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Protokoll justerarnas signatur Utdragsbestyrkande 

Mötestid  Plats 

9.12.2020 kl 15:00  Kommunens sammanträdesrum 

Närvarande ordinarie beslutande  Närvarande ersättare 

X  Ponthin Bo    Sundström Joel 

X  Bodmark Inger   
Sundberg Henrik 

X  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 

10.12.2020  Kommunkansliet 

 

 
Rainer Eriksson 

 

 

Inger Bodmark 

Protokollet framläggs till påseende   

 

Intygas:  
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Föredragningslista Sida 
 

§ 85 Laglighet och beslutsförhet 3 

§ 86 Val av sekreterare 3 

§ 87 Val av två protokolljusterare 3 

§ 88 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 3 

§ 89 Bygglovsansökan från Peter Sandberg för byggande av bastu 4 

§ 90 Öppnande av anbud för iordningställande av duschrum i skolans källare. 4 

§ 91 Pumpstation i Karlby 4 

§ 92 Skolan källarutrymmen till kännedom. 4 

§ 93 Ställplats för carava till kännedom. 4 

§ 94 Folkhälsan ansöker om att bygga utegym 4 

§ 95 Nästa möte 4 
  

Protokoll justerarnas signatur Utdragsbestyrkande 
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 § 85 Laglighet och beslutsförhet 

Beslut:  

§ 86 Val av sekreterare 

Till sekreterare valdes Conny Eklund 

§ 87 Val av två protokolljusterare  

Beslut: Till protokolljusterare valdes: Rainer Eriksson, Inger Bodmark, justering 10.12.2020 
efter kl. 12.00 

 

§ 88 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

Beslut: Föredragningslistan kompletterades och godkändes. Kompletteras med Öppnande av 
anbud omklädningsrum i skolan. Pumpstationen i Karlby, Skolans källarutrymmen, Ställplats i 
Karlby, Folkhälsans anhållan om utegym 
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§ 89 Bygglovsansökan från Peter Sandberg för byggande av bastu 

Uppta till behandling byggnadslovsansökan för bastu på lägenheten Stenskär 1-9 i Finnö. 

 

Förslag till beslut: Återremitteras för komplettering av handlingar. 

Beslut: Enligt förslag 

 

§ 90 Öppnande av anbud för iordningställande av duschrum i skolans 
källare. 

- Ett anbud ha inkommit från Kökar Service priset 19772€ exklusive moms, beslöt att anta 
anbudet. 

-  

§ 91 Pumpstation i Karlby  

- Beslöt att ta in pris på nu pumpstation och montera nästa år. 

 

§ 92 Skolan källarutrymmen till kännedom. 

- Projektet delas upp i etapper inom arbetsgruppen. 
- Återkommer under våren med mer info 

 

§ 93 Ställplats för carava till kännedom. 

- En ställplats är under uppbyggnad av FAB Majliden invid butiken. 

§ 94 Folkhälsan ansöker om att bygga utegym 

- Anhållan godkännes, exakt placering sker i samråd med byggnadsnämnden. 

 

§ 95 Nästa möte 

- Onsdagen den 20 januari kl. 12.00 
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ANVISNING FÖR BESVÄR 

 

BESVÄRSFÖRBUD 

 

KOMMUNALBESVÄR 

 

 

 

 

Protokoll justerarnas signatur 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 

 

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. 
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FÖRVALTNINGSBESVÄR 

 

 

  

BESVÄRSSKRIFT 
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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. 

 


