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 KOMMUNSTYRELSEN  14/13 
Sammanträdestid Onsdagen 9.10.2013  kl. 17.00 
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175 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
176 § Protokolljusterare  
177 § Föredragningslistan 
178 § Delgivning 
179 § Protokoll från nämnder 
180 § Gropjustering av löner 
181 § Budget 2014 samt ekonomiplan för 2015-2016 
182 § Finströms kommunaltekniska Ab 
183 § Anhållan om ändring av detaljplan 
184 § Utlåtande över budgetförslag – DGH 
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186 § Utlåtande över ansökan om jordförvärv  
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 175 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 176 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Sven-Anders Danielsson och Torbjörn 
Björkman till att justera dagens protokoll. 
 

 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 177 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan.  
 

 

DELGIVNING  

Kst § 178 
Delgivning av följande handlingar: 

• Lantbruksnämndens utlåtande om 
landsbygdutvecklingsprogrammet 2014-2020 och 
åtgärder som vidtagits angående Landsbygdsverkets 
krav vid tjänstemannajäv, 17.9.2013. 

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

Kst § 179 
Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (4/13) 5/13, 6/13 
Byggnadsnämnden (6/13)  
Skolnämnden (6/13) 7/13 
Lantbruksnämnden (1/13) 2/13 
Socialnämnden (5/13)  
Tekniska nämnden (4/13) 5/13, 6/13 
Räddningsområde Ålands landskommuner (3/13) 4/13 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 13/13 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

 

GROPJUSTERING AV LÖNER  

Kst § 180 
Kommunen har fört fackliga förhandlingar gällande fördelningen 
av en lokal justeringspott om 0,6 % från 1.1.2013 avseende 
Akta och TS avtalen. Justeringspotten utgår från november 
månads lön och motsvarar 1580 € samt tidigare outdelade 
medel om c. 500 €. Över förhandlingarna fördes bifogat 
protokoll, bilaga A § 180/13 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner fördelningen av justeringspotten. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

BUDGET 2014 SAMT EKONOMIPLAN FÖR 2015-2016 

Kst § 41/6.3.2013 
Upptas till behandling budgetseminarium för förvaltningen och 
förtroendevalda den 16 maj 2013. Syftet med seminariet är att 
diskutera kommunens framtidsstrategier gällande ekonomi och 
förvaltning för åren 2014 – 2016.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ger nämnderna i uppdrag att uppgöra 
verksamhets- och ekonomiplaner för åren 2014-2016. Ärendet 
bör behandlas i nämnderna senast vecka 16. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 9 oktober 2013 Niklas Oriander 

     
 - 5 - 

-----------------  
Kst § 91/8.5.2013 

Nämnderna har behandlat sina verksamhets- och 
ekonomiplaner för åren 2014-2016 som sammanfattats i ett 
diskussionsunderlag inför budgetseminariet den 16 maj 2013, 
bilaga A § 91/13 kst.  
Under budgetseminariet diskuteras de politiska prioriteringarna 
under planåren varefter ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsen.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig diskussionsunderlaget för 
kännedom och överlämnar ärendet till kommunfullmäktiges 
övervägande.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-------------------  

Kfm § 18/16.5.2013 
Diskussionsunderlag, bilaga A § 18/13 kfm. 
Förslag: 
Kommunfullmäktige diskuterar verksamhets- och 
ekonomiplanerna för åren 2014-2016 och återremitterar ärendet 
till kommunstyrelsen.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.  
---------------  

Kst § 135/18.6.2013 
Upptas till behandling budgetdirektiven för år 2014. Inför 2014 
föreslås kostnaderna bevaras på 2013 års nivå, lönerna höjs 
med 1,50 % och att kommunförbundens budgeter följs. Förslag 
till budgetdirektiv 2014, bilaga B § 135/13 kst. Nämnderna skall 
inkomma med sina budgetförslag för år 2014 och 
ekonomiplaner för åren 2015-2016 till kommunkansliet senast 
30 september. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar budgetdirektiven och beslutar att 
inbegära nämndernas förslag till budget och avgifter för 2014 
samt förslag till ekonomiplan för år 2015-2016. Vidare föreslår 
kommunstyrelsen att ekonomichefen deltar i nämndernas 
budgetöverläggningar.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-------------  

