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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 82 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 
 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 83 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Sven-Anders Danielsson och Torbjörn 
Björkman till att justera dagens protokoll. 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 84 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan med följande 
ändring: 

• § 94 utgår  

 

DELGIVNING  

Kst § 85 
Delgivning av följande handlingar: 

• EU:s tröskelvärden för upphandling, LR, brev, 20.3.2012 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig handlingen till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER 

 
Kst § 86 

Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (1/12) 
Byggnadsnämnden (2/12) 3/12 
Skolnämnden (8/11) 1/12 
Lantbruksnämnden (1/12) 
Socialnämnden (2/12)  
Tekniska nämnden (2/12) 3/12 
Räddningsområde Ålands landskommuner (2/12)  
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 4/12 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 
 

UTÖKANDE AV BEFATTNING - KÖKSBITRÄDE 

 
SocN § 7/23.1.2012 

 
Eva Nordblom är anställd som köksbiträde vid kommunens 
centralkök med nuvarande placering vid Källbo skola. 
Ursprungligen anställdes Eva som köksbiträde vid Pålsböle 
skola omfattande 52,3 % av heltid. I augusti 2009 då kocken vid 
Pålsböle skola gått i pension och lunchen till Pålsböle skola 
tillreddes vid Källbo skola utökades anställningen att omfatta 
78,4 % av heltid.  
I augusti 2010 förflyttades Eva till centralkökets verksamhet 
med placering vid Källbo skola. Inledningsvis omfattade 
arbetstiden 78,4 % av heltid. Efter en kort tid konstaterades att 
arbetstiden inte var tillräcklig då Eva regelbundet var tvungen 
att arbeta övertid varvid man tillfälligt fr o m januari 2011 har 
utökat Evas arbetstid att omfatta 82,4 % av heltid. Vid 
utvärdering med kökspersonalen har konstaterats att den 
nuvarande anställningen motsvarar behovet av resurser. 
Utökningen av arbetstiden inryms i de budgeterade 
löneanslagen samt i de ursprungligen uppskattade 
arbetsresurserna vid centralköket. 
Med anledning av ovanstående situation bör Evas befattning 
som köksbiträde vid centralköket inrättas att omfatta 82,4 % av 
heltid. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
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Föreslås att socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen om 
att utöka Eva Nordbloms befattning som köksbiträde vid 
centralköket att varaktigt omfatta 82,4 % av heltid. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget och ärendet överförs till 
kommunstyrelsen. 
----------------  

Kst § 20/1.2.2012 
Förslag: 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för vidare utredning av 
resursbehovet i centralköket.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
--------------  

SocN § 27/5.3.2012 
• Bilaga 5: Utredning 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden överlämnar bilaga 5 som utredning 
till kommunstyrelsen samt vidhåller behovet av att varaktigt 
utöka Eva Nordbloms befattning som köksbiträde vid 
centralköket att omfatta 82,4 % av heltid. 
 
Socialchefens förslag:  
Förslaget omfattas.  
 
Beslut:  
Socialnämnden godkänner förslaget och ärendet överförs till 
kommunstyrelsen. 
----------------  

Kst § 76/21.3.2012 
Konstateras att ifrågavarande befattning är inrättad som 52,3 % 
av heltid. I bifogade utredning, utförd av barnomsorgsledaren, 
framgår att resursbehovet är 82,4 % av heltid för att 
centralkökets totala behov av personal skall tillgodoses, bilaga 
D § 76/12 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige utökar befattningen 
som köksbiträde från 52,3 % till 82,4 %.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.  
----------------  

Kst § 87 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt om en tidsbunden utökning av 
befattningen till 82,4 % t.o.m. 31.12.2012.  Vidare konstaterade 
kommunstyrelsen att helheten av kommunens köksfunktion bör 
utredas. 
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TILLSÄTTANDE AV ARBETSGRUPP – UTBYGGNAD AV ROSENGÅRD 

