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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 
 

PROTOKOLL             

  Utfärdat den 4.11.2010 Nr  
 KOMMUNSTYRELSEN  19/10 
Sammanträdestid Onsdag 10.11.2010 kl. 17.00 

Sammanträdesplats Ålands Idrottscenter, sammanträdesrummet 
 
344 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
345 § Protokolljusterare  
346 § Föredragningslistan 
347 § Delgivning 
348 § Protokoll från nämnder  
349 § Budget 2011 samt ekonomiplan för åren 2012-2013 
350 § Kommunfullmäktiges sammanträde 
351 § Anhållan om vårdledighet  
352 § Tillsättande av tjänst – byggnadsinspektör  
353 § Vägnamn  
354 § Avgifter 2010  
355 § Anhållan om tillsättande av arbetsavtal – lokalvårdare 
356 § Anhållan om omdisponering av investeringsanslag 
357 § Utökat samarbete inom barnskydd  
358 § Hemställningsmotion 
359 § Hemställningsmotion 
360 § Hemställningsmotion  
361 § Arvodesstadga för år 2011 
362 § Utvärdering av sociala sektorn 
363 § Kommuningenjör  
364 § Förhandsröstning i Riksdagsvalet 2011 
365 § Besvärsanvisning  
366 § Nästa sammanträde  
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 344 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 345 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Rigmor Söderlund och Gustav Sirén  
till att justera dagens protokoll. 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 346 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan med följande 
tillägg: 

• Utvärdering av sociala sektorn 
• Kommuningenjör  
• Förhandsröstning i Riksdagsvalet 2011  

 

DELGIVNING 

Kst § 347 
Delgivning av följande handlingar: 

• Ålands kommunförbund, Förbundsstyrelsen, protokoll 
6/2010 

• NÅHD, Förbundsfullmäktige, protokoll 3/2010 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER 

 
Kst § 348 

Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (7/10) 
Byggnadsnämnden (8/10) 
Skolnämnden (8/10) 
Lantbruksnämnden (2/10) 
Socialnämnden (9/10) 
Tekniska nämnden (6/10) 
Räddningsområde Ålands landskommuner (4/10) 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 18/10 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

 

BUDGET 2011 SAMT EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2012-2013 

Kst § 229/23.6.2010    
Upptas till behandling budgetdirektiven för år 2011, bilaga A § 
229/10 kst. Inför 2011 föreslås kostnaderna bevaras på 2010 
års nivå, lönerna höjs enligt gällande kollektivavtal och att 
kommunförbundens budgeter följs. Vidare föreslås att en skild 
budgetram för äldreomsorgen inför. Förslag till budgetramar 
presenteras under mötet. Nämnderna skall inkomma med sina 
budgetförslag till kommunkansliet senast 3 september 2010 och 
i samband med budgetbehandlingen, förslag till avgifter och 
ekonomiplan för 2012-2013. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen omfattar budgetdirektiven och beslutar 
inbegära nämndernas förslag till budget och avgifter för 2011 
samt förslag till ekonomiplan för år 2011-2012.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. Vidare beslöt 
kommunstyrelsen att föreslå inför fullmäktige att 
minimikostnaden för investering höjs från 4000€ till 8000€.  
------------------------  
 

Kst § 307/11.10.2010 
Upptas till diskussion budgeten för 2011 samt ekonomiplanen 
för åren 2012-2013. Ansvariga för lantbruks-, kultur- och fritids-, 
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tekniska-, byggnads- samt skolnämndens budgetar har bjudits 
in, bilaga A § 307/10. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
-----------------------  

Kst § 318/12.10.2010 
Upptas till diskussion budgeten för 2011 samt ekonomiplanen 
för åren 2012-2013. Ansvariga för socialvårdens, barn- och 
äldreomsorgens, brandväsendets och FFBK:s samt allmänna 
förvaltningens budgetar har bjudits in, bilaga A § 307/10. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera budgetförslagen till 
följande nämnder: 
 

• Budgetförslaget för socialvården höjs med 200.000€. 
Socialnämnden 

• Kostnaderna för det nya avtalet angående 
fältarverksamheten skall ingå. 

• Kostnaden för familjearbetare skall ingå men anslaget 
binds till kommunstyrelsen. 

• Kommunförbundens budgetar skall följas. 
• En budgetspecifikation på kontonivå inklusive 

motiveringar av kostnadsökningarna skall delges 
kommunstyrelsen senast 21.10.2010.  

 

• nämndens personalresurser ökar med 0.5 i.o.m. att Mise 
sagt upp avtalet med kommunen om köptjänster. 
Kommunstyrelsen föreslår att anslaget för 
underhållskostnader under intern service minskas med 
10.000€. 

