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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 99 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 
 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 100 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Per Lycke och Rolf Karlsson till att 
justera dagens protokoll. 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 101 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan med följande 
tillägg: 

• Inrättande av befattning – köksbiträde till Rosengård 
• Kallelse till förbundsstämma – Ålands Kommunförbund  

 

DELGIVNING 

Kst § 102 
Delgivning av följande handlingar: 

• Protokoll från möte angående gemensam 
räddningsmyndighet på Åland, 12.4.2011 

• Polisdelegationen, protokoll 2/2011, 18.3.2011 
• Styrgruppsmöte, protokoll 1-2/2011 

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

 
Kst § 103 

Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (2/11) 3/11, 4/11 
Byggnadsnämnden (2/11) 3/11 
Skolnämnden (1/11) 2/11 
Lantbruksnämnden (1/11) 
Socialnämnden (2/11) 3/11, 4/11 
Tekniska nämnden (1/11) 2/11 
Räddningsområde Ålands landskommuner (1/11) 2/11, 3/11 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 5/11 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

INVENTERING AV LÖSÖRE 

Kst § 333/27.10.2010 
Upptas till behandling frågan om eventuell avyttring av lösöre i 
kommunens fastigheter. Bl.a. i gamla dagiset och Pålsböle 
skola finns en del lösöre som hänför sig till tidigare verksamhet i 
fastigheterna.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att i samråd 
med skolnämnden och socialnämnden uppgöra en förteckning 
på lösöre i fastigheterna, inklusive kök och köksutrustning, samt 
överväga möjligheterna att avyttra lösöret eller delar därav, som 
inte längre behövs i kommunens verksamheter. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-------------------  
 

Kst § 35/2.2.2011 
Inventering av lösöre i gamla dagiset och Pålsböle skola är 
genomförd, bilaga F § 35/11 kst. 
Förslag: 
Innan beslut om försäljning fattas efterhör kommunstyrelsen 
samtliga nämnders eventuella behov av lösöret.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-----------------------  

Kfn § 20/16.2.2011 
Förslag: 
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Kultur- och fritidsnämnden meddelar kommunstyrelsen att 
köksutrustningen i Breidablick är i behov av förnyelse och 
komplettering. Ugn, diskmaskin, stekbord och eventuellt spis är 
av intresse för detta ändamål. 
Beslut: 
Förslaget godkändes. 
---------------  

Kst § 90/6.2.2011 
I övrigt har nämnderna inte identifierat behov av lösöre i 
respektive verksamheter.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
försäljning av lösöre till den del det inte behövs i kommunens 
verksamheter.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. Vidare beslöt 
kommunstyrelsen att ideella föreningar registrerade i Finströms 
kommun ges möjlighet att inlämna önskemål gällande lösöret.  
-----------------  

Kfm § 20/14.4.2011 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
försäljning av lösöre till den del det inte behövs i kommunens 
verksamheter, bilaga E § 20/11 kfm. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens 
förslag.  
----------------  

Kst § 104 
Förslag: 
Kommunstyrelsen ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att 
kartlägga föreningars önskemål angående delar av lösöre. 
Vidare ges de övriga förvaltningsgrenarna i uppdrag att 
ombesörja tillvaratagande av de artiklar som behövs i 
verksamheterna, vid behov i samråd med tekniska nämnden.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

FASTSTÄLLANDE AV LÖN – FÖRESTÅNDARE 

Kst § 105 
Kommunfullmäktige kom den 14.4.2011 att inrätta en tjänst som 
föreståndare för äldreboendena i kommunen. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen fastställer tjänstens grundlön, utgående ifrån 
AKTA-avtalet, till 2628,10€/mån.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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OMRÅDET BAKOM BRANDSTATIONEN  

 
 
Kst § 192/8.5.2007  

Området bakom brandstationen behöver planeras upp. 
Kommunen behöver snabbt få området bakom brandstationen 
planerat eftersom kommunen har brist på bostadstomter.   
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar inbegära offert på planeringen av 
området bakom brandstationen. Planeringsarbetet skall vara 
slutfört senast 31 augusti 2007.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

