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§ 50 KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KST § 50  
 Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 

till antalet närvarande.  
 Beslut: 

Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och beslutför. 
------------- 

§ 51 PROTOKOLLJUSTERARE 

KST § 51  
 Utse protokolljusterare.  

Beslut:  
Kommunstyrelsen utsåg Per Lycke och Regina Lindblom till protokolljusterare. 
--------------------------- 

§ 52 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KST § 52  
 Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
 Beslut: 

Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan. 
------------- 

§ 53 DELGIVNINGAR 

KST § 53  
Delgivning av följande handlingar: 
- Projektrapport Personlig assistansservice 2014 (ÅMHM 2014-0569-49) 
- Informationsbrev med anledning av nytt utställande av vägplaneförslag för 

sträckan Bjärström-Emkarby (ÅLR 2015/1795) 
- Pressmeddelande Gällande socialvårdslag förblir tillämplig på Åland (ÅLR) 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom. 
Beslut:  

 Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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§ 54 PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER 

KST § 54  
Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden 2/15  
Byggnadsnämnden 1/15 
Skolnämnden 2/15  
Socialnämnden 2/15 
Tekniska nämnden 1/15  
Räddningsområde Ålands landskommuner 2/15  
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 3/15 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom. 
 
Beslut: 

 Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
------------- 

§ 55 KOMMUNDIREKTÖRENS TJÄNSTEMANNABESLUT TILL KÄNNEDOM 

KST § 55  
1/2015: Försäljning av outbrutet område (2 411 m2) från fastigheten 

Jordgubbslandet 
2/2015: Försäljning av outbrutet område (2 449 m2) från fastigheten 

Jordgubbslandet 
3/2015: Försäljning av tomt 2, kvarter 77 (1 189 m2)  
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar besluten till kännedom. 
 
Beslut: 

 Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
------------- 
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§ 56 KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE  

KST § 56  
Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Åland ska kommunstyrelsen granska 
lagligheten av de beslut som fattas av kommunfullmäktige . Kommunfullmäktige har 
sammanträtt 12.3.2015. 
 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkommit i laga ordning och antecknar i 
övrigt protokollet till kännedom. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.    

------------- 
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§ 57 LAGFÖRSLAG OM KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST 

Kst § 181/10.9.2014 
Landskapsregeringen begär kommunernas utlåtande över lagberedningsgruppens 
slutrapport angående verkställande av Kommunernas socialtjänst samt på 
finansavdelningens förslag till finansiering av myndigheten, bilaga D § 181/14 kst.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen begär in socialnämnden yttrande över lagberedningsgruppens 
slutrapport samt finansavdelningens förslag till finansiering. Vidare anhåller 
kommunstyrelsen hos landskapsregeringen om förlängd remisstid t.o.m. den 15 
oktober 2014.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------------  

