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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET

Kfge 91 §/1.12.2014
Sammanträdet har kungjorts på den officiella anslagstavlan i Nääs den 26
november 2014 och uppsatts på anslagstavlorna i Kvarnbo och Kroklund
samt utannonserats i tidningarna Ålandstidningen och Nya Åland.
Kfge beslut:
Vid verkställt namnupprop konstaterades 13 ordinarie fullmäktigeledamöter
samt en ersättare vara närvarande.
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutfört.
--------------
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Kfge § 92/1.12.2014
I tur att justera protokollet är Jessica Söderlund och Gerd Danielsson.
Kfge beslut:
Till protokolljusterare valdes Jessica Söderlund och Gerd Danielsson.
Protokollet justeras måndag 8 december 2014 kl 15.45, kommunkansliet.
-----------------------------
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BUDGET 2015

RÅL 40 §/11.9.2014
BUDGET 2015
Förslag till budget för samarbetskommunerna år 2015 har uppgjorts och
brandkårerna har inkommit med budgetförslag.
Budgetförslag; enligt bilaga:
./. Bilaga A – RN § 40, Eckerö
Bilaga B – RN § 40, Finström
Bilaga C – RN § 40, Geta
Bilaga D – RN § 40, Hammarland
Bilaga E – RN § 40, Jomala
Bilaga F – RN § 40, Lumparland
Bilaga G – RN § 40, Saltvik
Bilaga H – RN § 40, Sund
Bilaga I – RN § 40, Vårdö
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma brandnämnden omfattar budgetförslaget för 2015 enligt
bilaga A-I RN § 40.
Beslut:
Den gemensamma brandnämnden omfattar budgetförslaget för 2015 enligt
bilaga A-I RN § 40 med följande ändringar;
I Bilaga A-RN § 40, Eckerö, föreslår ledamot John Hilander med stöd av
ordförande Kristian Aller att investeringsförslaget ”manskapsbil” stryks och
istället förhöjs drift med 6 000 € för uppgradering av växellåda för
manskapsbil.
I Bilaga I-RN § 40, Vårdö, föreslår ledamot Matilda Sjölund med understöd
av ledamot Per Lindblom att under investering införs vinsch för släckningsbilen – 5 200 €.
-------------------------------

Lbrn § 13
Lbrn § 13 Kommunstyrelsen i Finström har fastställt budgetdirektiv och
tidsplan för 2015 års budgetarbete samt ekonomiplan för 2016-2017. Utgående från tilldelad budgetram har lantbrukssekreteraren gjort förslag till
budget för den gemensamma lantbruksnämnden.
./. Budgetförslag enligt bilaga 2.
Förslag:
Föreslås att nämnden godkänner förslag till budget för respektive samarbetskommun och att förslagen skickas till berörda kommunstyrelser.
Beslut:
Förslaget godkändes.
------------------------------------
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Bmn. 90§/30.9.2014
Byggnads- och miljöinspektören har utarbetat ett förslag till budget för
Byggnads- och miljönämnden för år 2015 utgående från de budgetramar
som kommunstyrelsen gett.
Se bilagor.
Alla enheters budgetförslag har bearbetats i kommunens ledningsgrupp.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Byggnads- och miljönämnden behandlar budgetförslaget och översänder
det till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut:
Byggnads- och miljönämnden godkänner budgetförslaget och sänder det
till kommunstyrelsen.
-------------------Soc.oms.n.§94/25.9.2014
Vik. socialsekreterare har uppgjort ett förslag till budget för individ- och familjeomsorgen för år 2015.
Alla enheters budgetförslag har behandlats vid budgetmöte där enhetschefer och ekonomipersonal deltog. Budgetförslagen är enhälligt omfattade.
Det viktigaste som påverkat kostnader som ligger till grund för nästa års
budget för individ- och familjeomsorgen är ökade kostnader inom barnskyddet och ökade kostnader för färdtjänst.
Bilagor:
1. Budgettext
2. Sifferdel
Vik. socialsekreterarens förslag:
Social- och omsorgsnämnden konstaterar att budgetförslaget ligger 6900 €
över given ram, godkänner förslag till budget enligt bilagor och sänder
ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt bordlägga ärendet.
-----------Soc.oms.n.§105/7.10.2014
Beslut:
Social- och omsorgsnämnden godkänner förslaget till budget 2015 med följande ändringar:
-Kostnaderna för sysselsättning för handikappade budgeteras till 82800
euro
-Kostnaderna för familjevård för handikappade budgeteras till 22700 euro
-Kostnaderna för Ålands omsorgsförbund budgeteras till 394500 euro
Social- och omsorgsnämnden konstaterar att budgetförslaget ligger över
given ram och sänder ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Reviderad bilaga till protokoll.
-------------------------Soc.oms.n.§95/25.9.2014
Vik. äldreomsorgschefen har uppgjort ett förslag till budget för äldreomsorgen för år 2015.
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Alla enheters budgetförslag har behandlats vid budgetmöte där enhetschefer och ekonomipersonal deltog. Budgetförslagen är enhälligt omfattade.
Bilagor:
1. Budgettext
2. Sifferdel
Bilagorna bifogas sammanträdeskallelsen.
Vik. äldreomsorgschefens förslag:
Social- och omsorgsnämnden godkänner förslaget till budget 2015 enligt
bilaga och överför ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt bordlägga ärendet.
-------------------------

