Förhandsrötningen inför Europaparlamentsvalet pågår 14.5-20.5.2014.
Som regel har kommunen anlitat Posten Åland för förrättande av förhandsröstning.
Postkontoret i Kumlinge är därmed förhandsröstningsställe.
Att anlita Posten Åland kostar 1900 € exkl moms. Kommunen har budgeterat medel
för ändamålet.
Bilaga: Avtal om förhandsröstning mellan kommunen och Posten Åland
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Avtalet om förhandsröstningen mellan kommunen och Posten Åland godkänns.
DISKUSSION
BESLUT
Enligt förslag.
---------------------------------
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§ 21 – ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
Ledamot Engblom avlägsnade sig från mötet kl 21.05. Ledamot Sundman justerar
§§ 21-22.
Förtroenderådet för socialsektorn
Förtroenderådet uppmärksammar med ett brev kommunstyrelserna på Åland om
att socialnämndsledamöter på Åland måste iaktta tystnadsplikt. Brevet bifogas.
Brevet har delgetts socialnämnden.
Protokoll Ålands skärgårdsnämnd 27.11.2013
Protokollet har sänts ledamöterna per e-post.
Skatteutfall 2013
Se bifogad summering Budget<> Bokslut
Svinryggens deponi Ab
Svinryggens deponi meddelar att bolaget vill köpa 3 av Kumlinge kommuns 4
aktier i Ålands Problemavfall.
Ärendet behandlas på följande kommunstyrelsemöte.
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Kommunstyrelsen tecknar informationen till sin kännedom.
DISKUSSION
BESLUT
Kommunstyrelsen tecknar informationen till sin kännedom.
---------------------------------------------------
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§ 22 – ANHÅLLAN OM KOMMUNAL BORGEN – KUMLINGE AHL
Kumlinge Andelshandel anhåller om att kommunen tecknar borgen för ett banklån
på 53 000 €.
Bifogas: Anhållan om borgen.
Protokollsutdrag Kahl styrelsemöte 27.1.2014, ekonomisk översikt,
handlingsplan.
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Ärendet återremitteras och butiken meddelas att kommunen har möjlighet att gå i
borgen, men att butiken måste visa att åtgärder genomförs för att förbättra
ekonomin, till exempel genom att man verkligen genomför den nyteckning av
andelar som man aviserar i handlingsplanen.
DISKUSSION
Under diskussionen tog kommunstyrelsen del av huvudmotiveringarna i ett antal
HFD-beslut rörande kommunal borgen för företag. HFD-besluten finns beskrivna i
boken Kommunallagen – Bakgrund och tolkningar (Harjula & Prättälä,2004)
Kommundirektören ändrade sitt förslag till följande:
Med hänvisning till att kommunen bör vara ytterst aktsam med att ta
företagsrisker samt principer för ställande av borgen som utläses i HFD-beslut
(Kommunallagen – Bakgrund och tolkningar ,Harjula & Prättälä,2004) återremitteras ärendet för
att erhålla ytterligare underlag för behandling av ärendet:
-av Kumlinge Ahls inbegärs åtgärdsprogram som konkret visar hur butikens
intäkter och utgifter utvecklas på ett gynnsamt sätt. En likviditetskalkyl som visar
hur butiken klarar sina utgifter efterfrågas.
BESLUT
Med hänvisning till att kommunen bör vara ytterst aktsam med att ta
företagsrisker samt principer för ställande av borgen som utläses i HFD-beslut
(Kommunallagen – Bakgrund och tolkningar, Harjula & Prättälä,2004) återremitteras ärendet för
att erhålla ytterligare underlag för behandling av ärendet:
-av Kumlinge Ahls inbegärs åtgärdsprogram som konkret visar hur butikens
intäkter och utgifter utvecklas på ett gynnsamt sätt. En likviditetskalkyl som visar
hur butiken klarar sina utgifter efterfrågas.
---------------------------------------------------
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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:
§§ 13-19, 21, 22
(gäller också ärenden som avser intern organisation och delgivningar)
Annan grund för besvärsförbud, vilken:
§§
Rättelseyrkande
Envar part och kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt
rättelseyrkande beträffande följande paragrafer. Besvär kan ej sökas för dessa
paragrafer:
§§ 12, 20
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.
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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.
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

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Kumlinge kommun
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Sida

§ Nr

Datum

16

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.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

