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§ 53 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Sammanträdet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

 Beslut:  

 Enligt förslag. 

  

  

   

  

  

 

 

 

§ 54 Val av protokolljusterare 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 

 Till protokolljusterare väljs Göran Björk och Henrik Elomaa. Protokoll-

justering 16.12.2020. 

 

 Beslut:  

 Enligt förslag. 

  

  

  

  

 

 

 

§ 55 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Föredragningslistan godkänns. 

  

 Beslut:  

 Enligt förslag. 
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KS § 56 Budget 2021 och ekonomiplan 2022 – 2023 

 

    Bokslut 2019 Förslag 2021 

 Totalt   - 71.311  - 223.832 

 Förvaltning  470.733  335.010 

 Kommunkansliet -40.923  - 67.727 

 Beskattning  395.299  335.000 

 Landskapsandel 161.878  115.800 

 Bildningsväsende -53.149  -37.152 

 Socialväsende -391.366  -433.199 

 

 Budget 2021 i bilaga. Ekonomiplan skickas senare. 

 

 
 Kommunsekreterarens förslag: 

 Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige att budget 2021 godkänns en-

ligt bilaga med följande kommentarer och ändringar: 

 

  Beslut: 

  Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige att föreliggande bud-

get 2021 och ekonomiplan 2022-2023 godkänns. Kommunstyrelsen avser 

undersöka möjligheter att söka extra bidrag från landskapsregeringen. 
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KS § 57 Fastställa kommunala avgifter 

 

  Arvoden och avgifter i bilaga.  

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att arvoden och avgif-

ter för 2021 fastställs enligt bilaga. 

 

 

  Beslut: 

  Enligt förslag. 
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KS § 58 Anställning av utbildningschef 

 

  Kommunfullmäktige beslöt 12.11.2020 § 42 att inrätta ny tjänst som ut-

bildningschef fr.o.m. 1.1.2021. Tjänsten har utannonserats och inom utsatt 

tid har inkommit en ansökan. 

 

  Fullmäktige beslöt också att tidigare tjänst som skoldirektör dras in 

fr.o.m. 1.1.2021. Tjänsten baseras på ett samarbetsavtal med Föglö och 

Kökar. 

 

  Kerstin Lindholm har ansökt om tjänsten. Lindholm meddelar att ifall hon 

blir vald säger hon upp sig från tidigare tjänst som skoldirektör och öns-

kar som gammal tjänsteinnehavare att löneförmåner och semester kvar-

står. Hon har för närvarande 240 timmar merarbetstid och önskar få 200 

timmar utbetalt i pengar så det bokförs på gamla kostnadsfördelningen. 

Resterande 40 timmar önskas kunna tas ut inom snar framtid. 

 

  Lindholm uppfyller behörighetsvillkor förutom krav på godkänt prov i 

barnomsorgs- och grundskolelagstiftning. Lindholm har meddelat att hon 

ska skriva provet i januari. 

 

 

   

 

  Kommunsekreterarens förslag 

  Kerstin Lindholm anställs som utbildningschef (80%) fr.o.m. 1.1.2021 

tillsvidare under förutsättning att hon uppvisar godkänt prov i barnom-

sorgs- och grundskolelagstiftning före 30.6.2021. Uppgiftsrelaterade lö-

nen är 4450 € (för 100%). 

 

  Styrelsen beviljar samtidigt avsked från tidigare tjänst som skoldirektör 

fr.o.m. 31.12.2020. 

 

  Lindholm överförs som gammal arbetstagare så att hennes löneförmåner 

och semester kvarstår. Utbetalas 200 timmar merarbetstid på detta år. 

Resterande 40 timmar tas ut inom snar framtid. 

   

 

  Beslut: 

  Henrik Elomaa anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling. 

 

  Kommunstyrelsen beslöt i enlighet med kommunsekreterarens förslag. 
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KS § 59 Utbildningsstadga 

 

  Den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020:32) har 

medfört att Sottunga kommuns utbildningsstadga bör förnyas. 

