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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 116 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 
 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 117 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Regina Lindblom och Rigmor 
Söderlund till att justera dagens protokoll. 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 118 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan utan tillägg. 
 

DELGIVNING 

Kst § 119 
Delgivning av följande handlingar: 

• Styrgrupp för socialförvaltningen, protokoll 3,4 
• Byggnadskommittén för Godby nya daghem, protokoll 

nr.40, 1/11 
• Tjänstemannabeslut, 2/11, 29.4.2011, Försäljning av 

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

 
Kst § 120 

Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (4/11) 
Byggnadsnämnden (3/11) 
Skolnämnden (2/11) 
Lantbruksnämnden (1/11) 
Socialnämnden (4/11) 
Tekniska nämnden (2/11) 
Räddningsområde Ålands landskommuner (3/11) 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 6/11 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 

 

HEMSTÄLLNINGSMOTION  

Kfm § 22/14.4.2011 
Björn Grüssner inlämnade en hemställningsmotion med 
hemställningen att kommunstyrelsen skall utreda kommunens 
nämndstruktur inför inkommande mandatperiod, Bilaga F § 
22/11 kfm. 
Beslut:  
Kommunfullmäktige remitterade ärendet till styrelsen för 
beredning.   
------------------  

Kst § 108/27.4.2011 
Förslag: 
Kommunstyrelsen tillfrågar och utser en arbetsgrupp med 
uppgift att utreda nämndstrukturen samt eventuella förslag till 
förändrad struktur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen bordlade ärendet. 
------------------  

Kst § 121 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att inbjuda representanter från Jomala 
kommun till inkommande kommunstyrelsemöte.  
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BOLAGSSTÄMMA – NORRA ÅLANDS VATTEN AB 

Kst § 122 
Norra Ålands Vatten Ab kallar aktieägarna till ordinarie 
bolagsstämma. Stämman äger rum i Alandica kultur & kongress 
onsdagen 18 maj kl. 10.00.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen utser representant för bolagsstämman. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslöt att tillfråga och utse Björn Grüssner till 
kommunens representant. 
 
 

BOLAGSSTÄMMA – NORRA ÅLANDS AVLOPPSVATTEN AB 

Kst § 123 
Norra Ålands Avloppsvatten Ab kallar aktieägarna till ordinarie 
bolagsstämma. Stämman äger rum i kommungården i Godby 
torsdagen 19 maj kl. 08.00.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen utser representant för bolagsstämman. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslöt att tillfråga och utse Björn Grüssner till 
kommunens representant. 
 
 
 

KALLELSE TILL VÅRSTÄMMA – MISE  

Kst § 124 
MISEs vårstämma hålls fredagen den 20 maj 2011 kl. 13.00 i 
Självstyrelsegården, konferensrum Rödhamn. Bl.a. kommer 
stämman att behandla bokslutet 2010. Bernt Randelin och Elof 
Johns representerar kommunen vid förbundsstämman.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen ger direktiv till kommunens representanter.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att ge representanterna i uppdrag att 
bevaka kommunens intressen med hänvisning till tidigare 
inlämnad skrivelse. 
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ANHÅLLAN OM ATT HYRA GAMLA DAGISET 

Kst § 125 
Tor Kudinoff söker verksamhetsutrymmen och anhåller hos 
kommunstyrelsen om att få hyra gamla dagiset i Godby, 
exklusive köket, för en minst 5 års tid, bilaga A § 125/11 kst.  
Konstateras att för närvarande är ungdomsgården och två 
musikorkestrar verksamma i gamla dagiset samt att köket är 
uthyrt.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen ställer sig huvudsakligen positiv till uthyrning 
av gamla dagiset. Kommunstyrelsen ger kultur& fritidsnämnden 
i uppgift att utreda möjlig omplacering av ungdomsgårdens och 
orkestrarnas verksamheter i kommunens övriga fastigheter. 
Vidare ges tekniska nämnden i uppdrag att tillsammans med 
Tor Kudinoff vidare utreda möjligheterna för uthyrning av gamla 
dagiset.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE – AVTAL OM KÖP AV PLATSER PÅ TALLBACKEN 

Kst § 126 
Socialförvaltningen i Mariehamn har gjort ett utkast till avtal om 
köp av platser på Tallbacken och önskar nu få kommunerna 
utlåtande om avtalsförslaget.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att avge ett 
utlåtande.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

UPPHANDLING AV CENTRUMPLANERING FÖR GODBY CENTRUM  

Kst § 127 
Arbetsgruppen, med uppdrag att vidareutveckla planerna för 
Godby centrum, har under sina överläggningar beslutat att 
anhålla hos kommunstyrelsen om rätt att upphandla 
centrumplaneringen i enlighet med bifogad Anbudsförfrågan, 
bilaga B § 127/11 kst. Syftet med planeringen är att 
planläggaren i samråd med kommunen, fastighetsägare, 
landskapet och affärsmän tar fram lösningar och visioner för hur 
man kunde skapa ett attraktivare centrum i Godby.  
Förslag: 
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Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.  
 

