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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 
 

PROTOKOLL                    

  Utfärdat den 24.2.2011 Nr  
 KOMMUNSTYRELSEN  3/11 
Sammanträdestid Onsdag 2.3..2011 kl. 17.00 

Sammanträdesplats Kommunkansliet, sammanträdesrummet 
 
39 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
40 § Protokolljusterare  
41 § Föredragningslistan 
42 § Delgivning 
43 § Protokoll från nämnder 
44 § Arvodesstadga för år 2011  
45 § Detaljplaneändring – Norrö  
46 § Detaljplaneändring – Stålsby  
47 § Finström - Vision 2030  
48 § Kommunfullmäktiges sammanträde 
49 § Utlåtande över ansökan om jordförvärv 
50 § Utlåtande över ansökan om jordförvärv 
51 § Kostnadsfördelning 2010 – byggnadsinspektionen  
52 § Anhållan om att hyra köket i Gamla dagiset  
53 § Gemensam byggnads- och miljöinspektion  
54 § Området bakom brandstationen  
55 § Utvärdering av sociala sektorn  
56 § Iordningställande av markområde – Påsa  
57 § Skrivelse angående gångtrafik till Godby daghem  
58 § Tillsättande av befattning – kock  
59 § Utbyggnad av Emkarby daghem  
60 § Riktlinjer för uthyrning av kommunens lägenheter  
61 § Kommunens försäkringar  
62 § Personalförmåner 2011 
63 § Verksamhetsplan för företagshälsovården 
64 § Referensgrupp för fältarna 
65 § Valnämndernas och valbestyrelsen arvoden  
66 § Besvärsanvisning  
67 § Nästa sammanträde  
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 39 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 40 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Rolf Karlsson och Maj-Gun Lignell till 
att justera dagens protokoll. 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 41 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan med följande 
tillägg: 

• Referensgrupp för fältarna 
• Valnämndernas och valbestyrelsen arvoden 

DELGIVNING 

Kst § 42 
Delgivning av följande handlingar: 

• Skrivelse angående landskapets ägande i Godby 
Center, 8.2.2011 

• Ålands kommunförbund, förbundsstyrelsens protokoll 
2/2011, 8.2.2011.  

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

 
Kst § 43 

Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (1/11) 2/11 
Byggnadsnämnden (1/11) 
Skolnämnden (10/10) 1/11 
Lantbruksnämnden (1/11) 
Socialnämnden (1/11) 2/11 
Tekniska nämnden (8/10) 1/11 
Räddningsområde Ålands landskommuner (4/10) 1/11 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2/11 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 
 

ARVODESSTADGA FÖR ÅR 2011 

 
Kst § 361/10.11.2010  

 
Förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att arvodesstadgan  
bibehålls oförändrad år 2011, bilaga E § 361/10 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
---------------- 

Kfm § 68/9.12.2011 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 
arvodesstadgan för år 2011 fastställs enligt bilaga C § 68/10 
Kfm.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt att återremittera ärendet.  
---------------  

Kst § 21/2.2.2011 
Förslag: 
Kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp med uppgift att utreda 
ett möjligt behov att revidera arvodesstadgan. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att utse ekonomichefen och 
kommundirektören för att utreda ärendet samt att 
valnämndernas och valbestyrelsens arvoden bör ingå i 
arvodesstadgan.  
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----------------- 
Kst § 44 

Förslag till ny arvodesstadga 2011, bilaga A § 44/11 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
arvodesstadgan 2011.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
Avvikande åsikt: 
Kommunstyrelsens ordförande framställde motförslaget att den 
nya arvodesstadgan skulle träda ikraft först 1.1.2012 men vann 
inget understöd. Ordförande anmälde därmed bilagd avvikande 
åsikt, bilaga K § 44/11 kst.  
 
 
 

DETALJPLANEÄNDRING – NORRÖ 

Bn § 155/16.11.2010 
Uppta till behandling ändring av detaljplan för Norrö 3:42 i 
Bamböle, Finström. 
 
Förslag till beslut: Byggnadsnämnden föreslår inför Finströms 
kommunstyrelse att nya detaljplanen fastställs enligt bilaga. 
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 
-----------------  

Kst § 385/2.12.2010 
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att ställa ut detaljplanen till allmänt 
påseende i 14 dagar samt ger områdesarkitekten i uppdrag att 
under utställningstiden höra berörda tomtgrannar, bilaga F § 
385/10 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------------  

Kst § 26/2.2.2011 
Planen var utställd till allmänt påseende 9-23.12.2010. Under 
tiden inkom en anmärkning som planläggaren har bemött, 
bilaga C § 26/11 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar planläggarens bemötande och 
föreslår att kommunfullmäktige fastställer detaljplanen.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
------------------  

Kfm § 8/10.2.2011 
Förslag: 
Kommunfullmäktige fastställer detaljplanen, bilaga A § 8/11 
Kfm. 
Beslut: 
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Kommunfullmäktige beslöt att återremittera ärendet.  
--------------  

