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  Utfärdat den 14.1.2010 Nr  

 KOMMUNSTYRELSEN  1/10 

Sammanträdestid Onsdag 20.1.2010 kl. 17.00 

Sammanträdesplats Kommungården, sammanträdesrummet 
 
1 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
2 § Protokolljusterare  
3 § Föredragningslistan 
4 § Delgivning 
5 § Protokoll från nämnder 
6 § Anhållan om tilläggsanslag – Socialförvaltningen  
7 § Assistentbehov 
8 § Anhållan om fortsatt anställning med sysselsättningsstöd  
9 § Kommunens fastigheter 
10 § Utlåtande över ansökan om jordförvärv 
11 § Delgeneralplan  
12 § Begäran om utlåtande – miljötillstånd  
13 § Begäran om utlåtande – miljötillstånd  
14 § Begäran om utlåtande – avfallsplan 
15 § Kommundirektörens dispositionsrätt – bankkonton  
16 § Anhållan – planering av Norrskog 3:62 
17 § Gemensam byggnads- och miljöinspektion 
18 § Planering och projektering - Källbo skola  
19 § Utlåtande över trafiklösning 
20 § Besvärsanvisning  
21 § Nästa sammanträde  
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 1 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 2 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Björn Grüssner och Rolf Karlsson till 
att justera dagens protokoll. 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 3 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan med följande 
tillägg: 
-  Begäran om utlåtande – miljötillstånd 
-  Planering och projektering – Källbo skola  
-  Utlåtande över trafiklösning    
 

 

DELGIVNING 

Kst § 4 
Delgivning av följande handlingar: 
- Byggnadskommittén för daghemsbygget, protokoll 

nr.24,25,26,27 
- MISE, styrelsemöte 14-2009, 16.12.2009 
- NÅHD, förbundsstyrelsemöte 11-09, 16.12.2009 
- Ålands landskapsregering, Beslut 433 S40, Fastställande av 

åtgärdsprogram för de åländska vattnen, 10.12.2009 
- Ålands landskapsregering, Kallelse till busstidtabellsmöte 

18.12.2009 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
Förslag: 
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Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

 

PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER 

Kst § 5 
Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (8/09) 
Byggnadsnämnden (10/9) 
Skolnämnden (12/09) 
Lantbruksnämnden (3/09)                                                                                                  
Socialnämnden (13/09) 14/09, 15/09 
Tekniska nämnden (9/09) 
Räddningsområde Ålands landskommuner (6/09) 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 23/09 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

 

ANHÅLLAN OM TILLÄGGSANSLAG – SOCIALFÖRVALTNINGEN 

SocN § 188/23.11.2009 
 
Under förutsättning att socialnämnden fattar beslut om 
placering av en ung person i boende, kommer behov av 
tilläggsmedel att uppstå.  
Kostnaden för placeringen i boendet är 3 500 sek/dygn. Därtill 
kommer kostnad för skolgång, som påförs skolnämnden. 
För en placerings tid om 4.11-31.12 ( 58 dygn) blir kostnaden 
203.000 sek eller ca 20 300 euro. 
 
Vik. socialchefens förslag: 
Föreslås att socialnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om 
ytterligare 20 300 euro i tilläggsanslag för år 2009. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
----------- 

Kst § 391/2.12.2009 
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Socialnämnden beslöt om placering av ung person i boende för 
perioden 4.11. – 31.12.2009. Kostnaden för placeringen 
beräknas bli 20 300€ utöver budgeterade medel för 2009. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar ytterligare 
tilläggsanslag om 20 300€ för socialförvaltningen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet.  
------------ 

 
SocN § 199/14.12.2009 

 
Bilaga 3: Tilläggsbudget för vård på åldringshem, 220 10 
Bilaga 4: DGH – Jämförelse budgeterat mot utfall 
 
Kontot för vård på åldringshem, 220 10, har överskridits under 
år 2009 i förhållande till budgeterade medel. Överskridningen 
avser vård på De Gamlas Hem och den beror till största del på 
att antalet vårddygn har varit fler än förväntat.  I förhållande till 
budgeterade medel i relation till antal budgeterade vårddygn 
har också kostnaden/vårddygn varit för lågt budgeterad. Den 
slutgiltiga kostnaden per vårddygn fastställs i bokslutet för 
Kommunalförbundet för De Gamlas Hem, men kommunen 
faktureras i slutet av året med en utjämningsfaktura som 
baseras på beläggningen av platserna på De Gamlas Hem 
under året.  Den tilläggsbudget som behövs för att täcka det 
underskott som finns för Vård på åldringshem är 105.000 euro 
för år 2009. 
 
Socialarbetarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen om 
en tilläggsbudget omfattande 105.000 euro för vård på 
åldringshem för år 2009. 
 
