
 1 

 

FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 

PROTOKOLL     

  Sammanträdesdatum Nr  
 KOMMUNSTYRELSEN 15.9.2010 14/10 

Sammanträdestid 15.9.2010 kl. 17.00 
 

 Kommungården, sammanträdesrummet 
Beslutande  

x Höglund, Roger, ordförande 
x Lycke, Per, viceordf  
- Lindblom, Regina, andre vice 
x Haupt, Charlotta  
x Karlsson, Rolf 
x Randelin, Bernt  
- Lignell, Maj-Gun  

 
- Danielsson, Roland 
- Laaksonen, Leena 
x Lundberg, Kristina  
- Söderlund, Rigmor 
- Sirén, Gustav 
- Wiktorsson, Åke 
x Ekebom, Jana 

Föredragande x Oriander Niklas, vik. kommundirektör  
 

Övriga närvarande x Mattsson, Lars-Åke, kommunfullmäktiges ordförande 
- Danielsson, Sven-Anders, kommunfullmäktiges viceordförande 
 

Paragrafer §§ 269 – 287 

Underskrifter Ordförande  
 
 
 
Roger Höglund 

Sekreterare 
 
 
 
Niklas Oriander  

 

 

Protokolljustering Godby den 15.9.2010 på kommungården 

   
 Rolf Karlsson  Bernt Randelin   

Protokollet framlagt till 
påseende 

Godby den 15.9.2010  

   

Intygar Niklas Oriander   

Utdragets riktighet bestyrkes   
   
Underskrift   

 



 2 

 

FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 
 

PROTOKOLL          

  Utfärdat den 9.9.2010 Nr  
 KOMMUNSTYRELSEN  14/10 
Sammanträdestid Onsdag 15.9.2010 kl. 17.00 

Sammanträdesplats Kommungården, sammanträdesrummet 
 
269 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
270 § Protokolljusterare  
271 § Föredragningslistan 
272 § Delgivning 
273 § Protokoll från nämnder  
274 § Industritomt – Optinova och Norra Ålands Industrihus 
275 § Gemensam byggnads- och miljöinspektion 
276 § Utlåtande över ansökan om jordförvärv 
277 § Medlemskap i Leader Åland r.f. 
278 § Fastställande av hyra – lägenheter  
279 § Anhållan om tilläggsanslag – tekniska nämnden  
280 § Utvärdering av sociala sektorn  
281 § Förslag till nytt grundavtal – De Gamlas Hem 
282 § Utlåtande över ansökan om jordförvärv  
283 § Utlåtande över ansökan om jordförvärv 
284 § Anhållan om byggnadsplaneändring  
285 § Skrivelse angående Gibbölevägen  
286 § Besvärsanvisning  
287 § Nästa sammanträde  
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 269 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 270 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Rolf Karlsson och Bernt Randelin till att 
justera dagens protokoll. 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 271 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan med följande 
tillägg: 

• Utlåtande över ansökan om jordförvärv  
• Utlåtande över ansökan om jordförvärv 
• Anhållan om byggnadsplaneändring 
• Skrivelse angående Gibbölevägen  

 

DELGIVNING 

Kst § 272 
Delgivning av följande handlingar: 

• Polisdelegationen vid Ålands polismyndighet, protokoll 
5/2010, 13.8.2010  

• NÅHD, Förbundsstyrelsens protokoll 4-10,9.9.2010 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER 

Kst § 273 
Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (5/10) 6/10 
Byggnadsnämnden (6/10) 
Skolnämnden (7/10) 8/10 
Lantbruksnämnden (1/10) 2/10 
Socialnämnden (6/10) 7/10 
Tekniska nämnden (5/10) 6/10 
Räddningsområde Ålands landskommuner (3/10) 4/10 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 13/10 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

INDUSTRITOMT – OPTINOVA OCH NORRA ÅLANDS INDUSTRIHUS 

Kst § 210/7.6.2010 
Kommunen har två olika arrendeavtal på den 2.31ha stora 
fastigheten Svedjelund 60-408-6-122 i industriområdet. Avtalen 
är: 