Kst § 45 
En skrivelse från Henry och Ulla Lundberg daterad 16.2.2011 
har riktats till kommunstyrelsen, bilaga B1 § 45/11 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig skrivelsen till kännedom och  
föreslår att byggnadsnämnden återupptar till behandling 
Lundbergs yrkan av den 29.7.2010, bilaga B 
2 § 45/11 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

DETALJPLANEÄNDRING – STÅLSBY 

Kst § 34/2.2.2011 
Rune Fellman anhåller om detaljplaneändring för en del av 
Östergård i Stålsby, bilaga E § 34/11 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att ställa ut planen till allmänt 
påseende i 14 dagar.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
----------------  

Kst § 46 
Detaljplanen har varit utställd under perioden 7.2.2011-
21.2.2011. Inga anmärkningar har inkommit. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer detaljplanen 
för en del av Östergård i Stålsby.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 
 

FINSTRÖM -  VISION 2030 

Kst § 41/10.2.2010 
Förslag: 
Kommunstyrelsen tillfrågar och utser en arbetsgrupp men 
uppgift att utarbeta tänkbara framtidsscenarion i kommunen 
beträffande befolkning, åldersstruktur, planerade 
bostadsområden, skatteunderlag och vilka behov av 
samhällelig service så som äldrevård, skola, daghem det 
kommer att förutsätta på 5, 10, 15 och 20 års sikt. 
Arbetsgruppen har rätt att kalla sakkunniga till sammanträden 
och arbetet bör vara färdigställt före utgången av april 2010.  
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Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet. 
------------------- 

Kst § 79/4.3.2011  
Förslag: 
Kommunstyrelsen tillfrågar och utser arbetsgruppen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt tillfråga och utse följande personer till 
arbetsgruppen: 
Regina Lindblom – ordförande  
Inger Rosenberg-Mattsson – sekreterare/sammankallare 
Boel Josefsson 
Thomas Mattsson  
samt beviljade närvaro- och samt åt Roger Höglund och Niklas 
Oriander. Vidare beslöt kommunstyrelsen att arbetsgruppen har 
rätt att kalla sakkunniga till sammanträden och att tidsgränsen 
för arbetet är 31.5.2010.  
-------------------  

Kst § 25/2.2.2011 
Arbetsgruppen presenterar dokumentet ”Vision 2030”, bilaga B 
§ 25/11 kst. Dokumentet bör ses som en utgångspunkt för 
vidare arbete och är ett ”levande dokument” som kontinuerligt 
uppdateras. Vidare är syftet med dokumentet att användas vid 
budgetering, uppgörande av ekonomiplaner samt att även i 
övrigt fungera som stöd för beslutsfattning i kommunen.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen konstaterar att arbetsgruppen har slutfört sitt 
arbete enligt uppdrag.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
------------------  

Kst § 47 
 
Förslag: 
Kommunstyrelsen begär utlåtanden från nämnderna angående 
dokumentet som helhet och över de respektive 
förvaltningsområden som behandlas i dokumentet. Vidare 
besluter kommunstyrelsen att ett allmänt informationstillfälle, 
där arbetsgruppen presenterar dokumentet för 
kommuninvånare och övriga intresserade, anordnas under 
våren 2011. Vidare tillfrågar och utser kommunstyrelsen en 
arbetsgrupp med uppgift att i samråd med fastighetsägare, 
affärsmän och planläggare vidareutveckla planerna för Godby 
centrum. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget och beslöt att tillfråga 
och utse följande personer till arbetsgrupp för vidareutveckling 
av planer för Godby centrum: Dick Lindström, Regina Lindblom 
(ordförande och sammankallare), Inger Rosenberg-Mattsson 
och Niklas Oriander samt beviljade närvaro- och yttranderätt åt 
Roger Höglund. Arbetsgruppen har rätt att kalla sakkunniga till 
sammanträden.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 

Kst § 48 
Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Ålands skall 
kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattas 
av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige höll sammanträden 
10.2.2011.   
Förslag:  
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkommit i laga 
ordning och antecknar i övrigt protokollen till kännedom.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 

Kst § 49 
Landskapsregeringen begär kommunens utlåtande över Naely 
Miyandoab Arzoo ansökan om rätt att förvärva och besitta fast 
egendom (ÅLR 2011/964). 
 
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 § 50 
Landskapsregeringen begär kommunens utlåtande över Trygve 
Niemis ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom 
(ÅLR 2011/967). 
 
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. 
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KOSTNADSFÖRDELNING 2010 –BYGGNADSINSPEKTIONEN 

Bn § 9/31.1.2011 
Finström och Geta har gemensam byggnadsinspektion var 
Finström är huvudman. Enligt samarbetsavtalet kan 
kostnadsfördelningen justeras efter budgetårets gång om 
endera parten särskilt har gynnats av den överenskomna 
kostnadsfördelningen.  
 