Vik. socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Förslaget godkänns med tillägget att en kontinuerlig 
lägesrapport om äldreomsorgen i kommunen tillkännages 
nämnden. 
-------------- 

Kst § 6 
Socialnämnden beslöt om placering av ung person i boende för 
perioden 4.11. – 31.12.2009. Kostnaden för placeringen 
beräknas bli 20 300€ utöver budgeterade medel för 2009. 
Vidare konstaterar nämnden att kontot för vård på åldringshem 
har överskridits under år 2009 med 105 000€. Socialnämnden 
anhåller om ytterligare tilläggsmedel om totalt 125 300€ för 
verksamhet som hänför sig till 2009 års budget.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar tilläggsanslag 
om 125 300€ för socialförvaltningen. 
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Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget och konstaterade att 
antalet vårddygn under 2009 var 5504 mot de budgeterade 
4380.  
 

ASSISTENTBEHOV 

 
SocN § 158/5.10.2009 

 
Personalen vid Godby daghem har inkommit med önskemål om 
assistent till Blåbärsstugan. Personalen har uppgett att 
situationen vid avdelningen är sådan att den ordinarie 
personalstyrkan inte kan tillgodose alla barns behov. Den 
uppkomna situationen beror på särskilda behov hos ett flertal 
barn i barngruppen. 
 
Barnomsorgsledaren har besökt daghemmet och diskuterat 
situationen med daghemsföreståndaren och personalgruppen. 
Alternativa lösningar har inte uppkommit. 
 
Medel för ändamålet finns inte upptagna i 2009 års budget. 
Möjlighet att omfördela medel från kontot löner inom 
familjedagvård för barn finns då antalet anställda 
familjedagvårdare inte uppgår till budgeterat anslag. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen om 
rätt att tillsätta en befattning som assistent om vid Godby 
daghem tom 31.12.2009. Vidare föreslås att anställningen 
finansieras genom omfördelning av medel från Familjedagvård 
för barn 20510. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget och ärendet överförs till 
kommunstyrelsen. 
------------------ 

 
Kst § 320/20.10.2009 

Förslag: 
I enlighet med budgeten för år 2009 skall fortsättningsvis 
verkställighetsföreskrifter i anslutning till 2002 års budget 
tillämpas. Föreskrifterna innebär att anställningsstopp råder i 
kommunen, vilket innebär att en tjänst inte tillsätts om 
verksamheten kan läggas ned eller arbetsuppgifterna 
omfördelas på annan personal. Kommunstyrelsen godkänner 
dock anhållan om att tillsätta en tillfällig assistent t.o.m. 
31.12.2009 under förutsättning att medel i årets budget finns.  
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Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
---------------- 

SocN § 201/14.12.2009 
 
I budgeten för år 2010 finns medel upptagna för assistenter vid 
Godby daghem omfattande en heltidsbefattning och en 
befattning på 52,3 % av heltid. 
Under hösten 2009 har ett oväntat behov av assistent uppstått. 
För detta ändamål har medel omfördelats inom barnomsorgen 
och en assistent har anställts på 78,4 % av heltid för tiden 
november-december 2009. 
En av målsättningen vid anställningen av ovan nämnda 
assistent var att införa arbetsrutiner och metoder i den aktuella 
barngruppen som skulle göra den mer välfungerande och 
förhoppningen var att behovet av assistent skulle minska. 
Specialbarnträdgårdsläraren har aktivt arbetat med handledning 
av personalen samt arbetar hon regelbundet enskilt med ett 
flertal barn vid den aktuella avdelningen. Man kan konstatera 
att belastningen i den aktuella barngruppen inte har minskat 
varför ett assistentbehov kvarstår. 
 
I dagsläget är assistentresurserna vid daghemmet följande: 
Apelsinstugan, assistent tre hela dagar per vecka 
Blåbärsstugan, assistent fem dagar per vecka omfattande 78,4 
% av heltid 
Smultronstugan, assistent tre hela dagar per vecka 
Muntlig redogörelse över assistentbehovet vid daghemmet ges 
vid sammanträdet. 
 
Barnomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen om 
ytterligare 10.336 euro till 2010 års budget för anställande av en 
gruppassistent till Godby daghem omfattande 78,4 % av heltid 
för tiden 01.01-30.06.2010. 
 
Vik. socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen om att få anställa 
en gruppassistent till Godby daghem omfattande 78,4 % av 
heltid för tiden 01.01-30.06.2010. 
-------------------- 

Kst § 7 
Förslag: 
Kommunstyrelsen bifaller socialnämndens anhållan under 
förutsättning att medel i årets budget finns. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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ANHÅLLAN OM FORTSATT ANSTÄLLNING MED SYSSELSÄTTNINGSSTÖD 

Kst § 8 
En anhållan till kommunstyrelsen om fortsatt anställning med 
sysselsättningsstöd har inkommit 4.1.2010. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar inbegära ett utlåtande från 
socialnämnden.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

KOMMUNENS FASTIGHETER  

Kst § 323/20.10.2009 
Det har uppkommit ett behov att se över helheten beträffande 
kommunens fastigheter. Bl.a. leder sammanslagningen av 
skolorna och det nya dagiset till att två fastigheter töms men 
även övriga fastigheter bör granskas för att optimera nyttjandet.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp med uppgift att 
inventera kommunens fastigheter med hänseende till 
underhållsbehov, kostnader och användningsmöjligheter.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt tillfråga och utse följande personer till 
arbetsgruppen: 
Lars Rögård, ordförande 
Thomas Idman, sekreterare  
Inger Rosenberg-Mattsson 
Fredrika Sundberg  
Rolf Karlsson  
Vidare beslöt kommunstyrelsen att tidsramen för arbetet är 
31.12.2009.  
--------------- 

