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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 141 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 
 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 142 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Torbjörn Björkman och Isabella Sarling 
till att justera dagens protokoll. 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 143 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan.  
 

SOPHANTERING - MISE 

Kst § 78/16.3.2011  
Upptas till behandling de förändrade förutsättningarna för 
sophantering i kommunen från och med 1.1.2012. Konstateras 
att en lösning angående bemannad återvinningscentral bör 
framarbetas samt att bl.a. den obemannade 
återvinningsstationen på Mattssons parkeringsplats i viss mån 
belastas av sopmaterial från kommuninvånare från kommuner 
som står utanför MISE samarbetet, vilket belastar MISE 
kommunerna ekonomiskt. Därför bör en ny lösning angående 
obemannad återvinningsstation tas fram i samråd med MISE. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder. 
Beslut: 
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Kommunstyrelsen beslöt att utse en arbetsgrupp bestående av 
Bernt Randelin, Fredrik Molinder och Niklas Oriander. 
Arbetsgruppens uppgift är att utreda ärendena samt utarbeta ett 
förslag till skrivelse åt MISE styrelsen.  
-------------------  

Kst § 86/6.4.2011 
Arbetsgruppens förslag till skrivelse, bilaga A § 86/11 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar skrivelsen och besluter att 
vidarebefordra den till MISEs styrelse.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-----------------  

Kst § 266/20.10.2011 
Kommunstyrelsen har ännu inte fått ett skriftligt svar på de 
frågor och förslag som framfördes till MISE:s styrelse, 
angående den framtida avfallshanteringen i Finström. MISE:s 
verksamhetsledare informerade kommunstyrelsen om planerna 
12.10.2011 men ett antal frågeställningar förblev dock 
obesvarade.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ytterligare ett brev till 
styrelsen för MISE med begäran om att en konkret plan för 
avfallshanteringen i Finström skall framarbetas. Planen skall 
vara kommunstyrelsen tillhanda senast 30.11.2011, bilaga B § 
266/11 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. Vidare gav 
kommunstyrelsen den tidigare utsedda arbetsgruppen i 
uppdrag att revidera den år 2010 framarbetade utredningen om 
alternativa avfallshanteringslösningar.  
-----------------  

Kst § 325/1.12.2011 
Återupptas till behandling sophanteringen i kommunen. 
Diskussioner har förts mellan MISE, Saltviks returdepå Ab och 
kommunen om möjligheterna för ett samarbete där 
kommuninvånarna även framledes kunde nyttja den 
bemannade återvinningscentralen. Avsikten är att detta skall 
möjliggöras men för närvarande finns det juridiska hinder för att 
ingå avtal.  
 
MISE har framarbetat ett förslag till Finströms 
renhållningssystem för 2012. I förslaget framgår bl.a. att en 
avsiktsförklaring mellan Saltvik och MISE angående 
ovanstående skall göras innan årsskiftet 2011/2012. Förslaget 
skall behandlas av MISEs styrelse 13.12.2011.  
 
Vidare föreslås, som en temporär lösning, att en mobil ÅVC 
skall finnas tillgänglig på Mattssons parkeringsplats varje 
torsdag mellan kl. 16.00 och 18.00. Till den mobila ÅVC:n får 
föras samma typs avfall som till en bemannad station. Detta 
omfattades även av MISEs förbundsstämma där styrelsen 
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vidare gavs i uppdrag att hitta lösningar för bibehållen 
servicenivå gällande ÅVC tjänster i Finström.  
 
Alternativ för Finströms kommun angående avfallshantering är 
att ingå avtal med sophanteringsföretag som skulle omhänderta 
motsvarande uppgifter som MISE gör i dagsläget, medan 
myndighetsansvaret skulle återgå till kommunen. Den andra 
lösningen att hela avfallshanteringen skulle skötas i egen regi, 
möjligtvis i samarbete med grannkommuner, bilaga E § 325/11 
kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och beslutar om vidare 
åtgärder. 
Beslut: 
På basen av utförd utredning beslöt kommunstyrelsen att 
föreslå inför kommunfullmäktige att kommunen stannar kvar i 
MISE. Förutsättningarna är dock de att MISEs styrelse den 
13.12.2011 omfattar planen för avfallshanteringen i Finström 
med tillägg att den mobila ÅVC:n finns tillgänglig i kommunen 
minst 2 gånger i veckan. Vidare bör även företagarnas behov 
av avfallshantering tryggas. Kommunstyrelsen föreslår även att 
en utvärdering av avfallshanteringen görs före 30.9.2012. 
-------------------  

