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136 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
137 § Protokolljusterare  
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139 § Delgivningar 
140 § Protokoll från nämnder 
141 § Begäran om utlåtande – reviderat grundavtal för NÅHD 
142 § Ändring av detaljplan – Källbo 
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149 § Enkät om busstrafik 
150 § Skrivelse angående bullerskydd vid fastighet 5:28 
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 136 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 137 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Sven-Anders Danielsson och Katarina 
Gäddnäs till att justera dagens protokoll. 

 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 138 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan.  
 
.  
 
 

DELGIVNINGAR 

Kst § 139 
Delgivning av följande handlingar: 

• Kallelse till DGH:s förbundsstämma 18.6.2014 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER 

 
Kst § 140 

Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (3/14)  
Byggnadsnämnden (6/14)  
Skolnämnden (4/14)  
Lantbruksnämnden (3/13)  
Socialnämnden (4/14)  
Tekniska nämnden (4/14)  
Räddningsområde Ålands landskommuner (3/14)  
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 9/14 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

 
 

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE – REVIDERAT GRUNDAVTAL FÖR NÅHD 

Kst § 128/4.6.2014 
Förbundsstyrelsen för NÅHD har utarbetat ett förslag till 
reviderat grundavtal och önskar nu medlemskommunernas 
utlåtande över förslaget före utgången av juni månad. Ändringar 
i avtalet är bl.a. att förbundsfullmäktige kan besluta om 
förändringar i grundkapitalet samt finansieringen av 
investeringar och avskrivningar. 
Vidare har ett ändring av fördelningen av kostnaderna för 
NÅHD:s förvaltning tagits fram. Den nya modellen baserar sig 
på antalet elever istället för antalet skolor och dessutom har 
antalet barn i barnomsorgen i de kommuner som berörs räknats 
in, bilaga B § 128/14 kst.  
Konstateras att en utredning av kommunens nämnd- och 
ledningsstruktur för närvarande görs. Resultatet av denna 
utredning kan komma att påverka även grundavtalet för NÅHD. 
Vidare utreds samarbeten på Norra Åland vilket också kan 
påverka NÅHD’s grundavtal.  
Kommundirektörens förslag: 
Med hänvisning till de utredningar som görs både internt i 
kommunen och externt på Norra Åland anhåller 
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kommunstyrelsen att förbundsstyrelsen beviljar en förlängd 
remisstid till 31.10.2014. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet. 
----------------  

Kst § 141 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att meddela förbundsstyrelsen för 
NÅHD att Finströms kommun ställer sig positiv till förslaget till 
nytt grundavtal. 
 
 

ÄNDRING AV DETALJPLAN – KÄLLBO 

Kst § 12/22.1.2014 
I samband med förverkligande av de i budget 2014 upptagna 
projektet kring trafiklösningar vid Källbo skola behöver 
fastighetens detaljplan ändras. Vidare planeras inför 2015 
uppförande av ett nytt stängsel vid Godby daghem när 
samtidigt gårdsplanen föreslås utvidgas västerut vilket likaledes 
föranleder en detaljplaneändring. Angående Godby daghems 
fastighet ska även den nya detaljplanen beakta en eventuell 
framtida utbyggnad av daghemmet.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ger arkitekt Tiina Holmberg i uppdrag att 
revidera detaljplanerna vid Källbo skola och Godby daghem för 
att överensstämma med kommunens planerade och möjliga 
framtida åtgärder på fastigheterna.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-----------------  

Kst § 104/14.5.2014 
Tiina Holmberg har i samråd med Källbo skola, Godby daghem, 
fastighetsägare och områdesarkitektkontoret framarbetat ett 
förslag till detaljplan för området, bilaga B § 104/14 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att ställa ut planen till allmänt 
påseende. Under utställningstiden begär kommunstyrelsen 
tekniska nämndens och byggnadsnämndens yttranden över 
planen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-----------------  

TN § 46/27.5.2014 
Kommunstyrelsen har begärt ett utlåtande av tekniska nämnden 
angående förslag till detaljplan för Källbo. 
Konstateras att förslaget överensstämmer med förslaget till 
trafiklösningen för området. Bilaga A § 46/14 TN 
Förslag: 
Tekniska nämnden förordar att detaljplanen ändras 
Beslut: 
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Beslut enligt förslag 
-------------------  

Bn § 65/27.5.2014 
De främsta ändringarna i detaljplanen är följande:  

• Kvarter 94 och 95 sydväst om daghemmet blir något 
mindre eftersom parkområdet förminskas medan kvarter 
99 förstoras.  