Kst § 9  
Arbetsgruppen har nu avlagt rapport (bilaga A § 9/1 kst) med 
följande huvudsakliga resultat och rekommendationer: 
1. Pålsböle skola 

a. Bör i första hand hyras ut eller; 
b. Säljas 

2. Breidablick 
a. Hyresgästerna borde ta del av driftskostnaderna 
b. Museet borde flyttas till lokal med bättre exponering 

3. Godby daghem 
a. Fastigheten bör undersökas och eventuella åtgärder 

genomföras 
b. Fastigheten bör ej säljas 

4. Turistinfon (Mattsons parkeringsplats)  
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a. Flyttas till båthamnen eller; 
b. Säljas 

5. Scouternas hus 
a. Ingen förändring 

6. Markområden 
a. Försäljning av: 

i. Ivarsskärsfjärden 
ii. Skolberget 

Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig arbetsgruppens rapport till 
kännedom.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att skicka arbetsgruppens rapport på 
remiss till samtliga nämnder.  
 

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV  

 
 Kst § 10 

Landskapsregeringen begär utlåtande över Silver Udso och Silli 
Ainas ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom 
(K12/09/5/506).  
 
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 ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

DELGENERALPLAN 

Kst § 247 / 14.07.1998  
Fattas beslut om vem som skall uppgöra delgeneralplan i 
Godby.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen fattar beslut om att anlita områdesarkitekt 
Ursula Koponen att uppgöra delgeneralplanen i Godby.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
---------- 

 
Kst § 377 /31.8.2004  

Tf planerare Tiina Holmberg har skickat förslag över 
målsättningar för delgeneralplaneringen. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar omfatta målsättningarna till den del  
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det gäller avgränsning av planområdet, grundfakta om  
planområdet, allmän målsättning, exploateringsgrad,  
arbetsplatsområden, rekreation, naturskydds- och  
fornminnesområden. Då det gäller kommunalteknik anser 
kommunstyrelsen inte att det skall vara förbjudet att installera 
vattentoalett i fritidshus, men det skall däremot ordnas på ett ur  
miljöhänsyn godtagbart sätt.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget med det tillägget att Tiina 
Holmberg tar hänsyn till det på mötet framförda synpunkterna. 
---------- 
 

Kst § 129/12.4.2005  
  
Upptas till behandling delgeneralplanen för Godby. Styrelsen 
har möjlighet att föreslå ändringar i planen som sedan går 
tillbaka till planläggaren. Styrelsen framlägger efter det planen 
till allmänt påseende i 30 dagar. Styrelsen kan skicka planen för 
utlåtande till olika myndigheter innan den ställs ut eller välja att 
begära utlåtanden samtidigt som planen är utställd. 
Planläggaren kan bemöta utlåtandena och kommunen får 
utlåtandena samt planläggarens bemötande och fattar därefter 
beslut om ändringar till planläggaren.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga fram planen till allmänt 
påseende och begär samtidigt utlåtande från nämnderna, 
Ålands landskapsregering (byggnadsbyrån, brand- och 
räddningsenheten, miljöbyrån, museibyrån och 
trafikavdelningen),  Kraftnät Åland Ab, Ålands elandelslag, 
Ålands vatten Ab samt Minicarriers Ab. Kommunstyrelsen 
skickar utlåtandena till planläggaren för bemötande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
---------- 

Kst § 19 /10.1.2006  
Byggnadsnämndens ordförande, byggnadsinspektören och 
kommundirektören har gått igenom utlåtandena och 
bemötandena och föreslår följande ändringar: 
En allmän skrivning bör tas in i delgeneralplanen där det 
framgår att alla B områden med flera än tre tomter skall 
byggnadsplaneras innan exploatering. 
Punkt 2 – Planläggaren bör utreda om det går att ha lite större 
HF/1 område på fastigheten. Detta kunde också skydda mot 
den livliga trafiken. 
Punkt 3- Det borde kunna gå att få 3-4 tomter till på fastighet 
3:62 
Punkt 5 – Den nya vägen tas bort 
Punkt 6 – Fastighet 3:61 ändras till L- område 
Punkt 7 – Det vore önskvärt med flera tomter på fastigheten 
Punkt 10- Området borde kunna ändras till A område 
Punkt 14 – Det är ingen bra placering för bussarna. 
Planläggaren ombedes utreda fritids- och näringsnämndens 
förslag. 
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Punkt 15 – Det utreds om Björkvägen kan användas till nya 
bostadsområdet och att den nya infarten helt tas bort. 
Det är önskvärt om nr 12 tomterna koncenteras. 
Punkt 16 – Det utreds om fastigheten 3:46 kunde ändras till ett 
B område. Det undersöks om vi kunde ta med område 2:154 i 
planen, trots att det tillhör Grelsby. 
Punkt 18 – Det klargörs på vilka grunder har den ursprungliga 
bedömningen av LN områden gjorts 
Förslag: 
Kommunstyrelsen tar ställning till förslagen efter att ha hört 
planläggaren Tiina Holmbergs kommentarer över utlåtandena. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet. 
---------- 