Kfm § 67/15.12.2011 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 
kommunen förblir medlem i MISE. Utredning kring alternativ för 
avfallshantering, MISEs förslag till plan för avfallshantering samt 
korrespondens med MISEs styrelse, bilaga H § 67/11 kfm.   
Beslut: 
Fullmäktigeledamot Olof Erland framförde motförslaget att 
kommunen begär utträde ur MISE men att kommunen önskar 
föra en vidare dialog under första halvan av 2012 med styrelsen 
för MISE angående upprättande av en bemannad 
återvinningscentral i kommunen och att kvarhålla de 
obemannade stationerna enligt kommunens önskemål. På 
basen av dessa diskussioner kan kommunen komma att 
ompröva sitt beslut om utträde. Förslaget vann understöd och 
ställdes mot kommunstyrelsens beslut. Efter omröstning med 
röstningssiffrorna 3 – 13 vann Erlands förslag och fullmäktige 
beslöt att begära utträde ur MISE.  
Omröstningsprotokollet i bilaga H 2 § 67/11 kfm.  
-----------------  

Kst § 15/1.2.2012 
Kommunfullmäktige kom i december 2011 att besluta om 
utträde ur MISE fr.o.m. 1.1.2013. Fullmäktige önskar dock att 
en dialog förs med styrelsen för MISE och att beslutet om 
utträde kan komma att omprövas under 2012. Ifall beslutet 
kvarstår måste kommunens utveckla ett eget 
avfallshanteringssystem.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp med uppgift att 
förhandla med styrelsen för MISE och att framarbeta en plan för 
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avfallshanteringen i kommunen framöver. En slutrapport med 
rekommendationer förutsätts vara överlämnad till 
kommunstyrelsen senast 30.4.2012. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.  
--------------------  

Kst § 31/22.2.2012 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att tillfråga och utse följande personer 
till arbetsgruppen: 
Helena Lundberg  Fredrik Molinder (sekreterare) 
Leif Andersson Olof Erland 
Gustav Sirén 
Arbetsgruppens uppdrag kom att preciseras till att utreda 
följande möjligheter för avfallshantering i kommunen: 

• Avfallshantering i egen regi 
• Avfallshantering i samarbete med övriga kommuner 
• Fortsatt samarbete med MISE 

Slutrapporten bör beakta ekonomiska och administrativa 
aspekter av de olika alternativen. Gruppen har rätt att kalla 
sakkunniga till sammanträden. Roger Höglund och Niklas 
Oriander beviljades närvaro och yttranderätt på möten. 
------------------  

Kst § 126/9.5.2012 
 
Arbetsgruppen har utrett avfallshanteringen i kommunen i 
enlighet med kommunstyrelsens direktiv dvs.:  
 
I   Avfallshantering i egen regi 
II  Fortsatt samarbete med MISE 
III  Avfallshantering i samarbete med övriga 

kommuner 
 
Arbetsgruppen överlämnade sin slutrapport den 7 maj, bilaga A 
§ 126/12 kst.  
 
Arbetsgruppens slutsatser angående möjligheterna för 
avfallshantering är följande:  
 
 
1. Möjligheterna att samarbeta med andra kommuner 

(alternativ III) är beroende av om Finström väljer att bygga 
upp ett eget renhållningssystem (alternativ I) eller kvarstår i 
MISE (alternativ II). 

 
2. Gruppen konstaterar att de ekonomiska förutsättningarna 

för alternativ I och II (MISE/utanför MISE) är jämförbara och 
på samma nivå i utgångsläget. 

 
3. Gruppens bedömning är at MISE inte kan ge godtagbara 

garantier för ett renhållningssystem, enligt kommunens 
önskemål (ÅVC- anläggning och - stationer).  
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4. Gruppen utesluter inte upphandling av tjänster från 
MISE/ÅPAB, till exempel registerhantering, fakturering och 
juridiska tjänster 

 
5. I valet mellan alternativen ser gruppen möjligheter att 

anpassa och utveckla renhållningssystemet i Finström och i 
förlängningen på hela Åland enligt lokala behov och 
ekonomiska förutsättningar. Det förutsätter som 
utgångspunkt att Finström har kontroll över en den egna 
verksamheten. 

