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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 234 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 235 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Charlotta Haupt och Gustav Sirén till 
att justera dagens protokoll. 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 236 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan med följande 
tillägg:  

• Anhållan om detaljplaneändring – Fastighets AB Atum   
• Upphandling av konceptplanering för Godby centrum  

 

DELGIVNING  

Kst § 237 
Delgivning av följande handlingar: 

• Polisdelegationen, protokoll 26.8.2011 
• NÅHD, förbundsstyrelsen, protokoll 20.9.2011 

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

 
Kst § 238 

Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (6/11) 7/11 
Byggnadsnämnden (5/11) 6/11, 7/11, 8/11 
Skolnämnden (3/11) 4/11, 5/11, 6/11 
Lantbruksnämnden (2/11)  
Socialnämnden (8/11)  
Tekniska nämnden (5/11) 6/11 
Räddningsområde Ålands landskommuner (4/11) 5/11, 6/11 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 12/11 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 
 

ÅLANDS MILJÖSERVICE K.F., HÖSTSTÄMMA 

Kst § 239 
Ålands miljöservice håller höststämma den 28 oktober 2011 kl. 
13.00 i Lagtingets konferensrum. I kallelsen finns bl.a. följande 
punkter upptagna: 

• Avgifter 2012 
• Budget 2012 

Kallelsen till höststämman har delgetts kommunstyrelsens 
ledamöter. Kommunen företräds vid stämman av Elof Johns 
och Bernt Randelin.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om särskilda direktiv till kommunens 
representanter. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet. 
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MODELL FÖR KOMMUNALA BYGGNADSORDNINGAR  

Kst § 240 
Landskapsregeringen har utarbetat och antagit en modell för 
kommunernas byggnadsordningar, bilaga A § 340/11 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att under 
2012 vid behov uppgöra förslag till revidering av kommunens 
byggnadsordning.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

FÖRENINGSBIDRAG ÅR 2011 

Kst § 241 
   

Till kommunstyrelsen har inkommit två ansökningar om 
verksamhetsbidrag för år 2011; Svenska Finlands Folkting samt 
Ålands synskadade r.f. 
 
Svenska Finland Folkting anhåller om bidrag för 
språkskyddsverksamhet. Ålands synskadade r.f. anhåller om 
bidrag för deras verksamhet under år 2011 samt för 
taltidningen.  
 
Kommunens huvudkriterier för föreningsbidrag är att stöda 
föreningar med verksamhet som riktar sig till barn och 
ungdomar samt föreningar med hemort i Finström.  
 
Konstateras att ingen av föreningarna har hemort i Finström. 
Ålands synskadade r.f. verkar för alla synskadade på Åland, 
inklusive Finström. Ingendera verksamhet riktar sig specifikt till 
barn och ungdomar. 
Förslag: 
Föreslås att ansökningarna avslås då föreningarnas 
verksamhet inte i första hand riktar sig till barn och ungdomar 
och verksamheten inte i huvudsak riktar sig till Finströms 
kommuns invånare. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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KOMMUN- OCH SOCIALKANSLIET STÄNGT 5.12.2011 

Kst § 242 
Måndagen 5.12.2011 är en s.k. ”klämdag”. Kommun- och 
socialkansliets personal kunde då ges möjlighet att ta ut 
semester, kompledigt eller tjänstledighet utan lön. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att kommunkansliet håller stängt 
måndagen den 5 december 2011. Information går ut i 
kommunbladet och på hemsidan.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

 

PRESIDENTVAL 2012  

Kst § 243 
Presidentvalet 2012 förrättas på söndagen 22 januari 2012. 
Förhandsröstningen ordnas 11–17.1.2012. Ifall ingen av 
kandidaterna får majoriteten av de angivna rösterna förrättas ett 
andra val söndagen den 5 februari mellan de två kandidater 
som fått flest röster vid det första valet. Ifall av en andra 
valomgång ordnas förhandsröstningen 25–31.1.2012. 
Enligt vallagens 9 § vallagen ska kommunstyrelsen fastställa de 
allmänna förhandsröstningsställena samt röstningsställena på 
valdagen.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att förhandsröstningen 11–
17.1.2012 och eventuellt 25–31.1.2012, sker på biblioteket, 
Godbyvägen 1416, 22410 Godby. Platsen och tiden kungörs i 
god tid före förhandsröstningen.   Vidare fastställs 
röstningsställena på valdagen 22.1.2012 och eventuellt 
5.2.2012 till:  