 

  Utbildningsstadgan klargör bl.a. förvaltningen, personal, rutiner, under-

visning, elevhälsa, läroämnen och stöd för skolgång. 

 

   

 

  Kommunsekreterarens förslag 

  Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige att bifogad utbild-

ningsstadga godkänns. 

   

 

 

  Beslut: 

  Enligt förslag. 
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KS § 60 Samverkansavtal 

 

 

Bifogas förslag till samverkansavtal för hemvård i enlighet med 20 § So-

cialvårdslagen och 38a § Hälso- och sjukvårdslagen samt 3 § 2.mom 

Landskapsförordning om samverkansavtal inom socialvård och hälso- och 

sjukvård. 

 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law

/afs2020_nr112.pdf 

 

Det föreslagna samverkansavtalet om hemvård har tagits fram genom 

samarbete mellan ÅHS, Kommunernas socialtjänst och Ålands kommun-

förbund. Förordningen som reglerar detaljerna i samverkansavtalet gavs 

5.11.2020, vilket innebär att arbetet med framtagande av avtalsutkast har 

skett med en viss brådska. Trots detta har en förankrings- och informat-

ionsprocess skett i förhållande till kommunernas äldreomsorgsledare. 

 

Kommunerna och de kommunalförbund som berörs (Oasen, KST) bör 

godkänna detta samverkansavtal i behörigt organ inom detta år, i enlighet 

med vad som framkommer av 3 § 2.mom LF om samverkansavtal.   

 

Lagstiftaren har inte reglerat möjligheten att inte godkänna detta avtal, 

som grundar sig på lag, däremot skall samverkansavtalen enligt lag utvär-

deras och synpunkter på detta avtal kan beaktas vid kommande revide-

ringar.  

 

Meddelande om att avtalet har behandlats skickas till Ålands kommun-

förbund. 

 

  

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Samverkansavtalet godkänns. 

 

  Beslut: 

  Enligt förslag. 

 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/afs2020_nr112.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/afs2020_nr112.pdf
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KS § 61 Anhållan av AB Marklint, hyra 

 

  FAB Marklint har av kommunstyrelsen anhållit om att kommunen betalar 

hyra för det förråd där kommunens vattenanläggning är. 

 

  Utrymmet är ca 10 m2. Gällande lägenhetshyra är 4,90 €/m2.  

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Kommunstyrelsen godkänner att hyra på 50 €/månad betalas till FAB 

Marklint för utrymmet. Gäller fr.o.m. 2021. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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KS § 62 Anhållan från FAB Marklint, reparationskostnader 

 

  FAB Marklint anhåller av kommunstyrelsen att kommunen står för repa-

rationskostnader för vattenskada i förrådet. 

 

  Det har observerats under våren att en vattenskada har uppstått i FAB 

Marklints förråd där kommunens vattenanläggning är. Skadan har antag-

ligen uppstått då backspolningssystemet från saltbehållare släppt ut vatten 

på golvet. Backspolningssystemet rengör filter några gånger i veckan. 

Slangen från systemet har inte varit kopplat till golvsil och vatten har run-

nit ut på golvet och i ett hål ner i grunden. Hålet i golvet har länge varit 

där, antagligen sedan vatten installerades. Hålet bör så fort som möjligt 

åtgärdas. 

 

  Väggar och golv har under våren öppnats av fastighetsskötaren för att 

underlätta torkning. Det finns också litet fukt i golvet i angränsande lä-

genhet. Bertel Eriksson har kontaktats för fuktmätning och kontakt med 

försäkringsbolaget. Skadan är inte ett försäkringsärende men medför totalt 

sett inte oskäligt höga reparationskostnader. 

 

  Eftersom kommunens vattenverk förorsakat skadan är det skäligt att 

kommunen står för reparationskostnaderna. Bolagets disponent uppgör 

åtgärdsförslag. 

 

   

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Kommunen står för reparationskostnader i FAB Marklints förråd enligt 

den åtgärdsplan som uppgörs av bolagets disponent. 

