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SALTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

TEKN 67 §/20.10.2021

Konstatera laglighet och beslutförhet
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet 
närvarande även beslutfört.

Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Jessica Söderlund och Peter Dahl.
Protokollet justeras direkt efter mötet.

Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg:

§75 Säkrande av back-up ström samt reservkraft, Kommungården
-------------

§ 67

20.10.2021
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Protokolljustering:__________________________________________________
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SALTVIKS KOMMUN

PROJEKTKALENDERN 2021, OKTOBER

TEKN 68 §/22.09.2021

Projektkalender bifogas kallelsen.

Bilaga. Projektkalendern 2021, oktober

Tekniska nämnden kommer att avsluta mötet med en rundtur av de större pågående 
projekten.

Kommuningenjörens förslag:
Projektkalendern antecknas till kännedom.

Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------

§ 68

20.10.2021
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Protokolljustering:__________________________________________________
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SALTVIKS KOMMUN

SK/118/2021

INTERNKONTROLL KVARTAL 3/2021, TEKNISKA

TEKN 69 §/20.10.2021

Internkontrollen görs kvartalsvis och det är kommunstyrelsen tillsammans med kommun-
direktören har det övergripande ansvaret för organiseringen av den interna kontrollen. 
Kommunstyrelsen godkänner årligen de kommunövergripande kontrollmålen som nämn-
derna och enheterna ska inkludera i sitt arbete med den interna kontrollen.

Enligt riktlinjerna för internkontroll, som antogs av kommunfullmäktige15 §/8.2.2016, så
är det kommunstyrelsen som fastställer kontrollmål för året.

Uppföljning för Tekniska sektorns plan och internkontroll för kvartal 1/2021 och kvartal 
2/2021 enligt bifogade dokument.

Bilaga. Internkontroll kvartal 1/2021
Bilaga. Internkontroll kvartal 2/2021
Bilaga. Internkontroll kvartal 3/2021

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antecknar internkontrollen till kännedom.

Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------

§ 69

20.10.2021
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Protokolljustering:__________________________________________________
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SALTVIKS KOMMUN

VÄRMELEVERANS, ÖDKARBY SKOLA

TEKN 25 §/19.05.2021

Haga Kungsgård Lantbruk Ab har 20.04.2021 meddelat kommunen att de väljer att säga
upp sitt värmeleveransavtal med Saltviks kommun från och med 1.11.2021, i enlighet 
med gällande avtal. Avtalet gäller värmeförsörjning för Ödkarby skola och lärarbostäder.

Haga Kungsgård har ombesörjt bränsleanskaffning, drift, underhåll och övervakning, vil-
ket har fungerat klanderfritt. 
Gällande avtal tecknades 18.10.2018 för perioden 1.9.2018 – 31.8.2028.

Bilaga. Uppsägning av värmeleveransavtal, Haga Kungsgård
Bilaga. Värmeleveransavtal mellan Haga Kungsgård och Saltviks kommun

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden omfattar och förordar uppsägningen för kommunstyrelsen. Tekniska 
nämnden föreslår för kommunstyrelsen att värmeförsörjningen för Ödkarby skola och lä-
rarbostäder bjuds ut för perioden 1.11.2021 - 31.8.2026.

Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------

KMST 120 §/14.06.2021

Hänvisning till beredningen inför tekniska nämnden samt nämndens beslut.

Uppsägning av värmeleveransavtal samt värmeleveransavtal bifogas sammanträdeskal-
lelsen.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner uppsägningen av värmeleveransavtal mellan Haga 
Kungsgård Lantbruk Ab och Saltviks kommun från och med 1.11.2021.

Kommunstyrelsen understöder tekniska nämndens förslag att värmeförsörjningen för 
Ödkarby skola och lärarbostäder bjuds ut för perioden 1.11.2021 - 31.8.2026.

Kommunstyrelsens beslut:
Ordförande Mathias Johansson och Caroline Josefsson anmälde och beviljades god-
känt jäv, bägge som närstående till part i ärendet.

Rosa Salmén tillträdde som ordförande i ärendet.

Kommunstyrelsen beslöt godkänna uppsägningen av värmeleveransavtalet mellan 
Haga Kungsgård Lantbruk Ab och Saltviks kommun från och med 1.11.2021. Kommun-
styrelsen understöder tekniska nämndens förslag att värmeförsörjningen för Ödkarby 
skola och lärarbostäder bjuds ut, men förkortar perioden till 1.11.2021 - 31.8.2024. 