BOKSLUT 2010 

Kst § 128 
Upptas till behandling kommunens bokslut för år 2010. 
 
I enlighet med kommunallagen § 68 är kommunens 
räkenskapsperiod ett kalenderår. Styrelsen skall göra upp ett 
bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till 
fullmäktige före utgången av juni månad året efter 
räkenskapsperioden. I bokslutet skall ingå en resultaträkning, 
en balansräkning och bilagor till dem samt en översikt över 
budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. 
 
Bokslutet skall undertecknas av styrelseledamöterna och 
kommundirektören. 
 
I enlighet med kommunallagen § 70 skall styrelsen, när 
verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med 
anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att 
balansera ekonomin. 
 
Efter slutförd slutrevision kommer revisorerna att överlämna sin 
revisionsberättelse. Därefter kan styrelsen överlämna bokslutet 
till kommunfullmäktige. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner bokslutet för år 2010 samt 
undertecknar handlingarna, bilaga C § 128/11 kst.  
Kommunstyrelsen föreslår vidare att räkenskapsårets överskott 
om 1 022 196,60€ förs till det fria egna kapitalet. Handlingarna 
överlämnas till revisorerna för slutrevision. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. Vidare gav 
kommunstyrelsen socialnämnden i uppdrag att utreda hur 
avgiften för alkohol- och drogmottagningen i Mariehamns stad, 
är uppbyggd. 
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ANHÅLLAN OM TILLSÄTTANDE AV BEFATTNINGAR – HEMSERVICEN  

SocN § 58/18.4.2011 
 
Socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen om att få tillsätta 
2 befattningar som närvårdare till hemservicen. Båda 
befattningar är i tillsvidareanställning, den ena omfattar 67 % av 
heltid med arbetsuppgifter på natten och behöver tillsättas från 
den 01.06.2011 och den andra är heltid med arbetsuppgifter 
dag och kväll och behöver tillsättas från den 15.04.2011 eller 
snarast. Befattningarna behöver tillsättas p g a att de anställda 
på egen begäran har ansökt om uppsägning och beviljats 
uppsägning av socialnämnden. 
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
 
Föreslås att socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen om 
att få tillsätta 2 befattningar i tillsvidare anställning som 
närvårdare till hemservicen. Den ena omfattande 67 % av heltid 
med arbetsuppgifter på natten från den 01.06.2011 och den 
andra med omfattningen heltid med arbetsuppgifter dag och 
kväll, från den 14.04.2011 eller snarast. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget och ärendet överförs till 
kommunstyrelsen 
-------------------  

Kst § 129 
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens anhållan.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

 
 

ANSTÄLLANDE AV BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE 

SocN § 54/18.4.2011 
 
Tjänsten som daghemsföreståndare vid Godby daghem fr o m 
januari 2010 har varit utlyst ett flertal gånger. Intresset för 
tjänsten har varit sparsamt och man har inte kunnat fullfölja 
anställandet av daghemsföreståndare. Vid daghemmet har 
Bodil Sjölund fungerat som tillfällig daghemsföreståndare under 
denna tid.  
Det är aktuellt att utannonsera tjänsten för att besättas från och 
med inkommande verksamhetsårs start. Vid 
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småbarnsavdelningen finns en vakant befattning som 
barnträdgårdslärare/daghemsföreståndare. Förslagsvis 
placeras en nyanställd daghemsföreståndare vid avdelningen fr 
o m juli 2011. För att tillgodose daghemsföreståndarens behov 
av administrativ arbetstid behöver en ersättare för denna 
anställas. I budgeten för år 2011 finns upptaget medel 
omfattande anställande av barnskötare 40 % av heltid för 
ändamålet. För att få en mer välfungerande helhetslösning vid 
den aktuella avdelningen och daghemmet framförs alternativet 
att anställa en barnträdgårdslärare omfattande 50 % av heltid 
tom 31.12.2011.  
Inför budgetår 2012 utreds behovet av avlastning ytterligare 
med målsättning att hitta en välfungerande lösning för 
daghemmet. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen om 
rätt att tillsätta en befattning som barnträdgårdslärare 
omfattande 50 % av heltid till Godby daghem tom 31.12.2011, 
vidare föreslås att den del av anställningen som överstiger 
budgeterade medel finansieras genom en överföring av medel 
från 20520 Gruppfamiljedaghem, där medel för verksamhet är 
upptaget för hela år 2011 men ingen verksamhet inleds under 
våren 2011. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
----------------  

Kst § 130 
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens anhållan. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

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. 
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----------- 
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 
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. 
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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. 
 