År 2010 har det beviljats 52 bygglov i Finström och 64 bygglov i 
Geta. Därmed är fördelningen Geta kommun 55 % och 
Finström 45 %. Antalen beviljade enskilda avlopp 2010 i 
Finström är 10 samt Geta 4. 
 
Förslag till beslut: Byggnadsnämnden informerar Finströms 
kommunstyrelse att det finns möjlighet att justera 
kostnadsfördelningen. 
Beslut: Byggnadsinspektören har utöver sin 100 % tjänst skött 
kommuningenjörstjänster de tre sista månaderna av 2010 som 
har ersatts av Finströms kommun. Byggnadsnämnden föreslår 
inför kommunstyrelsen i Geta samt Finström en 
kostnadsfördelning om 50 % för vardera kommunen. 
--------------  

Kst § 51 
Konstateras att tidigare års kostnadsfördelning har varit 30 % 
Geta och 70 % Finström. Med beaktande av fördelningen av 
antalet beviljade bygglov år 2010 och därmed förrättade syner 
samt övrig tillhörande arbetsinsats är en justering av 
kostnadsandelarna befogad.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar byggnadsnämndens förslag om ett 
vardera kommun står för 50 % av kostnaderna för 
byggnadsinspektionen för år 2010.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

ANHÅLLAN OM ATT HYRA KÖKET I GAMLA DAGISET 

Kst § 52 
Sushibussen på Åland söker verksamhetsutrymmen och 
anhåller hos kommunstyrelsen om att få hyra köket och ett rum 
mittemot köket i gamla dagiset, bilaga C § 52/11 kst. De önskar 
hyra köket med befintlig utrustning. 
Förslag: 
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Kommunstyrelsen beslutar att hyra ut köket med befintlig 
utrustning samt rummet mittemot. Hyran bestäms till 500€ i 
månaden och inkluderar elektricitet, avlopp och vatten. Vidare 
konstaterar kommunstyrelsen att kommunen har för avsikt att 
avyttra delar av lösöre i bl.a. gamla dagiset och att försäljning 
av köksutrustningen kan bli aktuell under uthyrningstiden. 
Hyresgästen ombesörjer städning av utrymmena samt 
avfallshantering.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

GEMENSAM BYGGNADS- OCH MILJÖINSPEKTION 

Kst § 449/19.11.2008 
 

Arbetsgruppen för gemensam byggnadsinspektion anhåller om 
ett befullmäktigande att få lämna in en ansökan till 
landskapsregeringen om landskapsmedel för projektet.  Bilaga 
D kst § 447/08. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen befullmäktigar arbetsgruppen för gemensam 
byggnadsinspektion att lämna in en ansökan till 
landskapsregeringen 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 
administrationen kring understödet och genomförandet av 
projektet önskar landskapet att någon av kommunerna åtar sig 
huvudmanskapet.  
Förslag: 
Finströms kommun ställer sig positiv till att åta sig 
huvudmannaskapet.  
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 
miljöinspektion. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen meddelar landskapsregeringen att Finströms 
kommun fungerar som huvudman för projektet.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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--------------------  
Kst § 126/31.3.2010 

Landskapsregeringen har beslutat att bevilja understöd om 
totalt 68 660€ för skapande av en gemensam byggnads- och 
miljöinspektion. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig ärendet för kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------------------  

Kst § 260/1.9.2010 
Arbetsgruppen för gemensam byggnadsinspektion fastställde 
på sitt möte den 14.4.2010 den projektplan för gemensam 
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 
godkänts och undertecknats, kan den gemensamma 
verksamheten påbörjas. Kostnaderna för projektet måste 
redovisas till landskapsregeringen 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. 
---------------------  

Kst § 275/15.9.2010 
Beslut: 
Kommunstyrelsen omfattar i huvudsak projektplanen men 
önskar framföra följande synpunkter till arbetsgruppen: 

• Tjänsten som miljöinspektör stryks 
• Deltidstjänsten som byråsekreterare för miljöinspektören 

stryks 
Vidare emotser kommunstyrelsen en uppdaterad och detaljerad 
kalkyl på driftskostnaderna.  
-------------------  

Kst § 389/1.12.2010 
Arbetsgruppen för gemensam byggnadsinspektion kom på sitt 
möte 26.10.2010 att besluta följande: 

• Personal för gemensam miljöinspektion tas bort från 
projektplanen och handläggningen av de tilltänkta 
miljöinspektörsuppgifterna upphandlas som exempelvis 
konsulttjänster. I.o.m. detta beslut utgår 
samarbetsunderstöden för miljöinspektionen. 

• Byggnadsordningarnas utformning behandlas i ett 
senare skede. 
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• Huvudmannen bör stå för en med 10 % förhöjd del av 
kostnaderna för byggnadsinspektionens framtida 
verksamhet. 

• En detaljerad driftskalkyl tas fram när Saltvik och 
Finström inlämnat uppgifter om tilltänkta lokaler för 
byggnadsinspektionen.  