Kst § 181 
Nämndernas budgetförslag 2014 samt ekonomiplaner för åren 
2015-2016 presenteras, bilaga B § 181/13 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar budgetförslagen och återremitterar 
ärendet.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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FINSTRÖMS KOMMUNALTEKNISKA AB 

Kst § 269/17.10.2012 
Styrelsen för Finströms Kommunaltekniska Ab har initierat 
frågan om bolagets verksamhet borde införlivas i kommunens, 
bilaga E § 269/12 kst.  
Frågan har tidigare varit aktuell då man ser administrativa och 
kostnadsmässiga fördelar med att verksamheten skulle införas 
som en del av tekniska nämndens ansvarsområde. 
Ifall kommunen besluter sig för att verksamheten införlivas skall 
bolaget likvideras och dess samtliga tillgångar och skulder, 
rättigheter och skyldigheter överförs till kommunen. För 
närvarande har bolaget c. 1000 abonnenter på vatten och 
avlopp samt c. 65 för fjärrvärme. Bolaget har c. 2 
heltidsanställda, samtliga med kommunen som arbetsgivare. 
Arbetsuppgifterna förblir desamma även om kommunen övertar 
verksamheten.  
Kapitel 20 i aktiebolagslagen reglerar förfarandet vid likvidation. 
Själva processen fortgår i c. 6 månader efter att beslut om 
likvidation fattats.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen begär tekniska nämndens utlåtande i 
ärendet.   
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-----------------  

TN § 84/27.11.2012 
Styrelsen för Finströms kommunaltekniska (FKT) har initierat 
frågan om bolagets verksamhet borde införlivas i kommunen 
och kommunstyrelsen ber nu tekniska nämnden att se på 
möjligheten. Bolagets verksamhetsområde är vatten, avlopp 
och fjärrvärme vilket betyder all skötsel av ledningsnätet, 
uppkopplingar, mätarservice, fakturering osv. Vidare äger 
bolaget samtliga stamledningar inom verksamhetsområdet. 
Bolaget har ca 1300 anslutningar på vatten, ca 500 på avlopp 
och ca 65 fjärrvärmekunder. 
80% av byråsekreterarens lön betalas av FKT 
20% av kommuningenjörens lön betalas av FKT 
20% av fastighetsskötarnas lön betalas av FKT (motsvarar 80% 
av en heltidstjänst) 
10% Verkställande direktör 
 
I fall kommunen tar över verksamheten så kommer 
administrationen  att bli lättare då samma enhet har hand om 
gemensamma frågor kring vägar, vatten och övrig 
kommunalteknik t.ex. vid grundförbättring av gator. 
Att tänka på är de personella resurserna inom tekniska kontoret 
då VD tjänsten på 10% försvinner. 
 
Bokslut som bilaga B § 84/12 TN 
 
Förslag: 
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Tekniska nämnden diskuterar och tar ställning till ärendet 
 
Beslut: 
Tekniska nämnden föreslår inför styrelsen att kommunen i 
samråd med en jurist ser över hur verksamheten skulle 
införlivas i Tekniska nämnden. 
-------------  

Kst § 331/4.12.2012 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda 
de tekniska, ekonomiska och juridiska möjligheterna att införliva 
bolagets verksamhet i kommunförvaltningen.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
------------------  

Kst § 182 
Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab har på kommunens begäran 
utrett möjligheten att införliva Finströms kommunaltekniska i 
förvaltningen. Sammanfattningsvis konstateras att det ur 
juridiskt perspektiv är möjligt att överföra vatten och avlopp men 
p.g.a. EUs lagstiftning om bolagiseringsskyldigheten av 
kommunal verksamhet som fungerar i ett konkurrensläge på 
marknaden, är det inte möjligt att överföra 
fjärrvärmeverksamheten till kommunen, bilaga C § 182/13 kst.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter meddela styrelsen för Finström 
kommunaltekniska Ab att en införlivning av bolaget eller delar 
av verksamhet inte för närvarande är aktuellt.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