§ 70

20.10.2021
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Protokolljustering:__________________________________________________
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SALTVIKS KOMMUN

Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att utreda vidare hur värmeförsörj-
ningen sköts i framtiden.

Paragrafen justerades omedelbart.
------------  

TEKN 66 §/22.09.2021

RBS Värme Ab, har via Christoffer Gustavsson på CG-Engineering inkommit med för-
slag till ett 1-årigt värmeleverans avtal för Ödkarby skola och lärarbostäder.

Tekniska nämndens ordförande, ansvarig fastighetsskötare och kommuningenjören 
hade möte med RBS Värme Ab och CG-Engineering 16.09 för genomgång av nuvaran-
de upplägg, ägandeförhållanden samt ansvarsområden. RBS Värme äger flispannan 
som står på kommunens tomt och i samband med kommande rivning av lärarbostäder-
na behöver en ny helhetslösning för värmeförsörjningen tas fram.

Kommunstyrelsen beslöt att vid sitt möte 14.06 120 § att värmeförsörjningen för Ödkar-
byskola och lärarbostäderna ska bjudas ut för perioden 1.11.2021 - 31.8.2024. 

Bilaga. Förslag till värmeleveransavtal.

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden omfattar och förordar uppsägningen för kommunstyrelsen att RBS 
Värmes avtalsförslag för levererans av värme till Ödkarby skola antas samt att tekniska 
nämndens ordförande befullmäktigas att underteckna avtalet. Tekniska nämnden ämnar
även ta fram ett förslag till ny helhetslösning för värmeförsörjningen.

Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------  

KMST 206 §/11.10.2021

Förslag till värmeleveransavtal bifogas kallelsen.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att RBS Värmes avtalsförslag för levererans av värme till Öd-
karby skola antas samt att tekniska nämndens ordförande befullmäktigas att underteck-
na avtalet. 

Kommunstyrelsen ser fram emot att ta del av tekniska nämndens förslag till ny helhets-
lösning för värmeförsörjningen.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.

Förslag till värmeleveransavtal bifogas protokollet.
-------------- 

20.10.2021
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Protokolljustering:__________________________________________________
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SALTVIKS KOMMUN

TEKN 70 §/20.10.2021

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antecknar informationen till kännedom. 

Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------  

20.10.2021
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Protokolljustering:__________________________________________________
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SALTVIKS KOMMUN

UPPHANDLING AV SNÖPLOGNING 2021-2023

TEKN 36 §/19.05.2021

Snöplogningsavtalen för plogning av de kommunala vägarna, byggnadsplanevägarna 
och privata vägarna har gått ut och bör bjudas ut på entreprenad.

Tidigare har snöplogningen delats in i 4 olika distrikt enligt följande:

1. Haga – Ödkarby – Hjortö
2. Sålis – Laby – Toböle – Bertbyvik
3. Lavsböle – Tengsödavik
4. Kvarnbo – Haraldsby

Anbudet ska ges i €/h samt vilket distrikt anbudet gäller.
Principen för plogningen är att kommunalvägarna och gatorna (byggnadsplanevägarna) 
alltid skall vara framkomliga, de privata vägarna skall vara framkomliga så att man kan 
ta sig till och från arbetet.

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden bjuder ut snöplogningen för säsongerna 2021-2023 enligt tidigare di-
striktindelning.

Kommuningenjören tar fram förslag till enkät för att kartlägga kommuninvånarnas åsikter
gällande den kommunala plogningen.

Tekniska nämndens beslut:
Beslut enligt förslag.

Kommuningenjören ges i uppdrag att undersöka ifall Landskapsregeringen är intresse-
rade av eventuellt byte av vägar för vintervägunderhållet.

Tekniska nämnden förtydligar att snöplogningssäsongen gäller för vintern 2021 till våren
2023. 
---------------

TEKN 57 §/25.08.2021

Kommuningenjören har tagit fram underlag för snöplogningsenkäten. Utkastet finns bi-
lagt kallelsen.

Bilaga. Snöplogningsenkät 2021

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden diskuterar förslaget till snöplogningsenkät.

§ 71

20.10.2021
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Protokolljustering:__________________________________________________
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SALTVIKS KOMMUN

Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden beslöt godkänna förslag till snöplogningsenkät.
------------

TEKN 63 §/22.09.2021

Tekniska nämnden har genom annons i båda tidningar begärt in anbud på den kommu-
nala snöplogningen för snösäsongerna 2021-2023.
Enligt verkställighetsdirektiven för budgeten 2021 skall avtal som har verkningar utöver 
budgetåret föras till kommunstyrelsen för godkännande.