• Optinova, 5 880 m2  och utgår 30.9.2010 
• Norra Ålands Industrihus 10 000 m2  och utgår 8.11.2022  

 
Diskussioner har förts mellan arrendetagarna och kommunen 
om antingen ett fortsatt arrende eller försäljning av tomten där 
Optinova skulle överta hela arrendet eller ägarskapet. I och 
med undertecknande av nytt avtal utgår de befintliga 
arrendeavtalen.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar markfrågan, prisbilden för arrende 
och försäljning samt besluter om vidare åtgärder.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet.  
----------------------  

Kst § 254/1.9.2010 
Konstateras att arrendeavtalet med Optinova omfattande 5 880 
m2 industrimark går ut 30.9.2010.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga det befintliga 
arrendeavtalet med Optinova. Förutsättningarna för en 
eventuell försäljning av tomten utreds vidare.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.  
-----------------  
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Kst § 274 
Vidare diskussioner har förts mellan Optinova, Norra Ålands 
Industrihus och kommunen. Man har kommit överens om att 
uppgöra ett nytt arrendeavtal omfattande hela 
industrimarkområdet dvs. 10.000 m2  + 5880 m2 och att 
Optinova är arrendator. I.o.m. undertecknande av nytt avtal 
förfaller även arrendeavtalet av 1.10.1972 mellan kommunen 
och Norra Ålands Industrihus. Det nya arrendet föreslås vara på 
10 år och arrendeavgiften per år 30 cent/m2 . 
Förslag: 
Kommunstyrelsen tar ställning till arrendeavtal.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet.  
Jäv: 
Per Lycke anmälde jäv. Styrelsen beslöt att jävsgrund förelåg 
och Lycke avlägsnade sig under ärendebehandlingen. 

GEMENSAM BYGGNADS- OCH MILJÖINSPEKTION 

Kst § 449/19.11.2008 
 

Arbetsgruppen för gemensam byggnadsinspektion anhåller om 
ett befullmäktigande att få lämna in en ansökan till 
landskapsregeringen om landskapsmedel för projektet.  Bilaga 
D kst § 447/08. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen befullmäktigar arbetsgruppen för gemensam 
byggnadsinspektion att lämna in en ansökan till 
landskapsregeringen om landskapsmedel för projektet.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslöt godkänna förslaget.  
----------------- 

 
Kst § 17/20.1.2010  

Landskapsregeringen har behandlat ansökan om understöd för 
projektet och gör bedömningen att det finns förutsättningar för 
att bevilja ett samarbetsunderstöd. För att förenkla 
administrationen kring understödet och genomförandet av 
projektet önskar landskapet att någon av kommunerna åtar sig 
huvudmanskapet.  
Förslag: 
Finströms kommun ställer sig positiv till att åta sig 
huvudmannaskapet.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------- 

Kst § 76/3.3.2010  
Beslutsorganen i de övriga samarbetskommunerna har ställt sig 
positiva till att Finströms kommun åtar sig huvudmanskapet för 
projektet gällande en gemensam byggnads- och 
miljöinspektion. 
Förslag: 
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Kommunstyrelsen meddelar landskapsregeringen att Finströms 
kommun fungerar som huvudman för projektet.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
--------------------  

Kst § 126/31.3.2010 
Landskapsregeringen har beslutat att bevilja understöd om 
totalt 68 660€ för skapande av en gemensam byggnads- och 
miljöinspektion. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig ärendet för kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------------------  

Kst § 260/1.9.2010 
Arbetsgruppen för gemensam byggnadsinspektion fastställde 
på sitt möte den 14.4.2010 den projektplan för gemensam 
byggnads- och miljöinspektion och beslöt att föra den vidare till 
respektive samarbetskommun för godkännande, bilaga E § 
260/10 kst.  
 