Soc.oms.n.§106/7.10.2014
Beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enligt förslag med följande ändringar:
Antalet sjukdagar för personalen vid Sunnanbergs vårdhem utökas från
400 till 800 baserat på den utredning som gjorts.
TEXTÄNDRINGAR
Gällande Äldreomsorgskansliet, under rubrik Verksamhetsmål 2015 införa
följande tillägg:
-Erbjuda regelbunden dagverksamhet på Sunnanberg vårdhem för hemmaboende klienter genom att öka sysselsättningshandledarens arbetstid
från 50 % till 75 %. Syftet är att förebygga den sociala, fysiska och psykiska hälsan hos de äldre som bor hemma. Utökningen av sysselsättningshandledarens arbetstid utvärderas i slutet av året.
Gällande Sunnanbergs vårdhem, under rubrik Verksamhetsmål 2015 införa
följande tillägg:
-Utreda personalkoordinatorns arbetsfördelning med tanke på de förändringar som gjorts i verksamheten.
-Förbättra inomhusklimatet vid Sunnanbergs vårdhem.
Reviderad bilaga till protokoll.
-------------------------Soc.oms.n.§96/25.9.2014
Vik. äldreomsorgschefen och kostsamordnaren har utarbetat ett förslag till
kostservicens budget för 2015.
Alla enheters budgetförslag har behandlats vid budgetmöte där enhetschefer och ekonomipersonal deltog. Budgetförslagen är enhälligt omfattade.
Bilagor:
1. Budgettext
2. Sifferdel
Bilagorna bifogas sammanträdeskallelsen.
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Vik. äldreomsorgschefens förslag:
Social- och omsorgsnämnden godkänner förslaget till budget 2015 enligt
bilagor och överför ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt bordlägga ärendet.
-------------------------Soc.oms.n.§107/7.10.2014
Beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag med följande
ändring:
TEXTÄNDRINGAR
Under rubrik Verksamhetsmål 2015 införa:
-Kontinuerlig uppföljning av kostservicen under året.
-------------------------

Soc.oms.n.§101/25.9.2014
Vik. äldreomsorgschefen har sammanställt investeringsbehovet för 20152017.
Planerade investeringar 2015, vårdtyngdsmätningsprogram (RAI) har skjutits fram till 2016, samt möbler till Sunnanberg vårdhem fram till 2017.
Bilaga bifogades sammanträdeskallelsen.
Vik. äldreomsorgschefens förslag:
Social- och omsorgsnämnden föreslår investeringsbehovet för kommunstyrelsen enligt bilaga.

Beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt bordlägga ärendet.
-----------------------Soc.oms.n.§108/25.9.2014
Beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag med följande
ändring:
Anslaget för investering av bil till hemvården höjs till 25000 euro. Hemvårdens nuvarande bil överförs till Ödkarbys kök under förutsättning att bilen
är lämplig för mattransporter. Därmed faller investeringsanslaget om 15000
euro år 2016 för inköp av bil till Ödkarby kök bort.
-----------------------Soc.oms.n. § 110/7.10.2014
Ålands omsorgförbund k.f. begär in utlåtande från medlemskommunerna
gällande förslag till budget 2015 och ekonomiplan för åren 2015-2017.
Bilagor:
1. ÅOF k.f. förslag till budget 2015
2. ÅOF Ekonomiplan 2015-2017
Socialsekreterarens förslag:
Protokolljustering:
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Social- och omsorgsnämnden antecknar förslag till budget samt ekonomiplan 2015-2017 till kännedom och ger socialsekreteraren i uppdrag att
avge utlåtande till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
---------------------------Skolbi 59§/1.10.2014
Bilaga: Budgetförslag 2015, skol- och bildningsnämnden innehållande:
Barn- och ungdom östra, Kultur- och biblioteksverksamhet, Barn- och ungdom västra, Idrotts- och ungdomsverksamhet, Medis samt NÅHD.
Förslaget innehåller bl.a följande förändringar:
- Kompetenshöjning inom barnomsorgen, utökning från 3 barnträdgårdslärare till 4 på respektive daghem (Prästkragen från 1.8.2015)
- Utökad arbetstid för bibliotekarie från 25,5 till 28 h/vecka.
- Höjt anslag för hemvårdsstöd, totalt 36.000 euro jämfört med 2014
- Minskade kostnader för köp av tjänster samt material
Förslag bildningschef:
Skol- och bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att budget 2015,
skol- och bildningsnämnden godkänns enligt bilaga.