SocN § 152/5.9.2011 
 
I budgeten för år 2011 finns 40.000 euro beviljat för projektering 
av en tillbyggnad av Rosengård. En arbetsgrupp med uppdrag 
att utreda äldreomsorgen i kommunen har skrivit en rapport där 
slutsatserna är att det finns behov av både ökande resurser för 
hemservice till de ordinarie hemmen för att utveckla 
hemservicen samt fler boendeplatser på omsorgsboendenivå. 
En arbetsgrupp för planering av tillbyggnaden av Rosengård 
skulle ha till uppdrag att konkretisera behovet av tillbyggnad 
utgående från de ritningar som finns, se över vilka förbättringar 
som skulle behövas, att ge förslag på val av arkitekt, uppge 
kostnader för personalökning o s v. Arbetsgruppens förslag ska 
ges till socialnämnden inom november 2011. Rapporten ska 
därefter ges vidare till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige för beslut angående tillbyggnad av 
Rosengård. 
Medlemmar i arbetsgruppen föreslås vara Jana Andersson, 
föreståndare för Rosengård, Boel Josefsson, ekonomichef, Kaj 
Granholm, byggnads inspektör samt Britt Branér, socialarbetare 
med ansvar över äldreomsorgen. 
 
Socialarbetarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden tillsätter arbetsgruppen och begär 
in rapport inom november 2011. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Ärendet bordläggs. 
------ 
 
 

SocN § 168/24.10.2011 
 
 
 
Socialnämnden bordlade ärendet gällande att tillsätta en 
arbetsgrupp för planering av tillbyggnad av Rosengård vid sitt 
möte den 05.09.2011. 
 
Socialarbetarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden tillsätter arbetsgruppen och begär 
in rapport inom december 2011. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
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Bordläggs till februarimötet eller tills den nyvalda 
socialnämnden är klar. 
------- 
 

SocN § 30/5.3.2012 
 
I budgeten för år 2011 fanns upptaget 40 000 euro för 
projektering av en tillbyggnad av Rosengård. Socialnämnden 
bordlade vid sitt möte den 5.9.2011 förslaget att tillsätta en 
arbetsgrupp för planering av tillbyggnad av Rosengård. Ärendet 
togs på nytt upp vid socialnämndens möte den 24.10.2011 och 
då beslöt socialnämnden att bordlägga ärendet till februarimötet 
2012 eller till dess den nyvalda socialnämnden är klar.  
 
Det finns i år 2012 års budget under investeringar upptaget 80 
000 euro för utbyggnad av Rosengård samt 81 000 euro för år 
2013 och 1 449 000 år 2014. Anslaget för år 2012 är dock 
bundet till kommunstyrelsen med motiveringen att den 
långsiktiga strukturen inom äldreomsorgen i kommunen skall 
utredas av oberoende konsult innan beslut om utbyggnad 
fattas.  
 
Socialarbetarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden överför ärendet till 
kommunstyrelsen med budgetskrivningen som motivering. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget och ärendet överförs till 
kommunstyrelsen. 
-------------------  

Kst § 77/21.3.2012 
Konstateras att projekteringsmedel för utbyggnad av 
Rosengård upptagits i 2012 budget. Medlen är bundna till 
kommunstyrelsen och beslut har fattats om att den långsiktiga 
strukturen inom äldreomsorgen i kommunen skall utredas av 
oberoende konsult innan beslut om utbyggnad fattas.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet. 
---------------  

Kst § 88 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att upphandla utredningen om 
strukturen inom kommunens äldreomsorg. Kommundirektören 
gavs i uppdrag att utarbeta ett upphandlingsunderlag som ska 
behandlas av kommunstyrelsen innan upphandlingen påbörjas.  
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ANHÅLLAN – PLANERING AV NORRSKOG 3:62 

Kst § 16/20.1.2010 
Under bildning varande aktiebolag Alpo Mikkola anhåller om att 
genom arkitekt Jens Karmert, Atomarkitekter upprätta en 
detaljplan över Norrskog 3:62. Vidare anhåller bolaget om att 
målsättningarna för området godkänns, bilaga D § 14/1 kst.    
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar begära utlåtanden över anhållan av 
byggnadsnämnden och områdesarkitektkontoret.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

Bn § 22/16.2.2010 
Uppta till behandling Finströms kommunstyrelses begäran om 
utlåtande gällande målsättningar för byggnadsplanering av 
fastigheten Norrskog 3:62 i Godby, Finström. 
Förslag till beslut:  
Byggnadsnämnden förordar inför Finströms kommunstyrelse att 
ATOM-arkitekter godkänns som områdesarkitekt för det aktuella 
området. Målsättningsdokumentet är väl genomarbetat och ett 
bra underlag för vidare planering och byggnadsnämnden kan 
förorda att målsättningarna fastställs. Kommunen bör som det 
nämns i dokumentet uppgöra ett planläggningsavtal för att 
klargöra ansvarsområdena i processen. 
Beslut:  
Enligt förslag 
-------------------- 
 