I planen anges Godby som placeringsort för den gemensamma 
verksamheten. Projektet kommer att genomföras i tre steg: 
1. Avtal om samarbete, 2. Gemensam nämnd och 
3. Gemensamma taxor och bestämmelser. Som tidsplan anger 
arbetsgruppen att sju månader efter att samarbetsavtal 
godkänts och undertecknats, kan den gemensamma 
verksamheten påbörjas. Kostnaderna för projektet måste 
redovisas till landskapsregeringen före den 31.12.2011. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
projektplanen för en gemensam byggnads- och miljöinspektion 
för kommunerna Sund, Saltvik, Geta och Finström, enligt det 
förslag som lagts fram av arbetsgruppen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet. 
---------------------  

Kst § 275 
Beslut: 
Kommunstyrelsen omfattar i huvudsak projektplanen men 
önskar framföra följande synpunkter till arbetsgruppen: 

• Tjänsten som miljöinspektör stryks 
• Deltidstjänsten som byråsekreterare för miljöinspektören 

stryks 
Vidare emotser kommunstyrelsen en uppdaterad och detaljerad 
kalkyl på driftskostnaderna.  
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UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 

Kst § 266/1.9.2010 
Landskapsregeringen begär kommunens utlåtande över Leonid 
Kuznetsovs ansökan om rätt att förvärva och besitta fast 
egendom (K12/10/5/347). 
 
Enligt förvaltningsstadgans 48 § så är det kommunstyrelsen 
som avger utlåtande över ansökningar om rätt att förvärva och 
besitta fast egendom i landskapet Åland. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen har inget att anföra i ärendet. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet.  
------------------  

Kst § 276 
Förslag: 
Kommunstyrelsen har inget att anföra ärendet.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

MEDLEMSKAP I LEADER ÅLAND R.F. 

Kst § 358/18.9.2007 Uppta till behandling eventuellt medlemskap i föreningen 
Leader Åland r.f. Föreningen verkar för landsbygdens 
utveckling och delar i förverkligandet av Ålands 
utvecklingsprogram och Europeiska unionens 
utvecklingsprogram. 

 
 Leader är en särskild metod för landsbygdsutveckling som utgår 

från lokala förutsättningar och initiativ och ingår i 
genomförandet av landskapsregeringens 
landsbygdsprogrammet. Leader-metoden bygger på lokal 
samverkan mellan näringsliv, ideella organisationer och den 
offentliga sektorn för utveckling av landsbygden. 

 
 Leader Åland fungerar som s.k. Local Action Group (LAG) som 

ska agera som förmedlingsinstans för ansökningar om 
projektstöd. För finansiering av föreningens verksamhet 
uppbärs medlemsavgifter. För kommun är medlemsavgiften 
motsvarande en euro per invånare.  

 
 Kommunen måste inte vara medlem för att projekt med hemort i 

kommunen skall finansieras. 
  
 Förslag: 
 Kommunstyrelsen beslutar att i det här skedet avvakta ett 

medlemskap. Erfar kommunen att det finns intresse bland 
invånarna att ansöka om projektfinansiering genom Leader, 
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behandlas frågan på nytt. Ärendet förs till kommunfullmäktige 
för kännedom.  

 Beslut: 
 Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 ---------- 
 
Kfm § 90/27.9.2007 
 Beslut: 
 Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att anteckna ärendet till 

kännedom. 
--------------------  

Kfn § 55/30.8.2010 
Kultur- och fritidsnämnden diskuterade kommunens eventuella 
medlemskap i Leader Åland. Kommunstyrelsen beslöt i 
september 2007 att avvakta ett medlemskap och att om 
kommunen erfar att det finns intresse bland invånarna att 
ansöka om projektfinansiering genom Leader behandlas frågan 
på nytt. 
Beslut: 
Kultur- och fritidsnämnden ber kommunstyrelsen utreda ett 
medlemskap med tanke på att bidragsprocenten från Leader 
Åland fastställts till 50 procent och att intresset för att ansöka 
om projektfinansiering därför torde öka. 
-------------------  
 

Kst § 277 
Verksamhetsledaren för Leader Åland r.f. informerar 
kommunstyrelsen om föreningens verksamhet. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade att ett medlemskap 
aktualiseras när konkreta projekt som faller inom ramen för 
Leader Åland r.f.’s verksamhet, har identifierats.   
 