Beslut:
Skol- och bildningsnämnden beslöt enligt förslag.
---------------Skolbi 60§/1.10.2014
Bilaga, Investeringar skol- och bildningsnämnden
Kommande investeringar är ljud- och ljusanläggning till Ödkarby skola
samt Lekutrustning till Prästkragen daghem. Matsalsmöblemang till Ödkarby skola föreslås skjutas upp till 2016.
Förslag bildningschef:
Skol- och bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att investeringar
för skol- och bildningsnämnden godkänns enligt bilaga.
Beslut:
Skol- och bildningsnämnden beslöt enligt förslag.
-------------------------Tekn.n 70 §/2.10.2014
Kommuningenjören har utarbetat ett förslag till budget för Tekniska nämnden - samhällstjänster och ett förslag till budget för Tekniska nämnden - affärsverksamhet för år 2015 utgående från de budgetramar som kommunstyrelsen gett.
Se bilagor.
Alla enheters budgetförslag har bearbetats i kommunens ledningsgrupp.
Protokollet bifogas som bilaga.
Förslag:
Tekniska nämnden behandlar budgetförslaget och översänder det till
kommunstyrelsen för vidare behandling.
Protokolljustering:
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Beslut:
Tekniska nämnden godkände förslaget till budget med smärre textjusteringar och följande ändringar.
Textändring, samhällstjänster:
Fastighetsskötare. Ekonomiplan 2016-2017. Utöka personalen med en fastighetsskötare ströks. Inköp av bil lades till.
Rangsby skola. Verksamhetsmål 2015 kompletterades med: Utredning av
behovet av en tillbyggnad av skolan. Projektering av tillbyggnad flyttades
till Ekonomiplan 2016-2017.
Textändring affärsverksamheten:
Hamnar. Ekonomiplan 2016-2017 kompletterades med: Utökning av antalet båtplatser i Hamnsundet genom förlängning av flytbryggan i enlighet
med förslaget till investeringar.
Uthyrning av bostäder. Verksamhetsmål 2015 kompletterades med: Försäljning av ett hyreshus för att skapa möjlighet att bygga ett nytt.
Grönvalla pensionärsbostäder. Ekonomiplan 2016-2017 kompletterades
med: Byggande av garage i enlighet med förslaget till investeringar.
Klockars och Rangsby skollägenheter. Verksamhetsmål 2015 kompletterades med: Övergång till uppvärmning med köpt energi från en flisvärmeanläggning.
Investeringar:
Rangsby idrottsplan. Bevattningsledning och spridare flyttades från 2016
till 2015.
Rangsby skola. Tillbyggnad av idrottshall, matsal och klassrum flyttades
fram ett år så att projekteringen utförs 2016. En utredning av behovet görs
2015.
Lavsbölevägen. Ytbeläggning 2015. Beloppet höjdes till 90 000.
Avlopp Laby-Nääs. Tidigarelades. Projektering 2015, 5 000 euro och byggande 2016, 130 000 euro.
--------Kmst 292 §/27.10.2014
Budgetförslaget presenteras på mötet.
Vik. ekonomischef Monica Koskinen deltar som sakkunnig.
Anteckningar från Ledningsgruppens budgetmöte bifogas sammanträdeskallelsen.
De ledande tjänstemännen bör vara tillgängliga under dagen så att de kan
höras vid behov:
Mikaela Brandt, socialsekreterare
Lars-Erik Danielsson, kommuningenjör
Patrik Larsson, bildningschef
Ritva Eklund, vik. äldreomsorgschef
Lennart Johansson, brandchef
Erika Gottberg, byggnads- och miljöinspektör
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt bordlägga ärendet till 3 november 2014.
Protokolljustering:
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-----------------------------Kmst 297 §/3.11.2014
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände kommundirektörens budgetförslag med följande text- och sifferändringar:
ALLMÄN FÖRVALTNING
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att styrelsens dispositionsmedel minskas med
5000 € till 45,000 €.
Kommunstyrelsen föreslår att lönejusteringspotten minskas med 5,000 € till
12,000 €.
DRIFTEN
Social- och omsorgsverksamhet
Individ- och familjeomsorg
Kommunstyrelsen föreslår ett anslag om 10,500 € för ökat resursbehov vid
socialkansliet. Anslaget kan användas för köp av tjänster men även som
löneanslag.
Äldreomsorgen
Kommunstyrelsen föreslår att det ska framgå i texten under Verksamhetsområde Sunnanberg vårdhem att antalet institutionsplatser ändras till 24.
Kommunstyrelsen föreslår att personalkoordinator/ansvarig hemvårdares
arbetstid fördelas 20 % personalkoordinator och 80 % ansvarig hemvårdare.
Kostservice
Kommunstyrelsen föreslår att kostservicens kök förs till respektive verksamhetsområde. Enhetscheferna blir således ansvariga över kostservicen
på sin enhet.
Kommunstyrelsen föreslår att man fortsätter sträva till samarbete/samordning av semester och gemensamma matsedlar.
Kommunstyrelsen föreslår att utökningen om 20 % kock vid Sunnanberg
vårdhem stryks.
Tekniska nämnden, affärsverksamhet
Kommunstyreslen föreslår anslag om 5,000 € för uppfräschning av hamnområdet i Hamnsundet.

INVESTERINGAR
Byggnads- och miljönämnden
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Kommunstyrelsen föreslår ett anslag om 80,000 € upptas för byggande av
lastramp vid returdepån.

Tekniska nämnden, samhällstjänster
Kommunstyrelsen föreslår:
ett anslag om 200,000 € för nybyggnad av kommunalvägar.
Projekten verkställs under förutsättning att landskapsregeringen beviljar 25 % i sysselsättningsstöd för dessa projekt
att anslaget på 100,000 € år 2016 flyttas till 2015, totalanslag
110,000 € till utbyggnaden av Prästkragens daghem.
Avlopp
Kommunstyrelsen föreslår att innan avloppsprojekt påbörjas ska skriftliga
anslutningsavtal tecknas.
Brand- och räddningsverksamhet
Kommunstyrelsen föreslår att kostnaderna budgeteras till 540,000 € och intäkterna till 350,000 € i enlighet med innevarande års budget.