   

   

 

  Beslut: 

  Enligt förslag. FAB Marklints disponent uppgör åtgärdsplan och kalkyl 

för reparationen och presenterar dessa för kommunstyrelsen, varefter 

kommunstyrelsen fattar beslut om betalning. 
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KS § 63 Val av omsorgsnämnd 

  Kommunen har hittills haft socialnämnd som beslutat i ärenden gällande 

kommunens socialväsende. Eftersom KST träder i kraft 2021 kommer en 

stor del av nämndens tidigare ärenden handhas av KST. Kvar blir åt-

minstone frågor angående äldreomsorg. 

 

  Socialnämndens tidigare ledamöter tillfrågats och de flesta ställer upp att 

fortsätta i egenskap av omsorgsnämnd. 

 

  Tidigare socialnämnd upphör i och med detta beslut. 

   

 

 

  Kommunstyrelsens förslag: 

  Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige följande personer till 

omsorgsnämnd fr.o.m. 1.1.2021 

  Rosita Stenros (ordförande) 

  Inga-Lill Pettersson 

  Thomas Lindström 

  Märta Grunér 

  Henrik Elomaa 

 

  Ersättare:  

  Raili Väänänen 

  Birgitta Saurén 

  (xx) 

 

  Beslut: 

  Enligt förslag med tillägget att ytterligare ersättare bör utses till fullmäk-

tigemöte för att beakta krav på jämställdhet. 
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KS § 64 Val av äldreråd 

 

  Enligt Äldrelag 2020:9 ska kommunerna på Åland inrätta ett äldreråd. 

Rådets uppgift är att bevaka de äldres intressen vid kommunalt beslutsfat-

tande och att befrämja äldre personers hälsa och välbefinnande. Lagens 

tolkning är att personer över 65 år omfattas av denna lag. 

 

  Kommunen ska också anta en plan för att stöda den äldre befolkningens 

välbefinnande. 

 

  Kommunstyrelsen ska utse medlemmar till äldrerådet bland intresserade 

kommuninvånare som hör till den äldre befolkningen. 

 

  Kommunen ska enligt lagen se till att äldrerådet får nödvändiga verksam-

hetsförutsättningar, tex mötesrum, sekreterare och tekniska hjälpmedel. 

   

 

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Kommunstyrelsen diskuterar ärendet.  

 

 

  Beslut: 

  Ärendet remitteras för ny beredning.  
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KS § 65 Kommunsekreterarens arbetstid 2021 

 

  Kommunsekreteraren har arbetat de senaste åren 100% pga förverkligan-

det av 3 st Central Baltic projekt som kommunen varit delaktig i som pro-

jektpartner. Projekten har totalt sett finansierat vissa år ca 50% av kom-

munsekreterarens lönekostnader. Alla utgifter för projekten är betalda. 

  Kommunsekreteraren anställdes 2014 på 80% med rätt till en dag distans-

arbete i veckan. Under pågående projekt utökades arbetstiden till 100% 

med rätt till 2 dagar distansarbete i veckan. Motivering till distansarbete 

var att allt arbete inte sker i kommunkansliet på Sottunga. Många möten 

sker utanför Sottunga och administrativt arbete kan i princip utföras vari-

från som helst. Många uppgifter som utförs av kommunsekreteraren på 

Sottunga är inte alltid entydiga kansli- och sekreteraruppgifter. Det finns 

heller inga andra kommuner på Åland som har endast en person i förvalt-

ningen och kansli med 100% ansvar.  

 

  Kökar har ett deltidsarrangemang för kommundirektör men Kökar har 

flera anställda i centralförvaltningen. Geta kommun har också haft tidvis 

arrangemang med kommundirektör på 80%. Kommundirektören i Geta 

påpekade att arrangemangen är vanskligt eftersom det för kommundirek-

tör är svårt att följa byråarbetstid och hamnar i alla all i långa perioder på 

en arbetstid som motsvarar heltid, speciellt med tanke på ansvarsfrågan. 