Vidare efterhör arbetsgruppen om hur upphandling av 
eventuella konsulttjänster bör genomföras, bilaga H § 389/10 
kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet. 
---------------------  

Kst § 53 
Arbetsgruppens förslag återupptas till behandling, bilaga H § 
389/10 kst. Vidare behandlas hyran för de föreslagna 
kontorsutrymmena i södra längan.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar arbetsgruppens förslag och 
besluter om vidare åtgärder. Vidare fastställer kommunstyrelsen 
hyran för 131 m2 kontorsutrymmen till 6€/m2/månad dvs. 9432 € 
per år. Beräkningsgrunden är densamma som för NÅHD’s 
kontorsutrymmen i samma fastighet. I hyran ingår vatten, värme 
och avlopp. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget och konstaterade att 
upphandling sker enligt Finströms kommuns 
upphandlingsdirektiv.  
 

 
 

OMRÅDET BAKOM BRANDSTATIONEN  

 
 
Kst § 192/8.5.2007  

Området bakom brandstationen behöver planeras upp. 
Kommunen behöver snabbt få området bakom brandstationen 
planerat eftersom kommunen har brist på bostadstomter.   
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar inbegära offert på planeringen av 
området bakom brandstationen. Planeringsarbetet skall vara 
slutfört senast 31 augusti 2007.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

Kst § 347/18.9.2007  
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Byggnadsnämnden beslutade i maj 2007 att begära in anbud för 
planeringen av området bakom brandstation. 
Byggnadsnämnden fastslog att området bör planeras som 
bostadsområde och innehålla egnahemshus samt parhus och 
eventuellt radhus. Höjden på byggnaderna bör vara högst två 
våningar. Vidare beslutade byggnadsnämnden att anbudet 
skulle innehålla en ideskiss och målsättningar för området och 
en redovisning över hur arbetet levereras d.v.s. elektroniskt eller 
på papper. Anbudet skulle dessutom innehålla en tidsplan för 
arbetets utförande. Sista dag för inlämning av anbud fastslogs 
till den 31 augusti 2007.  
  
Vid utgången av augusti har endast ett anbud inkommit, vilket 
har lämnats in av Arkitektbyrå Tiina Holmberg (bilaga D § 
347/07/Kst). Kostnaden är 14 415,52 € (inkl. moms). Därtill 
tillkommer konvertering till YT-Cad till en summa av 2 415,60 €. 
Offerten uppgår således till en summa om 16 831,12 €. Enligt 
den uppgjorda tidtabellen skulle arbetet vara slutfört efter 
februari 2008, förutsatta att arbetet påbörjas i september (vilket 
inkluderar ändringar och utställning till allmänt påseende). 
Konstateras kan att arbetet troligtvis skjuts på en månad. Detta 
innebär att anslagna medel bör räcka för den del som 
faktureras under innevarande år.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen antar offerten av Arkitektbyrå Tiina 
Holmberg. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägg till och 
ändring i målsättningarna: 

- i p. 2: ”högst 3 tomter/ha” ändras till ”ca 3 
tomter/ha” 

 - i p. 3: läggs ”…samt fjärrvärmenätet” till. 
 ------- 
 

Kst § 333/24.9.2008     
Arkitekt Tiina Holmberg presenterar utkastet till planering  
av området bakom brandstationen.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att Tiina Holmberg får i uppdrag 
att slutföra planeringen i enlighet med utkastet.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
---- 

Kst § 28/21.1.2009 
Vid byggnadsinspektörens och vik. kommundirektörens senaste 
möte med Holmberg framkom behovet av att utvidga 
planeringsområdet för att få till stånd en änadmålsenlig 
väglösning. Det område där en väg skulle planeras in för det nya 
bostadsområdet kan även planeras genom en separat 
byggnadsplan, men detta skulle förorsaka mer arbete 
beträffande grannkontakter, utställning, uppsättande av 
målsättningsdokument etc. Kostnaderna för utvidgningen av 
byggnadsplanen skulle uppgå till ca. 3670 euro inklusive moms. 
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Till detta tillkommer kostnader för upprättande av baskarta, ca. 
2000 euro. För år 2009 har 23.000 euro budgeterats för 
samhällsplanering.  
I enlighet med Finströms kommuns upphandlingsregler får direkt 
upphandling ske om värdet på upphandlingen beräknas vara av 
ringa värde, dock ej högre än 3000 euro exklusive moms 
och/eller varan eller tjänsten inte kan fås på annat håll. 
Kostnaderna för planeringen av området exklusive moms 
uppgår till 3000 euro.  Det är mest ändamålsenligt att använda 
sig av samma arkitekt för att planlägga området som har gjort 
den ursprungliga planen. Kostnaden för upprättandet av 
baskarta uppgår till ca. 2000 euro (3-4 dagars arbete á 50 
euro/h) och bör köpas in av en mätnings- och karteringsföretag.  
Förslag:  
Arkitektbyrå Tiina Holmberg får i uppdrag att utvidga 
byggnadsplaneområdet till att omfatta området i bilaga I kst § 
28/09.  Vik. kommundirektören får i uppdrag att upphandla 
upprättande av baskarta.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
----------------------- 