• Tjudö, Norrfinströmsgården   
• Markusböle, Breidablick   
• Emkarby, daghem  
• Godby, bibliotek 

Beslut:          
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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ANHÅLLAN OM ANSTÄLLNING MED SYSSELSÄTTNINGSSTÖD  

Kst §  244 
En anhållan om fortsatt anställning med sysselsättningsstöd har 
riktats till kommunstyrelsen, bilaga B § 244/11 kst.  
Förslag:  
Kommunstyrelsen delegerar ärendet till socialnämnden. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

BUDGETUPPFÖLJNING 

Kst § 197/24.8.2011 
Budgetuppföljningen t.o.m. juni 2011 presenteras, bilaga D kst § 
197/11.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslöt att begära förklaring till halvårs 
budgetöverskridningar av socialnämnden och tekniska 
nämnden. Vidare önskar kommunstyrelsen en redogörelse av 
tekniska nämnden om underhåll av fastigheter under 
investeringsbudgeten. 
---------------  

TN § 72/5.9.2011 
Kommunstyrelsen har begärt en förklaring till halvårs 
budgetöverskridningen. 
Överskridningen beror på snömängden under vintern. 
Kommunalvägar 46010-4390 , 44743 euro mot budget för hela 
året 35000 euro 
Privatvägar 46040-4390, 58495 euro mot budget för hela året 
18490 euro  
Även snöröjningen från tak är kostsam på fastigheter som 
Godby dagis och Källbo skola. 
Investeringsbudgeten för underhåll av fastigheter har 
underskridits då målningen av Emkarby radhus kostade 3000 
euro mot budgeterade 8000 euro. 
Målningen av Brandstation kommer att kosta 3900 euro mot 
budgeterade 10000 euro. 
Byte av sex stycken fönster på Breidablick är under utredning 
och budgeterade medel för detta är 8000 euro. 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden ger rapporten åt kommunstyrelsen. 
Beslut: 
Beslut enligt förslag. 
-----------------  

Kst § 245 
Förslag: 
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Kommunstyrelsen antecknar sig tekniska nämndens förklaring 
till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

ANHÅLLAN OM DETALJPLANEÄNDRING – FASTIGHETS AB ATUM 

Kst § 46/10.2.2010 
Fastighets Ab Atum anhåller om fastställningar av målsättningar 
för detaljplaneändring för kvarter 101, del av kvarter 90 (tomt 1 
och 4) samt gata och GC-väg i Godby by. Samtidigt anhåller 
Fastighets Ab Atum om att områdesplanerare Åsa Mattsson 
godkänns som planläggare för detaljplaneändringen, bilaga B § 
46/10 kst. Konstateras att ärendet behandlats tidigare under 
åren 2008-2009 men att förutsättningarna för 
detaljplaneändringen ändrats så att nya målsättningar bör 
fastställas.   
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar begära utlåtanden över 
målsättningarna för detaljplaneändringen av 
byggnadsnämnden, tekniska nämnden, Finströms 
kommunaltekniska och områdesarkitektkontoret.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 

TN § 11/9.2.2010  

Förslag till beslut: 
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att 
målsättningarna godkänns med följande påpekanden: 
-   En god lösning för trafiken i området kan överenskommas 
- En god lösning för trafiken till och från tomt 6:125 

(Rosenström) 
-  Tillgängligheten att serva kommunaltekniken får inte försvåras 

och eventuell flytt av kommunalteknik bekostas av 
Fastighets Ab ATUM. 