 
6. Framtiden i MISE är osäker och beslutsfattandet upplevs 

som centrumfokuserat (Mariehamn och Jomala). Kontroll 
över den egna verksamheten i Finström ökar 
engagemanget och driver fram kostnadseffektiva lösningar 
och utveckling av verksamheten. 

 
7. Finströms kommun kan med grundavgiften, som bör sänkas 

i förhållande till MISE, administrera verksamheten i egen 
regi och köpa tjänster. En tjänst kan t.ex. inrättas för att 
delvis bemanna ÅVC - centralen, bevaka de obemannade 
stationerna och viss administration. 

 
8. Arbetsgruppen förordar alternativ I med utträde ur MISE och 

ett ökat engagemang för att kontrollera och utveckla 
renhållningen i kommunen. 

 
9. Under arbetets gång har bland annat följande punkter 

diskuterats för att närmare utredas om Finströms kommun 
går vidare i enlighet med vårt förslag till beslut i fullmäktige. 

 
- Avgiftssystemet  

 • eventuell skattefinansiering, 
 • lägre grundavgift och egen hämtningsavgift  
 • differentierade avgifter genom hämtningsintervall 

(2,4, resp. 6 veckor) 
 

- 1 m3 storsäck på beställning i.st.f. container 
- -Överenskommelse om småskaligt 

producentavfall(omsättning under 1 miljon euro) 
- Komprimering (avfall, trädgårdsavfall, ris) 
- Gemensamma transporter 
- Förbetald avfallssäck för turister (exv. 5 euro) 
- Gemensam registerhantering och fakturering 
- Information via skolor och institutioner 
- Samarbetsgrupp för norra Åland 

 
 

 
Dialog med MISE  

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av den 15.12.2011 
har både arbetsgruppen och kommunstyrelsen ordförande samt 
vik. kommundirektören fört en dialog med ledningen för MISE, 
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angående upprättande av en bemannad återvinningscentral i 
kommunen och att kvarhålla de obemannade stationerna enligt 
kommunens önskemål.  
 
I dialogen med MISE har kommunens utgångsläge varit: 

- Krav på en fast bemannad återvinningscentral (ÅVC) i 
kommunen 

- Krav på åtminstone fyra obemannade 
återvinningsstationer i Emkarby, Pålsböle, Tjudö och 
Godby. 

 
MISE:s styrelse har den 8 maj behandlat Finströms 
renhållningssystem utgående ifrån kommunens krav och beslöt 
att:  

- En bemannad återvinningscentral (ÅVC) skall inrättas 
från och med 2013. Utredning om en lämplig plats för 
centralen utreds som bäst.  

- Återvinningsstationerna vi Emkarby och Pålsböle skall 
återöppnas och skall förutom stationerna i Tjudö och 
Godby finnas tillgängliga från och med 2013. 

-  
Protokoll från MISE:s styrelsemöte samt reviderat 
renhållningssystem för Finström 2012-2013 återfinns i bilaga K 
§ 126/12 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige återprövar frågan om 
begäran om utträde ur MISE med hänvisning till det av MISE:s 
styrelse den 8 maj fattade beslut angående bemannad 
återvinningscentral (ÅVC) och obemannade 
återvinningsstationer.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet. 
------------------  

Kst § 144 
Arbetsgruppen, som utrett avfallshanteringen i kommunen, gavs 
under återremissen möjligheten att i sin slutrapport beakta 
MISE:s styrelsebeslut, angående bemannad återvinningscentral 
och obemannade återvinningsstationer. Arbetsgruppen beslöt 
att MISE:s beslut inte föranledde behov till revidering av 
slutrapporten som därmed blir oförändrad, bilaga A § 144 
(§126)/12 kst.  
 
Till övriga delar hänvisas till tidigare beredning ovan, Kst § 
126/9.5.2012. 
 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige omprövar sitt beslut 
om begäran om utträde ur MISE med beaktande av MISE:s 
styrelsebeslut av den 8 maj, angående bemannad 
återvinningscentral (ÅVC) och obemannade 
återvinningsstationer. Protokoll från MISE:s styrelsemöte 
8.5.2012 bifogat, bilaga B § 144 (§126)/12 kst.   
Beslut: 
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Regina Lindblom lade ett motförslag med följande ordalydelse: 
Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 
kommunfullmäktige vidhåller fullmäktiges beslut per den 
15.12.2011, om utträde ur MISE och beslutar att ge styrelsen i 
uppdrag att tillsätta en tjänstemannaberedning och en politisk 
referensgrupp för att ta fram en kommunal renhållningsplan 
med bl.a. förslag till administration, registerhantering, 
information och renhållningstaxor. Styrelsen bör återkomma till 
fullmäktige med förslag på en handlingsplan senast september 
2012. 
Förslaget understöddes av Torbjörn Björkman och ställdes mot 
föredragandes förslag. Efter omröstning med röstningssiffrorna 
4 – 3 vann föredragandes förslag. Omröstningsprotokoll, bilaga 
D § 144/12 kst.  
 
 

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA – ÅLANDS IDROTTSCENTER AB 

Kst § 145 
Aktieägarna i Ålands Idrottscenter Ab kallas till ordinarie 
bolagsstämma torsdagen den 31 maj 2012 kl. 09.00, på 
Idrottscentret, Bärvägen 5 i Godby. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen utser kommunens representant till 
bolagsstämman. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att utse Rolf Karlsson till kommunens 
representant till stämman och som ersättare Regina Lindblom. 
Vidare föreslog kommunstyrelsen omval av styrelse för Ålands 
Idrottscenter Ab.  
 
 

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA – ÅLANDS INDUSTRIHUS AB 

Kst § 111/18.4.2012 
Aktieägarna i Ålands Industrihus AB kallas till ordinarie 
bolagsstämma torsdagen den 26 april 2012 kl. 15.00 i kvarteret 
iTiden, Elverksgatan 10. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen utser kommunens representant till 
bolagsstämman. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Regina Lindblom till kommunens 
representant på stämman. 
----------------  

Kst § 133/9.5.2012 
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Den ordinarie bolagsstämman ajournerades av 
majoritetsägarens representant till torsdagen den 24 maj 2012 
kl. 15 i kvarteret iTIDEN, Elverksgatan 10, Mariehamn. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen utser en ersättare för Regina Lindblom inför 
den fortsatta bolagsstämman. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att utse Niklas Oriander till Regina 
Lindbloms ersättare. 
-------------------  

Kst § 146 
Inför den fortsatta stämman bör kommunen ta ställning till 
förslaget om att Ålands Industrihus Ab försätts i likvidation. 
Bakgrunden är att Ålands Industrihus in förmår betala det 
återkrav som Ålands landskapsregering framställt med 
anledning av EU kommissionens beslut, utan att samtidigt 
hamn i obestånd.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar förslaget om att bolaget försätts i 
likvidation efter eller i samband med att bolagets bokslut för 
räkenskapsåret 2011 fastställt och övriga på ordinarie 
bolagsstämma förekommande ärenden handlagts. Vidare 
besluter kommunstyrelsen att hos Ålands landskapsregering 
begära att denna i sin hantering av återkravet förklarar inför 
kommissionen att även Finströms kommun tecknat aktier i 
Ålands Industrihus Ab på likartade grunder och att Ålands 
landskapsregering på denna grund argumenterar för att övriga 
aktieägare placeras i samma prioritetsordning, som gäller för 
den del av återkravsbeloppet som hänför sig till Ålands 
landskapsregerings tidigare inbetalning av aktiekapital då 
Ålands Industrihus Ab:s tillgångar realiserats och fördelas efter 
att bolagets bättre prioriterade skulder reglerats.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 
 

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA – ÅLANDS VATTEN AB 

Kst § 137/9.5.2012 
Ålands Vatten Ab kallar aktieägarna till ordinarie bolagsstämma. 
Stämman äger rum i Alandica kultur & kongress onsdagen 23 
maj kl. 10.00.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen utser representant för bolagsstämman. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet. 
------------------  

Kst § 147 
Beslut: 
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Kommunstyrelsen beslöt att utse Roger Höglund som 
kommunens representant och Torbjörn Björkman till ersättare. 
Vidare föreslog kommunstyrelsen Leif Andersson till 
styrelseledamot i Ålands Vatten Ab och som ersättare Katarina 
Norrgård.   
 
 

KALLELSE TILL FÖRBUNDSSTÄMMA – MISE 

Kst § 148 
MISE kallar medlemskommunerna till förbundsstämma, kl. 
13.00 fredagen 1.6.2012 på Bio Savoy, Nygatan 14 i 
Mariehamn.   
Förslag: 
Kommunstyrelsen ger eventuella direktiv åt kommunens 
representanter.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.  
 
 

ANHÅLLAN OM PERSONLIGT LÖNETILLÄGG 

Kst § 109/18.4.2012 
Byggnadsinspektören anhåller om personligt lönetillägg i 
enlighet med bilaga C § 109/12 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen tar ställning till anhållan och besluter om 
godkännande av anhållan.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att begära byggnadsnämndens 
utlåtande i ärendet.  
-----------------  

Bn § 60/24.4.2012 
   

Uppta till behandling begäran om utlåtande från Finströms 
kommunstyrelse gällande byggnadsinspektörens anhållan om 
personligt lönetillägg. 
 
Beslut: Byggnadsnämnden meddelar kommunstyrelsen att i 
enlighet med byggnadsinspektörens tjänstebeskrivning kan inte 
arbetsuppgifterna utökas i den omfattning som beskrivs i 
ansökan. Nämnden konstaterar vidare att behörighetskraven för 
byggnadsinspektör är högre än för kommuningenjör. 
 
----------------- 

Kst § 149 
Förslag: 
Kommunstyrelsen avslår anhållan om personligt tillägg. 
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Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.  
 

 

SKYDDSRUM 

Kst § 235/23.6.2010 
Statens Ämbetsverk (tid.Länsstyrelsen) har beviljat en temporär 
befrielse från skyldigheten att bygga skyddsrum i anslutning till 
simhallen, t.o.m. 30.6.2010. Kommunen planerar att bygga ett 
skyddsrum som täcker både simhallens och det nya 
daghemmets behov. Byggnadsprojektet har inte fortskridit enligt 
plan varför en anhållan om fortsatt temporär befrielse från 
skyldigheten att bygga skyddsrum, är befogad.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att rikta bifogad anhållan till Statens 
Ämbetsverk, bilaga E § 235/10 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-------------  

Kst § 175/22.6.2012 
Regionförvaltningsverket beslöt 24.5.2011 att bevilja befrielse 
på viss tid från skyldigheten att inrätta skyddsrum ända till 
31.12.2013. Kommunen åläggs att senast 30.6.2012 till Statens 
Ämbetsverk inkomma med en konkret plan på förverkligande av 
ett skyddsrum. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att projektering av skyddsrum ingår i 
budget 2012.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-----------------  

Kst § 37/22.2.2012 
I 2012 års budget finns medel upptagna för projektering för 
byggande av ett skyddsrum. Kommunen skall senast 30.6.2012 
tillställa Statens Ämbetsverk en konkret plan för förverkligande 
av skyddsrummet. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp med uppgift att planera 
och genomföra byggandet av ett skyddsrum. En konkret plan 
för genomförandet av skyddsrumsbygget bör vara klar senast 
31.5.2012. Kommunstyrelsen besluter om antagandet av 
anbud. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att tillfråga och utse följande personer 
till arbetsgruppen: 
Fredrik Molinder (sekreterare), Sven-Anders Danielsson 
(ordförande) och Lennart Johansson 
------------------  
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Kst § 150 
Arbetsgruppen har utrett frågan om byggandet av ett 
skyddsrum och dess möjliga placering. Tre alternativ till 
placering föreslås:  
1. Utbyggnad och Godbyhallen. 
2. F.d. skolkansliet i Södra längan. 
3. Fristående på den plats där återvinningsstationen vid 

vandrarhemmet är belägen. 
 
Skyddsrummets tänkbara användningsområden är: 

- Arkiv eller förråd 
- Gym (Godbyhallen) 

 
Arbetsgruppen önskar nu att kommunstyrelsen besluter om var 
det tilltänkta skyddsrummet skall placeras och vad utrymmet 
skall användas till, bilaga C § 150/12 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.  

 

BESVÄRSANVISNING 

 
Kst § 151 

Sammanträdet förklarades avslutat kl. 18:30. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
 
 
 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 152 
Förslag:  
Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 23 maj.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 15 maj 2012 Niklas Oriander 

     
 - 14 - 

 
ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 

OCH BESVÄRSANVISNING 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträdet  Paragraf 
Kommunstyrelsen i Finström 15 maj 2012   §§141-152 
 
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: 
144, 148-150 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
141-143 
 
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. 
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbudet: 

 
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. 
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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 
kommunalbevär 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 
 
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 



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 15 maj 2012 Niklas Oriander 

     
 - 16 - 

 
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. 
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