SocN § 65/23.9.2014 
 
På begäran av kommunstyrelsen Kst § 181, 10.9.2014. ges följande utlåtande. 
Gällande förslaget på en samordning av den sociala servicen kan socialnämnden i 
Finström konstatera, att det idag finns olika samarbetsformer på norra Åland och 
med andra grannkommuner. Geta och Finström har ett samarbetsavtal gällande 
hela socialvården inklusive äldreomsorgen. Inom barnskyddet finns samarbetsavtal 
med Saltvik, Sund, Vårdö, Hammarland och Eckerö. Personalgrupperna inom 
socialvården har ett nära samarbete på norra Åland.  
Förslaget på gemensam socialtjänst på hela Åland exkluderar äldreomsorgen och 
barnomsorgen, varför bör framgå att det finns en s.k. delad tjänst i vilken 
äldreomsorgen ingår, varför om Kst förverkligas, kommer handläggningen av 
äldreomsorgen att behöva ordnas på ett annat sätt.  
Gällande huvudmannaskapet för lagberedningsgruppen framkommer att det är 
Ålands Omsorgsförbund k.f. som genom lagstiftningsförändringar kan ta emot 
kommunernas socialtjänst. I juridisk mening blir det fråga om en ombildning av det 
befintliga kommunalförbundet men i praktiken handlar det om att bygga upp en 
helt ny myndighet. Ålands hälso- och sjukvård har som organisationsmodell inte 
debatterats seriöst. I riket håller man som bäst på att genom lagstiftning samordna 
socialvård och sjukvård. Det är ett faktum att sjukvården hör till kommunen i riket. 
Att Åland valt en annan väg kan innebära behov av mera resurser inom 
lagberedningen på Åland 
Sote-reformen i Finland som handlar om ordnandet av social- och hälsovården går 
bl a ut på att integrera socialvården med hälsovården. Social- och 
hälsovårdsministeriet informerar gällande Sote-reformen bl a att ”Ett centralt 
medel för reformen är en så omfattande integration av social- och hälsovården som 
möjligt, så att bas- och specialservicen bildar en sammanhängande servicehelhet. 
Då kan invånarnas servicebehov beaktas i sin helhet och tillgången till närservice 
tryggas i hela landet. Administrationen av servicen ska förtydligas och effektiviseras. 
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Förslaget har skickats på remiss den 18 augusti. Propositionen tas upp i riksdagen i 
november. De nya social- och hälsovårdsområdena inleder sin verksamhet enligt 
den tidigare planen den 1 januari 2017.” 
Det finns således tunga argument för att även socialvården på Åland borde 
integreras med Ålands hälso- och sjukvård istället för Ålands Omsorgsförbund k.f. 
Det finns en oro att all service flyttas till Mariehamn och detta är helt klart en 
nackdel för kommuninnevånarna. Det optimala vore nog en norr - åländsk 
samarbetsform.  
Det framkommer att personalstyrkan kommer att minskas för den kommunala 
socialtjänsten. Detta väcker naturligtvis oro bland socialarbetarna. Det blir också en 
fråga vad man som socialarbetare är mest intresserad av att arbeta med och om hur 
de olika arbetsprestationerna skall värderas. Det är ett faktum att det i dagsläget 
finns socialarbetare som är mera specialiserade än andra p.g.a. av organisatoriska 
olikheter. Å andra sidan finns det mycket erfarna socialarbetare från 
landsbygdskommunerna som arbetat med flera olika sociala lagstiftningar. 
Oberoende av dessa olikheter är det ytterst viktigt att landskapsregeringen börjar 
fundera över hur man kan reformera och modernisera behörighetskraven för 
socialarbetartjänster. Den behörighetslag som gäller för Åland idag för 
socialarbetare är föråldrad i relation till den som gäller i riket. 
 
Lagberedningsgruppen listar frågor som fortfarande är olösta i den förslagna 
modellen. Dessa frågor saknar inte betydelse. 

 Ingångna avtal, kan vara hyresavtal, avtal om köptjänster 
mellan kommuner eller tredje sektorn. 

 Frågan om hemtjänst för personer som inte hör till kategorin 
äldreomsorg. Kommer kommunal socialtjänst i sin tur tvingas 
att köpa dessa tjänster för barnfamiljer och funktionshindrade 
från respektive hemkommun. 

 Stöd för närståendevård för unga och äldre är ett delat 
verksamhetsområde mellan äldreomsorg och 
handikappservice. 

 Serviceboende och institutionsvård för personer som inte hör 
till kategorin äldre personer. Befintliga boenden administreras 
av äldreomsorgen men det är ett faktum att även finns yngre 
personer som formellt omfattas av handikappservice inom 
denna form av boende. 
 

Det är viktigt att samtliga inser, att om den kommunala socialtjänsten blir ett 
faktum, bör det finnas en vilja till samarbete, en vilja till möte mellan olika 
socialarbetare med olika erfarenhetsområden som inte värderas sämre eller bättre. 
Förbehållslöst bör en ny arbetsgrupp kunna börja samarbeta med varandra och 
behandla varandra jämlikt och med respekt och undvika att bygga in konflikter. 
Handledning kommer att vara helt nödvändig. 
 



                                                                 KOMMUNSTYRELSEN                            PROTOKOLL NR 4 / 25.3.2015 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 25 mars 2015  

     

 

Frågan är om tvångslagstiftning på Åland med den stark förankring i 
hemkommunerna som råder är så lyckad.  
Slutligen gällande ekonomin konstateras att det vore till fördel att 
landskapsandelsreformen skulle vara klar innan den eventuella samhällsreformen 
genomförs för att kommunen skulle få en rättfärdig bild av kommande ekonomiska 
möjligheter. Fördelningsnyckeln, som ÅSUB utformat verkar väl genomtänkt men 
som sagt, det finns i dagsläget inga garantier för att verkligheten blir som den säger. 
 