-     Åsa Mattsson godkänns som planläggare 
BESLUT: 
Enligt förslag 
 
 

BN § 28/16.2.2010 
 
Uppta till behandling Finströms kommunstyrelses begäran om 
utlåtande gällande Fastighets AB Atums begäran om 
detaljplanändring samt målsättningar för ändringen i Godby, 
Finström. 
Förslag till beslut:  
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Byggnadsnämnden förslår inför Finströms kommunstyrelse att 
målsättningarna fastställs. Nämnden poängterar vikten av ett 
planläggningsavtal för att undvika oklarheter i ett senare skede. 
Nämnden påpekar även att ett ordentligt skyddsområde måste 
ordnas mot kv 100 samt någon form av skyddsåtgärder mot 
kringliggande bosättning. Övriga affärstomter i centrala Godby 
borde få samma förutsättningar. 
Beslut:  
Ordföranden anmälde jäv som godkändes och deltog ej i 
ärendets behandlig. Ordförande avlägsnade sig från rummet. 
Ledamot Margareta Mattson utsåg i egenskap av nämndens 
äldste Alfons Henriksson till ordförande för paragrafen. Beslut 
enligt förslag. 
-----------------  

Kst § 70/3.3.2010 
 

Styrelsen för Finströms Kommunaltekniska Ab föreslår för 
kommunstyrelsen att målsättningarna godkänns och att Åsa 
Mattsson godkänns som planläggare med följande påpekande: 
Tillgängligheten att serva kommuntekniken får inte försvåras 
och eventuell flytt av kommunteknik bekostas av fastighets Ab 
Atum. 
 
Områdesarkitektkontoret påpekar bl.a. att det är viktigt att 
bebyggelsen på området förbättrar bybilden och inte försämrar 
boendemiljön i omgivningen och att kommunen, för att 
säkerställa detta, bör lägga krav på miljöanpassning, bilaga E § 
70/10 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
målsättningarna för området. Vidare godkänner 
kommunstyrelsen Åsa Mattsson som planläggare givet att 
målsättningarna fastställs.  
Beslut: 
Roger Höglund föreslog understödd av Rolf Karlsson att punkt 
4 i områdesarkitektens utlåtande gällande grönområden borde 
ändras till ”Planterade områden skall anläggas på ett 
ändamålsenligt och estetiskt vis samt utgöra åtminstone 5 % av 
det område som detaljplanen omfattar”. Kommunstyrelsen 
beslöt efter omröstning med siffrorna 3-2 att omfatta Roger 
Höglunds förslag, omröstningsprotokoll bilaga K §70/10 kst.  
 
Kommunstyrelsen beslöt att föreslå inför kommunfullmäktige att 
målsättningarna (bilaga B § 46/10 kst) inbegripet nämndernas 
samt områdesarkitektens utlåtanden med ovannämnda ändring 
av punkt 4, fastställs och konstaterar att frågor gällande bl.a. 
kommunalteknik avgörs i planläggningsavtalet. Vidare 
godkände kommunstyrelsen Åsa Mattsson som planläggare.  
-------------------  

Kfm § 15/18.3.2010 
 
Förslag: 
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Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer 
målsättningarna för detaljplaneändring för kvarter 101, del av 
kvarter 90 (tomt 1 och 4) samt gata och GC-väg i Godby by, 
bilaga B1 § 15/10 Kfm, inklusive: 

- nämndernas och Finströms Kommunaltekniska Ab:s 
utlåtanden 
- områdesarkitektkontorets utlåtande, bilaga B2 § 15/10 
Kfm, med ändringen i punkt 4 ”Planterade områden skall 
anläggas på ett ändamålsenligt och estetiskt vis samt utgöra 
åtminstone 5 % av det område som detaljplanen omfattar”.  

Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
--------------------  

Kst § 159/5.5.2010 
Fastighets Ab Atum anhåller, i samband med 
detaljplaneändringen, om justering av tomtgränser samt 
ägobyte av mark- och vägområden vid tomten i enlighet med 
bilaga C § 159/10 kst.  
Enligt förslaget övergår c. 390kvm till kommunen och c. 510kvm 
till Fastighets Ab Atum. De exakta ytorna fastställs i samband 
med lantmäteriförrättning. Mellanskillnaden gällande 
områdenas storlek och värde samt kostnader för lantmäteri 
erläggs av Fastighets Ab Atum. Kommunens fastslagna 
tomtpris på planerat område är 6€/kvm. I tidigare avslutad 
allmän vägförrättning i Godby har fastställts ett enhetspris om 
33.000€/ha (3.3€/kvm) för tomtmark under 3500kvm.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner ägobyte 
samt försäljning av mark- och vägområden enligt bilaga. Vidare 
konstaterar kommunstyrelsen att ägobytet och försäljningen kan 
verkställas först efter att Lantmäteribyrån genomfört 
styckningen av allmänt område vid Postvägen.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-----------------  