 

FASTSTÄLLANDE AV HYRA – LÄGENHETER   

 
TN § 65/31.5.2010  

Enligt beslut 2008 skall hyrorna indexjusteras varje år. 
Kommunstyrelsen fastställer hyrorna på förslag från tekniska 
nämnden. Landskapsregeringen ska sedan godkänna 
höjningen. Senaste hyresjusteringen var den 01.01.2009, nu 
ökar kostnaderna för el, uppvärmning och vatten samt att det 
justeras upp ytterligare på grund av momshöjningen den 
01.07.2010. 
Förslag till beslut: 
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att 
hyrorna höjs från 01.01.2011 med mellan 0-5 %. Med 
motiveringen att senaste hyresjusteringen var den 01.01.2009 
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och att kostnaderna för el, uppvärmning och vatten ökat sedan 
dess, samt att kostnader justerats upp ytterligare på grund av 
momshöjningen den 01.07.2010. 
BESLUT:     
Enligt förslag 
---------------------  

Kst § 278 
Förslag: 
Kommunstyrelsen förordar att landskapsregeringen godkänner 
hyrorna enligt tekniska nämndens förslag, bilaga A § 278/10 
kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

ANHÅLLAN OM TILLÄGGSANSLAG – TEKNISKA NÄMNDEN 

TN § 66/31.8.2010   
Tekniska nämndens budget är fortfarande inom ramen bortsett 
från vägunderhållet som per den 20.08.2010 är 24 500 € över 
budget. Till det kommer resten av årets underhåll på 
uppskattningsvis 12 000 €, totalt en överskridning på 36 500 €. 
Båthamnar har preliminärt 8000 € lägre intäkter en budgeterat 
pga det låga arrendet som betalas av arrendatorn. Totalt 44 
500 € över budget. 
  
 Preliminära överskridningar 
 Kommunalvägar 5500 € 
 Byggnadsplanevägar 11500 € 
 Privat plogning 19500 € 
  
 Omfördelningar kan preliminärt göras på 19 500 € från: 
 53502-4390 El   12000 € 
 53500- Fastighetskötare  4000 € 
 46030-4390 Gatubelysning 2000 € 
 41020- Tekniska nämnden 1500 € 
 
Konto 53580-4390 underhåll av lägenheter håller förmodligen 
med hjälp av omdisponeringar förutsatt att inte någon större 
renovering måste utföras. Hyressidan hjälps upp tack vare de 
låga räntorna så resultatet bör blir det förväntade. 
 
Förslag till beslut: 
Tekniska nämnden beslutar att begära tilläggsanslag från 
kommunstyrelsen på 25 000 € för att täcka upp kostnaderna för 
vägunderhållet och den låga intäkten från hamnarna.  
BESLUT: 
Enligt förslag 
--------------------  

Kst § 279 
Förslag: 
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Kommunstyrelsen uppmanar tekniska nämnden att för 
närvarande omdisponera medel och vid behov återkomma med 
anhållan om tilläggsanslag. I övrigt antecknas ärendet till 
kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

UTVÄRDERING AV SOCIALA SEKTORN 

Kst § 280 
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.  
 