Kst § 347/18.9.2007  
Byggnadsnämnden beslutade i maj 2007 att begära in anbud för 
planeringen av området bakom brandstation. 
Byggnadsnämnden fastslog att området bör planeras som 
bostadsområde och innehålla egnahemshus samt parhus och 
eventuellt radhus. Höjden på byggnaderna bör vara högst två 
våningar. Vidare beslutade byggnadsnämnden att anbudet 
skulle innehålla en idéskiss och målsättningar för området och 
en redovisning över hur arbetet levereras d.v.s. elektroniskt eller 
på papper. Anbudet skulle dessutom innehålla en tidsplan för 
arbetets utförande. Sista dag för inlämning av anbud fastslogs 
till den 31 augusti 2007.  
  
Vid utgången av augusti har endast ett anbud inkommit, vilket 
har lämnats in av Arkitektbyrå Tiina Holmberg (bilaga D § 
347/07/Kst). Kostnaden är 14 415,52 € (inkl. moms). Därtill 
tillkommer konvertering till YT-Cad till en summa av 2 415,60 €. 
Offerten uppgår således till en summa om 16 831,12 €. Enligt 
den uppgjorda tidtabellen skulle arbetet vara slutfört efter 
februari 2008, förutsatta att arbetet påbörjas i september (vilket 
inkluderar ändringar och utställning till allmänt påseende). 
Konstateras kan att arbetet troligtvis skjuts på en månad. Detta 
innebär att anslagna medel bör räcka för den del som 
faktureras under innevarande år.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen antar offerten av Arkitektbyrå Tiina 
Holmberg. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägg till och 
ändring i målsättningarna: 

- i p. 2: ”högst 3 tomter/ha” ändras till ”ca 3 
tomter/ha” 

 - i p. 3: läggs ”…samt fjärrvärmenätet” till. 
 ------- 
 

Kst § 333/24.9.2008     
Arkitekt Tiina Holmberg presenterar utkastet till planering  
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av området bakom brandstationen.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att Tiina Holmberg får i uppdrag 
att slutföra planeringen i enlighet med utkastet.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
---- 

Kst § 28/21.1.2009 
Vid byggnadsinspektörens och vik. kommundirektörens senaste 
möte med Holmberg framkom behovet av att utvidga 
planeringsområdet för att få till stånd en änadmålsenlig 
väglösning. Det område där en väg skulle planeras in för det nya 
bostadsområdet kan även planeras genom en separat 
byggnadsplan, men detta skulle förorsaka mer arbete 
beträffande grannkontakter, utställning, uppsättande av 
målsättningsdokument etc. Kostnaderna för utvidgningen av 
byggnadsplanen skulle uppgå till ca. 3670 euro inklusive moms. 
Till detta tillkommer kostnader för upprättande av baskarta, ca. 
2000 euro. För år 2009 har 23.000 euro budgeterats för 
samhällsplanering.  
I enlighet med Finströms kommuns upphandlingsregler får direkt 
upphandling ske om värdet på upphandlingen beräknas vara av 
ringa värde, dock ej högre än 3000 euro exklusive moms 
och/eller varan eller tjänsten inte kan fås på annat håll. 
Kostnaderna för planeringen av området exklusive moms 
uppgår till 3000 euro.  Det är mest ändamålsenligt att använda 
sig av samma arkitekt för att planlägga området som har gjort 
den ursprungliga planen. Kostnaden för upprättandet av 
baskarta uppgår till ca. 2000 euro (3-4 dagars arbete á 50 
euro/h) och bör köpas in av en mätnings- och karteringsföretag.  
Förslag:  
Arkitektbyrå Tiina Holmberg får i uppdrag att utvidga 
byggnadsplaneområdet till att omfatta området i bilaga I kst § 
28/09.  Vik. kommundirektören får i uppdrag att upphandla 
upprättande av baskarta.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
----------------------- 