Kst § 78 / 14.2.2006  
  
Byggnadsnämndens ordförande, byggnadsinspektören och 
kommundirektören har gått igenom utlåtandena och 
bemötandena och föreslår följande ändringar: 
Om det inte strider mot likabehandlingsprincipen bör en allmän 
skrivning kan tas in i delgeneralplanen där det framgår att alla B 
områden med flera än tre tomter skall byggnadsplaneras innan 
exploatering. 
Punkt 2 – Gruppen önskar ett större HF/1 område på 
fastigheten. Området ligger centralt och det är brist på HF/1 
områden i centrum.  
Punkt 3- Det borde bli ett B/1 område på fastighet 3:62 och 
4:82. 
Punkt 5 – Den nya vägen kan vara där men det får inte bli en 
genomfartsväg. 
Punkt 10- Området borde kunna ändras till A område 
Punkt 15 – Infarten söderut tas bort. 
Det är önskvärt om nr 12 tomterna koncenteras. 
Punkt 16 – Det undersöks om vi kunde ta med område 2:154 i 
planen, trots att det tillhör Grelsby. 
Övrigt – LA området på fastighet 3:62 ändras till ett L område. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att göra ändringar i enlighet med 
gruppens förslag. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. Delgeneralplanen 
diskuteras vid kommunfullmäktiges nästa möte den 2 mars 
2006. 
----------  

 
Kfm § 14/2.3.2006 

 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt att anteckna informationen till 
kännedom. 
----------  
 

Kst § 236/12.9.2006   
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Eftersom vi gjort betydande ändringar i planen så skall vi 
framlägga den till allmänt påseende på nytt i 30 dagar. 
Styrelsen kan skicka planen för utlåtande till olika myndigheter 
innan den ställs ut eller välja att begära utlåtanden samtidigt 
som planen är utställd.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga fram planen till allmänt 
påseende och begär samtidigt utlåtande från nämnderna, 
Finströms kommunaltekniska Ab, Ålands landskapsregering 
(byggnadsbyrån, brand- och räddningsenheten, miljöbyrån, 
museibyrån och trafikavdelningen), Kraftnät Åland Ab, Ålands 
elandelslag, Ålands vatten Ab samt Minicarriers Ab. 
Kommunstyrelsen skickar utlåtandena till planläggaren för 
bemötande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------  
 

Kst § 380/24.10.2006  
Vi har fått in åtta anmärkningar och fyra utlåtanden över förslag 
till delgereralplan. 
 
Planläggare Tiina Holmberg redogör för anmärkningarna, 
utlåtandena och bemötandena. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att 
delegeneralplanen fastställs med planläggarens föreslagna 
ändringar. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet. 
----------  
 

Kst § 6/9.1.2007  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om följande ändringar i planen: 
- tre tomter som kan styckas genast läggs till i planen på 

område 3:62 vid stranden söder om tomt 3:19. B/1 området 
på område 3:62 förminskas men får samma placering och   

- Mattsson Pär får två tomter till söder om den redan 
planerade tomten 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga fram planen till allmänt 
påseende och begär samtidigt utlåtande från nämnderna, 
Finströms kommunaltekniska Ab, Ålands landskapsregering 
(byggnadsbyrån, brand- och räddningsenheten, miljöbyrån, 
museibyrån och trafikavdelningen), Kraftnät Åland Ab, Ålands 
elandelslag, Ålands vatten Ab samt Minicarriers Ab. 
Kommunstyrelsen skickar utlåtandena till planläggaren för 
bemötande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet. 
----------  
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Kst § 41/23.1.2007  
 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om följande ändringar i planen: 
- tre tomter som kan styckas genast läggs till i planen på 

område 3:62 vid stranden söder om tomt 3:19. B/1 området 
på område 3:62 förminskas men får samma placering och   

- Mattsson Pär får två tomter till söder om den redan 
planerade tomten 

- Huvudledningar läggs till kartan enligt förslag från Ålands 
vatten Ab 

- Vissa tekniska korrigeringar och kompletteringar görs i 
enlighet med landskapsregeringen utlåtande 

- B/1 området på fastighet 4:82 omformas enligt markägarens 
önskemål 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga fram planen till allmänt 
påseende och begär samtidigt utlåtande från nämnderna, 
Finströms kommunaltekniska Ab, Ålands landskapsregering 
(byggnadsbyrån, brand- och räddningsenheten, miljöbyrån, 
museibyrån och trafikavdelningen), Kraftnät Åland Ab, Ålands 
elandelslag, Ålands vatten Ab samt Minicarriers Ab. 
Kommunstyrelsen skickar utlåtandena till planläggaren för 
bemötande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------  

 
Kst § 300/14.8.2007  

Förslag: 
Planläggare Tiina Holmberg redogör för inkomna anmärkningar 
och utlåtanden samt bemötandet.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt om följande ändringar: 
-Sandbol 5:78 ändras till största delen till ett B/1 område 
- en tomt med beteckning B läggs in i planen på fastighet 4:81 
- till planbestämmelser tilläggs ”ifall området används till 
golfbana, skall alla nödvändiga skyddszoner mot tomt- och 
vägområden ordnas inom LG-området 
- Tiina diskuterar utformningen av LN området på 
Strömsängarna för den framtida golfbanan 
-vägdragningen till det nya B/1 området norr om Godby vid 
Färjsundet dras via det nya B/1 området norr om 
brandstationen.  
---------- 

 
Kst § 344/18.9.2007  
 Två skrivelser gällande förslaget till delgeneralplan har 

inkommit, som styrelsen bör ta ställning till innan planen läggs ut 
på nytt. 