Tekniska nämnden 

 

• anslag för underhåll av fastigheter slås ihop till 
sammanlagt 26.000€. Nämnden får avgöra 
underhållsbehovet.  

Investeringar  

--------------------  
Kst § 329/27.10.2010 

Återupptas till diskussion budgeten för 2011 samt 
ekonomiplanen för åren 2012-2013 
Förslag: 
Ekonomichefen presenterar det uppdaterade budgetförslaget 
och kommunstyrelsen beslutar förelägga budgetförslaget för år 
2011 till kommunfullmäktige, bilaga A § 329/10 kst. 
Budgetförslaget återremitteras till kommunstyrelsen efter 
remissdebatt i fullmäktige.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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--------------------  
 

Kfm § 50/3.11.2010 
Förslag: 
Budgetförslaget för år 2011 presenteras, diskuteras och 
återremitteras till kommunstyrelsen, Bilaga A § 50/10 Kfm. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
-------------------  
 
 

Kst § 349 
Återupptas till behandling budgeten för 2011 samt 
ekonomiplanen för åren 2012-2013.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen begär socialnämnden att inkomma med 
komplettering av nyckeltal för Rosengård.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 

 
Kst § 350 

Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Ålands skall 
kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattas 
av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige höll sammanträde 
3.11.2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Förslag:  
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkommit i laga 
ordning och antecknar i övrigt protokollet till kännedom.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

ANSÖKAN OM VÅRDLEDIGHET 

Kst § 351 
Ordinarie kommundirektör Katarina Dahlman anhåller om 
vårdledighet under tiden 14.2.2011-28.8.2011. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Katarina Dahlman 
vårdledighet enligt anhållan. Med hänvisning till 
kommunfullmäktiges beslut av den 18.3.2010, förlängs 
kommundirektörsvikariatet under samma period. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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TILLSÄTTANDE AV TJÄNST - BYGGNADSINSPEKTÖR 

Kst § 352 
Kommunstyrelsen beslöt 11.10.2010 att lediganslå tjänsten 
som ordinarie byggnadsinspektör samt utsåg en 
rekryteringsgrupp. Ansökningstiden var 13.10-28.10.2010. 
Rekryteringsgruppen föreslår att sökande Kaj Granholm erhåller 
tjänsten som ordinarie byggnadsinspektör i Finströms kommun. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige utser vikarierande 
byggnadsinspektör Kaj Granholm till ordinarie 
byggnadsinspektör. Lön och förmåner behålls oförändrade.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

VÄGNAMN 

Kst § 264/1.9.2010 
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 
fritidsnämnden samt byggnadsnämnden om ett utlåtande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
Jäv: 
Styrelseordförande anmälde jäv. Styrelsen beslöt att jävsgrund 
förelåg och ordförande avlägsnade sig under 
ärendebehandlingen. 
------------------------  
 

Bn § 132/14.9.2010   
Uppta till behandling begäran om utlåtande från Finströms 
kommunstyrelse gällande ansökan om vägnamn i norra Godby. 
Sökande anhåller om att vägen till deras tomt får namnet Penny 
Lane. 
Byggnadsinspektören har varit i kontakt med Posten Åland, 
trafikavdelningen vid Ålands landskapsregering samt brand- 
och räddningsväsendet. 
 
Förslag till beslut: Byggnadsnämnden uppmärksammar att det 
önskade vägnamnet är på ett främmande språk och kan 
därmed inte beviljas. 
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Beslut: På basen av utlåtanden från olika instanser kan namnet 
som sådant inte beviljas. Vidare bör den passerande 
huvudvägen namnges först. 
-------------------  
 

Kfn § 61/4.10.2010 
 
Roger och Veronica Höglund har anhållit om att vägen till deras 
tomt i norra Godby får namnet Penny Lane. Kommunstyrelsen 
(Kst 264 1.9.2010) har bett kultur- och fritidsnämnden om ett 
utlåtande.  
 
Kultur- och fritidschefens förslag: 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att anhållan avslås med 
motiveringen att namnet är på engelska och saknar anknytning 
till området. 

 
Beslut: 
Förslaget godkändes. 
 

TN § 79/26.10.2010  
Uppta till behandling begäran om utlåtande från Finströms 
kommunstyrelse gällande ansökan om vägnamn i norra Godby. 
Sökande anhåller om att vägen till deras tomt får namnet Penny 
Lane. 
Tf. kommuningenjören har varit i kontakt med Posten Åland, 
trafikavdelningen vid Ålands landskapsregering samt brand- 
och räddningsväsendet. 
 