ANHÅLLAN OM ÄNDRING AV DETALJPLAN  

Kst § 183 
Ålands omsorgsförbund r.f. anhåller om att få inleda ändring av 
detaljplan för förbundet tomt vid Tistelgränd 8 i Godby. 
Ändringen krävs för byggande av ett nytt boendeservicehus, 
bilaga D § 183/13 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner anhållan och ger 
områdesarkitekten i uppdrag att på Ålands omsorgsförbunds 
kostnad inleda ändring av detaljplan för den berörda tomten. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
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UTLÅTANDE ÖVER BUDGETFÖRSLAG 2014 – DGH 

Kst § 184 
Kommunalförbundet De Gamlas Hem begär 
medlemskommunernas utlåtande över förbundets budgetförslag 
2014 och ekonomiplan för åren 2015 – 2016.  
Konstateras att verksamhetskostnader för 2014 totalt ökar med 
3,82 % och nettokostnaderna för driften med 2,42 %. 
Förskottsbetalningen för medlemskommunerna är beräknad till 
6 804,23 € per plats/månad medan vårddygnspriset är beräknat 
till 272,64 € per plats/månad. Vårddygnspriset utgår ifrån en 
nyttjandegrad om 92,5 % jämfört med 96,3 % i 2013 års 
budget.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att ge följande utlåtande över 
budgetförslaget:  
1. En allmän sänkning av verksamhetskostnaderna med 2 % 
jämfört med budgetförslaget för 2014. 
2. En översyn och minskning av vikariekostnaderna samt ett 
eventuellt införande av vikariestopp. 
3. En översyn och minskning av övertidskostnaderna för 
personalen. 
4. En årlig extern utvärdering av vårdtyngd. 
5. En generell lönejämförelse för personalen med andra 
liknande enheter på Åland.   
Kommunstyrelsens utlåtande utgör även direktiv till kommunens 
representant i förbundsfullmäktige för DGH.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

UTLÅTANDE ÖVER BUDGETFÖRSLAG 2014 – ÅLANDS OMSORGFÖRBUND r.f.  

Kst § 185 
Kommunalförbundet Ålands omsorgsförbund begär 
medlemskommunernas utlåtande över förbundets budgetförslag 
2014 och ekonomiplan för åren 2015 – 2016.  
Konstateras att enligt budgetförslaget uppgår 
kommunandelarna för 2014 till 9 691 599 jmfr. 9 060 551 år 
2013 eller en ökning om 6,2 %. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att ge följande utlåtande över 
budgetförslaget:  
1. En allmän sänkning av verksamhetskostnaderna med 2 % 
jämfört med Ålands omsorgsförbunds budgetförslag för 2014. 
2. En separat redovisning över kostnaderna för de nya 
platserna inom Ålands omsorgsförbund.  
3. Vid inrättandet av nya tjänster bör alltid en motivering av 
behovet av tjänsten samt kostnaderna för tjänsten framgå.  
Kommunstyrelsens utlåtande utgör även direktiv till kommunens 
representant i förbundsfullmäktige för Ålands omsorgsförbund.  
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Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

 

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 

Kst § 186 
Landskapsregeringen begär kommunens utlåtande över 
Eleonore Sunnebrandts ansökan om rätt att förvärva och besitta 
fast egendom (ÅLR 2013/8284). 
 
Enligt förvaltningsstadgans 48 § så är det kommunstyrelsen 
som avger utlåtande över ansökningar om rätt att förvärva och 
besitta fast egendom i landskapet Åland. 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen har inget att anföra i ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

ANHÅLLAN OM BIDRAG – SVENSKA FINLANDS FOLKTING 

Kst § 187 
 

Till kommunstyrelsen har inkommit en ansökan från Svenska 
Finlands folkting om verksamhetsbidrag för år 2014. 
 