 
1. Lena King har inkommit med en ansökan om ändring (bilaga 

B-§ 344/07 Kst) gällande norra delen av fastighet 3:65 som är 

klassad som jord- och skogsbruksområde (L). King anhåller om 
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att området klassas som bostadsområde (B). Ansökan 
motiveras med att det finns tecken som tyder på att området 
tidigare varit bebott. Det skulle även vara möjligt att anordna 
anslutningsväg genom att nyttja en befintlig ägoväg som går 
längs rågränsen, mellan fastigheten i fråga och grannfastigheten 
i väster. 

 Planläggare Tiina Holmbergs bedömning: King har tidigare 
erhållit byggrätt enligt kriterierna för glesbebyggelse. En 
omklassificering är möjlig i och med att området är centralt 
beläget och kriterierna för byggrätt i tätbebyggelse således bör 
gälla. Det faktum att området en gång har varit bebott, 
understöder beviljande av byggrätt i och med att den riktgivande 
principen bör vara att områden som tidigare varit avsedda för 
boende inte dras in.  

 
 2. Birger Berndtsson anhåller om utökad byggrätt i och med att 

sammanlagd areal utökats genom markköp (bilaga C § 344/07 
Kst). Berndtsson anhåller om att byggrätten planeras mot 
rågräns i sydost. 

 Planläggare Tiina Holmbergs bedömning: Byggrätten för 
området bör uppdateras i enlighet med den utökade arealen. 
Förslag:  

 Kommunstyrelsen beslutar om följande ändringar: 
- den tidigare bebodda tomten i norra ändan av fastighetet 3:65 
skall ritas in som B-tomt 
- byggnadsrätten för fastigheterna på Strömsängarna som helt 
eller delvis bytt ägare uppdateras enligt kommunstyrelsens 
beslut om exploatering i glesbebyggelsen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutade att inte godkänna Lena Kings 
ansökan med hänvisning till att byggrätt på området redan 
beaktats och att inget nytt framkommit i ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade att inte godkänna Birger 
Berndtssons ansökan med hänvisning till att området som 
Berndtsson idag äger under tidigare ägare ingått i ett område 
som redan erhållit byggrätt. Berndtsson bör ingå avtal med 
säljaren om övertagande av byggrätt. 
---------- 

 
 
Kst § 118/13.3.2008  

Fyra anmärkningar och två utlåtanden har inkommit. 
Planläggare Tiina Holmberg har lämnat bemötande. 
 
Byggnadsnämnden förordar att planen fastställs. Inkomna 
anmärkningar bör behandlas grundligt och möjliga ändringar 
göras. Syn har gjorts på Minicarriers område för mötet. 
- Nämnden vill förorda att ett bostadsområde inritas bredvid 
Godby Högstadieskola. 
- Inlämnad anmärkning från Minicarrier kunde tillmötesgås till 
den del det gäller bostadsområde vid Färjsundet. När det gäller 
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LN betäckningen på skog så kan nämnden ej ta ställning till 
anmärkningen med den information som framlagts till mötet. 
- Inlämnad anmärkning från Fastighets Ab Atum kunde 
tillmötesgås. 
- Inlämnad anmärkning från Ålands vatten borde beaktas i 
planen. 
Nämnden anser att en ny plan för det centrala Godby borda tas 
fram så snart som möjligt. 

 
Förslag:  
Kommunstyrelsen godkänner planläggarens bemötanden, G-§ 
118/08 kst,  utom då det gäller följande: 
- inlämnad anmärkning från Fastighets Ab Atum skall 

godkännas.   
 
Planen skall ändras så att ett bostadsområde inritas bredvid 
Godby högstadieskola. 
 
En centrumplan för Godby tas fram parallellt med ändringen av 
byggnadsplanen för Fastighets Ab Atum. Ovannämnda  
ändringar innebär att planen på nytt måste ställas ut.  
Byggnadsinspektör Conny Eklund och planläggare Tiina  
Holmberg deltar vid mötet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----- 

 Kst § 83/25.2.2009  
Delgeneralplanen är reviderad 12.12.2008 då 
planebestämmelserna granskats enligt nya plan- och 
bygglagen, HF-områdena (byggnadsplanelagda områden för 
kommersiell service och förvaltning) utvidgats i centrum (Växter 
och frön) och de norra skogsområdena lämnats utanför 
planområdet.  
Förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att lägga fram planen till allmänt 
påseende och begär samtidigt utlåtande från nämnderna, 
Ålands landskapsregering (byggnadsbyrån, brand- och 
räddningsenheten, miljöbyrån, museibyrån och 
trafikavdelningen),  Kraftnät Åland Ab, Ålands elandelslag samt 
Ålands vatten Ab. Kommunstyrelsen skickar utlåtandena till 
planläggaren för bemötande. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget med det tillägget att  
utlåtande även inbegärs av Finströms kommunaltekniska Ab.  
--------------- 