Kst § 284/16.9.2009 
Arbetet med att planlägga området utförs av Arkitektbyrå Tiina 
Holmberg Ab. Grannar och markägare inom området har hörts i 
planeringsarbetets samtliga faser och inkomna besvär har 
beaktats. En detaljplan jämte planbeskrivning har nu inkommit, 
Bilaga H § 284/09 Kst, och Arkitektbyrå Tiina Holmberg Ab 
efterlyser ett namn för området samt vägnamn.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen överför ärendet till kultur- och fritidsnämnden 
och begär förslag på områdes- och vägnamn.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägget att 
byggnadsnämnden bör behandla förslagen innan de fastställs 
av styrelsen.   
------------------  

Kst § 320/12.10.2010 
Området bakom brandstationen kom, efter nämndernas och 
kommunstyrelsens handläggningar, att namnges Norrhägnan 
och vägarna inom området Spillkråks-, Gråspetts- och 
Hackspettsvägen. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att ställa ut detaljplanen till allmänt 
påseende i 30 dagar, bilaga B § 320/10 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
---------------------  

Kst § 386/2.12.2010 
Detaljplanen har varit utställd till allmånt påseende från 
15.10.2010 till 19.11.2010. Under tiden har två anmärkningar 
inkommit. 
Förslag: 
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Kommunstyrelsen ger planläggaren i uppdrag att bemöta 
anmärkningarna. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
--------------  

Kst § 54 
Förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar planläggarens genmälen, Bilaga D § 
54/11 kst. Vidare föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige 
fastställer detaljplanen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att ge planläggaren i uppdrag att 
beakta de inkomna anmärkningarna. 
 
 

UTVÄRDERING AV SOCIALA SEKTORN 

Kst § 280/15.9.2010 
Kommunens sociala sektor kom till vissa delar att 
omstruktureras i början av året. I omstruktureringsprocessen 
ingår en utvärdering av den nya strukturen före utgången av 
2010. Utvärderingen fungerar som grund för beslut om att 
permanenta strukturen. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp med uppdrag att 
utvärdera omstruktureringen av den sociala sektorn. Arbetet bör 
vara utfört t.o.m. 15.11.2010. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt tillfråga och utse socialnämndens 
ordförande, vik. kommundirektören samt önskar att 
kommunstyrelsen i Geta utser en representant till 
arbetsgruppen.  
-------------------  

Kst § 362/10.11.2010 
Arbetsgruppens rapport och förslag presenteras, bilaga F § 
362/10 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen begär utlåtanden över arbetsgruppens 
förslag av socialnämnden och kommunstyrelsen i Geta.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
---------------  
 

SocN § 210/15.11.2010  
Kommundirektörens förslag: 
Socialnämnden omfattar arbetsgruppens förslag till 
omstrukturering. 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
------------------  

Kst § 55 
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Kommunstyrelsen i Geta ställer sig i huvudsak positiv till 
omstruktureringsförslaget men konstaterar att aspekter som 
ansvars- och kostnadsfördelning behöver utredas och 
diskuteras närmare mellan parterna innan omstruktureringen 
verkställs.   
 
Syfte: Syftet med omstruktureringen är att få en klarare 
ansvars-, roll- och budgetfördelning. Vidare leder 
omstruktureringen till en utökning av den totala arbetskraften. 
Detta förväntas leda till en mer effektivt fungerande 
socialförvaltning till gagn för den egna kommunen och för Geta 
kommun. 
 
Tjänster: Följande tjänster påverkas av omstruktureringen;  
 

1. Äldreomsorgsledartjänsten dras in. 
Äldreomsorgsledaren återgår till sin tidigare 
socialarbetartjänst 85% som ändras till;   

2. Omsorgsledare 100%,  bilaga E1 § 55/11 kst. 
3. En föreståndartjänst till Rosengård inrättas, bilaga E2 § 

55/11 kst. 
4. Byråsekreterartjänsten 80% ändras till 

Avdelningssekreterare 100%, bilaga E3 § 55/11 kst.  
5. Socialchefstjänsten ändras till Socialvårdsledare 100%, 

bilaga E4 § 55/11 kst.  
6. Barnomsorgsledaren ingår i ledningsgruppen, bilaga E5 

§ 55/11 kst. 
7. Ansvarig närvårdare på Rosengård, bilaga E 6 § 55/11 

kst. 
8. Vidare bör en arbetsbeskrivning för socialarbetare 100 

% fastställas.  
9. Efter omstruktureringen har den totala arbetskraften på 

socialkansliet ökat med 60 % av en heltidstjänst. 
Ökningen består i att Avdelningssekreteraren ändras 
från 0,8 till 1 och socialarbetarna från 1,6 till 2 mot 
budgeterade tjänste- och arbetsavtal i 2011 års budget.    
 