Svenska Finlands folkting samlar hela det politiska fältet bakom 
sig i arbetet för det svenska språket i Finland. Folktinget består 
av 75 ledamöter från hela Svenskfinland, inklusive Åland.  
 
Kommunens huvudkriterier för föreningsbidrag är att stöda 
föreningar med verksamhet som riktar sig till barn och 
ungdomar samt föreningar med hemort i Finström.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen avslår Svenska Finlands folktings ansökan 
med hänvisning till kommunens kriterier för beviljande av 
föreningsbidrag. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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FINANSIERING AV AGENDA 21 KONTORET 

Kst § 188 
Agenda 21 kontoret anhåller om ett förhandsbesked angående 
finansiering av 2014 års verksamhet motsvarande 1€ per 
kommuninvånare.  
Agenda 21 arbetar med att utbilda, informera och inspirera 
ålänningar i hur man kan leva mer miljövänligt och beakta 
hållbar utveckling. 
Kommunen har inte under senare år finansierat verksamheten. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att inte uppta medel för 
verksamheten i 2014 års budget.  
Beslut: 
Torbjörn Björkman föreslog att medel för ändamålet skulle 
upptas i 2014 års budget. Förslaget vann ej understöd.  
Kommunstyrelsen godkände kommundirektörens förslag. 
 

ANHÅLLAN OM BIDRAG – FÖRENINGEN NORDEN PÅ ÅLAND R.F.  

Kst § 189 
 

Till kommunstyrelsen har inkommit en ansökan från föreningen 
Norden på Åland r.f. om verksamhetsbidrag för år 2014. 

 
Kommunens huvudkriterier för föreningsbidrag är att stöda 
föreningar med verksamhet som riktar sig till barn och 
ungdomar samt föreningar med hemort i Finström.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen avslår föreningen Norden på Åland r.f.:s 
ansökan med hänvisning till kommunens kriterier för beviljande 
av föreningsbidrag. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 

MÖTE - NÅHD 

Kst § 190 
Förbundsfullmäktige för NÅHD sammanträder 10.10.2013. På 
föredragningslistan finns bl.a. budget 2014 samt verksamhets 
och ekonomiplan 2015-2016. 
Kommunens ombud är Lene-Maj Johansson och Kristian 
Granberg. 
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Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om eventuella direktiv för ombuden. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att inte ge särskilda direktiv för 
ombuden. 
 
 

AVGIFTER OCH TAXOR 2014 

Kst § 191 
Upptas till behandling nämndernas förslag till avgifter och taxor 
2014, bilaga E § 191/13 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig ärendet i detta skede till 
kännedom och överför ärendet till kommunfullmäktiges 
remissdebatt.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

KOMMUNENS NÄMNDSTRUKTUR 

Kst § 39/6.3.2013 
I samband med budgetbehandlingen 2013 beslöts att ”Se över 
kommunens nämndstruktur och överväga den ekonomiska 
nyttan av en ändring av strukturen”. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp bestående av 
tjänstemän och förtroendevalda med uppgift att utreda frågan. 
En mellanrapport ska överlämnas till kommunstyrelsen senast 
30.6.2013 och slutrapport 30.9.2013. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att tillfråga och utse följande personer 
till arbetsgruppen: 
Viveka Eriksson 
Erik Brunström 
Per Lycke  
Ida Eriksson (sammankallare) 
-----------------  

Kst § 169/11.9.2013 
Arbetsgruppen presenterar sin mellanrapport under mötet. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
--------------  

Kst § 192 
Arbetsgruppens presenterar sin slutrapport under mötet, § 
192/13 kst.  
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Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar slutrapporten och överför ärendet 
till kommunfullmäktige.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

ANHÅLLAN OM BIDRAG – ÅLANDS SYNSKADADE R.F.  

Kst § 193 
 

Till kommunstyrelsen har inkommit en ansökan från Ålands 
Synskadade r.f. om verksamhetsbidrag för år 2014. 

