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FINSTRÖMS KOMMUN 

 
 

PROTOKOLL   

  Sammanträdesdatum Nr  

 KOMMUNSTYRELSEN 1.9.2010 13/10 

Sammanträdestid 1.9.2010 kl. 17.00 
 

 Kommungården, sammanträdesrummet 
Beslutande  

x Höglund, Roger, ordförande 
x Lycke, Per, viceordf § 255 - 
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- Danielsson, Roland 
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FINSTRÖMS KOMMUN 

 
 
 

PROTOKOLL        

  Utfärdat den 26.8.2010 Nr  

 KOMMUNSTYRELSEN  13/10 

Sammanträdestid Onsdag 1.9.2010 kl. 17.00 

Sammanträdesplats Kommungården, sammanträdesrummet 
 
248 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
249 § Protokolljusterare  
250 § Föredragningslistan 
251 § Delgivning 
252 § Protokoll från nämnder 
253 § Kiosken på Mattssons parkeringsplats  
254 § Industritomt – Optinova och Norra Ålands Industrihus 
255 § Behov av familjearbetare  
256 § Godkännande av barnskyddsplan i Finströms kommun  
257 § Budgetuppföljning – Socialförvaltningen  
258 § Utlåtande över förslag till Socialvårdsplan 2011-2015 
259 § Anhållan om tilläggsanställning – lärare 
260 § Gemensam byggnads- och miljöinspektion 
261 § Kommuningenjör 
262 § Ålands miljöservice k.f., grundavtal 
263 § Budgetuppföljning 
264 § Vägnamn 
265 § Utlåtande över ansökan om jordförvärv 
266 § Utlåtande över ansökan om jordförvärv 
267 § Besvärsanvisning  
268 § Nästa sammanträde  
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 248 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt be-
slutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 249 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Regina Lindblom och Charlotta Haupt 
till att justera dagens protokoll. 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 250 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan utan tillägg.  

 

DELGIVNING 

Kst § 251 
Delgivning av följande handlingar: 

 Polisdelegationen vid Ålands polismyndighet, protokoll 
4/2010, 18.6.2010. 

 Kommunalförbundet Ålands miljöservice, halvårsupp-
följning av budget, 12.8.2010 

 LR, beslut om godkännande av Kvalitetsrekommenda-
tion tjänster för äldre, 6.8.2010 

Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER 

Kst § 252 
Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (5/10) 
Byggnadsnämnden (4/10) 5/10, 6/10 
Skolnämnden (6/10) 7/10 
Lantbruksnämnden (1/10) 
Socialnämnden (5/10) 6/10 
Tekniska nämnden (5/10) 
Räddningsområde Ålands landskommuner (3/10) 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 12/10 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

KIOSKEN PÅ MATTSSONS PARKERINGSPLATS 

Kst § 212/7.6.2010  
Med hänvisning till ärendet gällande kommunens fastigheter 
har byggnadskontoret kommit till att det är möjligt att flytta på 
kiosken på Mattssons parkeringsplats. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att kiosken bjuds ut 
till försäljning. Vidare föreslår kommunstyrelsen att köparen står 
för kostnaden för att flytta byggnaden. Efter flytten bör tekniska 
nämnden ombesörja asfaltering av gårdsplan där byggnaden 
stått.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------------  

Kfm § 42/17.6.2010 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att kiosken på Matt-
sons parkeringsplats bjuds ut till försäljning. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
-----------  

Kst § 238/23.6.2010 
Förslag: 
Kommunstyrelsen fastställer ett utgångspris och övriga villkor 
för försäljning av kiosken samt ger tekniska nämnden i uppdrag 
att genomföra försäljningen.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen fastställde utgångspriset till 10.000€ och de-
legerade försäljningen åt kommundirektören. 
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----------------  
Kst § 253 

Kiosken utannonserades i juli och inga anbud lämnades in inom 
utsatt tid. Intressenter påpekade osäkerhetsfaktorer gällande 
flyttning av byggnaden.    
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att bjuda ut kiosken på nytt utan ut-
gångspris men med rätt att godta eller förkasta inkomna anbud. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