Förslag till beslut: 
Tekniska nämnden konstaterar att vägnamnet är på ett 
främmande språk och kan därmed inte beviljas. För att en väg 
ska kunna få eget namn ska det finnas två bostadsfastigheter 
anslutna till den vägen. 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag. 
--------------------  

 
Kst § 353 

Förslag: 
Mot bakgrund av nämndernas utlåtanden besluter 
kommunstyrelsen att avslå ansökan om vägnamn.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
Jäv: 
Styrelseordförande anmälde jäv. Styrelsen beslöt att jävsgrund 
förelåg och ordförande avlägsnade sig under 
ärendebehandlingen. 
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AVGIFTER 2011 

Kst 354 
Upptas till behandling nämndernas förslag till avgifter för 2011. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 
avgifterna för 2011 fastställs enligt, bilaga A § 354/10 Kst. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

ANHÅLLAN OM TILLSÄTTANDE AV ARBETSAVTAL - LOKALVÅRDARE  

Skn § 116/25.10.2010 
  
Skolnämnden har beviljat lokalvårdare Lilian Enegren avsked 
från arbetsavtalet som lokalvårdare i deltid (50%) från 
01.11.2010. 
Skolnämnden har vidare beviljat lokalvårdare Britt-Viola Johns 
deltidspension med en arbetstid om 
60 % från 01.01.2011. 
Ett arbetsavtal som lokalvårdare i deltid 50 % har utannonserats 
med tillträde 01.11.2010 och med eventuell utökning av 
arbetstiden från 01.01.2011 
 
Sd:s Förslag: 
Skolnämnden anhåller om att kunna tillsätta 
lokalvårdararbetsavtal om sammanlagt 90 %, vilket betyder att 
nuvarande arbetsstyrka inom lokalvården bibehålls för Källbo 
skola och biblioteket. 
 
Beslut: 
Skolnämnden godkände förslaget. 
_ _ _ _ _ _ _ 
 

Kst § 355 
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner skolnämndens anhållan. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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ANHÅLLAN OM OMDISPONERING AV INVESTERINGSANSLAG 

 
Skn § 112/25.10.2010 

 
Skolans föreståndare har diskuterat med kommuningenjören 
flytten av klätterställningen från Pålsböle till Källbo och 
tillsammans har de hittat en lämplig placering. Ett anslag 
behövs för att flytta ställningen, gräva, forsla bort asfalt och fylla 
på med sand. Under investeringar finns ett anslag om 4 100 € 
för inköp av nya lekredskap till skolgården samt ett anslag om 4 
100 € för markiser. 
Markiserna har redan införskaffats. 
Vårt förslag är att nämnden anhåller till styrelsen om att få 
omdisponera "markispengarna" för flytten av ställningen.  
 
Sd:s Förslag: 
Skolnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om att få 
omdisponera anslaget för markiser i investeringsbudgeten (4 
100 €) till flytt av klätterställning från Pålsböle skola samt 
montering av nya lekredskap.  
För lekredskap och flytt och montering önskar nämnden 
således sammanlagt använda 8 200 €  
 
Beslut: 
Skolnämnden godkände förslaget. 
_ _ _ _ _ _ _ 
 

Kst § 356 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner 
omdisponering av investeringsanslag enligt skolnämndens 
förslag.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.  
 
 

UTÖKAT SAMARBETE INOM BARNSKYDD 

SocN § 158/6.9.2010 
 
Socialnämnden i Finströms kommun har med tjänstemän och 
enskilda politiker deltagit i en diskussion som anordnades på 
initiativ av Sunds kommun våren 2010 där behovet av 
samarbete inom barnskyddet påtalades. 
Konstaterades att flera kommuner har behov av ett samarbete 
runt den s.k. tredje socialarbetaren, om vilken regleras i 
barnskyddslagen. Saltviks kommun påpekar helt korrekt att om 
flera kommuner deltar bör det finnas en schemalagd turordning 
eller en prioritetsordning mellan kommunerna. 
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Socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden är positiv till samarbete i specifik 
barnskyddsangelägenhet i enlighet med anhållan från Saltviks 
kommun  och för ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Beslut: 
Föreslås att socialnämnden är positiv till samarbete i specifik 
barnskyddsangelägenhet i enlighet med anhållan från Saltviks 
kommun och överför ärendet till kommunstyrelsen. 
---------------------  

Kst § 357 
Förslag: 
Med hänvisning till det samarbetsavtal kommunen ingått med 
Geta, Hammarland och Eckerö föreslår kommunstyrelsen att 
fullmäktige godkänner möjligheten för övriga kommuner att 
omfattas av samarbetet, på samma villkor som befintliga 
avtalsparter.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget och konstaterade att 
avgift inte debiteras för framtagande av avtal.  
  