Geta har också flera anställda i förvaltningen. 

 

  I regel har kommunsekreteraren varit på plats i kansli åtminstone tisdag – 

torsdag enligt tidigare överenskommelse. Möten utanför kommunen med-

för förstås att kanslidagarna kan ändra. Under år 2020 förverkligades en 

del uppgifter bl.a:, ombyggnad av väg, reparation av brygga i hamnen, öv-

riga hamnfrågor, rekrytering av fastighetsskötare, leader projekt, vand-

ringsstigar (pågående) Extra arbete har uppstått bl.a. med fastighetssköt-

sel, disponentsysslor och arbeten med inflyttning. Dessa uppgifter fortsät-

ter sannolikt även under 2021. Sannolikt uppstår också arbete relaterat till 

drift av gästhamnen. 

 

  Kommunsekreteraren är intresserad att även inkommande år arbeta 100% 

med villkor enligt tidigare. Detta kunde möjliggöra genomförandet av 

ovannämnda uppgifter och projekt, samt möjliggöra deltagande i övriga 

kommunala möten även utanför Sottunga. Kommunsekreteraren har hit-

tills försökt styra många möten till antingen måndag eller fredag. Alterna-

tiv är anställning på 80% och arbetssökande med avsikt att finna komplet-

terande arbete på eller arbete på 100%. 

 

  Beslut: 

  Kennet Lundström anmälde jäv och avlägsnade sig från mötesrummet 

under ärendets behandling. Kommunstyrelsen beslöt att anställningen 

fortsätter på 100% även 2021. 
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KS § 66 Kommunreformsfrågor 

 

  Under de senaste åren har pågått diskussioner om att ändra kommunstruk-

turen på Åland. 

 

  Ett antal utredningar har genomförts, bl.a: 

  PwC  

https://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/kommunutredningen 

 

(Sandberg, Enestam & Henricson) 

https://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/ny-kommunindelning 

 

Finström-Geta-Sund  

https://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/finstrom-geta-sund 

 

Parallellt med PwC utredning utförde också ÅSUB en enkät. Resultatet 

berördes i Pwc rapporten. 

 

  Innan dessa pågick också en utredning som kallades SSSR (samhälls ser-

vice struktur reformen)  

 

  Lumparlands kommunfullmäktige har 2.12.2020 § 74 beslutat anhålla hos 

landskapsregeringen om en kommunindelningsutredning i landskapets 

regi för att utreda innebörden av ett eventuellt framtida samgående mellan 

Lemlands och Lumparlands kommuner. En förutsättning är att landskaps-

lagen om kommunreform upphävts samt att kommunstrukturlagen ändras. 

 

  Den nu gällande kommunstrukturlagen, 4 kommuner, är på väg att upp-

hävas och ändras så frivillig samgång möjliggörs. På kommande är också 

en kriskommunlag.  

 

  Den nu gällande kommunstrukturlagen förkastades av samtliga skär-

gårdskommunernas fullmäktige bl.a. pga att enighet inte fanns gällande 

kommuncentrum och avsaknad av realistiska förbindelser mellan skär-

gårdskommunerna. 

 

  Avsikten var också att samtliga kommuner borde ha inlett arbete med 

samgångsavtal. Detta har inte skett. 

 

  På Sottunga har diskussioner om framtida samgång strandat eftersom nyt-

tan med samgång hittills inte kunnat klargöras. Frågan som kvarstår är ” 

Vad blir bättre?” 

 

  Det finns ännu inga klara och entydiga löften om att något skulle bli bättre 

men Sottunga ställs inför ett ofrånkomligt faktum att pengarna tar slut. 

https://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/kommunutredningen
https://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/ny-kommunindelning
https://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/finstrom-geta-sund
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Delvis pga att kommunerna påförs skyldigheter som man inte får full 

kompensation för. 

 

  Ett annat ofrånkomligt faktum är liten administration. Det blir ohållbart 

med dagens och framtida krav att upprätthålla en förvaltning med en per-

son i kansli. Då finns heller ingen möjlighet till specialisering. En alltför 

liten enhet är också mycket sårbar, tex vid sjukdom. 