Kst § 11 
Det reviderade förslaget till delgeneralplanen var framlagd till 
allmänt påseende i mars 2009. Under tiden kom sex inbegärda 
utlåtande samt åtta anmärkningar att lämnas in. 
Områdesarkitektkontoret utsågs 26.8.2009 (kst § 256) till 
planläggare för delgeneralplanen och har nu bemött 
utlåtandena och anmärkningarna samt på basen av dessa 
föreslagit vissa ändringar i planen, bilaga B § 11/1 kst. 
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Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att delgeneralplanen 
fastställs med planläggarens föreslagna ändringar. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet. 
 

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE – MILJÖTILLSTÅND 

Kst § 12 
Stig-Erik Hagström och Guy Söderlund har ansökt om 
miljötillstånd för uttag av sammanlagt 22 000 kubikmeter 
bevattningsvatten från Långsjön i Jomala och Finströms 
kommun. ÅMHM önskar nu ett utlåtande av kommunen i 
ärendet. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar begära byggnadsnämndens 
utlåtande över ansökan. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE – MILJÖTILLSTÅND 

Kst § 13 
Brage Jansson, Bo-Erik Sandell, Bengt Sarling och Albert 
Sundberg har ansökt om miljötillstånd för uttag av sammanlagt 
20 750 kubikmeter bevattningsvatten från Markusbölefjärden i 
Finströms kommun. ÅMHM önskar nu ett utlåtande av 
kommunen i ärendet. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar begära byggnadsnämndens 
utlåtande över ansökan. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE – AVFALLSPLAN 

Kst § 14 
Landskapsregeringen har i enlighet med landskapslagen om 
renhållning gjort upp en avfallsplan för hela landskapet och 
begär nu kommunerna om ett utlåtande innan planen antas, 
bilaga C § 13/1 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar begära ett utlåtande över 
avfallsplanen av tekniska nämnden. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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KOMMUNDIREKTÖRENS DISPOSITIONSRÄTT - BANKKONTON  

 
 

Kst § 15 
Vikarierande kommundirektören anhåller om att få 
dispositionsrätt till Finströms kommuns bankkonton: 
Ålandsbanken 660100-2124238 
Nordea 243918-1757 
Andelsbanken 557804-17638 
Sampo 8000100-931056 
 
Vikarierande kommundirektören anhåller om att få 
dispositionsrätt till Finströms kommuns fondkonton: 
 
Folkskolans stipendiefond 229620-4015199 
Finströms Cancerfond 293918-6145 
 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar bevilja vik. kommundirektören 
dispositionsrätt till Finströms kommuns ovanstående bank- och 
fondkonton. Vidare beslutar kommunstyrelsen att tidigare vik. 
kommundirektören Alexandra Oxman fråntas dispositionen till 
ovanstående bank- och fondkonton.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 

 

ANHÅLLAN – PLANERING AV NORRSKOG 3:62 

Kst § 16 
Under bildning varande aktiebolag Alpo Mikkola anhåller om att 
genom arkitekt Jens Karmert, Atomarkitekter upprätta en 
detaljplan över Norrskog 3:62. Vidare anhåller bolaget om att 
målsättningarna för området godkänns, bilaga D § 14/1 kst.    
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar begära utlåtanden över anhållan av 
byggnadsnämnden och områdesarkitektkontoret.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

GEMENSAM BYGGNADS- OCH MILJÖINSPEKTION 

Kst § 449/19.11.2008 
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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 

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. 
 
 

PLANERING OCH PROJEKTERING - KÄLLBO SKOLA 

 
Skn § 133/5.10.2009 

Inför höstterminen 2010 skall samtliga elever i åk 1-6 i 
kommunen erhålla sin skolgång i Källbo skola. Då beslutet 
fattades om en skola i kommunen beslöts samtidigt att: 
 
1 Källbo skola skall byggas ut norrut så att nuvarande bildsal 
blir ett fullstort klassrum 
2 I samband med utbyggnaden erhålles även ett 
 grupprum i anslutande korridor 
3 Vikväggen mellan syslöjdsalen och angränsande grupprum 
blir stationär 
4 Den fasta väggen norrut i ovannämnda angränsande 
grupprum rivs för att erhålla ett fullstort klassrum. 
5 I samband med väggflyttandet erhålles ett grupprum i en del 
av anslutande korridor 
6 I fritidshemsdelen byggs en fast vägg så att en del av 
fritidshemmet fungerar som klassrum under skoldagen 
 
Ovanstående arbeten bör planeras in och genomföras så att de 
om- och tillbyggda utrymmena är klara inför skolstart hösten 
2010. 
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Enligt kommuningenjör Thomas Idman kan en del av arbetena 
3,4 och 5 utföras i kommunens egen regi utan särskild 
projektering medan 1,2 och 6 skall planeras och projekteras. 
 