• Gång- och cykelvägen intill daghemmet i sydväst 
justeras för att fortsättningsvis gå längs daghemmets 
tomtgräns. Avstånd mellan gc-vägen till närmsta granne 
blir ca 13 meter vilket är acceptabelt eftersom det finns 
avskiljande grönområde. 

• Kvarter 53 var Källbo skola är belägen ändras i öster för 
att ge utrymme för en busshållplats. 

• Tomt 2 i kvarter 1 ändras något pga. vägdragningen, ett 
markbyte måste ske i samförstånd med berörd ägare för 
att det ska vara möjligt. 

• Tomt 3 och 4 i kvarter 1 tas bort för att bli väg- och 
parkområde. 

 
Byggnadsinspektören anser att förslaget till detaljplan är 
genomtänkt, ändringen uppfyller de faktiska behoven som 
kommunen har för en utveckling av centrum. Daghemmets tomt 
behöver förstoras för att möjliggöra en framtida tillbyggnad ifall 
behovet uppstår. Ändringen av skolgården är nödvändig för 
busshållplatsens skull, i dagsläget är trafiken på skolgården en 
riskfaktor. Trafiken mellan Godby Center och Mattssons 
kommer troligtvis att bli tryggare eftersom busstrafiken 
koncentreras till den planerade busshållplatsen. 
Förslag till beslut:  
Byggnadsnämnden förordar att detaljplanen fastställs. 
Beslut:  
Beslut enligt förslag. 
------------------  
 

Kst § 142 
Förslaget till detaljplan är utställt under perioden 16.5. – 
16.6.2014. Två anmärkningar har inlämnats och besvarats, 
bilaga A § 142/14 kst. Anmärkningarna kräver inga ändringar i 
förslaget till detaljplan medan följande åtgärder i anledning av 
skrivelserna föreslås:  

• Boende vid Postvägen 3 – c. 7 m2 av fastighetens södra 
gräns tillfaller kommunen. I gengäld förstärks 
fastighetens västra del genom jordfyllning. 

• Boende vid Postvägen 1 – PN området mot 
planeområdet planteras tätare för att skapa ett bättre 
syn och bullerskydd. 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att ovanstående åtgärder verkställs i 
samband med förverkligande av skolområdet. Under 
förutsättning att inga sådana anmärkningar som kräver ändring 
av detaljplaneförslaget inkommer inom utsatt tid, föreslår 
kommunstyrelsen att fullmäktige fastställer planen.  
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Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

ANHÅLLAN OM OMDISPONERING OCH TILLÄGGSMEDEL  

 
TN § 14/18.03.2014 

Arbetsgruppen för Trafiklösning Källbo skola har nu projekterat 
och sammanfattat alla dokument och handlingar för att bjuda ut 
projektet.  
Bilaga A § 14/2014 TN (Skickas digitalt) 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden bjuder ut projektet genom annonsering i 
Nya Åland och Tidningen Åland. Kommuningenjören ges 
fullmakt att inleda kontraktsförhandlingar samt anta anbud 
förutsatt att anbudet ryms inom ramen för budgeterade medel. 
 
Beslut: 
Tekniska nämnden bjuder ut projektet i Nya Åland och 
Tidningen Åland och ger arbetsgruppen fullmakt att inleda 
kontraktsförhandlingar och anta anbud under förutsättning att 
anbudet ryms inom ramen för budgeterade medel. 
 
