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P rotokoll   justerarnas    sign atur Utdragsbestyrkande   

Mötestid    Plats   

23.6.2021   kl   15:00    Kommunens   sammanträdesrum   

Närvarande   ordinarie   beslutande    Närvarande   ersättare   

X   Ponthin   Bo       Sundström   Joel   

X   Bodmark   Inger       Sundberg   Henrik   

   Eriksson   Rainer       Eriksson   Lotta   

X   Nylund   Robin       Sundström   Gunnar   

X   Pleijel   Gunilla       Finneman   Kent   

Övriga   närvarande   

X   Conny   Eklund   

Byggnadsinspektör   

     

           

Underskrifter   

  
  

Ponthin   Bo,   ordförande   

  
  

Conny   Eklund,   sekreterare   

Justerat   tid   och   datum    Plats   

24.5.2021    Kommunkansliet   

  

  
Robin   Nylund   

  

  

Gunilla   Pleijel   

Protokollet   framläggs   till   påseende      

  

Intygas:       
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Föredragningslista Sida   
  

§   48Laglighet   och   beslutsförhet 3   

§   49   Val   av   sekreterare 3   

§   50   Val   av   två   protokolljusterare 3   

§    51   Godkännande   och   komplettering   av   föredragningslista 3   

§    52   Uthyrning   av   Kyllager 3   

§    53   Skötselplan   för   slamhantering 3   

§    54   Semestrar   sommaren   2021 4   

§   55   Byggnadsanmälan   från   Mona   Karlsson   för   uppförande   av   hönshus 4   

§   56   Uppta   till   behandling   inkommen   skrivelse   gällande   reningsverket   i   Städdorna. 4   

§   57   Mötets   avlsutande 4   

Beslut:   Mötet   avslutas   kl. 4   
   

P rotokoll   justerarnas    sign atur Utdragsbestyrkande   
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 §   48Laglighet   och   beslutsförhet   

Beslut:   Mötet   konstaterades   lagligt   sammankallat   och   beslutfört.   

  

§   49   Val   av   sekreterare   

Till   sekreterare   valdes   Conny   Eklund   

  

§   50   Val   av   två   protokolljusterare   

Beslut:   Till   protokolljusterare   valdes   Gunilla   Pleijel   och   Robin   Nylund   

  

§    51   Godkännande   och   komplettering   av   föredragningslista   

Beslut:Föredragningslistan   kompletteras   med    

- Bygglovsansökan   från   Gunnar   Sundström   för   uppförande   av   sjöbod.   
- Anhållan   till   kommunstyrelsen   om   tilläggsmedel   för   byte   av   pumpstation   i   Karlby.     

  

§    52   Uthyrning   av   Kyllager   

Peders   Aplagård   hyr   kyllager   i   Harparnäs   

Förslag   till   beslut:    Antecknas   till   kännedom   

Beslut:     

  

§    53   Skötselplan   för   slamhantering   

ÅMHM   har   påtalat   brister   i   dokumentationen   och   provtagningar    i   samband   med   slammottagning   i   
kommunen.   

Förslag   till   beslut:    En   plan   för   uppföljning   tas   fram   av   teknikern   och   tas   upp   i   nämnden   för   
godkännande.   

Beslut:     

  

  

P rotokoll   justerarnas    sign atur Utdragsbestyrkande   
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§    54   Semestrar   sommaren   2021   

Torbjörn   Strand   har   ansökt   om   semester   för   tiden   5/7-15/8   2021   

Beslut:     

  

§   55   Byggnadsanmälan   från   Mona   Karlsson   för   uppförande   av   hönshus   

Förslag   till   beslut:   Anmälan   gäller   en   fristående   byggnad   på   8,64   kvm.   Anmälan   godkänns.   
Byggnaden   skall   placeras   minst   5   m   från   tomtgräns.   

  

§   56   Uppta   till   behandling   inkommen   skrivelse   gällande   reningsverket   i   
Städdorna.   

Förslag   till   beslut:   Ärendet   utreds   och   vid   behov   vidtas   åtgärder   för   att   säkerställa   
reningsverkets   funktion.   

  

§   57   Mötets   avlsutande   

Beslut:    Mötet   avslutas   kl.     

P rotokoll   justerarnas    sign atur Utdragsbestyrkande   
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ANVISNING   FÖR   BESVÄR   

  

BESVÄRSFÖRBUD   

  

KOMMUNALBESVÄR   

  

FÖRVALTNINGSBESVÄR   

P rotokoll   justerarnas    sign atur Utdragsbestyrkande   

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     

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

  
Paragrafer   och   grund   för   besvärsförbudet:   

  
  

Besvärsmyndighet   och   
besvärstid   

I   nedan   nämnda   beslut   kan   ändring   sökas   skriftligt   genom   besvär.   
Ändring   i   beslut   kan   sökas   av   den   vars   rätt,   skyldighet   eller   fördel   
direkt   påverkas   av   beslutet   eller   av   den   beslutet   avser   samt   av   
kommunmedlemmar.     

  
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   

  
  

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.   
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BESVÄRSSKRIFT   

  

  

  

P rotokoll   justerarnas    sign atur Utdragsbestyrkande   

Besvärsmyndighet   och   
besvärstid   

Besvärsmyndighet   är   
Ålands   förvaltningsdomstol   
PB   31   
22101   Mariehamn   

  
Paragrafer:           

  
Besvärstid:   30   dagar   från   delfåendet   av   beslutet.   

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.   

  