Kst § 284/16.9.2009 
Arbetet med att planlägga området utförs av Arkitektbyrå Tiina 
Holmberg Ab. Grannar och markägare inom området har hörts i 
planeringsarbetets samtliga faser och inkomna besvär har 
beaktats. En detaljplan jämte planbeskrivning har nu inkommit, 
Bilaga H § 284/09 Kst, och Arkitektbyrå Tiina Holmberg Ab 
efterlyser ett namn för området samt vägnamn.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen överför ärendet till kultur- och fritidsnämnden 
och begär förslag på områdes- och vägnamn.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägget att 
byggnadsnämnden bör behandla förslagen innan de fastställs 
av styrelsen.   
------------------  
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Kst § 320/12.10.2010 
Området bakom brandstationen kom, efter nämndernas och 
kommunstyrelsens handläggningar, att namnges Norrhägnan 
och vägarna inom området Spillkråks-, Gråspetts- och 
Hackspettsvägen. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att ställa ut detaljplanen till allmänt 
påseende i 30 dagar, bilaga B § 320/10 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
---------------------  

Kst § 386/2.12.2010 
Detaljplanen har varit utställd till allmånt påseende från 
15.10.2010 till 19.11.2010. Under tiden har två anmärkningar 
inkommit. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen ger planläggaren i uppdrag att bemöta 
anmärkningarna. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
--------------  

Kst § 54/2.3.2011 
Förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar planläggarens genmälen, Bilaga D § 
54/11 kst. Vidare föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige 
fastställer detaljplanen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att ge planläggaren i uppdrag att 
beakta de inkomna anmärkningarna. 
-------------------  

Kst § 88/6.4.2011 
Förslag till detaljplan, bilaga B § 88/11 kst. Eftersom 
ändringarna i förslaget till detaljplanen är ringa behöver den inte 
på nytt ställas ut till allmänt påseende.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen förslår att fullmäktige fastställer detaljplanen.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-------------------  

Kfm § 19/14.4.2011 
Förslag: 
Kommunstyrelsen förslår att fullmäktige fastställer detaljplanen 
för området Norrhägnan, bilaga D § 19/11 kfm.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens 
förslag.  
-----------------  

Kst § 106 
För att förverkliga detaljplanen för Norrhägnan bör bl.a. vägar 
och kommunalteknik till området ombesörjas.  
Förslag: 
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Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att i 
samråd med Finströms kommunaltekniska Ab uppgöra en plan 
inklusive kostnadskalkyl för förverkligande av detaljplanen.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägget att 
kostnadskalkylen bör vara kommunstyrelsen till handa senast 
31.8.2011. 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 

Kst § 107 
Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Ålands skall 
kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattas 
av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige höll sammanträden 
14.4.2011.   
Förslag:  
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkommit i laga 
ordning och antecknar i övrigt protokollen till kännedom.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 

 

HEMSTÄLLNINGSMOTION  

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

Kst § 108 
Förslag: 
Kommunstyrelsen tillfrågar och utser en arbetsgrupp med 
uppgift att utreda nämndstrukturen samt eventuella förslag till 
förändrad struktur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen bordlade ärendet. 
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BOLAGSSTÄMMA – NORRA ÅLANDS INDUSTRIHUS AB 

Kst § 109 
Norra Ålands Industrihus Ab inbjuder 
kommunstyrelseordförande och en valfri representant utöver 
den av kommunen valda delegaten att delta i industrihusets 
bolagsstämma den 12 maj 2011 kl. 19.00 på Jan-Karlsgården. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen utser representanter för bolagsstämman. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslöt att utse följande personer att närvara 
på stämman: 

• Rolf Karlsson – kommunens delegat 
• Roger Höglund 
• Per Lycke  

 
 
 

ANHÅLLAN OM OMDISPONERING AV MEDEL 

 
TN § 20/7.4.2011 

Personalkostnad ( 15 580€) för en fastighetsskötare på 50% 
som gått i pension finns budgeterade för 2011. Av dessa medel 
skulle 9 400 € kunna flyttas över till dagvattenledningar för att 
täcka upp kostnaderna för dräneringsarbetet på kommunens 
fastighet Solbacka 6:99 och resterande del till driften för 
fastigheter då kostnaden för snöröjning från tak varit ganska 
hög. 
 
Förslag: 
Tekniska nämnden anhåller till kommunstyrelsen om 
omdisponering av 9 400€ från lön till dagvattenledningar. 
 