Kfm § 32/17.6.2010 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner ägobyte 
samt försäljning av mark- och vägområde enligt bilaga D § 
32/10 Kfm.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
Jäv:  
Dick Lindström anmälde jäv. Kommunfullmäktige beslöt att 
jävsgrund förelåg och Lindström avlägsnade sig under 
ärendebehandlingen. 
----------------------  

Kst § 411/14.12.2010 
Förslag till detaljplaneändring, bilaga A § 411/10 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att begära utlåtanden över förslaget 
till detaljplaneändring av tekniska nämnden, byggnadsnämnden 
samt Finströms kommunaltekniska Ab. Vidare besluter 
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kommunstyrelsen att lägga ut detaljplanen till allmänt påseende 
i 30 dagar och ger planläggaren i uppdrag att under 
utställningstiden höra grannar.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------------  

Kst § 22/2.2.2011 
Planen var utställd till allmänt påseende under tiden 21.12.2010 
och 24.1.2011. Under utställningsperioden inkom 5 
anmärkningar, bilaga A § 22/11 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig anmärkningarna till kännedom.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget och inväntar tekniska 
nämndens, byggnadsnämndens samt Finströms 
kommunaltekniska Ab:s utlåtanden. Vidare begär 
kommunstyrelsen ett utlåtande över planen av 
områdesarkitekten.  
-------------------  

Bn § 7/31.1.2011   
Uppta till behandling begäran om utlåtande från Finströms 
kommunstyrelse gällande detaljplaneändring för kvarter 101, 
del av kvarter 90 (tomt 1 och 4) samt gata och GC-väg i Godby 
 
Förslag till beslut:  
Byggnadsnämnden förordar inför kommunstyrelsen att 
detaljplaneändringen fastställs. Ökningen av affärsområde 
möjliggör en utveckling av kommersiella verksamheter i Godby 
och kan därmed skapa arbetsplatser. Nämnden konstaterar 
även att markbyte samt försäljning av mark- och vägområden 
kan verkställas. Samtidigt bör det uppmärksammas att 
fastigheten Bönehuset 5:18 har infart från Postvägen vilken tas 
bort i samband med detaljplaneändringen. Pga. fastighetens 
ringa storlek bör en infart från väster bevaras även om 
vägområden säljs. 
 
Beslut:  
Byggnadsnämnden omfattar förslaget med tillägget att 
fastigheten Bönehuset 5:18 ges möjlighet att inlösa del av 
Postvägen från söder för att få en fungerande infart. 
-------------------------  

TN § 4/16.2.2011   
 Förslag till detaljplaneändring, Bilaga A § 4/11 TN 
 
Förslag:  
Tekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att 
detaljplaneändringen fastställs med följande påpekanden. 
- Om trafikbelastningen i direkta närområdet ökar bör en rondell 
ersätta stora korsningen mot Getavägen. 
- I och med det ökade dagvattenflödet som kommer att samlas i 
korsningsområdet bör kommunen uppmana Landskapet att 
förstora sin dagvattenledning från korsningsområdet till 
Godbyträsk. 
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- Tekniska nämnden hänvisar även till sitt tidigare beslut från 
den 9.2.2010   
 
Beslut: 
Tekniska nämnden omfattar förslaget med tillägget att 
fastigheten Bönehuset 5:18 ges möjlighet att inlösa del av 
Postvägen från söder för att få en fungerande infart. 
----------------  

Kst § 168/22.6.2011 
 

Finströms kommunaltekniska Ab vidhåller sitt tidigare utlåtande 
om att tillgängligheten att serva kommuntekniken får inte 
försvåras och eventuell flytt av kommunteknik bekostas av 
fastighets Ab Atum. 
 