Socialchefens förslag: 
Reformer är nödvändiga men i detta skede finns för många frågetecken för att 
socialnämnden i Finström förbehållslöst skall kunna ge sitt positiva förord. Ärendet 
överförs till kommunstyrelsen. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden omfattar socialchefens förslag. 
------------------  

 
Kst § 215/16.10.2014 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att socialnämndens yttrande 
kring lagberedningsgruppens slutrapport angående verkställande av Kommunernas 
socialtjänst samt på finansavdelningens förslag till finansiering av myndigheten, 
omfattas som kommunens utlåtande.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-------------------  

Kfm § 52 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att socialnämndens yttrande 
kring lagberedningsgruppens slutrapport angående verkställande av Kommunernas 
socialtjänst samt på finansavdelningens förslag till finansiering av myndigheten, 
omfattas som kommunens utlåtande.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige omfattade enhälligt styrelsens förslag till yttrande och lyfter 
särskilt fram följande områden som är viktiga att utreda och klargöra innan ett 
möjligt verkställande av kst reformen: 

 Att landskapsandelssystemet inklusive finansieringen av den 
nya myndigheten ska vara klar 

 Att lagberedningsgruppens frågeställningar utreds 

 Att ÅHS som huvudman för myndigheten utreds 

 Att närheten till servicen tryggas  

 Att frågan kring personalens ställning i kommunerna utreds 
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KST § 57  
  

Ålands Kommunförbund har fått det senaste lagförslaget till kommunernas 
socialtjänst, daterat 9.3.2015, (bilaga A § 57/15) på remiss från Ålands 
landskapsregering. Som en följd av detta anhåller Ålands Kommunförbund om 
medlemskommunernas synpunkter och ställningstagande till lagförslaget genom en 
enkät som har sänts ut till medlemskommunerna. Enkäten ska vara 
Kommunförbundet tillhanda senast 1.4.2015 för att Kommunförbundet ska hinna 
lämna sitt utlåtande till Ålands landskapsregering senast 7.4.2015.  
 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ger Ålands Kommunförbund sina synpunkter gällande 
lagförslaget till kommunernas socialtjänst genom den besvarade enkäten i bilaga B 
§ 57/15. 
 
Beslut:  

 Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 
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§ 58 UTLÅTANDE ÖVER FÖRSLAG TILL VATTENÅTGÄRDSPROGRAM OCH 

FÖRVALTNINGPLAN 2016-2021 

KST § 58  
Ålands landskapsregering har inbegärt ett utlåtande gällande förslaget till 
åtgärdsprogram för grundvatten, sjöar och kustvatten samt tillhörande förslag till 
förvaltningsplan för avrinningsdistriktet för åren 2016-2021. Förslagen finns att läsa 
under följande länkar: 
 
http://www.regeringen.ax/.composer/upload//socialomiljo/Vattenatgardsprogram
___remiss_13_nov_slutlig.pdf 
 
http://www.regeringen.ax/.composer/upload//socialomiljo/1-
Ny_Forvaltningsplaner_for_avrinningsdistriket_Aland-jan.pdf 
 
Utlåtandetiden har enligt meddelande förlängts från 15.3.2015 till 31.3.2015.  
 
Byggnadsinspektören har på tjänstemannanivå tillsammans med t.f. 
kommundirektören uppgjort ett förslag till utlåtande, bilaga C § 58/15. 
 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen överlämnar utlåtande i enlighet med bilaga C § 58/15 till Ålands 
landskapsregering. 
 
Beslut:  

 Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/socialomiljo/Vattenatgardsprogram___remiss_13_nov_slutlig.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/socialomiljo/Vattenatgardsprogram___remiss_13_nov_slutlig.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/socialomiljo/1-Ny_Forvaltningsplaner_for_avrinningsdistriket_Aland-jan.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/socialomiljo/1-Ny_Forvaltningsplaner_for_avrinningsdistriket_Aland-jan.pdf
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§ 59 UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 

KST § 59  
Ålands landskapsregering (ÅLR 2015/1967) inbegär kommunens utlåtande över 
Harri Hartikainens ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom 
(Björknäset, 60-424-4-36). 
 
Enligt förvaltningsstadgans 48 § så är det kommunstyrelsen som avger utlåtande 
över ansökningar om rätt att förvärva och besitta fast egendom i landskapet Åland. 
 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen meddelar Ålands landskapsregering att kommunen inte har något 
att anföra i ärendet. 
 
Beslut:  

 Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 
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§ 60 KOMMUNENS NÄMND- OCH LEDNINGSSTRUKTUR 

KST § 60  
Kommunstyrelsen tillsatte i början av år 2014 en arbetsgrupp med uppdraget att se 
över kommunens framtida nämnd- och ledningsstruktur. Arbetsgruppen kunde 
genom sitt arbete konstatera att ett behov av utökad delegering finns i kommunen 
samt att nämnderna med fördel kunde minska i antal.  Under hösten år 2014 hölls två 
seminarier där ledningsgruppen samt kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
deltog. Seminarierna ledde till huvudsakligt förslag om att minska ner dagens fem 
nämnder till två alternativt tre samt att utöka delegeringen i kommunen. Detta för 
att skapa en effektivare och mer sammanhållen förvaltning. 
 