------------------------- 
 

TN § 37/29.4.2014 
Arbetsgruppen har sammanträtt och konstaterat att de tre 
anbud som kommit in låg långt över budgeterade medel. 
Arbetsgruppen gick igenom handlingarna och beslöt följande: 
- Väg 2 stryks 
- Plantstorleken minskas 
- Rörläggning av diket stryks delvis 
- Kommuningenjören kontaktar de entreprenörer 
som lämnat offert och de får justera sina anbud enligt detta. 
Anbuden skall vara byggnadskontoret till handa senast 
måndagen den 5 maj 2014. 
 
Gruppen konstaterade att följande åtgärder har tillkommit efter 
att det budgeterades medel. 
- Rörläggningen av diket 
- Dränering av bussplan 
- Plattläggning utanför skolan 
- Säkerhetsunderlag för multiarena 
- Belysning på skolgården 
 
Dessa åtgärder är nödvändiga för förverkligande av helheten 
runt skolgården. 
 
Förslag: 
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Tekniska nämnden begär att få omdisponera budgeterade 
25.000 euro från den planerade dagvattenlösningen i tunneln 
där nämnden beslutit att ej genomföra investeringen. Vidare 
besluter nämnden att begära tilläggsmedel för trafiklösningen 
om 65.000 euro för att förverkliga projektet. Vidare ges 
kommuningenjören fullmakt att inleda kontraktsförhandling samt 
anta anbud förutsatt att medel beviljas. 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag. 
---------------  

Kst § 106/14.5.2014 
Tekniska nämnden anhåller om att få omdisponera 
budgetmedel från planerad dagvattenlösning och om 
tilläggsmedel för förverkligandet av trafiklösningen vid Källbo 
skola. Nämnden bedömer att orsaken till att de inkomna 
anbuden överstigit de för ändamålet avsatta medlen beror på 
att en del nödvändiga åtgärder tillkommit sedan budgeten 
fastställdes. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
omdisponering av medel för planerad dagvattenslösning samt 
beviljar tilläggsmedel om 65.000 € för förverkligande av 
trafiklösningen vid Källbo. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet med 
hänvisning till fastställande av detaljplaneändring för området. 
-------------------  

 
TN § 47/27.5.2014 

Arbetsgruppen för trafiklösningen vid Källbo skola beslöt den 16 
maj 2014 att avbryta upphandlingen med hänvisning till 
styrelsens beslut Kst § 106/14.05.2014 och inleda en ny med 
förlängd byggtid till 31 oktober 2014. Annonsering har skett i 
lokaltidningarna den 20 maj 2014 och anbuden skall vara 
byggnadskontoret till handa senast den 3 juni 2014 klockan 
15.00. 
Förslag: 
Kommuningenjören ges fullmakt att vid behov begära 
tilläggsmedel av kommunstyrelsen efter att anbuden kommit in. 
Vidare ges kommuningenjören fullmakt att inleda 
kontraktsförhandling samt att anta anbud under förutsättningen 
att kommunfullmäktige beviljar tilläggsmedel för projektet. 
Beslut: 
Beslut enligt förslag 
-------------------  
 

Kst § 143 
Kommuningenjören har inkommit med en anhållan om 
omdisponering av investeringsanslag och tilläggsmedel för 
förverkligande av trafiklösningen vid Källbo skola enligt följande: 

• 24.494,80 € från dagvatteninvestering (hänvs. TN § 
6/28.1.2014) 
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• Tilläggsmedel om 60.500 €,  bilaga B § 143/14 kst.  
 

Konstateras att 25.000 € för genomförande av 
dagvattenlösningen fastställts av fullmäktige i budget 2014. 
Vidare är behovet av tilläggsmedel för förverkligande av 
trafikplanen vid Källbo skola 85.000 €.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen uppmanar tekniska nämnden att genomföra 
den av fullmäktige i budget fastställda dagvattenlösningen i 
Godby. Vidare föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige beviljar 
tilläggsmedel om 85.000 € för förverkligande av trafiklösningen 
vid Källbo skola.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

BOKSLUT 2013  

Kst § 107/14.5.2014 
Upptas till behandling kommunens bokslut för år 2013. 
 