Löner: Utgångspunkten för omstruktureringen är att den totala 
lönepotten för socialkansliet inklusive Rosengård inte i större 
grad skall påverkas. En slutgiltig total lönepott kan dock 
fastställas först efter genomförda fackliga 
samarbetsförhandlingar.  
 
Struktur: Omsorgsledaren, Socialvårdsledaren och 
Barnomsorgsledaren ansvarar för sina respektive områden och 
budgetar. Alla tre vikarierar varandra och samarbetar med 
varandra. Alla tre ingår i socialförvaltningens ledningsgrupp där 
avdelningssekreteraren fungerar som sekreterare och 
kommundirektören som ordförande. Ledningsgruppen träffas en 
gång i veckan. Ledarna för de tre olika ansvarsområdena 
föredrar direkt sina ärenden till nämnden. 
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Avdelningssekreteraren fungerar som sekreterare på 
nämndmötena.   
 
Ledningsgrupp: Ledningsgruppens uppgift är att leda 
utvecklingen i verksamheten, samordna resurser samt vara ett 
forum för: ledarutveckling, kvalitetsutveckling/säkring, visioner 
och framtidsfrågor, budgetarbete osv.  
 
Övrigt: En ny socialinstruktion, inklusive styrdokument för 
samarbetsprocesser o.dyl. för nämnden i Finström bör arbetas 
fram och godkännas av fullmäktige. Ett nytt samarbetsavtal 
mellan Finström och Geta bör framarbetas med beaktande av 
den nya stukturen. Utgångsläget för samarbetet med Geta 
kommun är att servicen fortgår som tidigare.   

 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att föreslå att kommunfullmäktige drar 
in tjänsten om äldreomsorgsledare och att en tjänst som 
föreståndare för Rosengård och Linneagården inrättas. 
Nuvarande äldreomsorgsledaren återgår till sin ordinarie tjänst. 
 
 
 

IORDNINGSTÄLLANDE AV MARKOMRÅDE - PÅSA 

Kst § 209/3.6.2009 
Påsaområdet (kvarter 6) i Godby by är planerat för bostads- och 
radhustomter men området är inte ännu iordningsställt för att 
kunna säljas. Detaljplanen för området är även gammal och 
behöver ses över i förhållande till förslaget till delgeneralplanen. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar be tekniska nämnden inkomma med 
förslag till hur området kan iordningsställs enligt förslaget till 
delgeneralplanen inklusive kostnadskalkyl.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------- 

TN § 104/1.12.2009  
Önskemål om att köpa hela området har framförts från en 
entreprenör i byggbranschen. 
Förslag till beslut: 
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att de 
ser på möjligheten att bjuda ut området till försäljning.
  
BESLUT: 
Enligt förslag 
----------- 

Kst § 412/16.12.2009 
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Konstateras att tekniska nämnden ännu inte inkommit med ett 
förslag om iordningställande av Påsaområdet och att det på 
området för närvarande finns ett antal olika föråldrade 
detaljplaner. Vidare konstateras att intresse för att köpa 
bostadstomter i området har visats men att kommunstyrelsen 
inte kan ta ställning till försäljning innan helheten är planerad. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen ber områdesarkitektkontoret att uppdatera de 
befintliga planerna och/eller utarbeta en ny detaljplan för hela 
Påsaområdet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägget att 
detaljplanen bör omfatta det område som tillhör kommunen.  
--------------------  

Kst § 192/26.5.2010 
Områdesarkitekten presenterar förslag till detaljplan för 
området, bilaga E § 192/10 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att begära utlåtanden över förslagen 
till detaljplan för Påsaområdet av tekniska nämnden, 
byggnadsnämnden samt Finströms kommunaltekniska, särskilt 
angående vägdragning och byggnadstyp på de planerade 
tomterna. 
-----------------------  

TN § 57/22.6.2010  
Förslag till beslut: 
Tekniska nämnden Föreslår åt kommunstyrelsen 
byggnadsmässigt enligt alternativ tre och trafikmässigt med 
förändring så att Hjortronvägen ansluter till Sandbolsvägen och 
Bärvägen blir i största mån gång- och cykelbana.  
I samtliga alternativ måste också dagvattnet som idag rinner 
igenom området få en bra lösning 
 
BESLUT: 
Tekniska nämnden besluta föreslå för kommunstyrelsen enligt 
alternativ två, nämnden vill även att man funderar på att ha 
kontorslokaler och bostäder ovanpå affärstomten. 
I första hand används Björkvägen i stället för att ansluta till 
Getavägen. 
-----------------  

Bn § 144/12.10.2010   
Uppta till behandling begäran om utlåtande från Finströms 
kommunstyrelse gällande förslagen till detaljplan för 
Påsaområdet i Godby 
 