Beslut: 
Tekniska nämnden godkände förslaget. 
------------------  

Kst § 110 
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens anhållan. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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ANHÅLLAN OM TILLSÄTTANDE AV ASSISTENT  

 
Skbn § 18/6.4.2011 

Bilaga 4 Personalförteckning 
 
Källbo skola höll inskrivning av höstterminens ettor torsdagen 
den 31 mars 2011.  
32 elever kommer att inleda sin skolgång i åk 1. Ett flertal elever 
är i behov av särskilt stöd. 
Konstaterades att utöver den personalstyrka som finns med i 
budget 2010 behövs en elevassistent för åk 1 om 21 timmar per 
vecka. 
 
Sd:s Förslag: 
Skolnämnden anhåller om att inom budgetens ram få tillsätta ett 
deltidsarbetsavtal som elevassistent 21 timmar per vecka från 
höstterminen 2011. 
 
Beslut: 
Skolnämnden godkände förslaget. 
-------------------  

Kst § 111 
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner skolnämndens anhållan. Vidare 
ger kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att se över 
principerna gällande tillsättande av tjänster om vikariat som 
nämnderna budgeterat för.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

INRÄTTANDE AV BEFATTNING - KÖKSBITRÄDE TILL ROSENGÅRD 

SocN § 182/23.11.2009 
 
En befattning som köksbiträde vid Rosengård har varit 
tidsbunden sedan 01.01.2008. Den nuvarande anställningen är 
t o m 31.12.2009. Behovet av köksbiträde till Rosengård 
uppstod i samband med att den dagliga verksamheten inom 
Ålands Omsorgsförbunds regi avslutades vid Rosengård och 
befattningen har varit tidsbunden i väntan på de utredningar 
som gjorts i anslutning till centralköket i nya Godby daghem.  
Resultatet av utredningen kring centralköket är att köksbiträdet i 
Rosengård  inte berörs av den nya verksamheten. Behovet av 
köksbiträde till Rosengård kvarstår och det finns inte någon 
giltig orsak att bibehålla befattningen som tidsbunden.   
 
Socialarbetarens förslag: 
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Föreslås att socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att 
den tidsbundna befattningen som köksbiträde, 78,4 %, inrättas 
som en tillsvidare befattning till köket i Rosengård från den 
01.01.2010 och med grundlönen 1 792,47 euro/månad (heltid).   
 
Vik. socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget och föreslår att 
kommunstyrelsen godkänner att befattningen inrättas tillsvidare, 
eftersom ingen utredning av köksfunktionen på Rosengård har 
initierats. 
---------------- 

Kst § 389/2.12.2009 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beviljar förlängning av den tidsbundna 
befattningen som köksbiträde vid Rosengård fr.o.m. 1.1.2010 t 
o m 31.12.2010 och ger socialnämnden i uppgift att utreda 
köksfunktionen på Rosengård.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
------------------  

SocN § 184/18.10.2010 
  
En befattning som köksbiträde vid Rosengård har varit 
tidsbunden sedan 01.01.2008. Den nuvarande anställningen är 
t o m 31.12.2010. Befattningen har hela tiden innehafts av 
Josefin Sporre som är utbildad kock. Kommunstyrelsen har vid 
sitt möte den 02.12.2009 beslutat att förlänga den tidsbundna 
befattningen som köksbiträde vid Rosengård från den 01.01-
31.12.2010 med hänvisning till att socialnämnden bör utreda 
köksfunktionen vid Rosengård. 
Socialnämnden tillsatte den 01.02.2010 en arbetsgrupp för 
ändamålet och den 31.05.2010 ändrades arbetsgruppens 
medlemmar. Arbetsgruppen har ännu inte kommit fram till något 
resultat, men behovet av kökspersonal på Rosengård kan 
oberoende inte bli färre än två kökspersonal eftersom 
bemanningen måste förstärkas på det sättet att det bör finnas 
behörig kökspersonal även på helger och inte endast på 
vardagar som det är i nuläget.  
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att 
den tidsbundna befattningen som köksbiträde, 78,4 %, inrättas 
som en tillsvidare befattning till köket i Rosengård från den 
01.01.2011 och med grundlönen 1 817,66 euro/månad (heltid).   
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
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Socialnämnden beslutar att upplösa arbetsgruppen för 
köksfunktionen och överför ärendet till kommunstyrelsen. I 
väntan på en utredning beslutas att befattningen som 
köksbiträde fortsätter som en tidsbunden befattning under år 
2011. 
-----------------  