Kst § 75/3.3.2010 
Områdesarkitektkontoret påpekar bl.a. att vägförbindelsen till 
området är avgörande, att strävanden borde göras för att 
förverkliga området etappvis parallellt med kommunalteknik och 
gatunät och att frågan om huvudmanskapet besluts om i ett 
separat planläggningsavtal, bilaga F § 75/10 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
målsättningarna för området. Vidare godkänner 
kommunstyrelsen Atomarkitekter som planläggare givet att 
målsättningarna fastställs.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
---------------------  

Kfm § 17/31.3.2010 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer 
målsättningarna för området Norrskog 3:62 i Godby, bilaga C § 
17/10 Kfm.  
Beslut:  
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
------------------  

Kst § 322/2.12.2011 
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AB Norrgodby anhåller om fastställelse av detaljplan för ett c. 
9,6 hektars område av fastigheten Norrskog 3:62. Förslaget till 
detaljplan inrymmer c. 74 hushåll, bilaga C § 322/11 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att ställa ut planen till allmänt 
påseende i 30 dagar. Vidare besluter kommunstyrelsen att 
inbegära utlåtanden över förslaget till detaljplan av 
byggnadsnämnden, tekniska nämnden, Finströms 
kommunaltekniska Ab, Landskapsregeringens Miljöbyrå och 
områdesarkitekten. Områdesarkitekten ges även i uppdrag att 
höra grannarna.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
--------------  

TN § 90/20.12.2011 
Kommunstyrelsen har begärt ett utlåtande gällande förslaget till 
detaljplan över Norrgodby. Bilaga A § 90/11 TN skickad digitalt. 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden ger sina synpunkter på förslaget till 
detaljplan. 
 
Beslut: 
Tekniska nämnden omfattar förslaget till detaljplan men önskar 
få klargjort vem som skall upprätta vägplanen till området. 
-----------------  

Bn §4/10.1.2012  
   
Uppta till behandling begäran om utlåtande från 
kommunstyrelsen i Finström gällande förslaget till detaljplan i 
norra Godby på fastigheten Norrskog 3:62. 
 
Detaljplanen med tillhörande handlingar har skickats 
elektroniskt till byggnadsnämndens representater. 
 
Förslag till beslut:  
Byggnadsnämnden omfattar förslaget till detaljplan med 5 
tillägg.  
1) Punkt 16 bör ändras. Enligt förslaget ska det första huset i ett 
kvarter avgöra vilken takvinkel som ska gälla för resten av 
kvarteret. Föreslås att takvinklarna får avvika 10° från det hus 
som byggs först i ett kvarter.  
2) Det finns inte angivet hur breda infarterna får vara till 
fastighet. För att undvika förfulande inslag borde tillåten bredd 
anges, förslagsvis max 5 meter.  
3) Enligt förslaget ska dagvatten som kommer från Tränkärr och 
exploateringsområdet infiltreras på plats eller avledas till 
omkringliggande intilliggande naturmark. Området bör 
förberedas för ledande av dagvatten till brunn eller liknande 
lösning för att undvika okontrollerbara flöden vid större nedfall 
eller smältvatten på våren. En lösning bör dimensioneras så att 
alla berörda parter är medvetna och  tvister undviks. Att leda 
dagvatten till intilliggande mark kan få oönskade följder. 
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Fastigheterna ska ta hand om det egna dag- och 
dräneringsvatten enligt förslaget.  
4) ”Norra bilskogsvägen” nämns upprepade gånger, får ej 
missuppfattas som ett fastställt vägnamn. Kommunen har ej 
tagit beslut på vägnamn ännu. Även gatan med namnet 
”lokalgata” bör få ett lämpligt namn i ett tidigt skede. 
5) För alla fastigheter ämnade för egnahemshus, visas det med 
byggruta och pil hur huvudbyggnad eller ekonomibyggnad skall 
tangera byggrutans gräns som är parallell med gatan. I planen 
eller eventuell bilaga borde det avgöras hur stor avvikelse 
byggnadsnämnden har rätt att bevilja eller ifall byggnad skall 
villkorslöst tangera linjen. 
 