Förslag till beslut: Byggnadsnämnden föreslår för 
kommunstyrelsen att området detaljplaneras enligt alternativ 2. 
Det föreslagna alternativet medför en god exploatering som 
möjliggör hög inflyttning i centrala Godby. 
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Beslut: Byggnadsnämnden föreslår detaljplanering enligt 
alternativ 2 för kommunstyrelsen med tre tillägg. 1) I den 
planerade affärstomtens byggnad tillåts bostäder. 2) Tomten till 
väster skall möjliggöra byggande av radhus 1-2 våningar eller 
våningshus. 3) Den sydvästra tomten planeras för våningshus 
med 2-3 våningar. 
----------------------  

 
 
Kst § 334/27.10.2010 

Finströms kommunaltekniska konstaterar att alla tre alternativ 
går att genomföra vad beträffar kommunteknik om man tar 
hänsyn till befintliga ledningar.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen ger områdesarkitekten i uppdrag att uppgöra 
en detaljplan över området enligt alternativ 2, bilaga E § 334/10 
kst. Följande synpunkter bör beaktas i planen: Kontorslokaler 
och bostäder bör tillåtas i affärsfastigheten, tomten till väster bör 
möjliggöra byggande av radhus eller våningshus och den 
sydvästra tomten för våningshus i 2-3 våningar.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
---------------------  
 

Kst § 56 
Områdesarkitekten har inkommit med ett utkast till detaljplan för 
det s.k. Påsaområdet, bilaga F § 56/11 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar detaljplanen och besluter om 
vidare åtgärder. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade att utkastet till detaljplan följer 
tidigare fastslagna riktlinjer och ger områdesarkitekten i 
uppdrag att färdigställa förslaget till detaljplan.  

 

SKRIVELSE ANGÅENDE GÅNGTRAFIK TILL GODBY DAGHEM 

Kst § 331/27.10.2010 
En skrivelse har riktats till kommunstyrelsen angående 
möjligheten för fotgängare och cyklister att ta sig till Godby 
daghem, bilaga C § 331/10 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen begär utlåtanden över skrivelsen av tekniska 
nämnden och socialnämnden. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------------  

 
TN § 85/16.12.2010  
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Uppta till behandling begäran om utlåtande från Finströms 
kommunstyrelse gällande gångtrafik mellan Smultronvägens 
återvändsgränd och Godby daghem enligt bilaga. 
 
Förslag till beslut: 
För att minska på trafikmängden till Godby daghem är det 
skäligt att möjligöra gångtrafik. Minskad biltrafik till daghemmet 
innebär även mindre trafik via Källbo skolgård.  
Beslut: 
Beslut enligt förslag.   
-----------------  

SocN § 14/17.2.2011 
 
Kommunstyrelsen har inbegärt utlåtande från socialnämnden 
med anledning av en skrivelse som har riktats till 
kommunstyrelsen. 
I skrivelsen påtalas behov av möjlighet för fotgängare och 
cyklister att ta sig till Godby daghem utan att gå via trafikerade 
vägar och daghemmets parkeringar. Det finns en f.d. gångbana 
som går från det intilliggande bostadsområdet fram till 
daghemmets gård. Gångbanan slutar precis före daghemmet 
och det finns inte en grind i staketet att passera genom, varför 
det i nuläget inte är möjligt att ta sig gående till daghemmet 
utan att gå via vägen. 
Barnomsorgsledaren har efterhört personalens åsikter i 
ärendet. Personalen ställer sig positiv till att en grind tas upp i 
staketet för att möjliggöra gångtrafik till daghemmet under 
förutsättning att grinden och låsanordningen görs så att det blir 
en funktionell lösning. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden ställer sig positiv till att man öppnar 
upp en grind i staketet vid Godby daghem för att möjliggöra 
gångtrafik till daghemmet, om detta blir aktuellt önskas dialog 
med personalen för att möjliggöra en funktionell lösning av 
grind och låsanordning. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
-----------------  

Kst § 57 
Nämnderna konstaterar att en gångväg till Godby daghem kan 
genomföras och har positiva konsekvenser för 
kommuninvånarna. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att gångväg till daghemmet byggs 
under förutsättning av medel i tekniska nämndens budget finns. 
Om kostnaderna för projektet överstiger budgeterade medel, 
behandlas ärendet i samband med budgetarbetet 2012. 
Projektet genomförs av tekniska nämnden i samråd med 
socialnämnden.  
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Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

TILLSÄTTANDE AV BEFATTNING - KOCK 

 
SocN § 16/17.2.2011  

 
En befattning som kock inom kommunen, med nuvarande 
placering vid centralköket, är ledig fr o m den 06.04.2011. Med 
hänvisning till pågående verksamhet finns behov av tillsättande 
av befattningen. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden anhåller om rätt att tillsätta den 
vakanta befattningen som kock, med nuvarande placering vid 
centralköket, fr o m den 06.04.2011. Anställningsvillkor som 
tidigare. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
--------------------  

Kst § 58 
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens anhållan.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

UTBYGGNAD AV EMKARBY DAGHEM 

 
SocN § 17/17.2.2011 

 
Anslag om 50.000 € för utbyggnad av Emkarby daghem finns 
upptagna i kommunens budget för år 2011. Vid daghemmet 
finns behov av utbyggnad av groventrén med hänvisning till att 
den nuvarande entrén är för liten för ändamålet samt saknas 
vissa grundläggande funktionella lösningar i denna. Det finns 
även behov av en städskrubb vid daghemmet vilken förväntas 
inrymmas i den nya utbyggnaden. 
 