 

FÖRSLAG TILL NYTT GRUNDAVTAL – DE GAMLAS HEM 

Kst § 281 
Förbundsstyrelsen för De Gamlas Hem har 30.8.2010 inkommit 
med en begäran om kommunens utlåtande över förslag till nytt 
grundavtal för De Gamlas Hem. Förslag till förändringar gäller 
följande paragrafer:  
 
§ 9 Styrelsen består av 5 – 7 medlemmar. En utökning för att 
öka flexibiliteten bl.a. med hänsyn till den regionala 
fördelningen av platser. 
§ 14 Hyresrätten löper tillsvidare med en uppsägningstid om en 
månad för vardera parten. En precisering av uppsägningstiden 
för platser som är utlånade saknas i gällande avtal.  
§ 18 Bokslutet skall fastställas och överlämnas till revisorerna 
och medlemskommunerna för utgången av mars månad. För 
närvarande februari månad. Krävs mer tid för fastställande av 
bokslutet. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen kan omfatta förändringsförslagen i § 9 och § 
14 men inte § 18 där kommunen bör få kommunförbundets 
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resultat i möjligast god tid för att få det egna bokslutet fastställt 
inom lagstadgad tid.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 

Kst § 282 
Landskapsregeringen begär kommunens utlåtande över 
Bostads Ab Musterivägen 26 ABCD:s ansökan om rätt att 
förvärva och besitta fast egendom (K12/10/5/274). 
 
Enligt förvaltningsstadgans 48 § så är det kommunstyrelsen 
som avger utlåtande över ansökningar om rätt att förvärva och 
besitta fast egendom i landskapet Åland. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen har inget att anföra i ärendet. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 

Kst § 283 
Landskapsregeringen begär kommunens utlåtande över 
Bostads Ab Musterivägen 28 ABCD:s ansökan om rätt att 
förvärva och besitta fast egendom (K12/10/5/274). 
 
Enligt förvaltningsstadgans 48 § så är det kommunstyrelsen 
som avger utlåtande över ansökningar om rätt att förvärva och 
besitta fast egendom i landskapet Åland. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen har inget att anföra i ärendet. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

ANHÅLLAN OM BYGGNADSPLANEÄNDRING  

Kst § 136/21.4.2010 
Daniel Danielsson anhåller om byggnadsplaneändring för 
fastigheterna 3.20, 3:58 och 3:63 i Bamböle, bilaga B § 136/10 
kst. Genom byggnadsplaneändringen ändras 
rekreationsområden och tomtindelningar. Vidare anhåller 
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Danielsson om att Dan Engblom godkänns som planläggare för 
området. 
 
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att inbegära utlåtanden över 
anhållan från områdesarkitektkontoret och byggnadsnämnden. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-----------------  

Kst § 234/23.6.2010 
Byggnadsnämnden förordar i Bn § 37/20.4.2010 att den 
föreslagna ändringen i planen godkänns.   
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att lägga ut planen till allmänt 
påseende i 30 dagar, bilaga D § 234/10 kst. Vidare godkänner 
kommunstyrelsen Ursula Koponen som planläggare.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet.  
-----------------  

Kst § 284 
Samtliga grannar har hörts och omfattar förslaget till 
byggnadsplaneändring. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att lägga ut planen till allmänt 
påseende i 30 dagar, bilaga B § 284/10 kst. Under förutsättning 
att inga anmärkningar inkommer föreslår kommunstyrelsen att 
kommunfullmäktige fastställer byggnadsplaneändringen. Vidare 
godkänns Ursula Koponen som planläggare. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

 

SKRIVELSE ANGÅENDE GIBBÖLEVÄGEN 

 
Kst § 285 

En skrivelse undertecknad av 75 personer har riktats till 
kommunen. Skrivelsen påtalar behovet att förbättra vägens 
kondition. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen konstaterar att Tekniska nämnden i sitt 
budgetförslag planerar att åtgärda vägen. Skrivelsen antecknas 
i övrigt till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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BESVÄRSANVISNING 

Kst § 286 
Sammanträdet förklarades avslutat kl. 19:07 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
 
 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 287 
Förslag:  
Nästa sammanträde äger rum onsdagen 29.9.2010.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 
OCH BESVÄRSANVISNING 

 
Kommunens myndighet   Datum för sammanträdet   Paragraf 
Kommunstyrelsen i Finström  15 september 2010   §§ 269-287  
 
 
 
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: 

 
274-285.  

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
269-271 
 
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 
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- 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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