INDUSTRITOMT – OPTINOVA OCH NORRA ÅLANDS INDUSTRIHUS 

Kst § 210/7.6.2010 
Kommunen har två olika arrendeavtal på den 2.31ha stora fas-
tigheten Svedjelund 60-408-6-122 i industriområdet. Avtalen är: 

 Optinova, 5 880 m2  och utgår 30.9.2010 

 Norra Ålands Industrihus 10 000 m2  och utgår 8.11.2022  
 

Diskussioner har förts mellan arrendetagarna och kommunen 
om antingen ett fortsatt arrende eller försäljning av tomten där 
Optinova skulle överta hela arrendet eller ägarskapet. I och 
med undertecknande av nytt avtal utgår de befintliga arrende-
avtalen.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar markfrågan, prisbilden för arrende 
och försäljning samt besluter om vidare åtgärder.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet.  
----------------------  

Kst § 254 
Konstateras att arrendeavtalet med Optinova omfattande 5 880 
m2 industrimark går ut 30.9.2010.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga det befintliga arrendeav-
talet med Optinova. Förutsättningarna för en eventuell försälj-
ning av tomten utreds vidare.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.  
 

BEHOV AV FAMILJEARBETARE 

SocN § 147/28.6.2010 
I barnskyddslagen 2 § framkommer att barnskyddet skall stöda 
föräldrarna, vårdnadshavarna och andra personer som svarar 
för barnets vård och fostran, vid fostran av och omsorg om bar-
net genom att ordna nödvändiga tjänster och stödåtgärder. 
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Sunds kommun har tagit initiativ till att anställa en gemensam 
familjearbetare för de norråländska kommunerna. En familjear-
betares uppgift är att hjälpa dysfunktionella barnfamiljer och 
ungdomar genom att på ett praktiskt sätt påvisa andra möjlighe-
ter i att förhålla sig till hemmets och barnens skötsel, till husreg-
ler, till det dagliga livet. Familjearbete är en öppenvårdsåtgärd 
som kan förhindra omhändertagande av barn med placering 
utom hemmet. I Finström har barnskyddsanmälningarnas antal 
ökat under de två senaste åren från 20 till 28, antalet barn med 
stödåtgärder har ökat från 31 till 34 under samma tid.  
 
I den allmänna debatt som förts, i och med att den nya barn-
skyddslagen kom, har tydligt framkommit att det behövs mer 
personella resurser för att fullt ut kunna förverkliga den nya lag-
stiftningens målsättning. 
 
Idag bedöms behovet i Finström av familjearbete vara 30 – 
40 % av en heltidstjänst. Enligt den kostnadskalkyl som Sunds 
kommun tagit fram är den totala kostnaden 28 536,33 euro. 
40 % innebär c. 11.500,00 euro.  
 
Vilket framkommer av protokollet från den 11.5.2010 bör social-
nämnderna ta ställning till behovet av familjearbete samt ge för-
slag på huvudmannaskap. Tanken är att en kommun är huvud-
man för familjearbetaren och att kommunerna garanteras den 
% av arbetstiden som man avtalat om. Diskussionerna med 
grannkommunerna fortsätter i augusti. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden anser att behovet av familjearbete är nödvän-
digt. 40 % av heltidsarbete är rimligt med tanke på ökningen av 
barnskyddsärenden i kommunen. Budgetmässigt ryms familje-
arbetet inte inom ramen. Socialnämnden är positiv till, om det 
bästa är, att huvudmannaskapet blir i Finström. Ärendet över-
förs till kommunstyrelsen. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget, men tar inte ställning till 
huvudmannaskapet i det här skedet. Ärendet delges nu kom-
munstyrelsen och tas åter upp i det sedvanliga budgetarbetet 
inför år 2011.   
-------------------------  
 

Kst § 255 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig ärendet till kännedom, bilaga A 
§ 255/10 kst. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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GODKÄNNANDE AV BARNSKYDDSPLAN FÖR FINSTRÖMS KOMMUN 

SocN § 148/28.6.2010 
 

Enligt barnskyddslagen är varje kommun skyldig att ha en plan 
för utvecklandet och ordnandet av barnskyddet. Planen skall 
godkännas av fullmäktige och ses över minst vart fjärde år. Pla-
nen skall beaktas vid uppgörandet av en budget och ekonomi-
plan enligt 65 § kommunallagen(365/1995). 
 
