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§ 1 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KS § 1  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 §, förvaltningsstadga 60-64 
§§ och kommunstyrelsens beslut (KST § 32/2.3.2016).  
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 
------------- 

§ 2 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KS § 2  
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 73 §.  
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Sven-Anders Danielsson 
och Inger Rosenberg-Mattsson.  
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 
------------- 

§ 3 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KS § 3  
Ärendena behandlas i den ordning som anges på föredragningslistan, såvida orga-
net inte besluter annorlunda. Till behandling kan även beslutas att uppta sådana 
ärenden som inte nämns i sammanträdeskallelsen, enligt förvaltningsstadgan 64 §.  
 
Beslut: 
Föredragningslistan godkänns utan tillägg av ärenden av brådskande natur.  
------------- 
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§ 4 DELGIVNINGAR KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KS § 4 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:   
 

Besked Skatteförvaltningen, Förordnande medlemmar skatterättelsenämnd 20.nov 

Beslut LR, Beviljande av komplettering av skatteinkomsterna (ÅLR 2018/267 9.jan 

Beslut LR, Utjämning landskapsandelar perioden 2018-2020 (ÅLR 2018/268) 10.jan 

Beslut LR, Landskapsandel för drift av grundskolor 2018 (ÅLR 2018/241) 10.jan 

Beslut Saltvik KS § 319/2017, Intresseförfrågan områdesplanerartjänst 27.nov 

Beslut LR, Jordförvärv i Finström (ÅLR 2017/8108, beviljas) 30.nov 

Beslut K.dir §§ 22-25/17, Ansökan om ledighet resp anställande av kanslist 21-28.12 

Brev LR, Landskapet och kommunerna i förslaget till budget 30.okt 

Protokoll Räddningsområde Ålands landskommuner, protokoll nr 6 14.dec 

Protokoll K.dir-träff i Sund  15.dec 

Remiss LR, Jordförvärv i Finström (ÅLR 2018/110) 11.jan 

Remiss LR, Jordförvärv i Finström (ÅLR 2017/9861) 11.jan 

Skrivelser Styrgrupp FGS, t LR; Landskapsandelar o extra stöd inför ev samgång 29.dec 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 
 

Beslut:  
Enligt förslag, med tillägg av protokoll nr 1-3 från FGS-styrgruppen. 
------------- 

 

§ 5 KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 

KS § 5 
Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Åland ska kommunstyrelsen granska 
lagligheten av de beslut som fattas av kommunfullmäktige.  
 

Kommunfullmäktige har sammanträtt 21.12.2017 (§§ 51-58). 
 

Protokoll: www.finstrom.ax/files/protokoll_kommunfullmaktige_211217.pdf  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen bedömer att kommunfullmäktiges beslut §§ 51-58 tillkommit i 
laga ordning och antecknar i övrigt fullmäktiges protokoll nr 6-2017 till kännedom.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 

http://www.finstrom.ax/files/protokoll_kommunfullmaktige_211217.pdf
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§ 6 KOMMUNSTYRELSENS OCH -FULLMÄKTIGES MÖTESDATUM 2018 

KS § 6 
År 2017 har kommunstyrelsen hållit 13 protokollförda sammanträden och kommun-
fullmäktige sex sammanträden. Styrelsens möten har i regel hållits på onsdagar med 
start kl 16:00 och utöver vid Kommungården även på andra platser i samband med 
studiebesök. Fullmäktiges möten har hållits på torsdagar med start kl 19:00 på 
Kommungården i Godby. 
 
Enligt kommunallagen 41-42 §§ beslutar fullmäktige vilka dagar sammanträden skall 
äga rum. Fullmäktige skall även sammanträda då styrelsen eller minst en fjärdedel 
av fullmäktiges ledamöter begär det för ett visst ärende eller då fullmäktiges ordfö-
rande anser att det behövs. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att under år 2018 hålla sina sammanträden på plats och 
tid enligt ordförandes kallelse, men i regel på onsdagar med start kl 16:00 och med 
cirka två till tre veckors mellanrum samt med uppehåll för annat än behandling av 
brådskande ärenden mellan midsommar och mitten av augusti. 
 
Kommunstyrelsen föreslår därutöver att kommunfullmäktige fastställer följande 
sammanträdestillfällen: 
- Tor 26 apr kl 19:00, Kommungården i Godby FGS-beslut mm 
- Tor 21 jun kl 19:00, Kommungården i Godby Bokslut fastställs 
- Tor 20 sep kl 19:00, på plats enligt kallelse  Budget, remissdebatt 
- Tor 15 nov kl 19:00, Kommungården i Godby Skatter fastställs 
- Tor 20 dec kl 19:00, Kommungården i Godby Budget fastställs 
 
Därutöver sammanträder fullmäktige då styrelsen eller minst en fjärdedel av 
fullmäktiges ledamöter begär det för ett visst ärende eller då fullmäktiges 
ordförande anser att det behövs, på plats och tid enligt kallelse, företrädesvis på 
torsdagar med start kl 19:00. 
 