Sd:s Förslag: 
Skolnämnden anhåller om att en kommitté tillsätts som bereder 
arbetet så att det är klart definierat vilka delar som görs i egen 
regi och vilka delar som skall planeras, projekteras och bjudas 
ut. 
Beslut: 
Skolnämnden godkände förslaget och föreslår vidare att 
ordförande Sven-Anders Danielsson och föreståndare Cecilia 
Johansson utses till medlemmar i kommittén. 
---------------------- 

 
Kst § 309/14.10.2009 

Förslag: 
Kommunstyrelsen utser kommitté vars uppdrag är att utarbeta 
en övergripande plan för ombyggnaden av Källbo skola, samt att 
besluta om planerings-, projekterings- och upphandlingsbehov 
för arbetets genomförande.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt tillfråga och utse följande personer till 
byggnadskommittén: 
Sven-Anders Danielsson, ordförande 
Cecilia Johansson, sekreterare  
Thomas Idman 
Leena Laaksonen 
Leif Andersson 
Vidare beslöt kommunstyrelsen att arbetsgruppen har rätt att 
kalla sakkunniga till sammanträden och att tidsgränsen för 
arbetet är 15.12.2009.  
----------- 

Kst § 414/16.12.2009 
Byggnadskommittén presenterar sitt förslag gällande om- och 
tillbyggnad av Källbo skola, bilaga B § 414/09 kst. 
Kommittén föreslår att om- och tillbyggnaden av Källbo skola i 
första hand skulle genomföras enligt alternativ 3 (bilaga1) men 
förslaget kräver att fritidsverksamheten flyttar till t.ex. gamla 
Godby daghem eller att det blåa egnahemshuset vid Källbo 
skola skulle köpas för ändamålet.  I andra hand förespråkar 
kommittén alternativ 1 (bilaga 2). I den lösningen kunde 
fritidshemmet bli kvar men byggnadstekniskt blir alternativet 
dyrare. Vidare föreslår kommittén att de ursprungliga 
planerings- och projekteringsfirmorna (bilaga 3) anlitas för 
uppgörande av byggnadshandlingar som underlag för 
offertförfrågan.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen tar ställning till arbetsgruppens förslag och 
beslutar om det lämpligaste alternativet. Vidare utser 
kommunstyrelsen en byggnadskommitté med helhetsansvar för 
att genomföra om- och tillbyggnaden, inklusive upphandling av 
entreprenad. Kommittén har rätt att kalla sakkunniga till 
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sammanträden och kommunstyrelsen önskar delges 
kommitténs mötesprotokoll. Kommundirektören ges i uppdrag 
att utarbeta en instruktion för kommittén.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen omfattade alternativ 3 (bilaga 1) med följande 
ändringar: 
- Bildsalen blir ett tillfälligt klassrum 
- Rum 3 kvartsår som ”fritids” 
- Hörsalen får användas till undervisning i högst två års tid. 

 
Vidare konstaterade kommunstyrelsen att det inte i detta skede 
är lönsamt att bygga ut bildsalen utan att det övervägs i 
samband med en framtida utbyggnad av skolan. Ärendet 
överförs till skolnämnden för utlåtande. 

Skn § 10/18.1.2010 
Bilaga 7  Kommitténs alternativa lösningar 
 
Skolnämnden diskuterar 
 
Beslut: 
Skolnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att kommitténs 
förslag ”alternativ 3” genomförs. Detta innebär att 
fritidshemsverksamheten flyttas ut från Källbo skola, förslagsvis 
till Godby daghems gamla lokaliteter. 
--------------- 

Kst § 18 
Förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar skolnämndens förslag.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterar att utbyggnaden av bildsalen blir 
förhållandevis dyr varför den utgår i detta skede, att behovet av 
klassrum har ökat från tre till fyra, att fritidsverksamheten flyttas 
från Källbo skola och att hörsalen under en två års period kan 
användas som undervisningsutrymme. Kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget.   

 

UTLÅTANDE ÖVER TRAFIKSLÖSNING  

 
  

 TN § 10/26.2.2008   
 Tekniska nämnden har fått uppdrag av kommunstyrelsen att ge 

ett utlåtande över hur trafiken till och från daghemmet ska lösas. 
Det finns två alternativ, trafiken leds igenom bostadsområdet 
alternativt vägen som används för trafiken till Källbo skola. 
(bilaga ritning) 

 Social nämnden anser att ju längre avståndet är från 
daghemmets parkering till respektive avdelning samt ju närmare 
avståndet är från skolans parkering ökar risken för att 
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skolområdet används av trafik till och från daghemmet. En del 
föräldrar kommer även att ha barn både på daghemmet samt i 
skolan alternativt fritidshemmet. 

 
Förslag till beslut: 
Tekniska nämnden beslutar föreslår för kommunstyrelsen enligt  
bifogat förslag. Trafiken till daghemmet leds via skolan. 

      Beslut: 
 Vissa justeringar gjordes på skolområdet i övrigt enligt förslag. 

En detaljplanering behöver utföras i ett senare skede när slutliga 
placeringar av byggnader fastställts. 

         -------------------------------------- 
 Kst § 84/25.2.2009 

          Förslag:  
Kommunstyrelsen begär ett utlåtande från skolnämnden över 
trafiklösningen, bilaga kst § 84/09.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till tekniska nämnden 
för att utreda behovet av vändplanerna samt för att se över en 
förkortning av Postvägen.   