Planen skall innehålla följande uppgifter: 
1. Barns och unga personers uppväxtförhållanden och väl-
färdstillstånd 
2. Åtgärder och tjänster som främjar barns och unga personers 
välfärd och förebygger problem 
3. Behovet av barnskydd i kommunen 
4. Resurser som skall reserveras för barnskyddet 
5. Tillgängligt servicesystem inom barnskyddet för skötseln av 
uppgifter enligt barnskyddslagen 
6. Ordnande av samarbete mellan olika myndigheter samt 
mellan sammanslutningar och anstalter som producerar tjänster 
för barn och unga 
7. Genomförande och uppföljning av planen 
 
En enhetlig plan togs fram genom kommunalt samarbete under 
ledning av Ålands Kommunförbund. Stora delar av detta mate-
rial har använts och kompletterats med fakta om förhållandena i 
Finströms kommun. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden godkänner barnskyddsplanen för Finströms 
kommun och överför ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden godkänner barnskyddsplanen och överför 
ärendet till kommunstyrelsen. 
------------------  
 

Kst § 256 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
barnskyddsplanen för Finströms kommun, bilaga B § 256/10 
kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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BUDGETUPPFÖLJNING - SOCIALFÖRVALTNINGEN 

SocN § 149/28.6.2010 
 

Efter fem månader har 46,97 %, d.v.s. 1.427.008,80 euro av 
budgeten på 3.038.305,00 euro förverkats. Procenttalet borde 
vara 41,7 %. Kvar av budgeten finns 1.611.302,20 euro.  
Några nämnvärda förändringar kan ännu inte skönjas.  
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden antecknar sig rapporten till kännedom och be-
slutar att man efter årets sex månader noggrant analyserar be-
hovet av en tilläggsbudget. Rapporten ges till kommunstyrelsen. 
 
Socialnämndens beslut: 
Förslaget godkänns, men socialnämnden betonar vikten av att 
se över möjligheter till omprioriteringar. 
--------------------  

Kst § 257 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig budgetuppföljningen till känne-
dom, bilaga C § 257/10 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

UTLÅTANDE ÖVER SOCIALVÅRDSPLAN 2011 – 2015 

Kst § 258 
Landskapsregeringen önskar kommentarer och synpunkter på 
förslaget till Socialvårdsplan 2011 – 2015, bilaga D § 258/10 
kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppgift att ge utlåtande 
över planen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

ANHÅLLAN OM TILLÄGGSANSTÄLLNING – LÄRARE 

Kst § 112/31.3.2010 
Skolnämnden konstaterar ett behov av anställning av en lärare 
för en enskild elev för tiden 1.3. – 15.6.2010, med möjlig för-
längning. Kostnaden beräknas uppgå till 10 000€ för perioden 
och medel finns inte upptaget i budgeten för 2010. 
Förslag: 



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 1 september 2010 Niklas Oriander 

     

 - 9 - 

Kommunstyrelsen godkänner anställningen och föreslår att 
skolnämnden i detta skede omdisponerar budgetmedel för att 
täcka kostnaden. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------------------  

Skn § 75/14.06.2010 
 Bilaga 7 Utlåtande - konfidentiellt 

 
För tiden mars -15 juni 2010 har kommunstyrelsen godkänt en 
utökning av personalen med en lärare för enskild elev. Eleven 
har under vårterminen utretts ytterligare och från Ekåsens sjuk-
hus rekommenderas att skolgången ordnas på samma sätt från 
höstterminen 2010. 
 
Sd:s Förslag: 
Skolnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om att få anställa 
en lärare för en enskild elev för i tiden 01.08-31.12.2010 med 
fortsättning under vårterminen 2011 om undervisnings-
arrangemanget bedöms som fungerande efter utvärdering. 
Kostnaden för vårterminen 2010 uppgick till ca10 000 €, upp-
skattningsvis kostar höstterminen ca 17 000 €. Anslag finns inte 
upptaget i budgeten. Nämnden ber om att få återkomma under 
hösten med anhållan om tilläggsanslag då verksamhetens lö-
nekostnader kan beräknas för hela höstterminen. 
 