 
Kommunens huvudkriterier för föreningsbidrag är att stöda 
föreningar med verksamhet som riktar sig till barn och 
ungdomar samt föreningar med hemort i Finström.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen avslår föreningen Ålands Synskadade r.f.:s 
ansökan med hänvisning till kommunens kriterier för beviljande 
av föreningsbidrag. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

ANHÅLLAN OM TILLÄGGSANSLAG – IF FINSTRÖMSKAMRATERNA  

Kst § 150/21.8.2013 
IF Finströmskamraterna anhåller om tilläggsanslag för 2013 
med hänvisning till bl.a. minskade sponsorintäkter, förhöjda 
kostnader och försämrade turneringsintäkter, bilaga A § 150/13 
kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen begär kultur- och fritidsnämndens utlåtande 
över anhållan om tilläggsanslag. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
--------------  

Kn § 34/2.9.2013 
Kommunstyrelsen har bett nämnden om ett utlåtande gällande 
en anhållan från IFFK om ett tilläggsanslag (Kst § 150, 
21.08.2013). 
Kultur- och fritidschefens förslag: 
Nämnden diskuterar anhållan och ger ett utlåtande till 
kommunstyrelsen. 
Beslut: 
Nämnden begär in en specificerad tillförlitlig ekonomisk 
redogörelse av IFFKs ekonomi per sista augusti 2013. IFFK bör 
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också specificera vilken summa ansökan om tilläggsanslag 
gäller. 
-----------------  

Kn § 40/24.9.2013 
IFFK har inkommit med mellanbokslut per sista augusti samt en 
lista över åtgärder och planerade åtgärder för att sanera 
föreningens ekonomi. IFFK har specificerat summan som 
ansökan gäller till 36.000 euro. 
Kultur- och fritidschefen förslag: 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar 
borgen för ett lån på högst 36.000 euro. 
Nämnden rekommenderar att kommunstyrelsen hör IFFK när 
anhållan behandlas. 
Beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden rekommenderar att 
kommunstyrelsen övertar betalningsansvaret för IFFK:s skulder 
till Ålands idrottscenter samt beviljar IFFK ett extra bidrag om 
10.000 euro för att trygga verksamheten till årets slut. 
Åtgärderna ska inte belasta kultur- och fritidsnämndens budget. 
Nämnden rekommenderar att kommunstyrelsen hör IFFK när 
anhållan behandlas. 
--------------  

Kst § 194 
IFFKs redogörelse, bilaga E § 194/13 kst. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet med representanter för 
IFFK och återremitterar ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att begära ett fullständigt 
mellanbokslut per 30.9.2013 med kompletta uppgifter över 
föreningens tillgångar och skulder. Mellanbokslutet ska 
behandlas av föreningens styrelse.  

BESVÄRSANVISNING 

 
Kst § 195 

Sammanträdet förklarades avslutat kl. 20:01. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 196 
Kommundirektörens 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 9 oktober 2013  §§175-196 
 
 
 
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: 
181, 191, 192 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
175-177 
 
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. 
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbudet: 
 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 
 
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller 
fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna 
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är 
 
Kommunstyrelsen i Finström 
Skolvägen 2 
22410 Godby 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet 
sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått 
del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller 
delgivningsdagen med i besvärstiden. 
 
Rättelseyrkandets innehåll 
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Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den 
som framställer det. 
 
 
 
BESVÄRSANVISNING 
 
 
 
KOMMUNALBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av 
rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om 
beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom 
kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom 
kommunalbesvär på den grunden att 
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning 
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3) beslutet annars strider mot lag. 
 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31 
221 01 Mariehamn 
 
Paragrafer i protokollet: 
 
Besvärstid är 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar 
efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av 
beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. 
 
 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31 
221 01 Mariehamn 
 
Paragrafer i protokollet:  
 
Besvärsskrift 
 
I besvärsskriften skall uppges 
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- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
 
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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