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Mötestid  Plats 

6.2.2020 kl 12:30  Sommarlängen, lägenhet 3  

 

Närvarande ordinarie beslutande  Närvarande ersättare 

x  Inge Sundström, ordförande  -  Johansson Ralf 

-  Finneman Kent, viceordförande  -  Joel Sundström 

-  Leif Holmström  x  Sundström Gunnar 

x  Gunilla Pleijel   -  Eriksson Lotta 

x  Bodmark Inger  -  Sundberg Henrik 

Övriga närvarande 

-  Lotta Eriksson, kommunstyrelsens 
representant. 

x  Satu Soini, byggn.insp 

-  Rothberg Johan, TF kommundirektör     

 

Underskrifter 

 

 

 Inge Sundström, ordförande  

 

 

Satu Soini, sekreterare 

 

Justerat tid och datum  Plats 

 11.2.2020 kl 15:00  Sommarlängen, lägenhet 3  

 

Gunilla Pleijel 
namn 

 
Inger Bodmark 
namn 

Protokollet framläggs till påseende   

 

Intygas: namn     .2.2020 
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§ 1 Laglighet och beslutsförhet 

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet. 

BESLUT: Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

§ 2 Val av två protokolljusterare  

Protokolljustering 

BESLUT: Till protokolljusterare väljs Gunilla Pleijel och Inger Bodmark.  

Protokollet justeras 11.2.2020 kl 15:00 

§ 3  Godkännande av föredragningslistan 

   Godkännande och komplettering av föredragningslistan. 

Föredragningslistan kompletterades och godkändes med följande extra  

ärenden: skolans ventilations rengörings slutföring. 

 

§ 4  Dataskyddsombud   

Kommunstyrelsen beslöt vid sitt möte den 31.08.2018 att uppgiften som 

dataskyddsombud skall ingå i kommunutvecklarens arbetsuppgifter. Efter det 

har landskapets dataskyddsombudsman dragit slutsatsen att varje nämnd i 

kommunen är en skild  myndighet som måste fatta beslut om vem som skall 

vara dataskyddsombud för nämnden. Därför måste nu varje nämnd fatta 

beslut om att nämnden utser vem ska vara nämndens dataskyddsombudman. 

FÖRSLAG 

Byggnadstekniskanämden föreslår att byggnadsinspektören ska bli BTNs 

dataskyddsombudman.   

   

BESLUT   

Byggnadstekniska nämnden beslöt att föreslagen godkänns. 
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§ 5  Bygglov Markus Nordberg 

Byggnadslov kall lager hall 

Upptogs till behandling Markus Nordbergs byggnadslovsansökan för 

nybyggnad av kall lager hall. Nybyggnadens storlek är 220 m2. 

Nybyggnaden sker på lägenheten Ersvarp 318-405-1-5 i Kyrkogårdsö, 

Kökars kommun. Byggnaden byggs med trästomme med grå plåtytan samt 

mörk grön plåttak. Tomtens storlek är ca. 7,3 ha.  

   
FÖRSLAG 

Byggnadsinspektör föreslår att bygglov godkänns.   

   

BESLUT   

Byggnadstekniska nämnden beslöt att föreslagen godkänns. 
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§ 6  Bygglov Markus Nordberg 

Byggnadslov växthus 

Upptogs till behandling Markus Nordbergs byggnadslovsansökan för 

nybyggnad av växthus. Nybyggnadens storlek är 50 m2. Nybyggnaden sker 

på lägenheten Storgård 318-405-1-35 i Kyrkogårdsö, Kökars kommun. 

Byggnaden byggs med trästomme med växthusplast. Tomtens storlek är ca. 

5,4 ha. 

   
FÖRSLAG 

Byggnadsinspektör föreslår att bygglov godkänns.   

   

BESLUT   

Byggnadstekniska nämnden beslöt att föreslagen godkänns. 
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§ 7  Bygglov Markus Nordberg 

Byggnadslov bil tak med 3 väggar  

Upptogs till behandling Markus Nordbergs byggnadslovsansökan för 

nybyggnad av bil tak med 3 väggar. Nybyggnadens storlek är 30 m2. 

Nybyggnaden sker på lägenheten Storgård 318-405-1-35 i Kyrkogårdsö, 

Kökars kommun. Byggnaden byggs med trästomme med grön plåtytan och 

svart tak. Tomtens storlek är ca. 5,4 ha. 

   
FÖRSLAG 

Byggnadsinspektör föreslår att bygglov godkänns.   