 
 

HEMSTÄLLNINGSMOTION 

Kfm § 59/3.11.2010 
Elof Johns inlämnade en hemställningsmotion med 
hemställningen att utreda behovet av kommunens medlemskap i 
Ålands kommunförbund, Bilaga I § 59/10 kfm. 
Beslut:  
Kommunfullmäktige remitterade ärendet till styrelsen för 
beredning.   
--------------  

Kst § 358 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder, bilaga B § 358/10 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att utreda 
ärendet.  
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HEMSTÄLLNINGSMOTION 

Kfm § 60/3.11.2010 
Elof Johns inlämnade en hemställningsmotion med 
hemställningen att utreda behovet av kommunens medlemskap i 
MISE, Bilaga J § 60/10 kfm. 
Beslut:  
Kommunfullmäktige remitterade ärendet till styrelsen för 
beredning.  
-------------------  

Kst § 359 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder, bilaga C § 359/10 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att hänvisa till det tidigare beslut i 
ärendet som kommunfullmäktige fattade 10.12.2009 och 
konstaterade vidare att MISEs verksamhet kontinuerligt 
förbättrats och anpassats i enlighet med 
medlemskommunernas önskemål.  
 
 

HEMSTÄLLNINGSMOTION 

Kfm § 61/3.11.2010  
Elof Johns inlämnade en hemställningsmotion med 
hemställningen att utreda möjligheten till försäljning av Pålsböle 
skola, Bilaga K § 61/10 kfm. 
Beslut:  
Kommunfullmäktige remitterade ärendet till styrelsen för 
beredning.   
-----------------  

Kst § 360  
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder, bilaga D § 360/10 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att hänvisa till ärendet Kommunens 
fastigheter Kfm § 43/17.6.2010 och konstaterade vidare att 
frågan är under behandling.  
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ARVODESSTADGA FÖR ÅR 2011 

 
Kst § 361  

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

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 
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. 
 

 

KOMMUNINGENJÖR 

Kst § 261/1.9.2010 
Kommuningenjör Thomas Idman inkom den 18 augusti 2010 
med en uppsägning av sitt tjänsteförhållande med sista 
arbetsdag den 19 september 2010. 
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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. 
-------------------  

Kst § 294/29.9.2010 
Mot bakgrund av de pågående förändringsprocesserna inom 
byggnadskontoret föreslås rekryteringen av kommuningenjör för 
närvarande avbrytas. Vidare föreslås en temporär lösning med 
visstidsanställning för handhavandet av delar av tjänsten.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att avbryta rekryteringen. Vidare 
beviljar kommunstyrelsen Håkan Lundberg en visstids 
anställning som kommuningenjör om 50 % av heltidstjänst, med 
ansvar enbart för den administrativa delen av tjänsten. 
Anställningstiden är från 1.10.2010 till 31.1.2011. Lönen 
bestäms enligt 50 % av grundlön för tjänsten samt ett 
branschtillägg om 9 %. Vidare ålägger kommunstyrelsen vik. 
byggnadsinspektören att under samma period som ovan sköta 
den resterande delen av tjänsten samt beviljar ett lönepåslag 
om 20 % av grundlönen för kommuningenjör samt 
branschtillägg om 9%. På grund av ärendets brådskande natur 
konstaterar kommunstyrelsen att berörda nämnder inte har 
hörts i ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
------------------  
 

Kst § 363 
Förslag: 
Kommunstyrelsen lediganslår tjänsten som kommuningenjör på 
nytt. Anställningsintervjuer ombesörjs av den tidigare utsedda 
rekryteringskommittén. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

 
 

FÖRHANDSRÖSTNING I RIKSDAGSVALET 2011 

Kst § 364 
Förhandsröstningen i riksdagsvalet ordnas mellan 6-12.4.2011. 
Kommunstyrelsen skall enligt 9 § i vallagen besluta om antalet 
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och placeringen av de allmänna förhandsröstningsställena i 
kommunen.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att förhandsröstningen i 
riksdagsvalet ordnas på biblioteket, Godbyvägen 1416, 22410 
Godby. Platsen och tiden kungörs i god tid före 
förhandsröstningen.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

BESVÄRSANVISNING 

Kst § 365 
Sammanträdet förklarades avslutat kl. 19.45 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
 
 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 366 
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 10 november 2010  §§ 344-366  
 
 
 
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: 
349, 352, 354,356-363 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
344-346 
 
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 
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- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
 
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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