För att komma vidare med arbetet behöver beslut tas om antal nämnder från och 
med den nya mandatperioden år 2016. Vidare behöver delgeringsordning, nya 
nämndinstruktioner samt ny förvaltningsstadga tas fram. I och med att förvaltningen 
i nuläget är underbemannade tills vikarierande kommundirektören tillträder och 
arbetet behöver komma igång har möjligheten att köpa in tjänster för framtagande 
av ny förvaltningsstadga, nämndinstruktioner och delegeringsordning utretts.  
Carolina Sandell har via sitt bolag Lina Sandell Ab meddelat att hon kan sälja dessa 
tjänster och har för uppdraget lämnat en offert, bilaga D § 60/15. 
 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att köpa in tjänster från Lina Sandell Ab för framtagande 
av ny förvaltningsstadga, delegeringsordning samt nämndinstruktioner i enlighet med 
bifogad offert, bilaga C § 60/15. Kostnaden finansieras genom de medel som frigjorts 
i och med att ekonomichefen även fungerar som tf kommundirektör under 1-2 
månader. Vidare beslutar kommunstyrelsen att vik.kommundirektör Erik Brunström 
under vikarietiden tar över Niklas Orianders plats i arbetsgruppen. Arbetsgruppen får 
i uppdrag att bereda ärenden för fortsatta beslut kring kommunens framtida nämnd- 
och ledningsstruktur. 
 
Beslut:  

 Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 
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§ 61 IORDNINGSTÄLLANDE AV BOSTADSTOMTER I KOMMUNEN 

KST § 61  
I budgeten för år 2015 finns under investeringar ett anslag för infrastrukturella 
satsningar och iordningställande av bostadstomter i Godby. I dagsläget finns inga 
lediga bostadstomter i kommunen så en övergripande strategi behöver tas fram för 
hur kommunen ska förverkliga bostadstomter samt i vilken prioritetsordning. 
 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp som får följande i uppdrag: 
- Kartlägga kommunens befintliga tomtmark 
- Ta fram visualiseringar och preliminära kostnadskalkyler för iordningställande av nya 

bostadstomter med därtill hörande kommunalteknik och infrastruktur 
- På samhällsekonomiska grunder uppgöra förslag på prioriteringsordning för 

förverkliganden  
 
Arbetsgruppen består av: 
Dick Lindström, ordförande 
Regina Lindblom  
Kaj Granholm, sammankallare och sekreterare  
Fredrik Molinder 
 
Arbetsgruppen ska lämna en mellanrapport till kommunstyrelsen senast 30 april 2015 och 
en slutrapport ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 31 maj 2015. 
 
Beslut:  

 Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 
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§ 62 ANHÅLLAN OM SKÖTSELAVTAL 

KST § 26/18.1.2015 
 
Dick Gustavsson anhåller om att få ingå ett skötselavtal med kommunen för 
jordbruksändamål på Sandbol området. Tanken är att på område idka vallodling på 
åkrarna, slyröjning i dikena samt eventuellt låta får beta på området, bilaga C § 
26/15 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen begär tekniska nämndens och lantbrukskansliets utlåtande över 
att till allmänheten utarrendera området. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------------------- 
 

TN § 7/10.3.2015 
Kommunstyrelsen har begärt tekniska nämndens utlåtande gällande utarrendering 
av jordbruksmark i Sandbol. 
Förslag: 
Tekniska nämnden ställer sig positiv till utarrendering av jordbruksmarken med 
reservation för i fall byggandet av Sandbolsvägen kommer igång under 2015 och om 
den i så fall skall byggas hela vägen ner till det tilltänkta bostadsområdet. 
Beslut: 
Beslut enligt förslag. 
------------------------- 

 
KST § 62 

Lantbrukssekreterarens utlåtande återfinns i bilaga E § 62/15.  
 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att i det här skedet inte ingå skötselavtal med Dick 
Gustavsson på grund av att det för tillfället är oklart huruvida byggnadsarbeten 
kommer att påbörjas på området under år 2015.  
 
Beslut:  

 Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 
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§ 63 ANHÅLLAN OM MODERSKAPSLEDIGHET 

KST § 63  
Cecilia Jansson anhåller om moderskapsledighet under tiden 15.5.2015–23.3.2016, 
bilaga F § 63/15. 
 
T.f. Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beviljar Cecilia Jansson moderskapsledighet under tiden 15.5.2015–
23.3.2016. 
 