Kst § 338/27.10.2010 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beviljar förlängning av det tidsbundna 
arbetsavtalet som köksbiträde vid Rosengård fr.o.m. 1.1.2011 t 
o m 31.12.2011. Vidare diskuterar kommunstyrelsen 
köksfunktionen i Rosengård och besluter om vidare åtgärder. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återemittera ärendet.  
----------------  

Kst § 393/1.12.2010 
Konstateras att den i balanseringsplanen av 2008 initierade 
diskussionen om samordningseffekter mellan centralköket och 
Rosengårds kök ännu inte har konkretiserats.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beviljar förlängning av det tidsbundna 
arbetsavtalet som köksbiträde vid Rosengård fr.o.m. 1.1.2011 
t.o.m. 30.6.2011 med motiveringen att frågan om den totala 
personalresursen för köksfunktionerna i kommunen bör lösas. 
Vidare besluter kommunstyrelsen att tillfråga och utse 
barnomsorgsledaren, äldreomsorgsledaren och 
kommundirektören att utreda samordningsmöjligheterna mellan 
centralköket och köket i Rosengård. Arbetet bör vara slutfört 
senast 30.4.2011.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------------------  

Kst § 112 
Arbetsgruppen, med uppdraget att utreda 
samordningsmöjligheterna mellan centralköket och köket i 
Rosengård, har slutfört sitt uppdrag och överlämnar sin rapport 
till kommunstyrelsen.  
Arbetsgruppen har studerat olika alternativ till samordning 
mellan köken med följande utgångspunkter: 1) förbättrad 
köksfunktion för äldreomsorgen, 2) minsta möjliga personal- 
och kostnadsökning och 3) att optimera nyttjandet av 
centralköket. En sammanfattning av arbetsgruppens slutsatser 
och rekommendationer: 

• För att optimera köksfunktionen i kommunen 
rekommenderar arbetsgruppen inrättande av en 
befattning som kock i Finströms kommun istället för den 
tillfälligt besatta befattningen som köksbiträde vid 
Rosengård på 78,4%. Detta medför en ökad 
lönekostnad på 7920€/år. 

• Följderna av inrättande av befattningen är att 
Rosengårds kök då kan vara bemannat varje dag under 
året mellan kl. 9 och 18 vilket medför en förbättring i 
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förutsättningarna för god kosthållning inom 
äldreomsorgen.  

• Arbetsgruppen rekommenderar vidare att lunchmaten 
för äldreboendena inklusive maten för hemtransport 
tillreds i centralköket under veckodagarna. Maten 
transporteras till Rosengård i värmeskåp, bilaga A § 
114/11 kst. 

Förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar arbetsgruppens förslag och föreslår 
att kommunfullmäktige inrättar en befattning som kock i 
Finströms kommun samt att de övriga rekommendationerna 
verkställs enligt arbetsgruppens förslag. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet.  
 

  

KALLELSE TILL FÖRBUNDSSTÄMMA – ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND  

Kst § 113 
Ålands kommunförbunds förbundsstämma hålls tisdagen den 
10 maj 2011 kl. 13.15 i Ålands hotell- & restaurangskolas 
auditorium. Bl.a. kommer mötet att behandla bokslutet 2010. 
Lars-Åke Mattsson och Roger Höglund representerar 
kommunen vid förbundsstämman.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen ger direktiv till kommunens representanter.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att ge representanterna i uppdrag att 
inhämta kunskap om kommunförbundets framtid.  
 

BESVÄRSANVISNING 

Kst § 114 
Sammanträdet förklarades avslutat kl. 18:30. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
 
 
 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 115 
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 27 april 2011   §§ 99-115  
 
 
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: 
106, 108, 112,  
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
99-101 
 
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 
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- 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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