I enlighet med kommunallagen § 68 är kommunens 
räkenskapsperiod ett kalenderår. Styrelsen skall göra upp ett 
bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till 
fullmäktige före utgången av juni månad året efter 
räkenskapsperioden. I bokslutet skall ingå en resultaträkning, 
en balansräkning och bilagor till dem samt en översikt över 
budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. 
 
Bokslutet skall undertecknas av styrelseledamöterna och 
kommundirektören. 
 
I enlighet med kommunallagen § 70 skall styrelsen, när 
verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med 
anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att 
balansera ekonomin. 
 
Efter utförd slutrevision kommer revisorerna att överlämna sin 
revisionsberättelse. Därefter kan styrelsen överlämna bokslutet 
till kommunfullmäktige. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner bokslutet för år 2013 samt 
undertecknar handlingarna, bilaga C § 107/14 kst.  
Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsårets överskott om 
324 894,47€ förs till det fria egna kapitalet. Handlingarna 
överlämnas till revisorerna för slutrevision. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
----------------  
 

Kst § 144 
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Revisorerna överlämnade den 30 maj 2014 sin 
revisionsberättelse och -rapport efter slutförd revision, bilaga B 
§ 144/14 kst. Revisorerna förordar att bokslutet fastställs och att 
de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den 
granskade perioden. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen överlämnar bokslutet 1.1.2013–31.12.2013 
till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår inför 
kommunfullmäktige att bokslutet fastställs i uppgjord form samt 
att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet. 
Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsårets överskott om 
324 894,47€ förs till det fria egna kapitalet  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

BUDGET 2015 

Kst § 145 
Upptas till behandling budget, budgetdirektiv, 
investeringsäskanden och förändringar i driftsbudgeten 2015.  
Allmänna målsättningar för budgetarbetet är att för att hålla ett 
årsbidrag som täcker kommunens amorteringar och 
investeringar bör varje budgetansvarig noggrant överväga 
möjligheter till effektiviseringar och kostnadsbesparingar.  
Kända förändringar inom driftsbudgeten är bl.a. att DGH 
budgetförslag 2015 innebär en sänkning om c. 40.000 € för 
kommunen, utökningen av personalen vid Rosengårds kök 
innebär en kostnadsökning om c. 21.000 €, upphörande av 
samarbetsavtalet gällande byggnadsinspektion innebär 
minskade intäkter om c. 30.000 € vilket medför att kostnaden 
för  byggnadsnämnden bör minska i motsvarande mån.  
I bilaga C § 145/14 kst har sammanställts budget, 
budgetdirektiv, investeringsäskanden och förändringar i 
driftsbudgeten 2015 . 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige diskuterar budget 
2015 utgående ifrån bilagan. Utgående ifrån fullmäktiges 
diskussion besluter kommunstyrelsen om nämndernas 
budgetdirektiv.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 

 
Kst § 146 

Landskapsregeringen begär kommunens utlåtande över MRH 
Entreprenad & Fastighets Ab:s ansökan om rätt att förvärva och 
besitta fast egendom (ÅLR 2014/5166). 
 
Enligt förvaltningsstadgans 48 § så är det kommunstyrelsen 
som avger utlåtande över ansökningar om rätt att förvärva och 
besitta fast egendom i landskapet Åland. 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen har inget att anföra i ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

LARMSYSTEM VID ROSENGÅRD – ANHÅLLAN OM INVESTERINGSANSLAG  

Kst § 147 
Konstateras att det nya larmsystem som installerats vid 
Rosengård behöver kompletteras med mobila enheter för att 
säkerheten för de boende ska kunna garanteras. Kostnaderna 
för införskaffande av dessa är kostnadsberäknat till c. 15.000 €. 
I årets budget finns inte upptaget medel för ändamålet varför ett 
nytt investeringsanslag bör införas för att möjliggöra 
införskaffande av utrustningen. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar ett 
investeringsanslag om 15.000 € för införskaffande av 
mobilenheter till Rosengårds larmsystem. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