Områdesarkitekten påpekar bl.a. fasadlivets högsta höjd bör 
framgå i planen, att antalet vägkorsningar samt in- och utfarter 
mellan Getavägen och Källbo skola borde minskas, att andelen 
planterade områden är minimal och att zonen mot kvarter 100 
bör breddas från 4 meter till 10 meter, C1 § 168/11 kst. 
 
Planläggaren har bemött de 5 inkomna anmärkningarna från 
grannar samt från museibyrån. I huvudsak föreslår 
planläggaren att anmärkningarna inte beaktas. Museibyrån 
påtalar behovet av en mindre arkeologisk provundersökning 
innan markarbetet sätter igång, vilket bör beaktas. Genmälen 
,bilaga C2 § 168/11 kst.   
Förslag: 
Kommunstyrelsen delegerar åt kommundirektören att i samråd 
med planläggaren och områdesarkitekten revidera förslaget till 
detaljplan med beaktande av inkomna anmärkningar, 
nämndernas och områdesarkitektens utlåtanden samt 
anvisningar från kommunstyrelsen. 
 
Vidare besluter kommunstyrelsen att en trafiklösning för hela 
området bör framarbetas innan detaljplanen kan förverkligas. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
---------------  

Kst § 246 
Planläggaren har utarbetat ett reviderat förslag till detaljplan för 
kvarter 101, del av kvarter 90 (tomt 1 och 4) i Godby, bilaga C § 
248/11 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar planen med planläggaren och 
områdesarkitekter och besluter om vidare åtgärder. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att föreslå inför kommunfullmäktige att 
detaljplanen fastställs under följande förutsättningar: 

• Kommunfullmäktige godkänner ett planläggningsavtal 
mellan Fastighets Ab Atum och kommunen 

• Att tomt nr. 3 beviljas vägrätt som möjliggör infart till 
tomten västerifrån 
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• Att all tungtrafik förbjuds på Postvägen/Björkvägen 
(söderifrån) men tillåts tills den nya 
Sandbolvägen/Björkvägen (norrifrån) färdigställts. 
Trafiken till daghemmet kommer att ledas via den nya 
vägen.  
 
 

 

UPPHANDLING AV CENTRUMPLANERING FÖR GODBY CENTRUM  

Kst § 127/11.5.2011 
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: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.  
--------------------  

Kst § 143/8.6.2011 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att ge arbetsgruppen rätt att inbegära 
anbud för centrumplanering. I anbudsförfrågan skall tydligt 
anges att upphandling sker under förutsättning att medel för 
ändamålet beviljas.  
----------------  

Kst § 247 
Arbetsgruppen kom att inbegära anbud från fyra olika 
arkitektbyråer. När anbudstiden utgick 15.9.2011 hade ett 
anbud inkommit. Anbudsgivaren är Arkitektbyrå Tiina Holmberg 
Ab, bilaga D § 249/11 kst. Arbetsgruppen konstaterade under 
sitt möte 7.10.2011 att anbudet motsvarar de krav som ställdes 
i anbudshandlingarna samt att anbudsgivaren i övrigt uppfyller 
de villkor som krävs för att genomföra centrumplaneringen. 
Arbetsgruppen föreslår inför kommunstyrelsen att anbudet 
antas. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att det bifogade anbudet antas och 
ger arbetsgruppen i uppdrag att tillsammans med Arkitektbyrå 
Tiina Holmberg Ab vidareutveckla centrumplanen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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BESVÄRSANVISNING 

 
Kst § 248 

Sammanträdet förklarades avslutat kl.20:40. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
 
 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 249 
Förslag:  
Nästa sammanträde äger rum enligt kallelse. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 
 
 

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 
OCH BESVÄRSANVISNING 

 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträdet  Paragraf 
Kommunstyrelsen i Finström 12 oktober 2011  §§ 234-249  
 
 
 
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: 
239, 240, 244, 246 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
234-236 
 
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. 
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbudet: 
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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. 
 
 
 

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: 
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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 
 
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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