Beslut: 
Skolnämnden bordlade ärendet. 
_ _ _ _ _ _ _ 
 

Skn § 89/28.6.2010 
Beslut: 
Skolnämnden godkände skoldirektörens förslag från den 14 juni 
2010. 
-------------------  

Kst § 259 
Skolnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om fortsatt an-
ställning av en lärare för en enskild elev för tiden 01.08-
31.12.2010 med fortsättning under vårterminen 2011 om un-
dervisningsarrangemanget bedöms som fungerande efter ut-
värdering. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner den fortsatta anställningen av lä-
rare för enskild elev och antecknar sig i övrigt ärendet till kän-
nedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att godkänna den fortsatta läraran-
ställningen för enskild elev t.o.m. 31.12.2010 och att uppmana 
skolnämnden att omdisponera budgetmedel för ändamålet. Vi-
dare bör eventuell fortsatt anställning efter ovannämnda datum 
beaktas i 2011 års budget.  
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GEMENSAM BYGGNADS- OCH MILJÖINSPEKTION 

Kst § 449/19.11.2008 
 

Arbetsgruppen för gemensam byggnadsinspektion anhåller om 
ett befullmäktigande att få lämna in en ansökan till landskaps-
regeringen om landskapsmedel för projektet.  Bilaga D kst § 
447/08. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen befullmäktigar arbetsgruppen för gemensam 
byggnadsinspektion att lämna in en ansökan till landskapsre-
geringen om landskapsmedel för projektet.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslöt godkänna förslaget.  
----------------- 

 
Kst § 17/20.1.2010  

Landskapsregeringen har behandlat ansökan om understöd för 
projektet och gör bedömningen att det finns förutsättningar för 
att bevilja ett samarbetsunderstöd. För att förenkla administra-
tionen kring understödet och genomförandet av projektet öns-
kar landskapet att någon av kommunerna åtar sig huvudman-
skapet.  
Förslag: 
Finströms kommun ställer sig positiv till att åta sig huvudman-
naskapet.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------- 

Kst § 76/3.3.2010  
Beslutsorganen i de övriga samarbetskommunerna har ställt sig 
positiva till att Finströms kommun åtar sig huvudmanskapet för 
projektet gällande en gemensam byggnads- och miljöinspek-
tion. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen meddelar landskapsregeringen att Finströms 
kommun fungerar som huvudman för projektet.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
--------------------  

Kst § 126/31.3.2010 
Landskapsregeringen har beslutat att bevilja understöd om to-
talt 68 660€ för skapande av en gemensam byggnads- och mil-
jöinspektion. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig ärendet för kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------------------  

Kst § 260 
Arbetsgruppen för gemensam byggnadsinspektion fastställde 
på sitt möte den 14.4.2010 den projektplan för gemensam 
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byggnads- och miljöinspektion och beslöt att föra den vidare till 
respektive samarbetskommun för godkännande, bilaga E § 
260/10 kst.  
 
I planen anges Godby som placeringsort för den gemensamma 
verksamheten. Projektet kommer att genomföras i tre steg: 
1. Avtal om samarbete, 2. Gemensam nämnd och 
3. Gemensamma taxor och bestämmelser. Som tidsplan anger 
arbetsgruppen att sju månader efter att samarbetsavtal god-
känts och undertecknats, kan den gemensamma verksamheten 
påbörjas. Kostnaderna för projektet måste redovisas till land-
skapsregeringen före den 31.12.2011. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
projektplanen för en gemensam byggnads- och miljöinspektion 
för kommunerna Sund, Saltvik, Geta och Finström, enligt det 
förslag som lagts fram av arbetsgruppen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.  
 