Beslut:  
1) Man ska inte vara bunden till övrigas val av taklutning. 
2) Fastigheternas infarter får vara max 6 meter breda. 
 
Y-korsningen var Fagerlundsvägen delas görs om till T-korsning 
för att undvika trafikolyckor. 
----------------  

Kst § 33/22.2.2012 
Förslaget till detaljplan för fastigheten Norrskog 3:62 var utställd 
till allmänt påseende under perioden 12.12.2011 – 16.1.2012. 
Under utställningstiden inkom 3 anmärkningar. Konstateras att 
Finströms kommunaltekniska ännu inte givit sitt utlåtande över 
planen. Inkomna anmärkningar och områdesarkitektens samt 
miljöbyråns utlåtanden, bilaga B § 33/12 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen ger planläggaren i uppdrag att bemöta de 
inkomna anmärkningarna och att beakta områdesarkitektens 
och nämndernas utlåtanden i ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
----------------  

Kst § 89 
Planläggaren har bemött de inkomna anmärkningarna gällande 
detaljplan för fastigheten Norrskog 3:62, bilaga A § 89/12 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen behandlar bemötandena och besluter om 
vidare åtgärder.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att begära områdesarkitektens 
utlåtande över bemötandena.  
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KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 

 
Kst § 90 

Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Ålands skall 
kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattas 
av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige höll sammanträde 
den 29.3.2012.  
Förslag:  
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkommit i laga 
ordning och antecknar i övrigt protokollet till kännedom.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 

Kst § 91 
Landskapsregeringen begär kommunens utlåtande över 
Bostads Ab Björkvägen A i Finströms ansökan om rätt att 
förvärva och besitta fast egendom (ÅLR 2012/2281). 
 
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.  
 
 
 

ÅLANDS BRAND OCH RÄDDNINGSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 

Kst § 92 
Ålands Brand- och Räddningsförbund ordnar förbundets 
årsmöte 2012 i Valborg, Lemland den 27 april 2012 kl. 19.00.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen utser kommunens representant till mötet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att utse Sven-Anders Danielsson till 
kommunens representant. 
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ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG  
 

 
                   Kst § 93 

Sarah Holmberg, som är ersättare i kommunfullmäktige, har 
inkommit en anhållan om befrielse från sitt förtroendeuppdrag. 
Som skäl till anhållan om befrielse från uppdraget uppger 
Holmberg flyttning från kommunen. 
I enlighet med 17 § kommunallagen beviljas befrielse från 
förtroendeuppdrag av fullmäktige om förtroendevald uppvisar 
giltigt skäl.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att Sarah 
Holmberg beviljas befrielse från sitt kommunala 
förtroendeuppdrag.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

FASTIGHETS AB ATUM – DETALJPLANEÄNDRING 

Kst § 330/1.12.2011 
Fastighets Ab Atum anhåller om godkännande av målsättningar 
för ändring av detaljplan, bilaga I § 330/11 kst. Bolaget har 
tidigare anhållit om både fastställande av målsättningar och 
detaljplan men har nu ändrat anhållan till att enbart omfatta 
kvarter 90 (tomt 1 och 4) medan den tidigare planen även 
omfattade kvarter 100 samt GC-väg och Postvägen.  
De nya målsättningarna avviker från de tidigare fastställda 
målsättningarna på följande punkter: 

• Ändringen av detaljplanen berör endast kvarter 90. 
• Exploateringstalet bibehålls vid 0,25 (tidigare 0,52) vilket 

motsvarar en byggnadsyta på ca. 2200 m2. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att de nya 
målsättningarna godkänns. Vidare föreslås att Åsa Mattsson 
fortsättningsvis fungerar som planläggare.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
----------------  

Kfm § 70/15.12.2011 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att de nya 
målsättningarna för detaljplanering av kvarter 90 (tomt 1 och 4) 
godkänns, bilaga I § 70/11 kfm. Vidare föreslås att Åsa 
Mattsson fortsättningsvis fungerar som planläggare. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
Jäv: 
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Dick Lindström förklarade jäv. Kommunfullmäktige konstaterade 
att jävsgrund förelåg och Lindström deltog inte i 
ärendebehandlingen.  
-----------------  