   

BESLUT   

Byggnadstekniska nämnden beslöt att föreslagen godkänns. 
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§ 8  Bygglov Johan Hellström  

Byggnadslov tillbyggnad av ladugård  

Upptogs till behandling Johan Hellström byggnadslovsansökan för tillbyggnad 

av ladugård. Tillbyggnadens storlek är 1) mjölkrum 19m2 och 2) väderskydd 

99m2. Nybyggnaden sker på lägenheten Stans 318-403-12-11 i Hellsö by, 

Kökars kommun. Mjölkrum byggs med leca block med vitt puts samt svart 

plåttak, väderskydd byggs med trästomme med röd plåtytan och svart plåttak. 

Tomtens storlek är ca. 45,76 ha.  

   
FÖRSLAG 

Byggnadsinspektör föreslår att bygglov godkänns.   

   

BESLUT   

Byggnadstekniska nämnden beslöt att föreslagen godkänns. 
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§ 9   Skolbyggnads Projektplan/renovering  

Skolarbetsgruppen har gjort en projektplan för skolans renovering och 

uppskattning av helhetskostnader. Skolarbetsgruppen har skickat planen 

vidare till BTN som föreslag. BTN måste ta beslut hur renoveringen tas 

vidare och att borde kommunen anställa någon eller ska jobbet sättas ut till 

anbudsbegäran.  

 

FÖRSLAG 

Byggnadstekniska nämnden föreslår att kommunen ska anställa personen för 

att göra rivningsjobb på skolans källaren. Byggarbeten ska läggas ut till 

anbudsbegäran då senare.   

   

BESLUT   

Byggnadstekniska nämnden beslöt att föreslagen godkänns.  
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§ 10  Extra ärende: Skolans ventilations rengörings slutföring  

Skolans ventilationsrengöring var påbörjat på hösten 2019 av firman PVT 

(Ålands plåt & ventilationsteknik Ab). Arbeten var större än vad man tänkte 

och ett aggregat var sönder. PVT/Kenneth Karlsson lämnade in en ny offert 

med listan av saker som måste åtgärdas för att få en funkade och rent 

ventilation system på skolan. Offertförfrågan var lämnat in till flera firmor 

och vi fick tre olika offerter. BTN måste tas ett beslut vem ska väljas för att 

slutföra arbeten. 

 

FÖRSLAG 

Byggnadstekniska nämnden föreslår att PVT ska väljas för att slutföra arbeten 

som dom har redan påbörjat.   

   

BESLUT   

Byggnadstekniska nämnden beslöt att förslag godkänns. BTN beslöt också att                   

Skolarbetsgruppen får diskutera med PVT och ta beslut när arbeten ska göras                       

så att källarens rivningsjobb ska inte förstöra ventilation. 
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§ 11 Mötet avslutas 

       Mötet avslutades klockan 13:30. 

 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

 

BESVÄRSFÖRBUD 

Vad förbudet grundar 

sig på 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, 

kan enligt § 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller 

kommunalbesvär anföras över beslutet 

 

Paragrafer 69-72, 78-79 

Enligt § 15 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte 

anföras över nämnda nedan beslut 

 

Paragrafer och grund för besvärsförbudet: 

 

 

 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 

Myndighet till vilken 

rättelseyrkande kan 

framställas, samt tid för 

yrkande av rättelse 

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

rättelseyrkande. Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett 

beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av 

beslutet (part) samt av kommunmedlemmar. 

 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas:  

 

Kökar kommun 

Kommunstyrelsen i Kökar 

22730 Kökar 

 

Paragrafer § 73-77 

 

 

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från 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 den dag protokollet lagts fram offentligt. I vartdera fallet 

räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen i besvärstiden. 

Rättelseyrkandets 

innehåll 

 

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

Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. 
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KOMMUNALBESVÄR  

Besvärsmyndighet och 

besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 

Ändring i beslut med anledning rättelseyrkanden kan sökas genom 

kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om 

beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i 

beslutet sökas genom kommunalbesvär också av en som är part eller 

kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på 

den grunden att 

1. beslutet tillkommit i felaktig ordning, 

2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 

eller 

3. beslutet annars strider mot lag. 

 

Besvärsmyndighet är 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31 

22101 Mariehamn 

 

Paragrafer:  

 

Besvärstid: 30 dagar från 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 den dag protokollet lagts fram offentligt. 

 

FÖRVALTNINGSBESVÄR 

Besvärsmyndighet och 

besvärstid 

Besvärsmyndighet är 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31 

22101 Mariehamn 

 

Paragrafer:  

 

Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

BESVÄRSSKRIFT 

Besvärsskrift 

I besvärsskriften skall anges 

- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

- motiveringar till att beslutet bör ändras 

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller av den som författat skriften. Om endast den 

som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också 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 skall räknas. 

 

Inlämnande av besvärshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten för besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan 

även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till 

posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Enligt lagen om domstolsavgifter kan 

domstolen ta ut en avgift för inlämnande av besvär. Kontakta respektive domstol för mer information. 
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