 

  För att klara fortsättningen krävs antingen att landskapet skjuter till mera 

landskapsandelar eller att kommunen går ihop med annan kom-

mun/kommuner för att klara framtida lagstadgade krav. Den frågan är hel-

ler inte helt entydig eftersom det inte finns ekonomiska kalkyler som på-

visar att kommunsammanslagningar blir ekonomiskt lönsamma. I alla all 

inte på kortare perspektiv. Det är då i så fall andra påvisbara stordriftsför-

delar som ska klargöras. 

 

  I dagsläget med beaktande av befintlig prognos för skatteintäkter och 

landskapsandelar är det i alla fall klart att Sottunga kommuns ekonomi 

inte klarar av att upprätthålla framtida lagstadgade krav på service. 

 

  Det verkar också ologiskt att föreslå att kommunen påbörjar diskussion 

med annan eller andra kommuner som befinner sig i ett ännu större eko-

nomiskt utsatt läge.  

 

  I tidigare utredning har visats olika förslag på kommunindelningar och 

gemensamt är att tillräckligt många kommuner bör gå samman för att bli 

en ekonomiskt sett hållbar enhet. 

 

  Alternativ som diskuterats på Sottunga är bl.a. Södra skärgården, Föglö, 

Lemland-Lumparland, Södra Åland. Inga alternativ har hittills lett till vi-

dare åtgärder. En södra Ålands kommun inklusive eller exklusive Mhamn 

blir i alla fall inte naturlig gräns mot en eventuell norra Ålands kommun. 

Där kan uppstå en onaturlig gräns inte enbart geografiskt sett, även gäl-

lande juridik och ekonomi. 

 

  Med stöd av resonemang ovan och med beaktande av tidigare utredningar 

är det klart att en större enhet blir mera hållbar på sikt i flera avseende. 

Däremot ger en sammanslagning av några perifera kommuner inga enty-

diga fördelar än för den kommun där centraladministrationen är. Det finns 

heller inga påvisbara ekonomiska fördelar med att genomföra kommunre-

former i flera steg. En kommun, eller sammanslagna kommuner, bör 

också ha ett starkt och naturligt centrum, vilket på Åland är Mhamn. Där-

för är den på sikt mest hållbara lösningen att föreslå en lösning med en 

kommun på Åland, då inte i detta skede beaktat eventuella juridiska hin-

der som kan uppstå mellan landskapsregering och kommunen. 
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  Det är ingen idé att kommunen satsar tid och resurser på att inleda dis-

kussioner med kommuner som i alla fall inte ens tillsammans kan uppvisa 

en tillräckligt bärkraftig enhet. 

 

  Om en diskussion inleds nu har Sottunga bättre möjlighet att påverka sin 

framtida situation och bevaka lokala intressen än att invänta att kriskom-

munlagen träder i kraft. 

 

  Kommunsekreterarens förslag: 

  Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Sottunga kommun 

inleder diskussion med landskapsregeringen och Mhamn med avsikten att 

arbeta för en kommun och servicestruktur som blir mest hållbar för Sott-

ungas befolkning och hela Åland befolkning på sikt. 

 

 

  Beslut: 

 Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Sottunga kommun 

anhåller av landskapsregiringen om att få medverka i utredning om fram-

tida kommunstruktur. I detta skede ger kommunstyrelsen inga direktiv om 

vilken kommunstruktur är mest lämplig eller hållbar.   

 

Kommunstyrelsen utarbetar förslag till nästa fullmäktigemöte angående 

utformning av skrivelse som riktas till landskapsregeringen. 
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KS § 67 Samarbete med ÅHS gällande upphandlingsring 

 
   

Kommunen beslutar om den ska underteckna samarbetsavtalet. Gör vi det 
inte, kan vi inte beställa något överhuvudtaget från ÅHS.  

 
Kommunen väljer inför varje specifik upphandling om vi deltar eller inte.  