 

KOMMUNINGENJÖR 

Kst § 261 
Kommuningenjör Thomas Idman inkom den 18 augusti 2010 
med en uppsägning av sitt tjänsteförhållande med sista arbets-
dag den 19 september 2010. 
Tjänsten är utannonserad och sista ansökningsdag är den 6 
september 2010 kl. 15.00. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar meddela kommunfullmäktige om att 
kommuningenjör Thomas Idman sagt upp sitt tjänsteförhållande 
den 18 augusti 2010. 
Kommunstyrelsen utser personer för anställningsintervjuer. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att tillfråga och utse Jana Ekebom och 
Sven Löfman samt utsåg Per Lycke och Niklas Oriander. 
 
 

ÅLANDS MILJÖSERVICE K.F., GRUNDAVTAL 

Kst § 262 
Kommunalförbundet Ålands miljöservice styrelse har tagit fram 
ett förslag till nytt grundavtal, bilaga F § 262/10 kst. 
 
Medlemskommunernas utlåtande över förslaget till nytt grund-
avtal skall vara kommunalförbundet tillhanda senast den 15 
september 2010. 
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Förslag: 
Kommunstyrelsen i Finström beslutar ge följande utlåtande gäl-
lande förslaget till grundavtal: 
 

 Det förslagna tillägget till den första meningen av 3 § 
stryks och ersätts med meningen ”Alla uppgifter som an-
kommer renhållningsmyndigheten enligt LL om renhållning 

skall ankomma Ålands Miljöservice” 
 

 16 § omformuleras till; ”Kommunalförbundet täcker sina 

kostnader med intäkterna. Vid behov av kapitaltillskott från 

medlemmarna fördelas detta enlig rösträtt.” Den övriga tex-
ten stryks.  

Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

BUDGETUPPFÖLJNING 

Kst § 263 
Budgetuppföljningen t.o.m. juni 2010 presenteras, bilaga G § 
263/10 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom 
och överför den som ett informationsärende till kommunfullmäk-
tige.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

VÄGNAMN 

Kst § 264 
Roger och Veronica Höglund anhåller om att vägen till deras 
tomt i norra Godby enligt bifogad karta får namnet Penny Lane, 
bilaga H § 264 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen ber tekniska nämnden, kultur- och fritids-
nämnden samt byggnadsnämnden om ett utlåtande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
Jäv: 
Styrelseordförande anmälde jäv. Styrelsen beslöt att jävsgrund 
förelåg och ordförande avlägsnade sig under ärendebehand-
lingen. 
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UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 

Kst § 265 
Landskapsregeringen begär kommunens utlåtande över Jo-
hanssons Vinkelboda Ab:s ansökan om rätt att förvärva och be-
sitta fast egendom (K12/10/5/336). 
 
Enligt förvaltningsstadgans 48 § så är det kommunstyrelsen 
som avger utlåtande över ansökningar om rätt att förvärva och 
besitta fast egendom i landskapet Åland. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen har inget att anföra i ärendet. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  

 

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 

Kst § 266 
Landskapsregeringen begär kommunens utlåtande över Leonid 
Kuznetsovs ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egen-
dom (K12/10/5/347). 
 
Enligt förvaltningsstadgans 48 § så är det kommunstyrelsen 
som avger utlåtande över ansökningar om rätt att förvärva och 
besitta fast egendom i landskapet Åland. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen har inget att anföra i ärendet. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet.  
 
 

BESVÄRSANVISNING 

Kst § 267 
Sammanträdet förklarades avslutat kl. 19:45 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
 
 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 268 
Förslag:  
Nästa sammanträde äger rum 15.9.2010 kl. 17.00.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 1 september 2010 Niklas Oriander 

     

 - 14 - 

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 

OCH BESVÄRSANVISNING 
 
Kommunens myndighet   Datum för sammanträdet   Paragraf 

Kommunstyrelsen i Finström  1 september 2010   §§ 248-268  

 
 

 

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 

 

Vad förbudet grundar sig på 

 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunalla-

gen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 

Paragrafer i protokollet: 

253-258, 260, 262-264, 266.  

 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 

kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragrafer i protokollet: 

248-250 

 

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragra-

fer 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 
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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 kommunalbe-

svär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbe-

vär 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 be-

slutet 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 
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- 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 en-

dast 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. Besvärshandling-

arna 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. 

 

 

 

 

 

 