Kst § 14/1.2.2012 
 
Fastighets Ab Atum anhåller om godkännande av 
detaljplaneändring av kvarter 90 (tomt 1 och 4) i enlighet med 
bilaga B § 14/12 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att ställa ut planen till allmänt 
påseende i 30 dagar. Vidare besluter kommunstyrelsen att 
inbegära utlåtanden över förslaget till detaljplaneändring av 
byggnadsnämnden, tekniska nämnden, Finströms 
kommunaltekniska Ab och områdesarkitekten. Planläggaren 
ges i uppdrag att höra grannarna. Museibyråns tidigare 
utlåtande om området beaktas i vidare hantering av ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
---------------  

 
TN § 18/6.3.2012 

Kommunstyrelsen har begärt utlåtande över förslaget till 
detaljplaneändring av Tekniska nämnden  
 
Förslag: 
Tekniska nämnden gör en hänvisning till tidigare utlåtanden 
över planer för området och konstaterar: 

• Tillgängligheten att serva kommunaltekniken får inte 
försvåras och eventuell flytt av kommunalteknik 
bekostas av Fastighets Ab ATUM. 

• I och med det ökade dagvattenflödet som kommer att 
samlas i korsningsområdet bör kommunen uppmana 
Landskapet att förstora sin dagvattenledning från 
korsningsområdet till Godbyträsk. 

 
Beslut: 
Tekniska nämnden omfattade förslaget 
----------------  

Bn § 39/27.3.2012   
Uppta till behandling begäran om utlåtande från Finströms 
kommunstyrelse gällande detaljplaneändring för kvarter kvarter 
90 (tomt 1 och 4) i Godby 
 
Förslag till beslut: Byggnadsnämnden förordar inför 
kommunstyrelsen att detaljplaneändringen fastställs. I nuläget 
finns det två infarter, körriktningen i dem och trafikflödet till och 
från tomten måste ses över i samband med förverkligandet av 
framtida byggnadsplaner. 
 
Beslut: Beslut enligt förslag. 
Dick Lindström anmälde jäv som godkändes och deltog ej i 
ärendets behandling. 
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------------------  
 

Kst § 94 
Förslaget till detaljplan var utställt till allmänt påseende i 20 
dagar. Under utställningstiden inkom 2 anmärkningar, Bilaga C1 
§ 95/12 kst.  
Områdesarkitekten, konstaterar i sitt utlåtande, bl.a. att det nya 
planförslaget tar hänsyn till både näromgivningen och 
helhetsmiljön i centrumområdet, Bilaga C2 § 95/12 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen ger planläggaren i uppdrag att bemöta de 
inkomna anmärkningarna och att beakta områdesarkitektens 
och nämndernas utlåtanden i ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

ANHÅLLAN OM ÄNDRING AV DELGENERLAPLANEN  

Kst § 95 
En anhållan om ändring av en del av delgeneralplanen för 
Godby har inkommit 16.3.2012. Området anhållan avser 
framgår ur bifogade dokument, Bilaga D § 96/12 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen begär ett utlåtande över anhållan av 
områdesarkitekten.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

FIBERANSLUTNING TILL KOMMUNENS FASTIGHETER 

Kst § 96 
I årets budget har medel reserverats för övergång till s.k. 
server-hosting. Upphandlingen av tjänsten kom att avbrytas 
med hänvisning till att anbuden översteg de för ändamålet 
budgeterade medel.  
För att möjliggöra enheternas uppkoppling till kommunens 
server och förbättra internetanslutningar föreslås att Källbo 
skola, Rosengård och kommunkansliet ansluts till fibernätverket 
med tillhörande tjänster, som tillhandahålls av ÅLCOM och 
Ålands telefonandelslag. Kostnaden är 2100 € per anslutning. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar förslaget i enlighet med 
beredningen ovan och att medlen som reserverats för server-
hosting omdisponeras till införskaffande av fiberanslutning och 
vid behov av en ny server.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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BESVÄRSANVISNING 

 
Kst § 97 

Sammanträdet förklarades avslutat kl.18:26. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
 
 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 98 
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 4 april 2012   §§ 82-98 
 
 
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: 
88, 89, 93, 94, 95 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
82-84 
 
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 
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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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