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 § 56/2.3.2011 
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.  
-------------------  

Kst § 131 
Förslag till detaljplan för Påsaområdet, bilaga D § 131/11 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att ställa ut detaljplanen till allmänt 
påseende i 30 dagar. Vidare ger kommunstyrelsen 
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planläggaren i uppdrag att kontakta de markägare som berörs 
av detaljplanen.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

ANHÅLLAN OM SEMESTER OCH TJÄNSTLEDIGHET 

Kst § 132 
Kommundirektören anhåller om semester mellan datumen 26.5 
– 1.6 och 11–22.7  samt tjänstledigt utan lön under tiden 25.7 – 
5.8. 
Beslut:   
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

STÄNGT I SAMBAND MED HELGDAGAR  

Kst § 133 
Fredagarna 3 och 10 juni är s.k. klämdagarna när personalen 
på kommun- och socialkanslien kunde ges möjlighet att ta ut 
semester, kompledigt eller tjänstledighet utan lön. 
 
Allmänheten informeras om att kanslien håller stängt genom 
information på anslagstavlan, hemsidan, kansliernas dörrar 
samt information om fredagen 10.6 i kommunbladet. 
Allmänheten informeras även om vart man kan vända sig vid 
brådskande ärenden. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att kommun- och socialkanslien 
håller stängt fredagarna 3 och 10 juni.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

REVIDERING AV FINSTRÖMS KOMMUNS SKOLSTADGA  

Skn § 127/15.12.2010   
 Bilaga 4 Fastställd skolstadga 

 
Enligt grundskolelagen skall kommunfullmäktige anta en 
skolstadga för grundskolan. Enligt grundskoleförordningen skall 
i skolstadgan finnas bestämmelser om: 
- indelningen i skoldistrikt och skolornas placering 
- intagning av elever 
- ordnadet av skolskjuts och inkvartering 
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- uppgifter för skolnämnden och de tjänstemän 
   som är underställda nämnden 
- främmande språk som är valfria 
- rutiner för elevernas val av valfria läroämnen 
-vilka frågor som skolnämnden skall inhämta elevrådets           
yttrande över 
 
Gemensamt för landskapets skolor utarbetas för närvarande ett 
förslag till skrivning i skolstadgorna angående hemundervisning. 
 
SD:s Förslag:  
Skolnämnden ger skoldirektören och skolans föreståndare i 
uppdrag att inom januari utarbeta ett förslag till reviderad 
skolstadga för Finströms kommun. 
 
Beslut: 
Skolnämnden godkände förslaget. 
_ _ _ _ _ _ _ 
 

Skn § 4/16.02.2011    
Vi presenterar revideringen så långt vi kommit på 
sammanträdet. Ta med bilaga 4 från senaste sammanträde om 
ni har den kvar. 
 
Sd:s Förslag:  
Skolnämnden antecknar det pågående arbetet med 
revideringen av skolstadgan för kännedom och påpekar 
följande inför det fortsatta arbetet: 
- utökad delegation gällande avtalsenliga ledigheter 
- sändningar av handlingar digitalt 
- kontrollera i lagen hur ersättare i nämnden skall tillsättas 
 
Beslut: 
Skolnämnden godkände förslaget. 
_ _ _ _ _ _ 
 

Skn § 15/06.04.2011 
Bilaga 1  Förslag till skolstadga  
 
Sd:s Förslag:  
Skolnämnden omfattar förslaget till skolstadga och översänder 
förslaget till kommunstyrelsen för godkännande. 
 
Beslut: 
Skolnämnden återremitterade ärendet. 
_ _ _ _ _ _ 
 

Skn § 30/27.4.2011    
 Bilaga 1  Förslag till skolstadga  

 
Sd:s Förslag:  
Skolnämnden omfattar förslaget till skolstadga och översänder 
förslaget till kommunstyrelsen för godkännande. 
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Beslut: 
Skolnämnden godkände förslaget. 
_ _ _ _ _ _ _ 
 

Kst § 134 
Förslag till reviderad skolstadga, bilaga E § 134/11 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
den reviderade skolstadgan.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

BOLAGSSTÄMMA – ÅLANDS IDROTTSCENTER AB 

Kst § 135 
Ålands Idrottscenter Ab kallar aktieägarna till ordinarie 
bolagsstämma. Stämman äger rum i Idrottscentret torsdagen 26 
maj kl. 09.00.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen utser representant för bolagsstämman. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslöt att tillfråga och utse Rolf Karlsson till 
kommunens representant. Kommunstyrelsen beslöt vidare att 
föreslå Roger Höglund och Elof Johns till ordinarie 
styrelsemedlemmar i styrelsen för Ålands Idrottscenter Ab.  
 

BESVÄRSANVISNING 

 
Kst § 136 

Sammanträdet förklarades avslutat kl. 20:54. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
 
 
 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 137 
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 11 maj 2011   §§ 116-137  
 
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: 
121, 125-128, 131, 134.   
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
116-118 
 
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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