----------------------Kfge 86 §/10.11.2014
Kommunstyrelsens ordförande Runar Karlsson presenterar budgetförslaget på mötet.
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt bordlägga ärendet till nästa möte, 8 december
2014.
---------------------Kfge 93 §/1.12.2014
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt införa följande ändringar i kommunstyrelsens
budgetförslag:
Social- och omsorgsverksamhet
Äldreomsorgen
Gerd Danielsson anmälde jäv till den delen budgeten gällde tjänsten som
personalkoordinator/ansvarig hemvårdare. Gerd Danielsson deltog varken i
ärendet behandling eller beslut.
Med hänvisning till hög sjukfrånvaro inom äldreomsorgen beslöt kommunfullmäktige enhälligt att ta upp ett anslag om 10.000 € för personalhälsofrämjande åtgärder.
Kostservice
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att innan förändringar görs i budgeten,
ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda konsekvenserna av att kockarna
förs till respektive enhet.
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Skol- och bildningsverksamhet
Thommy Fagerholm understödda kommunstyrelsens liggande förslag att
skol- och bildningsnämnden har en gemensam ram med tillägg att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över förändringar vad gäller tjänstemannastrukturen.
Jan Lindgrén föreslog att tjänstemannastrukturen ses över innan man gör
förändringar i budgeten. Förslaget understöddes av Christian Ekström.
Två understödda förslag förelåg varvid det blev omröstning genom namnupprop. Kommunstyrelsens förslag fick sju röster och Jan Lindgréns förslag fick sju röster. Vid lika röstetal avgörs ordförandens röst.
Kommunfullmäktige beslöt således efter omröstning att godkänna kommunstyrelsens förslag med tillägget att kommunstyrelsen får i uppdrag att
se över förändringar vad gäller tjänstemännen inom skol- och bildningsområdet.
Tekniska nämnden, samhällstjänster
Ekonomiplan 2016-2017
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att överföring av skötsel av idrottsplanen till idrottsföreningen ska ske 2015 och att förhandlingar inleds inom januari månad.
Kommunalvägar
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att principer och normer för kommunalvägar ska gås igenom och ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera
regelverket.
Tekniska nämnden, affärsverksamhet
Kommunfullmäktige beslöt uppmana kommunstyrelsen att arbeta vidare
med inläckage av regnvatten i avloppssystem och konstaterade att särskilt
fokus bör läggas på äldre bostadsområden med gamla avloppssystem.
Till den del budgeten gällde tjänsten som personalkoordinator/ansvarig
hemvårdare justerades det omedelbart.
Av kommunfullmäktige godkänd budget i bilaga till protokollet.
----------------------
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SAMMANTRÄDESDAGAR VÅREN 2015

Kfge 94 §/1.12.2014
KommunalL 41 §:
”Sammanträden. Fullmäktige beslutar om vilka dagar sammanträden skall
äga rum. Fullmäktige skall även sammanträda då styrelsen eller minst en
fjärdedel av fullmäktiges ledamöter begär det för ett visst ärende eller då
fullmäktiges ordförande anser att det behövs”.
Fullmäktige bör fatta beslut om sammanträdesdagar, t ex att fullmäktige
sammanträder då behov föreligger och i regel på måndagar.
Måndagen den 26 januari

- Val av kfge ordförande och viceordförande
- Val av centralnämnd, valnämnd och valbesty
relse

Måndagen den 23 mars

- Överskridningar 2014
- Initiativ 2014 och tidigare öppna som hör till
kfges befogenheter

Lördagen den 28 mars

Mål och visioner 2016-2018
Heldag för kmst, kfge o tjänstemän
Diskutera;
- Ramar för 2016
- Målformuleringar
- Investeringsplaner
- Skattediskussioner

Måndagen den 1 juni

- verksamhetsberättelse och bokslut 2014
- Bevilja ansvarsfrihet 2014
- Sammanträdesdagar för hösten 2015

Kfge beslut:
Kommunfullmäktige fastställde sammanträdesdagar för våren 2015 enligt
ovanstående.
----------------------------
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Dnr: 44 /2014
§ 95

JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, SAGGÖ SKÄRGÅRDSSTIFTELSE OCH
DELÄGARE

Kmst 324 §/3.11.2014
Ålands landskapsregering inbegär kommunens utlåtande över Saggö
skärgårdsstiftelse (Stiftelsen), ubv och delägarnai i fastigheten Saggö
1:13:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Ansökan gäller för Stiftelsens del 1/8 av fastigheten Saggö RNr 1:13 (736436-1-13) i Saggö by, Saltvik. Fastigheten är ett gammalt skärgårdshemman bestående av ett större område på huvudön Saggö samt omkringliggande öar och holmar omfattande totalt 453,2580 ha landområden och
4350 ha vattenområde. Området samägs idag av totalt nio personer/familjer vilka samtliga är lagfarna ägare till fastigheten (delägarna).
Ansökan gäller för delägarnas del för det lagfartsförtydligande som efter
styckningsöverenskommelsen krävs avseende de kvarvarande kvotdelarna
i stomfastigheten Saggö.
Stiftelsen är under bildning och har ännu inte registrerats då möjlighet att
uppfylla dess planerade syfte är beroende av Ålands lanskapsregerings
jordförvärvstillstånd. Grundarna av stiftelsen utgörs av några av delägarna
till Saggö. Stiftelsens primära ändamål är att skydda den orörda skärgårdsnaturen och vårda Saggös miljö och kulturarv.
Stiftelsen har den 15 augusti 2014 ingått ett villkorat köpebrev avseende
egendomen, som förfaller om jordförvärvstillstånd ej erhållits inom fyra månader.
I samband med förvärvet av kvotdelarna av fastigheten Saggö skall stiftelsen tillsammans med övriga delägare av fastigheten ingå en styckningsöverenskommelse enligt vilken Stiftelsen skall tillskiftas äganderätten till ett
bestämt område som till omfattning och värde motsvarar de andelar Stiftelsen genom köpet kommer att förvärva. I och med styckningen blir gränserna för det område som Stiftelsen äger och vill bevara i enlighet med dess
ändamål klara och tydliga. Området kommer inte att exploateras.
Respektive delägares kvotdel blir större med anledning av Stiftelsens utträdande som delägare. I övrigt står de inbördes ägoförhållanden i fastigheten Saggö oförändrade.
Sökandena – förutom Rose-Mari Häggblom – har varken åländsk hembyggdsrätt eller är fast bosatt på Åland. Däremot har det varit lagfarna
ägare till fastigheten Saggö i tre generationer och har erhållit sina andelar
genom arv. Alla sökanden har koppling till Åland genom att de vistas i
landskapet och de känner starkt för bevarandet av den säregna skärgårdsnatur Saggö-fastigheten är del av.
Landskapsförordning om jordförvärvstillstånd 7 §; juridiska person som håller på att bildas kan beviljas jordförvärvstillstånd endast om särskilda skäl
föreligger.
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Ansökan bifogas sammanträdeskallelsen.
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunen meddelar
landskapsregeringen att kommunen inte har några synpunkter i ärendet
utan lämnar över det till landskapsregeringen för beslut.

Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
----------------Kfge 90 §/10.11.2014
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt återremittera ärendet för att klargöra mål och
syfte med stiftelsen samt för att säkerställa att tillgängligheten inte begränsas i aktuellt område.
----------------Kmst 339 §/24.11.2014
Tilläggsinformation i ärendet bifogas sammanträdeskallelsen.
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen hänvisar till tilläggsinformation i ärendet och föreslår för
kommunfullmäktige att kommunen förordar ansökan inför landskapsregeringen.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
------------------------------Kfge 95 §/1.12.2014
Tilläggsinformation i ärendet bifogas sammanträdeskallelsen.
Kfge beslut:
Jan Lindgrén understödde t.f kommundirektörens förslag.
Henry Lindström föreslog att ansökan inte ska förordas. Förslaget vann
understöd av Christian Ekström.
Två understödda förslag förelåg varvid det blev omröstning genom namnupprop.
Kommunfullmäktige beslöt efter omröstning att inte förorda ansökan om
jordförvärvstillstånd.

Paragrafen justerades omedelbart.
Tilläggsinformationen och omröstningsprotokoll i bilaga till protokoll.
-------------------------Protokolljustering:
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JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE/ROLF DANIELSSON

Kmst 340 §/24.11.2014
Ålands landskapsregering inbegär kommunens utlåtande över Rolf Danielssons ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Ansökan gäller outbrutna området av Maireborg RNr 4:10 (736-420-4-10),
Långbergöda, Saltvik. Av ansökan framgår att köpobjektets totala areal är
11.293 m2. Fastigheten är bebyggd med stuga och vedbod. Avstånd till
strand är 4653 m. Andelar i samfällda områden ingår. Avsikten med förvärvet är fritidsbruk. Sökande har varit bosatt i landskapet 1942-1962 och innehaft hembygdsrätt samt har anknytning till landskapet.
Ansökan uppfyller inte helt kriterierna i landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd 4 § mom 2 p. 1. Där framgår att markinnehavet skall understiga 4.000 m2.
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige förordar ansökan trots
att ansökan inte helt uppfyller kriterierna i landskapsförordningen om jordförvärvstillstånd 4 § mom 2 p. 1.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
------------------------Kfge 96 §/1.12.2014
Ansökan bifogas sammanträdeskallelsen.
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt i enlighet med kommunstyrelsens beslutsförslag.
-------------------------
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GRUNDER FÖR AVLOPPSVATTENAVGIFTER

Tekn.n 80 §/16.10.2014
Kommunfullmäktige beslöt 92 §/12.11.2007 att:
Samtliga anslutna debiteras en grundavgift per avloppsanslutning.
Dessutom debiteras en avloppsvattenavgift enligt uppmätt förbrukad
mängd vatten. Tekniska nämnden kan på ansökan ändra debiteringen om
särskilda skäl föreligger.
Avgiften fastställs av kommunfullmäktige.
Ytterligare beslöt kommunfullmäktige att grunderna för avloppsvatten inte
tas upp årligen utan grunderna som nu fastställs gäller tillsvidare.
----Kommunfullmäktige beslöt 23 §/11.3.2013 att avloppsvattenavgiften ändrades så att grundavgiften slopades.
Genom detta beslut har i praktiken nya grunder antagits.
För år 2014 gäller att:
- avgifterna för kategorierna industri, jordbruk och hushåll är lika.
- samtliga anslutna debiteras en avloppsvattenavgift enligt uppmätt förbrukad mängd vatten.
Tekniska nämnden kan på ansökan ändra debiteringen om särskilda skäl
föreligger.
-avloppsvattenavgiften är 3,28 euro/m³. Lagstadgad moms tillkommer. Avloppsvattenavgiften med moms, 24 %, blir 4,07 euro/m³.
- Chipsfabriken betalar avloppsvattenavgift för totalt 3 000 m³ á 3,28
euro/m³ exkl. moms.
- förhöjd avloppsvattenavgift för avloppsvatten som inte uppfyller normerna
för normalt kommunalt avloppsvatten följer Mariehamns stads avgifter.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden föreslår i enlighet med tidigare tagna beslut att fullmäktiges beslut, Kfge 92 §/12.11.2007, upphävs och att grunden för avloppsvattenavgiften istället skulle vara:
- Avgiften är lika för förbrukningskategorierna industri, jordbruk och hushåll.
- Avloppsvattenavgift debiteras enligt uppmätt förbrukad mängd vatten.
- Tekniska nämnden kan på ansökan ändra debiteringen om särskilda skäl
föreligger.
- Avloppsvattenavgiften fastställs årligen av kommunfullmäktige.
- Grunderna för avloppsvattenavgiften gäller tillsvidare.
Beslut:
Enligt förslag.
--------Kmst 307 §/3.11.2014
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige i enlighet med tekniska
nämndens beslutsförslag att: Kfge 92 §/12.11.2007, upphävs och att grunden för avloppsvattenavgiften istället skulle vara:
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- Avgiften är lika för förbrukningskategorierna industri, jordbruk och hushåll.
- Avloppsvattenavgift debiteras enligt uppmätt förbrukad mängd vatten.
- Tekniska nämnden kan på ansökan ändra debiteringen om särskilda skäl
föreligger.
- Avloppsvattenavgiften fastställs årligen av kommunfullmäktige.
- Grunderna för avloppsvattenavgiften gäller tillsvidare.

Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
--------------------Kfge 72 §/10.11.2014
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt att återremittera ärendet.
--------------------Tekn.n 89 §/13.11.2014
Chipsfabriken är genom ett eget avtal anslutet till Norra Ålands avloppsvatten. Chipsfabrikens processvatten går till fabrikens eget reningsverk. Därifrån går det vidare i en separat ledning till pumpstationen i Haraldsby. Processvattnet mäts separat och faktureras direkt av Norra Ålands avloppsvatten. Vattnet från de sociala utrymmena går till kommunens ledningsnät.
Det finns ingen separat mätning på det vatten som går till de sociala utrymmena. År 2014 betalar Chipsfabriken avloppsvattenavgift för sanitetsvattnet som motsvarar 60 personer á 50 m³, totalt 3 000 m³. Norra Ålands
avloppsvatten har beställt en flödesmätare som skulle göra det möjligt att
erhålla flödet för sanitetsvatten från fabriken.
Enligt samarbetsavtalet gällande ledande och behandling av avloppsvatten
punkt 5.6 skall separata avtal ingås mellan respektive kommun och företag
eller verksamhetsutövare i kommunen i det fall då ett företags avloppsvatten avviker från vanligt biologiskt nedbrytbart kommunalt avloppsvatten.
Mariehamns stad fastställer årligen en formel för uträkning av den förhöjda
avloppsvattenavgiften. Den förhöjda delen av avgiften tillfaller enligt avtalet
Mariehamns stad för ökade reningskostnader i Lotsbroverket.

Kommuningenjörens förslag:
Förtydligande av tidigare beslut.
Tekniska nämnden föreslår i enlighet med tidigare tagna beslut att fullmäktiges beslut, Kfge 92 §/12.11.2007, upphävs och att grunden för avloppsvattenavgiften istället skulle vara:
- Avgiften är lika för sanitetsvatten och processvatten som är jämförbart
med sanitetsvatten från förbrukningskategorierna industri, jordbruk och
hushåll.
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- För processvatten som avviker från vanligt biologiskt nedbrytbart kommunalt avloppsvatten tecknas ett separat avtal mellan kommunen och företaget.
- Avloppsvattenavgift debiteras enligt uppmätt förbrukad mängd vatten.
- Tekniska nämnden kan på ansökan ändra debiteringen om särskilda skäl
föreligger.
- Avloppsvattenavgiften fastställs årligen av kommunfullmäktige.
- Grunderna för avloppsvattenavgiften gäller tillsvidare.
Beslut:
Enligt förslag.
---------

Kmst 341 §/24.11.2014
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige i enlighet med tekniska
nämndens beslutsförslag.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
------------------------Kfge 97 §/1.12.2014
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
-------------------------
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AVLOPPSVATTENAVGIFTER 2015

Tekn.n 66 §/2.10.2014
Nettoresultatet för avloppsverket visade 2013 ett överskott på 56 891 euro
för de externa kostnaderna och ett överskott på 8 329 euro totalt inklusive
avskrivningar, fastighetsskötarnas arbete och kansliets kostnader för bl.a.
fakturering mm. Kommunfullmäktige beslöt vid sitt möte 11.12.2006 hur
täckningsgraden skall räknas. Täckningsgraden 2013 var 125 %. Siffrorna
är dock litet osäkra eftersom Bocknäs vatten bytt avläsningssystem. Totala
mängden blir rätt men fördelningen mellan åren kan bli litet avvikande från
tidigare år. Förbrukningen av rent vatten ligger till grund för avloppsvattenfaktureringen.
Enligt landskapslagen om avloppsvattenavgift skall bruksavgiften senast
den 31.12.2010 fastställas på grund av den mängd vatten som används i
fastigheten så att avgiften täcker kostnaderna för vattentjänsten. Avgifter
skall bestämmas för förbrukningskategorierna industri, jordbruk och hushåll. Vid beräkningen beaktas miljö- och resurskostnader.
I protokoll 24 fört vid enskild föredragning, Miljöbyrån, 5.10.2006 beslöts att
det inte är skäligt att kräva att de fastighetsägare som nu ansluter sig till
kommunens ledningsnät skall finansiera utbyggnaden av det ledningsnät
som behövs för framtida anslutningar. Kommunen behöver alltså inte med
anslutnings- och bruksavgifter finansiera den del av utbyggnaden som görs
med tanke på framtida anslutningar.
Avgiften för år 2014 är 3,28 euro/m3. Lagstadgad moms tillkommer. Avloppsvattenavgiften med moms, 24 %, är 4,07 euro/m3.
Chipsfabrikens processvatten går till fabrikens eget reningsverk och mäts
separat och faktureras direkt av Norra Ålands avloppsvatten. Vattnet från
de sociala utrymmena går till kommunens ledningsnät. Det finns ingen separat mätning på det vatten som går till de sociala utrymmena. År 2014 betalar Chipsfabriken avloppsvattenavgift som motsvarar 60 personer á 50
m³, totalt 3 000 m³.
Enligt samarbetsavtalet gällande ledande och behandling av avloppsvatten
punkt 5.6 skall separata avtal ingås mellan respektive kommun och företag
eller verksamhetsutövare i kommunen i det fall då ett företags avloppsvatten avviker från vanligt biologiskt nedbrytbart kommunalt avloppsvatten.
Mariehamns stad fastställer årligen en formel för uträkning av den förhöjda
avloppsvattenavgiften. Den förhöjda delen av avgiften tillfaller enligt avtalet
Mariehamns stad för ökade reningskostnader i Lotsbroverket.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden föreslår att:
- avgifterna för kategorierna industri, jordbruk och hushåll är lika.
- samtliga anslutna debiteras en avloppsvattenavgift enligt uppmätt förbrukad mängd vatten.
Tekniska nämnden kan på ansökan ändra debiteringen om särskilda skäl
föreligger.
I enlighet med kommunstyrelsens budgetdirektiv höjs:
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-avloppsvattenavgiften med 2 % till 3,35 euro/m³. Lagstadgad moms tillkommer. Avloppsvattenavgiften med moms, 24 %, blir 4,15 euro/m³.
- Chipsfabriken betalar avloppsvattenavgift för totalt 3 000 m³ á 3,35
euro/m³ exkl. moms eller enligt förbrukning då mätare installerats.
- förhöjd avloppsvattenavgift för avloppsvatten som inte uppfyller normerna
för normalt kommunalt avloppsvatten följer Mariehamns stads avgifter.
Beslut:
Enligt förslag.
--------Kmst 252 §/20.10.2014
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige i enlighet med tekniska
nämndens beslutsförslag.
Beslut:
Kommunstyreslen beslöt bordlägga ärendet till mötet 3 november 2014.
---------------------------------------------Kmst 308 §/3.11.2014
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
--------------------------Kfge 73 §/10.11.2014
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige beslöt att återremittera ärendet.
--------------------------Tekn.n 90 §/13.11.2014
Kommuningenjörens förslag:
Förtydligande av tidigare beslut.
Tekniska nämnden föreslår att:
- Avgiften är lika för sanitetsvatten och processvatten som är jämförbart
med sanitetsvatten från förbrukningskategorierna industri, jordbruk och
hushåll.
- För processvatten som avviker från vanligt biologiskt nedbrytbart kommunalt avloppsvatten tecknas ett separat avtal mellan kommunen och företaget.
- Avloppsvattenavgift debiteras enligt uppmätt förbrukad mängd vatten.
- Tekniska nämnden kan på ansökan ändra debiteringen om särskilda skäl
föreligger.
I enlighet med kommunstyrelsens budgetdirektiv höjs:
-avloppsvattenavgiften med 2 % till 3,35 euro/m³. Lagstadgad moms tillkommer. Avloppsvattenavgiften med moms, 24 %, blir 4,15 euro/m³.
- Chipsfabriken betalar avloppsvattenavgift för totalt 3 000 m³ sanitetsvatten á 3,35 euro/m³ exkl. moms eller enligt förbrukning då mätare installeProtokolljustering:
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rats. Fabrikens processvatten går direkt till Norra Ålands avloppsvatten
som fakturerar för det enligt separat avtal.
- förhöjd avloppsvattenavgift för avloppsvatten som inte uppfyller normerna
för normalt kommunalt avloppsvatten följer Mariehamns stads avgifter.
Beslut:
Enligt förslag.
--------Kmst 342 §/24.11.2014
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige i enlighet med tekniska
nämndens beslutsförslag.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
-----------------------Kfge 98 §/1.12.2014
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
------------------------
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BUDGETÄNDRING AVLOPP ÖDKARBY-LABY OCH AVLOPP VANDÖFJÄRDENS
ÖSTRA STRAND

Tekn.n 87 §/13.11.2014
I årets budget finns upptaget utgifter 66 013 euro för avloppsutbyggnaden
Ödkarby-Laby. Summan är överförd från tidigare år. Hittills i år har använts
ca 9 000 euro.
För avlopp längs Vandöfjärdens östra strand finns inga utgifter budgeterade. Trots det har hittills i år använts ca 20 000 euro för färdigställande av
projektet.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden anhåller om budgetändring så att utgifter Avlopp Ödkarby-Laby minskas med 30 000 euro till 36 013 euro och utgifter Avlopp
Vandöfjärdens östra strand ökas med 30 000 euro till 30 000 euro för år
2014.
Beslut:
Tekniska nämnden anhåller om budgetändring så att utgifter Avlopp Ödkarby-Laby minskas med 30 000 euro till 36 013 euro och utgifter Avlopp
Vandöfjärdens östra strand ökas med 30 000 euro till 30 000 euro för år
2014.
Projektet längs Vandöfjärdens östra strand har bl.a. ändrats från den ursprungliga lösningen genom att lågt liggande hus har försetts med egna
pumpstationer.
---------Kmst 344 §/24.11.2014
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige i enlighet med tekniska
nämndens beslutsförslag.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
-------------------Kfge 99 §/1.12.2014
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
--------------------
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BUDGETÄNDRING ÖDKARBY GC-VÄG

Tekn.n 88 §/13.11.2014
I årets budget finns upptaget 1 483 euro vilket är överfört från tidigare år.
Under året har hittills utbetalts ca 400 euro varför det återstår ca1 100euro.
Ersättning åt markägarna är ännu inte utbetald. DEAB konsult/Dan Engblom har mätt in ytorna och Sven-Olof Karlsson har tidigare värderat marken. Total summa för de berörda ytorna uppgår till ca 10 200 euro.
Efter det här återstår ännu kostnader för vägförrättning. Den kommer inte
att bli utförd i år.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden anhåller om budgetändring för projektet så att utgifterna höjs med 10 000 euro till 11 483 euro.
Beslut:
Enligt förslag.
--------Kmst 345 §/24.11.2014
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige i enlighet med tekniska
nämndens beslutsförslag.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
----------------------Kfge 100 §/1.12.2014
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
-----------------------
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ANHÅLLAN OM TILLÄGGSMEDEL TILL BUDGET 2014/ÄLDREOMSORG

Soc.oms.n. § 116/6.11.2014
Personalkostnaderna inom äldreomsorgen kommer att överskrida de budgeterade medel som finns för år 2014.
Orsaken till kostnadsökningen är vikariekostnaderna på grund av sjukfrånvaro. Det är budgeterat 400 sjukfrånvarodagar som inte räcker till. Per
21.12.2014 beräknas budgetramens kostnadsöverskridning för personalkostnaderna vara 90 400 €. Efter omdisponeringar inom kostnadsramen
skulle behovet av tilläggsmedel vara 42 000€.
Vik. äldreomsorgschefens förslag:
Social- och omsorgsnämnden beslutar anhålla om utökad budgetram om
42 000€ för äldreomsorgen. Ärendet överförs till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
-------------------Kmst 346 §/24.11.2014
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige i enlighet med socialoch omsorgsnämndens beslutsförslag.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
-----------------------Kfge 101 §/1.12.2014
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
------------------------
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ANHÅLLAN OM TILLÄGGSMEDEL TILL BUDGET 2014/KOSTSERVICE

Soc.oms.n. § 117/6.11.2014
Kostnaderna för kostservicen kommer att överskrida de budgeterade medel som finns för år 2014.
Personalkostnader samt livsmedelskostnader står för kostnadsöverskridningen. Orsakerna till kostnadsöverskridningarna är personalkostnader gällande sjukledighetsvikarier. I budget 2014 finns inga medel för sjukvikarier.
Behovet av tilläggsmedel för personalkostnader är 6000€ och för livsmedelskostnaderna 6000€, sammanlagt 12 000€. Inga omdisponeringar är
möjliga att göra inom kostnadsramen.
Vik. äldreomsorgschefens förslag:
Social- och omsorgsnämnden beslutar anhålla om utökad budgetram om
12 000€ för kostservicen. Ärendet överförs till kommunstyrelsen för vidare
behandling.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
-------------------Kmst 347 §/24.11.2014
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige i enlighet med socialoch omsorgsnämndens beslutsförslag.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
-----------------------Kfge 102 §/1.12.2014
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
------------------------
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ANHÅLLAN OM TILLÄGGSMEDEL TILL BUDGET 2014/INDIVID- OCH
FAMILJEOMSORG

Soc.oms.n. § 118/6.11.2014
Kostnaderna för individ- och familjeomsorgen kommer att överskrida de
budgeterade medlen för år 2014.
Lönekostnader, åtgärder inom barnskyddet samt handikappfärdtjänst står
för kostnadsöverskridningen.
Det ökade behovet inom barnskyddet beror på faktorer som ej var kända
då budgeten uppgjordes. Kostnaderna för handikappfärdtjänsten kommer
att överskridas bland annat då färdtjänsten nyttjas i högre grad än tidigare
och till längre resor.
Budgetramens kostnadsöverskridning beräknas till 168 000€. Eventuellt är
omdisponeringar inom kostnadsramen möjliga, och behovet av tilläggsmedel skulle då vara 105 000€.
Socialsekreterarens förslag:
Social- och omsorgsnämnden beslutar att anhålla om utökad budgetram
om 105 000€ för individ- och familjeomsorgen. Ärendet överförs till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.
-------------------Kmst 348 §/24.11.2014
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige i enlighet med socialoch omsorgsnämndens beslutsförslag.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag.
------------------------Kfge 103 §/1.12.2014
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.
-------------------------
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Dnr: 219 /2014
§ 104

ERBJUDANDEOM ATT KÖPA AKTIER SAMT GODKÄNNA AKTIEÄGARAVTALET I
ÅLANDS DIGITALA AGENDA (ÅDA)

Kmst 362 §/1.12.2014
Kommunen har fått erbjudande om att köpa aktier i Ålands Digitala
Angenda (ÅDA). Åda Ab är ett av landskapet Åland bildat och helägt aktiebolag.
Bolaget är ett icke vinstdrivande bolag, vars uppgift är att tillhandahålla
service och tjänster till de offentligrättsliga organ som är bolagets ägare.
Erbjudande om aktieemission i Åda samt förslag till aktieägaravtal bifogas
sammanträdeskallelsen.
Saltviks kommun har erbjudits att köpa 21 st aktier á 25 €, totalt 525 €.
Teckningstiden är 20.11.2014-12.12.2014 kl. 15.00.
T.f. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
Godkänner aktieägaravtalet.
Godkänner att kommunen köper 21 st aktier á 25 €, totalt 525 €.
Ger fullmakt till kommunstyrelsens ordförande att slutföra köpet
samt underteckna aktieägaravtalet,
Utser en representant och en ersättare för bolagsstämman.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände enhälligt t.f kommundirektörens beslutsförslag.
Kommunstyrelsen föreslår att Runar Karlsson utses till representant och
Tommy Sjöblom till ersättare för bolagsstämman.
---------------------------------------------Kfge 104 §/1.12.2014
Kfge beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag
och
godkänner aktieägaravtalet,
godkänner att kommunen köper 21 st aktier á 25 €, totalt 525 €,
ger fullmakt till kommunstyrelsens ordförande att slutföra köpet
samt underteckna aktieägaravtalet,
godkänner Runar Karlsson som representant och Tommy Sjöblom
som ersättare för bolagsstämman.
Erbjudande om aktieemission i Åda samt förslag till aktieägaravtal i bilaga
till protokoll.

----------------------------------------------
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BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig på
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär
enligt 112 § kommunallagen inte anföras över beslutet.
Paragrafer: § 94.
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:

BESVÄRSANVISNING
KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer: §§ 91-93, 95-104.
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den
dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den.
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Paragrafer: §§ 91-93, 95-104.
Besvärstid:
forts.
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FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den
dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget.
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Paragrafer:.
Besvärstid: t.o.m.
Besvärsskrift
I besvärsskriften skall uppges:
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om
endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och
postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia,
och intyg om den dag från vilken besvärstiden räknas.
forts.
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Inlämnande av besvärshandlingar
Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar.
Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag
innan ämbetsverket stängs.
Besvärshandlingarna kan även lämnas till (om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten):
Namn, adress och postadress

Paragrafer:
Avgift
Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
(701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.
Tilläggsuppgifter
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