Anbuden ska vara inlämnade senast 21.09.2021 kl.13.00 till kommungården.

3 st anbudsgivare har totalt lämnat 6 st anbud inom utsatt tid.

Bilaga. Sammanställning av inkomna anbud.
Bilaga. Protokoll från anbudsöppnande.
Bilaga. Anbudsförfrågan.
Bilaga. Kontraktsförslag.

JBS Söderlund har inkommit med det för kommunen totalekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet på samtliga distrikt men har meddelat att man endast har kapacitet att sköta ett 
distrikt och önskar få distriktet Kvarnbo-Haraldsby.

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att kontrakt för snöplogning för snösä-
songerna 2021-2023 tecknas med:

Erik Hamnström för distriktet Haga-Ödkarby-Hjortö-Lavö 
Storgårds Lantbruk Ab för distriktet Lavsböle-Tengsödavik
JBS Söderlund för distriktet Kvarnbo-Haraldsby 
för perioden hösten 2021 t.o.m. våren 2023.

Tekniska nämnden besluter att distriktet Sålis-Laby-Toböle-Bertbyvik lämnas ut på ny 
anbudsrunda. I första hand bjuds distriktet ut till de entreprenörer som inkommit med 
plogningsanbud och i andra hand bjuds det ut på ny anbudsrunda.

Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
--------------- 

KMST 204 §/11.10.2021 

Sammanställning av inkomna anbud, protokoll från anbudsöppnande, anbudsförfrågan 
och kontraktsförslag bifogas kallelsen.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen befullmäktigar kommuningenjören att teckna kontrakt för snöplogning 
för hösten 2021 till våren 2023 med:

20.10.2021
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Protokolljustering:__________________________________________________
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SALTVIKS KOMMUN

Erik Hamnström för distriktet Haga-Ödkarby-Hjortö-Lavö 
Storgårds Lantbruk Ab för distriktet Lavsböle-Tengsödavik
JBS Söderlund för distriktet Kvarnbo-Haraldsby 
för perioden hösten 2021 t.o.m. våren 2023.

Kommunstyrelsen befullmäktigar tekniska nämnden att anta anbud och teckna kontrakt 
för snöplogning för hösten 2021 – våren 2023 för distriktet Sålis-Laby-Toböle-Bertby-
vik. 

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.
--------------

TEKN 71 §/20.10.2021

Distriktet Sålis-Laby-Toböle-Bertbyvik har bjudits ut igen då inget anbud inkom under 
första anbudsrundan. Entreprenaden har annonserats i båda dagstidningarna. Anbuden 
ska vara inlämnade senast 15.10.2021 kl.13.00 till kommungården.

2 st anbudsgivare har inkommit med anbud inom utsatt tid.

Bilaga. Sammanställning av inkomna anbud, omgång 2
Bilaga. Protokoll från anbudsöppnande, omgång 2

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antar anbud från Pär Mattsson för snöplogning av distriktet Sålis-La-
by-Toböle-Bertbyvik gällande snösäsongerna 2021-2023.

Kommuningenjören befullmäktigas att underteckna plogningsavtalet.

Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
--------------- 

20.10.2021
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Protokolljustering:__________________________________________________
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SALTVIKS KOMMUN

SK/392/2020

ÅLR BEGÄRAN OM UTLÅTANDE PÅ FÖRSLAG OM TRAFIKTAXA

TEKN 72 §/20.10.2021

Ålands Landskapsregering (ÅLR) har tagit fram ett förslag på nya taxor för kollektivtrafi-
ken. I samband med biljettprisändringen ändras också 26-zonsystemet till en enda zon 
gällande för hela Åland. Förändringen planeras träda i kraft 1.1.2022. ÅLR önskar ett ut-
låtande från Saltviks kommun senast 15.11.2021.

För att uppnå målsättningarna i det gällande trafikförsörjningsprogrammet behöver tax-
orna och zonsystemet revideras och förenklas.

Sammanfattning av förslag till de största förändringarna:
1. Engångsavgiften för personbefordran utgör i linjetrafik 2,50€ (tidigare 2,00€-4,50€ 

beroende på antal zoner)

2. 26-zonsystemet ändras till 1-zon i hela Landskapet

3. Rabattbiljetter ska säljas enligt följande:
a) ett rabattkort med insatt belopp med 25% rabatt jämfört med engångsavgiften

Rabattkortet är påfyllningsbart;
b) ett månadskort för en avgift om 30€ och med en giltighetstid av en kalendermå-

nad
c) ett årskort som berättigar till alla resor inom hela Åland, för en avgift om 270 euro

och med en giltighetstid om 365 dagar
d) ett fritidskort för barn och ungdomar upp till 20 års ålder om 40€ och med en gil-

tighetstid om 365 dagar. Fritidskortet berättigar till alla resor inom hela Åland, 
dock inte resor till och från skolan.