Beslut:  

 Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 
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§ 64 LÅN – FINSTRÖMS KOMMUNALTEKNISKA AB 

Kst § 85/16.4.2014 
Boende i södra Godby anhåller genom Johan Granlund om att kunna ansluta deras 
fastigheter till det kommunala avloppsnätet, bilaga B § 85/14 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen begär ett utlåtande gällande ansökan av Finströms 
kommunaltekniska Ab. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------------  

FKT § 784/26.5.2014 
 
Kommunstyrelsen (Kst § 85, 16.4.2014) begär bolagets utlåtande gällande boende i 
södra Godbys anhållan (genom Johan Granlund) om möjlighet att ansluta deras 
fastigheter till det kommunala avloppsnätet. (Bilaga 3) 
 
Bolaget har de facto beviljats 28 % eller maximalt 42 000 euro i landskapsbidrag för 
ändamålet redan år 2011. Kostnadsberäkningarna uppgick då till ca 150 000 euro 
och ca 15 möjliga anslutande hushåll. Av dessa 150 000 euro är bolagets slutliga 
kostnad ca 65 000 euro. Resterande del står landskapsbidraget samt de anslutande 
hushållen för. Bolaget beviljades år 2012 förlängd redovisningstid till 1.7.2014 
eftersom Vestanträskprojektet uttalat skulle slutföras före detta projekt påbörjades. 
VD:n har nu lämnat in anhållan om ytterligare förlängd redovisningstid.  
Förslag till beslut: 
Styrelsen för Finströms Kommunaltekniska Ab meddelar kommunstyrelsen att man 
ställer sig positiv till att förverkliga projektet såvida Ålands landskapsregering 
beviljar förlängd redovisningstid för bidraget. Innan bolaget går vidare med ärendet 
önskar man dock besked från kommunstyrelsen om huruvida området kommer att 
detaljplaneras. Slutligen meddelar bolaget kommunstyrelsen att det krävs ett lån 
från kommunen eller en borgensförbindelse för banklån för att projektet ska kunna 
genomföras. 
Beslut: 
Enligt förslag. 
---------------  

Kst § 125/4.6.2014 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter meddela boende i södra Godby genom Johan Granlund 
och Finströms Kommunaltekniska Ab att inga planer för detaljplanering av området 
finns för tillfället och att kommunen vid behov kan ingå en borgensförbindelse för 
banklån alternativt bevilja ett lån för förverkligande av projektet. Förutsättningen är 
dock att stöd för projektet beviljas av landskapsregeringen.  
Beslut: 
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Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

KST § 64  
Finströms kommunaltekniska Ab har meddelat att bolaget är beviljade 
landskapsstöd för avloppsprojektet i Södra Godby och behöver nu ett lån om 90 000 
euro för att förverkliga projektet. Kommunen har god likviditet och har därmed 
möjlighet att bevilja ett lån åt det helägda dotterbolaget. 
 
Styrelseordförandens förslag: 
Kommunstyrelsen beviljar ett lån på 5 år, med möjlighet till förlängning, om 90 000 
euro som följer 6 månaders euriborränta, dock lägst 0,5 %. Styrelseordföranden ges 
i uppdrag att uppgöra och för kommunens del underteckna ett skuldbrev. 
 
Beslut:  

 Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 
 
Jäv: 
T.f.Kommundirektören anmälde jäv. Kommunstyrelsen beslöt att jävsgrund förelåg 
och T.f.Kommundirektören deltog inte i ärendets behandling. 
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§ 65 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

KST § 65  
Sammanträdet förklarades avslutat kl.18:11. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 
 

§ 66 FÖLJANDE SAMMANTRÄDE  

KST § 66  
T.f. kommundirektörens förslag:  
Nästa sammanträde äger rum 8.4.2015. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------- 
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B E S V Ä R S A N V I S N I N G 
 

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:  
51-59, 61 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  
50, 60, 62-64 
 
Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/annan lagstiftning kan besvär inte anföras 
över nedan nämnda beslut: 
 
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud: 
 
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 
 
Paragrafer i protokollet:  
 
Yrkandet ska 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 kommunmed-
lem 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 ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska 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 ett beslut med 
anledning av 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 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, Torggatan 16 
22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer i protokollet: 
 
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses 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. 
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland är 30 dagar och 
räknas från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget 
 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer i protokollet:  
 
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
Besvärsskrift 
I besvärsskiften ska uppges 
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
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- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. 
Om endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort 
och postadress anges. 
Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt 
kopia. 
 
Inlämnande av handlingarna 
Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. 
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens 
eget ansvar. Handlingarna ska 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 90 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
 
 

 