ANBUD OM KÖP AV AKTIER I FAB BÄRVÄGEN 10-11 

Kst § 148 
Kommunen äger 150 (33%) av totalt 450 aktier i 
Fastighetsaktiebolaget Bärvägen 10-11. Bolaget inrymmer 12 
lägenheter och underhåll samt skötsel av bolaget hanhas av 
kommunen. Förutom kommunen äger VVO – asunnot Oy 150 
(33%) aktier samt 34 privatpersoner med 1-17 (33%) aktier var. 
Bolaget är delvis belånat med landskapslån vilket innebär vissa 
överlåtelsebegränsningar där bostäderna endast kan överlåtas 
till kommunen eller till köpare som godkänts av 
landskapsregeringen.  
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VVO – asunnot Oy har erbjudit kommunen att köpa dess 
aktiestock vilket styrelsen för FAB Bärvägen 10-11 föreslår att 
kommunen skulle lösa in.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommundirektören ges fullmakt att förhandla med VVO-
asunnot Oy om ett pris på 150 aktier. Ett eventuellt köp av 
aktierna förutsätter att fullmäktige beviljar medel för ändamålet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

 

ENKÄT OM BUSSTRAFIK 

Kst § 149 
Landskapsregeringen har inlett en översyn av kollektivtrafiken 
med syftet att uppdatera lagstiftningen inom området. Ett led i 
utredningen är att inhämta information från kommunerna, 
kommunförbund, bussbolag, Ålands handikappsförbund och 
ÅHS genom en enkät, bilaga D § 149/14 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att ge förvaltningen i uppdrag att 
besvara enkäten.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

SKRIVELSE ANGÅENDE BULLERSKYDD VID FASTIGHET 5:28 

Kst § 150 
Ägaren av fastighet 5:28 i Godby riktar en skrivelse till 
kommunstyrelsen angående behov av ett bullerskydd till den 
grannliggande fastigheten där S-market är belägen, bilaga E § 
150 kst.  Konstateras att det i befintlig detaljplan gällande 
bullerskydd regleras att ”Vid tomtgräns mot 
egnahemsbebyggelse skall planteras en minst 2 meter tät 
randzon av träd och buskar eller uppföras ett minst 1,8 meter 
högt bullerplank.” 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen överför ärendet till byggnadsnämnden. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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BESVÄRSANVISNING 

 
Kst § 151 

Sammanträdet förklarades avslutat kl.18:46. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  

 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 152 
Kommundirektörens förslag:  
Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 25 juni. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 
 
 

 
 

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 
OCH BESVÄRSANVISNING 

 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträdet  Paragraf 
Kommunstyrelsen i Finström 10 juni 2014   §§136-152 
 
 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
 
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 i protokollet: 
142-145, 147 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
136-138 
 
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. 
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbudet: 
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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 är 
 
Kommunstyrelsen i Finström 
Skolvägen 2 
22410 Godby 
 
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 när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- 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. 
 
 
 
BESVÄRSANVISNING 
 
 
 
KOMMUNALBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av 
rättelseyrkande 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 den som är part eller av en 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 
221 01 Mariehamn 
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Paragrafer i protokollet: 
 
Besvärstid är 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. 
 
 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31 
221 01 Mariehamn 
 
Paragrafer i protokollet:  
 
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 fattat 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. 
 
Inlämnande av handlingarna 
 
Besvärshandlingarna skall inlämnas 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 innan besvärstiden går ut. 
 
Avgift 
 
Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) 
uppbärs en rättegångsavgift på 82 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
 
 
 
 
 


	FINSTRÖMS KOMMUN
	PROTOKOLL                                                                  
	KOMMUNSTYRELSEN
	Sammanträdestid


	FINSTRÖMS KOMMUN
	PROTOKOLL                   
	KOMMUNSTYRELSEN
	Sammanträdestid
	Sammanträdesplats



	PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER
	FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
	Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
	ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE


