
                                                                KOMMUNFULLMÄKTIGE                     PROTOKOLL 1 / 19.1.2023 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 20 januari 2023 Sid 2 

     
 

  
FINSTRÖMS KOMMUN 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  

 
KALLELSE, ÄRENDEFÖRTECKNING 
 
19.1.2023 

 
Nr 
 
1 
 

Tid Torsdagen den 19 januari 2023 kl 19:00  

Plats Kommungården  
 
Ärenden: 
 
§ 1 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 
§ 2 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 3 
§ 3 PROTOKOLLJUSTERING 3 
§ 4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2023 4 
§ 5 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÖTESDAGAR 2023 5 
§ 6 VAL AV KOMMUNAL CENTRALVALNÄMND 2023 - 2026 6 
§ 7 VAL AV VALNÄMNDER OCH VALBESTYRELSE FÖR PERIODEN 2023 - 2026 10 
§ 8 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 16 
FRÅGESTUND 16 
  
  
 

Magnus Sandberg, kommundirektör, enligt uppdrag av Åke Mattsson, kommunfullmäktiges äldste. 
 
Möteskallelsen har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby 12.1.2023. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende på kommungården i Godby den 20.1.2023. 
 

Intygar Magnus Sandberg, kommundirektör  



  
FINSTRÖMS KOMMUN 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE  

 
PROTOKOLL 
 
19.1.2023 
 

 
Nr 
 
1 

Tid Torsdagen den 19 januari kl 19:00-19:17 

Plats Kommungården 
Närvarande Ledamöter: 

 Andersson Leif 
 Gestberg Solveig 
 Berglund Jenny 
 Blixt Mathilda 
 Fagerlund Miina 
 Forsman Freddie 
 Granberg Kristian 
 Höglund Roger 
 Johns Elof 
 Kanborg Andreas 
 Karlsson Rolf 
 Lignell Sandra 
 Lundberg Håkan 

 

 
 Mattsson Åke 
 Rådland Bodil  
 Rögård Christian  
 Söderman Ove 

 
Ersättare (ej personliga): 

 Henriksson Tom (C) 
 Blomqvist Björn (C) 
 Sundin Janne (Lib) 
 Nordqvist Vidar (Lib) 
 Lundberg Helena (S) 
 Eloranta Gun-Britt (S) 

 
 

Övriga närvarande 
 
 
 
 

 Danielsson S-A, ks-ordf 
 Magnus Sandberg, kom.dir. 
 Eklund Ida, ekon.chef   
 Lundström Aron, tekn.chef   
 Zetterman Tiina, personalsekr   

 

 Från KS: Lycke, Per 
 Från KS: Berndtsson, Cecilia 
 Från KS: Lindblom, Madeleine 
 Från KS: Karlsson, Leif 

Ärenden §§ 1- 8 

Underskrifter Godby den 19.1.2023 
 
 
 

 
 
 

 Åke Mattsson       Leif Andersson                    Magnus Sandberg 
Ordförande §§ 1-4      Ordförande §§  5-8                 Sekreterare  

Protokolljustering   

 Andreas Kanborg 
Protokolljusterare 

Rolf Karlsson 
Protokolljusterare 

Sammanträdeskallelsen kungjord  Godby den 12.1.2023  

Protokollet framlagt till påseende  Godby den 20.1.2023 
 

 

Intygar Magnus Sandberg, kommundirektör  

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den 
 

 

Underskrift Ann-Katrine Silfvernagel, 
administratör 
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§ 1 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KF § 1  
I enlighet med kommunallagen 40 § och Finströms kommuns förvaltningsstadga 5 
§ öppnas det första sammanträdet för året av den fullmäktigeledamot som längst 
innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kommunen, och denne leder ordet tills 
ordförande och vice ordförande har valts för fullmäktige.  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  
Formalia rörande sammanträdets sammankallande regleras i förvaltningsstadgan 13 
-15 §§, namnupprop 18 §, och beslutförhet enligt kommunallagen 23 §. 
  

Konstateras: 
Ledamot Åke Mattsson har längst innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kommunen och 
öppnar därmed sammanträdet och åläggs ordförandeskapet till dess att fullmäktiges 
presidium utsetts, enligt kommunallagen 40 §. 
Sammanträdet har kungjorts på anslagstavla och hemsida och kallelse skickats ut per 
e-post 12.1.2023 
Sammanträdet bevistas av 13 beslutande ledamöter, varav 12 ordinarie. 
Förslag:  
Kommunfullmäktige konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslut-
fört.  
Beslut: 
Enligt förslag. 
 

§ 2 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 

KF § 2 
Godkännande av föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
Förutsättningar för behandling av ärenden i fullmäktige enligt kommunallagen 44 §. 

 

Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föredragningslistan utan ändringar 
 

   

§ 3 PROTOKOLLJUSTERING 

KF § 3  
Utses två protokolljusterare att justera protokoll, enligt förvaltningsstadgan 44 §.  
Protokollet justeras genast efter sammanträdets avslutande, på Kommungården. 
 

Beslut: Andreas Kanborg och Rolf Karlsson valdes till protokolljusterare 
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§ 4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2023  

KF § 4 
I enlighet med 40 § kommunallag för landskapet Åland (ÅFS 1997:73) och 
förvaltningsstadgan 5 § förrättas val av ordförande och vice ordförande i 
kommunfullmäktige för året. Fullmäktige väljer bland sina ledamöter ett presidium 
som består av en ordförande och en vice ordförande. Presidiet väljs för ett år i sänder. 
 
Förslag av Rolf Karlsson att Leif Andersson utses till ordförande 
 
Förslaget understöddes av Elof Johns 
 
Förslag av Christian Rögård att Solveig Gestberg utse till viceordförande 
 
Förslaget understöddes av Ove Söderman 
 
Diskussion: 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslut att utse Leif Andersson till ordförande och Solveig 
Gestberg till viceordförande för 2023  
--- 
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§ 5 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÖTESDAGAR 2023 

KF § 5 
I enlighet med kommunens förvaltningsstadga § 6 besluter kommunfullmäktige om 
vilka dagar sammanträden ska äga rum.  
Fullmäktige ska även sammanträda då styrelsen eller minst en fjärdedel av 
fullmäktiges ledamöter begär det för ett visst ärende eller då fullmäktiges 
ordförande anser att det behövs. 
 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt att möten under 2023 hålls torsdagar. 
--- 
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§ 6 VAL AV KOMMUNAL CENTRALVALNÄMND 2023 - 2026 

KS § 6/9.1.2019 
I enlighet med 5 § landskapslag (1970:39) om lagtings- och kommunalval ska 
kommunfullmäktige inom januari månad under valåret tillsätta en centralnämnd för 
kommunalvalet (kommunal centralnämnd) bestående av fem ledamöter, av vilka en 
utses till ordförande och en till vice ordförande. Fullmäktige utser även fem 
ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie 
ledamöterna. 
 
I enlighet med 13 § vallagen (FFS 714/1998) fungerar i landskapet Åland i varje 
kommun som kommunal centralvalnämnd vid riksdagsval, president- val och 
Europaparlamentsval den nämnd som tillsatts för kommunalval i landskapet 
(centralnämnd) och för vilken i tillämpliga delar gäller vad som i finländska vallagen 
bestäms om kommunal centralvalnämnd. Detta innebär att den kommunala 
centralnämnden fungerar som kommunal centralvalnämnd även vid de finländska 
valen, om inte annorlunda särskilt bestäms. 
 
Under år 2019 hålls såväl lagtings- och kommunalval som riksdagsval och 
Europaparlamentsval. 
 
I enlighet med 4 a § jämställdhetslagen (1986/609) ska kvinnor och män vara 
representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något 
annat. Detta gäller både ordinarie medlemmar och ersättare. 
Den kommunala centralnämndens mandatperiod varar till dess att ny nämnd är 
vald i enlighet med 7 § 1 mom landskapslag om lagtings- och kommunalval. 
Enligt den nya vallagen och relaterade lagändringar blir centralnämnden framöver 
att benämnas och formellt fungera såsom centralvalnämnd även i åländsk 
lagstiftning. 
 
Centralnämndens aktuella sammansättning är som följer: 
Ledamöter    Ersättare (ordningsföljd, ej personliga) 
Holm-Johansson Marine (ordf)  Karlsson Sigmar 
Wallin Karl-Johan (viceordf)   Berndtsson Birger 
Viktorsson Gerd   Andersson Fraenk 
Johansson Inger (vakant)   Erlandsson Brita 
Boman Tage    Isaksson Leif 
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Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige fem ledamöter, varav en 
ordförande och en viceordförande, och fem ersättare, i turordningsföljd att träda in, 
till kommunala centralnämnden, för åren 2019–2022. 
Beslut: 
Enligt förslag, med namn och sammansättning enligt bilaga. Skolning ska ordnas för 
ledamöterna. 
 

 
 

KF § 6/17.1.2019 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige fem ledamöter, varav en 
ordförande och en viceordförande, och fem ersättare, i turordningsföljd att träda in, 
till kommunala centralnämnden, för åren 2019–2022, enligt bilaga. Skolning ska 
ordnas för ledamöterna. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt förslag. 
--- 

KS § 7/ 11.1.2023 
 

 
I enlighet med 9 § Vallag (2019:45) för Åland skall fullmäktige i kommunen i januari 
under valåret tillsätta en kommunal centralvalnämnd bestående av en ordförande, 
en viceordförande och tre andra ledamöter. Fullmäktige utser samtidigt fem 
ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie 
ledamöterna. 
 

Funktion Efternamn Förnamn
Ordförande Holm-Johansson Marine
Viceordförande Wallin Karl-Johan
Medlem Viktorsson Gerd
Medlem Karlsson Sigmar
Medlem Sundberg Anette
Ersättare1 Erlandsson Brita
Ersättare2 Andersson Fraenk
Ersättare3 Rosenqvist Magnus
Ersättare4 Isaksson Leif
Ersättare5 Nordqvist Erja
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I enlighet med 13 § vallagen (FFS 714/1998)  landskapet Åland fungerar i varje 
kommun som kommunal centralvalnämnd vid riksdagsval, presidentval och 
Europaparlamentsval den nämnd som tillsatts för kommunalval i landskapet. På 
nämnden i fråga tillämpas i tillämpliga delar vad som i denna lag föreskrivs om den 
kommunala centralvalnämnden.  
 
I enlighet med 4 a § jämställdhetslagen (1986/609) ska kvinnor och män vara 
representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något 
annat. Detta gäller både ordinarie medlemmar och ersättare. 
 
Eftersom Centralvalnämnden ska fungera under alla val som hålls under perioden 
2023–2026 inklusive lagtings- och kommunalval behöver viss uppmärksamhet ägnas 
åt jävsbestämmelserna som skall tillämpas för nämnden vilket är de som stadgas i 
förvaltningslagen och som även tillämpas på andra nämnder och på 
kommunstyrelsen(tjänstemannajäv).  
 
På grund av när valen enligt ordinarie tidtabell skall förrättas kommer 2023 och 
2024 att vara mest arbetsdryga med två allmänna val under vartdera året.  

 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige fem ledamöter, varav en 
ordförande och en viceordförande, och fem ersättare i ordningsföljd 
till kommunala centralvalnämnden för perioden 2023 - 2026 

 
Centralvalnämnden tillsätts för alla allmänna som hålls under perioden 2023–2026 
enligt vad som stadgas i Vallag (2019:45) för Åland eller i Vallag (FFS 714/1998).  

 
  

Val När
Riksdagsval 2.4.2023
Kommunal-och lagtingsval 15.10.2023
Presidentval 28.1.2024
Europaparlamentsval 9.4.2024
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Beslut:  
Kommunstyrelsen beslöt att föreslå medlemmar och ersättare samt ordförande och 
viceordförande till Centralvalnämnden för perioden 2023 - 2026 
 

 
 
KF § 6/19.1.2023 

 
Beslut: 
Enligt förslag. 

  

Centralvalnämnden 2023-2026
Funktion Efternamn Förnamn
Ordförande Storfors Elisabeth
Viceordförande Brändström Margareta
Medlem Andersson Fraenk
Medlem Sundberg Anette
Medlem Wallin Karl-Johan
Ersättare1 Nordqvist Erja
Ersättare2 Lindström-Åberg Linda
Ersättare3 Rosenqvist Magnus
Ersättare4 Erlandsson Brita
Ersättare5 Isaksson Leif
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§ 7 VAL AV VALNÄMNDER OCH VALBESTYRELSE FÖR PERIODEN 2023 - 2026 

 
KS § 8/9.1.2019 

Med anledning av förestående lagtings- och kommunalval, riksdagsval samt 
Europaparlamentsval år 2019 ska kommunfullmäktige i enlighet med 6 § i LL om 
lagtings och kommunalval under valåret i god tid före valen tillsätta en valnämnd för 
varje röstningsområde bestående av fem ledamöter, av vilka en utses till 
ordförande och en till vice ordförande samt en valbestyrelse. 
 
Kommunfullmäktige utser även minst tre ersättare som uppställs i den ordning de 
avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna. 
 
För förhandsröstning som verkställs i anstalter och för hemmaröstning ska tillsättas 
en eller flera valbestyrelser, som består av ordförande, vice ordförande och en 
annan medlem samt ett nödvändigt antal ersättare, dock minst tre, med angivande 
av ordningsföljden för inkallande. 
 
Kommunfullmäktige beslöt (KF §§ 15-16/2018) att befria två ledamöter från en av 
valnämnderna utan att förrätta fyllnadsval för dessa, och i december 2018 har 
ordförande i Godby valnämnd, Ann-Louise Pellas, begärt befrielse från sitt uppdrag 
– som dock ändå upphör när nya nämnder väljs inför år 2019. 
 
Finströms kommun är enligt kommunfullmäktiges beslut (KF § 18/2018) indelat i två 
röstningsområden med angivna röstningsställen och plats för förtidsröstning enligt 
följande: 
 
001 Markusböle, inkl tidigare Tjudö och Emkarby, röstningsställe Breidablick 
002 Godby, inkl röstberättigade som inte antecknats vid någon fastighet, 
röstningsställe kommunbiblioteket vid Källbo skola.  
Gäller även som förtidsröstningsställe. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige fem ledamöter, av vilka en utses 
till ordförande och en till vice ordförande, och tre respektive fyra ersättare som 
uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna, till 
valnämnd för 001 Markusböle respektive 002 Godby, jämte valbestyrelse bestående 
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av ordförande, vice ordförande och en annan medlem samt tre ersättare för dessa, 
med angivande av ordningsföljden för inkallande, för de allmänna såväl statliga som 
lokala val som arrangeras under åren 2019–2022. 
Beslut: 
Enligt förslag, med namn och sammansättning enligt bilaga. Skolning ska ordnas för 
ledamöterna. 
 

 
 

 
 

 

001 MARKUSBÖLE 2019-2022
Funktion Efternamn Förnamn
Ordförande Sandell Bo-Erik
Viceordförande Jansson Kerstin
Medlem Karlsson Bo 
Medlem Söderlund Ingermo
Medlem Norrgård Johan
Ersättare1 Henriksson Jan-Erik
Ersättare2 Sarling Kerstin
Ersättare3 Karlsson Kaj
Ersättare4 Isaksson Stina
Ersättare5

002 GODBY 2019-2022
Funktion Efternamn Förnamn
Ordförande Danielsson Christina
Viceordförande Sjöberg Sven
Medlem Lindén Carl Lars
Medlem Karlsson Marianne
Medlem Lindblom Roland
Ersättare1 Boman Patricia
Ersättare2 Clemes Monica
Ersättare3 Sundberg Werner
Ersättare4
Ersättare5

Valbestyrelsen 2019-2022
Funktion Efternamn Förnamn
Ordförande Pettersson Christina
Viceordförande Grüssner Knut
Medlem Zetterman Styrbjörn
Ersättare1 Nordqvist Ann-Lis
Ersättare2 Erlandsson Jan-Erik
Ersättare3 Alm Anna
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KF § 7/17.1.2019 

 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige fem ledamöter, av vilka en utses 
till ordförande och en till vice ordförande, och tre respektive fyra ersättare som 
uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna, till 
valnämnd för 001 Markusböle respektive 002 Godby, jämte valbestyrelse bestående 
av ordförande, vice ordförande och en annan medlem samt tre ersättare för dessa, 
med angivande av ordningsföljden för inkallande, för de allmänna såväl statliga som 
lokala val som arrangeras under åren 2019–2022.  
 
Förslag, med namn och sammansättning, enligt bilaga. Skolning ska ordnas för 
ledamöterna. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt förslag. 

 
KS § 8/ 11.1.2023 

I enlighet med 10 § Vallagen (ÅFS 2019:45) för Landskapet Åland ska 
kommunstyrelsen i god tid före ett val tillsätta en valnämnd för varje 
röstningsområde och en valbestyrelse för inrättningar där förtidsröstning ska 
ordnas. Om kommunen inte är indelad i röstningsområden behöver ingen valnämnd 
tillsättas, den kommunala centralvalnämnden fungerar i så fall även som valnämnd. 
Vid behov kan flera valbestyrelser tillsättas. 

En valnämnd består av en ordförande, en vice ordförande och tre andra ledamöter. 
Kommunstyrelsen utser också minst tre ersättare som uppställs i den ordning de 
avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna. 
 
Finströms kommun är enligt kommunfullmäktiges beslut (KF § 18/2018) indelat i två 
röstningsområden 001 Markusböle och 002 Godby. 

En valbestyrelse består av en ordförande, en vice ordförande och en annan 
ledamot. Kommunstyrelsen utser också minst tre ersättare som uppställs i den 
ordning de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna. 

Valnämnden respektive valbestyrelsen är beslutsför då tre ledamöter är 
närvarande. 
 
I enlighet med 4 a § jämställdhetslagen (1986/609) ska kvinnor och män vara 
representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något 
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annat. Detta gäller både ordinarie medlemmar och ersättare. 
 
Enligt 15 § Vallagen tillämpas inte förvaltningslagens jävsbestämmelser på 
valnämnder, valbestyrelser och valförrättare, dock så att den som är kandidat i 
lagtings- eller kommunalvalet får inte vara medlem eller ersättare i en valnämnd 
eller valbestyrelse och inte heller vara valförrättare. En kandidats make eller maka, 
barn, syskon eller föräldrar får inte vara medlem eller ersättare i en valbestyrelse 
eller vara valförrättare. Med make eller maka avses äkta makar, personer som lever 
under äktenskapsliknande förhållanden och personer som lever i registrerat 
partnerskap.  
 
På grund av när valen enligt ordinarie tidtabell skall förrättas kommer 2023 och 
2024 att vara mest arbetsdryga med två allmänna val under vartdera året.  

 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige fem ledamöter, av vilka en utses 
till ordförande och en till vice ordförande, och minst tre ersättare enligt 
ordningsföljd till valnämnd för röstningsområde 001 Markusböle respektive 
röstningsområde 002 Godby. 
 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige en valbestyrelse bestående 
av ordförande, vice ordförande och en annan medlem samt tre ersättare enligt 
ordningsföljd.  
 
Valnämnderna och valbestyrelsen tillsätts för alla allmänna som hålls under 
perioden 2023–2026 enligt vad som stadgas i Vallag (2019:45) för Åland eller i 
Vallag (FFS 714/1998).  

 

Beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige  
valnämnder för röstningsområdena 001 Markusböle respektive röstningsområde 
002 Godby samt valbestyrelse för perioden 2023-2026 
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001 MARKUSBÖLE 2023-2026
Funktion Efternamn Förnamn Kommentar
Ordförande Sandell Bo-Erik
Viceordförande Jansson Kerstin
Medlem Eklund Åke
Medlem Söderlund Ingermo
Medlem Norrgård Johan
Ersättare1 Henriksson Jan-Erik
Ersättare2 Lignell Maj-Gun
Ersättare3 Isaksson Stina
Ersättare4 Nyqvist-Källroos Anette
Ersättare5

002 GODBY 2023-2026
Funktion Efternamn Förnamn Kommentar
Ordförande Sjöberg Sven
Viceordförande Nordberg Roger
Medlem Lehtinen Susanne
Medlem Karlsson Marianne
Medlem
Ersättare1 Boman Patricia
Ersättare2 Clemes Monica
Ersättare3 Sundberg Werner
Ersättare4 Carlsson Gun
Ersättare5

Valbestyrelsen 2023-2026
Funktion Efternamn Förnamn
Ordförande Pettersson Christina
Viceordförande Grüssner Knut
Medlem Schönberg Cathrin
Ersättare1 Nordqvist Ann-Lis
Ersättare2 Erlandsson Jan-Erik
Ersättare3 Alm Anna
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KF § 7/ 19.1.2023 
 

Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt att utse valnämnder och valbestyrelse enligt följande: 
 

 
 

 
 

 
  

001 MARKUSBÖLE 2023-2026
Funktion Efternamn Förnamn
Ordförande Sandell Bo-Erik
Viceordförande Jansson Kerstin
Medlem Eklund Åke
Medlem Söderlund Ingermo
Medlem Norrgård Johan
Ersättare1 Henriksson Jan-Erik
Ersättare2 Johansson Kjell
Ersättare3 Isaksson Stina
Ersättare4 Nyqvist-Källroos Anette
Ersättare5

002 GODBY 2023-2026
Funktion Efternamn Förnamn
Ordförande Sjöberg Sven
Viceordförande Danielsson Christina
Medlem Nordberg Roger
Medlem Lehtinen Susanne
Medlem Clemes Monica
Ersättare1 Karlsson Marianne
Ersättare2 Boman Patricia
Ersättare3 Sundberg Werner
Ersättare4 Carlson Gun
Ersättare5

Valbestyrelsen 2023-2026
Funktion Efternamn Förnamn
Ordförande Pettersson Christina
Viceordförande Grüssner Knut
Medlem Schönberg Cathrin
Ersättare1 Nordqvist Ann-Lis
Ersättare2 Erlandsson Jan-Erik
Ersättare3 Alm Anna
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§ 8 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

KF § 8/ 19.1.2023 
Beslut: 
Lagenlig besvärsanvisning meddelas och sammanträdet förklaras avslutat 19:17 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
 

FRÅGESTUND  
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BESVÄRSANVISNING 
 

Över beslut som endast rör beredning eller verkställighet får besvär inte anföras. På dessa grunder får besvär i 
detta protokoll inte anföras beträffande paragrafer: 2,3,5,8 

KOMMUNALBESVÄR 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 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: 1,4,6,7 
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslut. 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 för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då 
beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den -. 

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 besvärsskriften ska uppges 

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslut 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den 
som författat besvärsskriften 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 justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 § i lagen om 
domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260 
euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning samt då besvär 
återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet. 