 
Kommunen väljer om vi deltar i upphandlingen, alltså att varorna levereras 
direkt till kommunen, eller om vi deltar med hjälp av ÅHS, alltså att varorna 
levereras till ÅHS centrallager. Om vi väljer att få varorna levererade direkt 
till oss betalar vi varan + 8 %. Om vi väljer att få varorna via ÅHS betalar vi 
varan + 8 % + 12 %. De 12 procenten tillkommer eftersom ÅHS då sköter 
kontroll av varorna när de anländer plus att de delar upp dem i för oss han-
terliga mängder.  

 
Om vi köper varorna direkt av leverantören får vi stora mängder varor ef-
tersom leverantörerna alltid har en minimimängd som de levererar, alterna-
tivt tar leverantören en avgift av oss för att göra fördelningen i mindre 
mängder. Den avgift som ÅHS tar (12 %) kan vara lägre än den som leve-
rantören skulle ta.  

  
Om vi skriver under samarbetsavtalet men aldrig deltar i någon upphandling 
betalar vi ingenting.  
 
Förslag till samarbetsavtal gällande upphandling i bilaga. 
 
Kommunsekreterarens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner samarbete med ÅHS gällande upphandlings-
ring. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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KS § 68 Anmälningsärenden 

  Arbetsgruppen för att undersöka byggandet av ny butik 

  Enkät, integrationsbefrämjande åtgärder 

  Återbetalning av coronastöd 

  Köp av utrustning i Salteriet 

  Fastighetsskötsel 

  Gästhamnen 

  Inflyttningsboomen 

  Hållbarhetsagenda 

  Fullmäktigemöte 22.12, styrelsen inbjuds, möte börjar 14.00 

  Ekonomisk rapport 

  Distansmöte om kommentar till kommunreformlag 15.12.2020 kl. 13.00 

   

 

 

  Beslut: 

  Kommunstyrelsen antecknade anmälningsärenden för kännedom. 
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Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning 

 

BESVÄRSFÖRBUD 

 

 

 

 

 

 

 

Vad förbudet 

grundar sig på 

Eftersom nedan nämnda beslut gäller beredning eller verkställighet, kan 

kommunalbesvär enligt 112 § i kommunallagen inte anföras över beslut: 

 

Paragrafer: 53 – 57, 59, 63, 64, 66, 68 

 

 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt 

rättelseyrkande enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet. 

 

Paragrafer:  

 

Enligt 5 §, 1 mom, i förvaltningsprocesslagen kan besvär inte anföras över 

nedan nämnda beslut. 

 

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet: 

 

 

 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 

Myndighet till vil-

ken rättelseyrkande 

kan framställas 

samt tid för yr-

kande av rättelse. 

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt 

rättelseyrkande. 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress: 

 

Kommunstyrelsen i Sottunga 

Sottunga kommun 

22720 Sottunga 

 

Paragrafer: 58, 60 – 62, 65, 67 

 

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

Rättelseyrkandets 

innehåll 

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yr-

kandet skall undertecknas av den som framställer det. 
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BESVÄRSANVISNING 

Besvärsmyndighetens 

adress och besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. 

Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunal-

besvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med an-

ledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär 

också av dem som är part eller kommunmedlem. 

 

Kommunalbesvär, paragrafer: 

Besvärstid: 30 dagar 

 

Adress: 

Ålands förvaltningsdomstol 

Torggatan 16 

22100 MARIEHAMN 

 

Förvaltningsbesvär, paragrafer: 

Besvärstid, 14 dagar 

 

Adress: 

Ålands landskapsregering 

Box 1060 

22111 MARIEHAMN 

 

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 för-

fattat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall 

också hans yrke, boningsort och postadress anges samt en fullmakt från ändringssö-

kanden.  

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som offi-

ciellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 

Inlämnande av be-

svärshandlingar 

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens 

utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så 

fall på avsändarens ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de 

kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs. 

Tilläggsuppgifter Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsut-

draget 
 

 