 

 TN § 50/30.6.2009   
 Ett nytt förslag på lösning där även busstrafiken planerats in 

föreslås av kommuningenjören och skolföreståndaren. Väg till 
det planerade området väster om Knappelstan föreslås gå via 
Björkvägen, vilket gör att den av områdesarkitekten föreslagna 
infarten via Smultronvägen förkastas. Tomt 2 i kvarter 50 
föreslås i stället ändras till grönområde där en gc-väg förbinder 
områdena.  

 Till sammanträdet hade Vikingline buss kallats och de omfattade 
den föreslagna placeringen av busshållplatser. Se bilaga 
   
Förslag till beslut: 
Tekniska nämnden beslutar att föreslå för kommunstyrelsen 
enligt ovanstående förslag.   
 
BESLUT: 
Tekniska nämnden omfattar förslaget och håller fortsättningsvis 
kontakt med bussbolagen.  

 ----------------- 
 
Kst § 254/26.8.2009  
 Trafiklösningen presenteras, bilaga A § 254/12 Kst. 

Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar trafiklösningen och beslutar att i 
brådskande ordning inbegära en justerad detaljplan över 
området av områdesarkitektkontoret samt av tekniska nämnden 
kostnadsberäkningar för a) ombyggnad av hela Björkvägen för 
fordonstrafik b) en ny avtagsväg från Getavägen till Björkvägen 
och c) ombyggnad av föreslaget område för bussar. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-------------------- 
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Kst § 325/20.10.2009 

Områdesarkitekt Ursula Koponen presenterar trafiklösningarna, 
Bilaga D § 327/09 
Förslag:  
Kommunstyrelsen diskuterar trafiklösningarna vid daghemmet 
och beslutar om det lämpligaste alternativet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att alternativ B, där Björkvägen 
förlängs till daghemmets södra infart, är den lämpligaste 
lösningen. Vidare beslöt kommunstyrelsen att begära en 
vägplan av tekniska nämnden samt en detaljplaneändring av 
områdesarkitektkontoret över området.  

 
TN § 94/27.10.2009  

Styrelsens förslag till vägförbindelse till dagis, (se bilaga) skiljer 
sig markant från tekniska nämndens tidigare förslag. 
 
BESLUT: 
Tekniska nämnden motsätter sig kraftigt styrelsens förslag där 
gc-väg ändras till till gata. Trafiken bör ledas in via skolan, vid 
behov anpassas befintlig väg för att förbättra säkerheten.  
 

TN § 102/1.12.2009 
Områdesarkitekten har kommit in med två nya förslag till 
trafiklösningar för daghem och skola. Se bilagor 

 
Förslag till beslut: 
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen enligt 
förslag 1 där bussarna parkerar på rad antas. Med nuvarande 
ekonomi kan det inte förverkligas så tillsvidare används befintlig 
väg in till skolan och personalen till daghemmet kör via 
Postvägen.    
BESLUT: 
Enligt förslag 
------------------- 

Kst § 395/2.12.2009 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar begära ett utlåtande av 
skolnämnden gällande tekniska nämndens förslag till 
trafiklösning vid nya daghemmet och busstrafiken till skolan. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen omfattar förslaget. Vidare ger 
kommunstyrelsen tekniska nämnden i uppdrag att färdigställa 
Björkvägen mellan nya daghemmet och von Knorringvägen. 
------------- 

Skn § 11/18.2.2010 
Sammanträdet inleds med att kommuningenjör Thomas Idman 
presenterar förslaget. 
Beslut: 
Skolnämnden omfattar tekniska nämndens förslag (bilaga 7A) 
till trafiklösning till nya daghemmet. Infarten till  daghemmet 
som korsar den norra gång och cykelbanan bör göras 
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trafiksäker för eleverna som är på väg till skolan. Skolnämnden 
anser dock att det fortsättningsvis skulle vara önskvärt att 
busstrafiken flyttades invid Godbyvägen och att eleverna då 
skulle använda gång- och cykelbanan längs södra delen av 
skoltomten. I väntan på trafiklösningen bör trafiksäkerheten 
säkerställas så gott det går. Förslagsvis breddas vägen in till 
skolparkeringen i ”bibliotekshörnet” och parkeringen enkelriktas. 
------------- 

Kst § 19 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar skolnämndens utlåtande i ärendet 
och beslutar om vidare åtgärder för trafiklösningen vid 
daghemmet.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att ge tekniska nämnden i uppdrag att 
bredda vägen in till skolparkeringen vid bibliotekshörnet och se 
över behovet av trafikanvisningar för att öka säkerheten på 
området.  
 

BESVÄRSANVISNING 

Kst § 20 
Sammanträdet förklarades avslutat kl. 20:25  
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 21 
Förslag:  
Nästa sammanträde äger rum enligt kallelse. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 20 januari 2010 Niklas Oriander 

     

 - 24 - 

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 

OCH BESVÄRSANVISNING 
 
Kommunens myndighet   Datum för sammanträdet   Paragraf 

Kommunstyrelsen i Finström  20 januari 2010   §§ 1-21 

 

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: 

6-14, 16-19 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 

1-3 

 

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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