För passagerare under 6 år utgår ingen avgift. För passagerare från 6 år till och med 11 
år utgår enbart halva avgiften. (Enligt tidigare bestämmelser)

Engångsbiljetter och resor köpta med rabattkort har en giltighetstid om 2 timmar.

Bilaga. Förslag till trafiktaxa.

§ 72

20.10.2021
Tekniska nämnden
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SALTVIKS KOMMUN

Bild 1. Biljettpriser från www.alandstrafiken.ax 14.10.2021

20.10.2021
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SALTVIKS KOMMUN

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden omfattar ÅLRs förslag till ändrad trafiktaxa samt övergång från 26-
zonsystemet till en enda zon.

Alla ungdomar upp till 20 års ålder borde omfattas av rätt till att köpa fritidskort.

Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------

20.10.2021
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida

Protokolljustering:__________________________________________________
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SALTVIKS KOMMUN

HAMNSUNDETS GÄSTHAMN 2022-2024

KMST 177 §/20.9.2021

Skötseln av Hamnsundets gästhamn har skötts via ett treårigt avtal för 2019 – 2021. In-
för inledandet av säsongen 2021 avbröts kontraktet med anledning av sjukdom. Kom-
munen annonserade omgående i lokaltidningarna efter intresserade av att driva kiosk 
och gästhamn i Hamnsundet under sommaren. Kommunen fick förfrågningar och kunde 
snabbt gå vidare med en person som var seriöst intresserad att snabbt starta upp verk-
samheten sommaren 2021. 

För att som företagare ha möjlighet att under några år utveckla verksamheten i Hamns-
undets gästhamn begär kommunen in anbud på skötseln av Hamnsundets gästhamn 
2022 – 2024.

Bifogat förslag till Anbud skötsel av gästhamnen 2022 – 2024 samt Avtal för gästham-
nen 2022 – 2024.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner förslag till Anbud skötsel av gästhamnen 2022 – 2024 
samt Avtal för gästhamnen 2022 – 2024. 

Kommunstyrelsen befullmäktigar tekniska nämnden att annonsera ut skötsel av gäst-
hamnen för perioden 2022 – 2024 i kommunens infoblad och på kommunens elektronis-
ka anslagstavla samt att teckna avtal för den kommande treårsperioden 2022 – 2024.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt återremittera med följande ändringar;
Utkast anbud;
- Datum för öppnande ändras till: 13 juni 2022, 12 juni 2023 och 10 juni 2024.
- Öppethållningstiderna ändras till: från senast kl 13.00 till åtminstone kl  20.00. 
- Under rubriken Anbudsgivaren första stycket: ”Bedriver försäljning från kiosken till 

gästhamnens besökare, övriga båtfarare, lokalbefolkning och landburna sommar-
gäster med ett gott bemötande”. 

Att hyresgästen förbinder sig hålla rent och snyggt.
Att endast erfarenhet av tidigare gästhamn krävs.

Avtalsförslaget konsekvensjusteras enligt ändringar i anbudsförslaget.
----------------  

KMST 205 §/11.10.2021

Uppdaterade förslag på Anbud skötsel av gästhamnen 2022 – 2024 samt Avtal för gäst-
hamnen 2022 – 2024 bifogas kallelsen. 

Ändringarna har markerats med gul text i utkastet till anbud och konsekvensjusteringar 
har gjorts i avtalsutkastet.

§ 73

20.10.2021
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SALTVIKS KOMMUN

Till avtalsutkastet har gjorts ett ytterligare tillägg om att hyrestagaren förbinder sig till ett 
aktivt deltagande i Visit Ålands nätverk för gästhamnar (gulmarkerat i utkastet).

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner uppdaterade utkast för Anbud skötsel av gästhamnen 
2022 – 2024 samt Avtal för gästhamnen 2022 – 2024. 

Kommunstyrelsen befullmäktigar tekniska nämnden att annonsera ut skötsel av gäst-
hamnen för perioden 2022 – 2024 i kommunens infoblad och på kommunens elektronis-
ka anslagstavla samt att teckna avtal för den kommande treårsperioden 2022 – 2024.

Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag.

Anbud skötsel av gästhamnen 2022 - 2024 och Avtal för gästhamnen 2022 – 2024 bifo-
gas protokollet.
---------------- 

TEKN 73 §/20.10.2021

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden bjuder ut skötsel av Hamnsundets gästhamn 2022 – 2024 genom 
annons i båda dagstidningarna.

Tekniska nämndens beslut: 
Enligt förslag.
--------------

20.10.2021
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sida
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SALTVIKS KOMMUN

SK/275/2021

SKRIVELSE ANGÅENDE TUNG TRAFIK UTANFÖR ÖDKARBY SKOLA

TEKN 74 §/20.10.2021

Upptar till behandling inkommen skrivelse angående tung trafik utanför Ödkarby skola. 
Initiativtagaren upplever att tunga trafiken har ökat längs Ödkarbyvägen och att det inte 
finns någon egentlig orsak till att traktorer, tankbil, mjölkbil, slaktbil och lastbilar ska pas-
sera skolan under dagtid. Initiativtagaren upplever att hastighetsgränsen om 30 km/h 
överskrids och att det är nästintill omöjligt att möta den tunga trafiken med personbil 
längs den sträcka som har GC-väg.

Initiativtagarens fråga till Tekniska nämnden:
 
”Skulle det inte borda vara förbud mot tungtrafik medans skolan är igång, så som 30 
skylten anvisar 8-17?
Eftersom den nu enbart används som ”kortaste” vägen fram, när det finns ett annat och 
bättre alternativ.”

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden diskuterar ärendet.

Tekniska nämndens beslut:
Tekniska nämnden besluter att en mätning av trafiken utförs.
---------------

§ 74

20.10.2021
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SALTVIKS KOMMUN

SK/254/2021

SÄKRANDE AV BACK-UP STRÖM SAMT RESERVKRAFT, KOMMUNGÅRDEN

TEKN 75 §/20.10.2021

Kommuningenjören har tillsammans med kommundirektören och ekonomichefen getts i 
uppdrag att se över reservkraft för kommungården.

Kommuningenjören har genom öppet förfarande bett om offerter från 4 st aktörer. 3 st 
har inkommit med anbud på reservkraftsaggregat. Alla anbud faller inom budgetramen 
för projektet.

Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden antar anbud om 23.500 € ex. moms från Laten Kone Oy som har 
gett det totalt sett fördelaktiga anbudet för kommunen.

Motivering till att anbud från Laten Kone Oy antas är att dom erbjudit den mest fördelak-
tiga helhetslösningen för kommunen, inklusive bäst leveranstid och att service för aggre-
gaten finns att tillgå inom kommunen.

Tekniska nämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------

§ 75

20.10.2021
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SALTVIKS KOMMUN

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommu-
nallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: §§ 68, 69, 70, 72
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: §§ 71, 73, 74, 75

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet: §§ 67, 

LL om tjänstekollektivavtal 22/78 19§ ”Tjänsteman får inte genom besvär söka ändring i myndighets 
beslut i ärende som avses i 2 § eller bringa det till handläggning genom anspråk på rättelse eller så-
som förvaltningstvistemål, om han eller tjänstemannaförening har rätt att anhängiggöra ärendet vid 
arbetsdomstolen”.  

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse

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. 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas: 

Kommunstyrelsen i Saltvik 
Lillängs 14, Nääs
22320 Ödkarby

Paragrafer: §§ 71, 73, 74, 75

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av be-
slutet sju 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. I vardera fallet räknas inte fram-
läggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. 

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av
den som framställer det.

20.10.2021
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SALTVIKS KOMMUN

BESVÄRSANVISNING

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning 
av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkan-
det. 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 ge-
nom 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

Besvärsmyndighet är
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn

Paragrafer: §§ 71, 73, 74, 75

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju 
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 på kommunens elektroniska anslagstavla.

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från 
den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn

Paragrafer: 

Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från 
den dag då beslutet anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla.

20.10.2021
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SALTVIKS KOMMUN

BESVÄRSANVISNING

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 
post-adress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia  
och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärs-
handlingarna 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.

Avgift
Enligt lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) uppbärs en rättegångsavgift på 260 euro av en änd-
ringssökande i förvaltningsdomstolen. Vissa prestationer är dock avgiftsfria (5 §) och ingen avgift upp-
bärs om ändringssökande har framgång i ärendet.
----------------------------
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