Anslaget för ovan nämnda utbyggnad finns i socialnämndens 
budget. För att påbörja arbetet bör ärendet överföras till 
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kommunstyrelsen emedan kommunens expertis inom området 
för utbyggnaden inte finns inom socialnämndens verksamhet.  
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen att 
denna övertar ärendet samt tillsätter en 
planerings/byggnadskommitté med uppgift att projektera för 
tillbyggnaden av Emkarby daghem.  
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
------------------------  

Kst § 59  
Förslag: 
Kommunstyrelsen tillfrågar och utser en kommitté med uppdrag 
att planera, projektera och genomföra tillbyggnaden av 
Emkarby daghem. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget och beslöt att tillfråga 
och utse följande personer till kommitté med helhetsansvar för 
genomförandet av tillbyggnaden: Leif Andersson (ordförande), 
Kaj Granholm (sammankallare), Fredrik Molinder, Ingela 
Sjöstrand och Ann-Katrin Eriksson.  
 
 
 

RIKTLINJER FÖR UTHYRNING AV KOMMUNENS LÄGENHETER 

Kst § 60 
Upptas till behandling uthyrning av kommunens lägenheter. 
Ekonomichefen, kommuningenjören och socialchefen har 
arbetat fram ett förslag till riktlinjer samt ansökningsblankett för 
uthyrning av Finströms kommuns lägenheter, bilaga G § 60/11 
kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen fastställer riktlinjerna med tillägget att en 
förutsättning för hyrande av kommunens lägenheter är att inga 
tidigare hyresskulder föreligger.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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KOMMUNENS FÖRSÄKRINGAR  

Kst § 61 
En genomgång av kommunens försäkringar har gjorts. 
Konstaterades att de olika förvaltningsenheterna bl.a. har olika 
självrisknivåer för försäkringar både fastigheter och inventarier. 
För att förenhetliga kommunens försäkringar föreslås nu att 
självrisken för fastigheter fastställs till 2000 € per skada. Vidare 
föreslås försäkring av inventarier ändras till att omfatta enbart 
brandförsäkring samt att självrisken fastställs till 1000 €. Genom 
dessa förändringar sjunker kommunens totala 
försäkringspremiebelopp med 5 266,06 € på årsnivå, bilaga H § 
61/11 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner de förändrade 
försäkringsvillkoren.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

PERSONALFÖRMÅNER 2011 

Kst § 62  
Förslag: 
Kommunstyrelsen fastställer personalförmånerna 2011, bilaga I 
§ 62/11 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

VERKSAMHETSPLAN FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN 

Kst § 63 
 
Verksamhetsplanen för den lagstadgade företagshälsovården, 
bilaga J § 63/11 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplanen för 
företagshälsovård för perioden 1.1.2011 – 31.12.2015 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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REFERENSGRUPP FÖR FÄLTARNA 

Kst § 64 
Enligt det nya avtalet för fältarna har norra Ålands kommuner 
en representant i referensgruppen. Saltviks kommun föreslår att 
Silvana Fagerholm-Sjöblom väljs till norra Ålands representant i 
referensgruppen.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar förslaget att Silvana Fagerholm-
Sjöblom utses till kommunernas representant i 
referensgruppen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  

 
 

VALNÄMNDERNAS OCH VALBESTYRELSENS ARVODEN 

 
Kst § 20/2.2.2010  

Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att arvodena under 
år 2011 fastställs till: 
 
 Centralvalnämnd: 
 Ordförande 37,50/möte 
 Sekreterare 37,50/möte 
 Ledamot 25,00/möte 
 
 Valnämnd: 
 Ordförande – 120 euro/valdag 
 Ledamot – 100 euro/valdag 
 
 Valbestyrelse: 
 Ordförande 37,50/möte 
 Ledamot 25,00/möte 
 Hemmaröstning 25,00/uppdrag 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet. 
------------------  

Kst § 65 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att hänvisa till arvodesstadgan 2011.  
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BESVÄRSANVISNING 

Kst § 66 
Sammanträdet förklarades avslutat kl. 21:23. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
 
 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 67 
Förslag:  
Nästa sammanträde äger rum enligt kallelse. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 

OCH BESVÄRSANVISNING 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträdet  Paragraf 
Kommunstyrelsen i Finström 2 mars 2011   §§ 39-67  
 
 
 
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: 
44, 56  
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
39-41 
 
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 
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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 
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 
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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 
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