Fullmäktiges sammanträden kan även komma att kombineras med föreläsningar, 
seminarier och studiebesök och dessa inleds då i regel en timme före aviserad 
mötesstart. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 7 TILLSÄTTANDE AV NÄMNDER OCH REPRESENTANTER  

KS § 7 
Kommunfullmäktige tillsätter de nämnder som enligt lag skall finnas i kommunen och de 
nämnder som i övrigt behövs för förvaltningen, i enlighet med kommunallagen 51 §.  
 

Valbarhet till nämnder, kommittéer och direktioner regleras i kommunallagen 54 § och 
nedanstående gäller därutöver enligt Finströms förvaltningsstadga 53, 55 och 57 §§ beträffande 
nämndernas sammansättning: 
 

Kommunfullmäktige utser sju (7) ledamöter till invånarnämnden, varav en ordförande och en 
vice ordförande. Varje ledamot har en personlig ersättare. Nämndens ordförande ska vara 
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige. 
 

Kommunfullmäktige utser sju (7) ledamöter till samhällsnämnden, varav en ordförande och en 
vice ordförande. Varje ledamot har en personlig ersättare. Nämndens ordförande ska vara 
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige. 
 

Lantbruksnämnden är ett fört norra Ålands kommuner gemensamt organ som utses i enlighet 
med det avtal som upprättats mellan samarbetskommunerna. Finströms representanter i det 
gemensamma organet utses av kommunfullmäktige. [1 ord + pers ers] 
 

Kommunfullmäktige beslöt i januari 2016 att tillsätta nämnderna på bara två år, varför de 
behöver utses på nytt för perioden 2018-2019. 
 

Förslag till tillsättande av nämnder och andra organ bereds av kommunstyrelsen. 
 
Noteras att Christoffer Virtanen, personlig ersättare i såväl invånar- som samhällsnämnd, samt 
Fredrika Kvist-Mattsson, har flyttat bort från kommunen och därmed förlorat sin valbarhet inför 
eventuella omval. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige ledamöter till kommunala nämnder. 
 
Diskussion: 
Torbjörn Björkman framför att Frederik Pastoor aviserat att han inte önskar stå till förfogande 
för omval och föreslår att han efterträds av Per Lindblom samt att övriga ordinarie ledamöter 
omväljs. Förslaget vinner understöd.  
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att ordinarie ledamöter i samhällsnämnd, 
invånarnämnd och lantbruksnämnd omväljs för perioden 2018-2019 med undantag att Per 
Lindblom intar Frederik Pastoors plats i invånarnämnden. Till de ersättarplatser som blivit 
vakanta ges inga konkreta namnförslag. 
------------- 
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§ 8 BEFRIELSE FRÅN OCH FYLLNADSVAL I VALNÄMND  

KST § 8  
Inför presidentvalet 28.1.2018 behöver kommunfullmäktige i enlighet med 5-6 §§ LL om lagtings- 
och kommunalval ha en kommunal valnämnd för varje röstningsområde, bestående av fem 
ledamöter, av vilka en utses till ordförande och en till vicedito.  
 
De fyra valnämndernas sammansättning korrigerades senast i september 2017 då ett antal 
ledamöter och suppleanter beviljades befrielse från sina uppdrag och fyllnadsval förrättades.  

  
I december 2017 inkom Tjudö valnämnds viceordförande Kristina Högman med anhållan om 
befrielse från sitt uppdrag. 
 

 Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen avger inför kommunfullmäktige förslag kring huruvida Kristina Högman 
beviljas anhållen befrielse från sitt uppdrag i Tjudö valnämnd och ger i så fall förslag gentemot 
fullmäktige på fyllnadsval av ny ledamot tillika viceordförande i densamma valnämnden. 
 
 

Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Kristina Högman beviljas anhållen 
befrielse från sitt uppdrag i Tjudö valnämnd men utan konkret förslag till fyllnadsval. 
------------- 

§ 9 REPRESENTATION I STYRELSEN FÖR OASEN   

KST § 9  
Per Lycke meddelar att han inte står till förfogande för omval i sitt uppdrag som ledamot i 
förbundsstyrelsen för kommunalförbundet Oasen.  
 
Kommunalförbundets styrelse har en mandatperiod om två år vilket innebär att ny styrelse ska 
utses för perioden 2018-2019. Styrelsen väljs under våren 2018.  
 
Enligt överenskommelse vid norråländskt ombudsstämma 29.2.2016 har Finström en ordinarie 
jämte ersättare och Sund en ordinarie med ersättare från Geta i Oasens styrelse 2016-2019. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ger inför kommunalförbundets förbundsfullmäktige förslag till ny ordinarie 
representant jämte personlig ersättare för densamme för Finström i förbundets styrelse för 
perioden 2018-2019.  
 

 Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet bordläggs. 
------------- 
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§ 10 PERSONLIG ASSISTANS ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN  

KST § 166/8.11.2017  
I Finströms kommun får personlig assistans enligt handikappservicelagen sedan år 2015 
uppgiftsrelaterad grundlön enligt AKTA 04SOS06A. Lönesättning bör vara enligt 04PER010.  

 

Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att lönesättningen för personlig assistans enligt handikappservice-
lagen ändras till 04PER010 från och med 1.1.2018 tillsvidare.  

 

Konstateras:  
Ledamot Miina Fagerlund anmäler och beviljas jäv och avlägsnar sig under ärendets behandling.  
 

Diskussion:  
Ledamot Inger Rosenberg-Mattsson föreslår återremiss. Understöd finns.  

 

Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet återremitteras för vidare utredning. 

 
KST § 180/4.12.2017 
 Personal- och servicechefen har sammanställt kompletterande underlag enligt bilaga.  
 

 Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att lönesättningen för personlig assistans enligt handikappservice-
lagen ändras till 04PER010 från och med 1.1.2018 tillsvidare.  

 

Konstateras:  
Ledamot Miina Fagerlund anmäler och beviljas jäv och avlägsnar sig under ärendets behandling.  

 

 Beslut: 
 Enligt förslag.  
 
KS § 10 

För personliga assistenter inom handikappservicen förutsätts ingen särskild utbildning men det 
kan anses meriterande och i somliga fall rentav nödvändigt att ha något slags omsorgsutbildning, 
vilket i sådana fall motiverar en lönesättning som motsvarar den för anställda såsom närvårdare. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att för personliga assistenter anställda från och med 1.1.2018 utöver 
uppgiftsbaserad grundlön enligt 04PER010 om 2.073,70 euro även erbjuda möjlighet till ett 
prövningsbaserat personligt tillägg för att premiera anställda med utbildning som närvårdare 
eller motsvarande, enligt bilaga till KST § 180/2017.. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------ 
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§ 11 TILLSYN ÖVER OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL 

SamN § 156 
Ålands Landskapsregering har reviderat PBL genom ÅFS 82/2017. Ändringarna träder i kraft 
1.1.2018. I den reviderade versionen av PBL tillkom 65b § ”Obligatorisk ventilationskontroll”. 
 
På fastighetsägarens ansvar ska kontrollen göras av en sakkunnig funktionskontrollant som 
uppfyller de föreskrivna kriterierna i 65b §. Kommunen ansvarar för tillsynen över den 
obligatoriska ventilationskontrollen (OVK).  
 
Tillsynen av OVK behöver ordnas i Finströms kommun enligt reviderade PBL. Kommunens 
räddningsmyndighet sköter idag enligt räddningsförordningen för Åland kontrollen på 
brandsäkerheten över ventilationsanläggningar. Det kunde även vara naturligt att 
räddningsmyndigheten också tar hand om den obligatoriska ventilationskontrollen. 
 
Byggnadsinspektörens förslag: 
Samhällsnämnden konstaterar att direktiven angående tillsynen över OVK saknas, men tillsynen 
behöver ordnas inom kommunen. Nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att en förfrågan 
skickas till räddningsområde Ålands landskommuner (RÅL) om de är intresserade att utföra 
tillsynen för kommunens räkning. 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag. 

 
KS § 11 

Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att en förfrågan skickas till räddningsområde Ålands landskommuner 
(RÅL) om de är intresserade att utföra tillsyn över obligatorisk ventilationskontroll för 
kommunens räkning. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 12 ANSÖKAN OM DETALJPLANEÄNDRING BJÖRKSÄTER 3:58 

SamN § 157 
Bilaga Ansökan Bilaga tjänstemannautlåtande 
 
En ansökan har inkommit om ändring av detaljplan för Björksäter 3:58 i Bamböle by. 
Sökande anhåller om att stycka ut en ny bostadstomt från planerat parkområde. 
Planerings- och utvecklingschefen har gjort ett tjänstemannautlåtande om ansökan vilket finns 
som bilaga. 
 
Området ha även i tidigare planprocesser undersökts för bostadstomt, utdrag ur KST §7 / 
9.1.2007: 
” …Områdesarkitektkontoret anser att det nya förslaget till byggnadsplaneändring inte fyller de 
krav som man kan ställa på en hållbar och ändamålsenlig markanvändning. Med tanke på 
områdets framtida användning är detta förslag också kortsiktigt: genom att stänga stranden som 
är den värdefullaste delen av området, försvårar man den framtida användningen av de 
bakomliggande områden.  
Områdesarkitektkontoret förordar inte godkännandet av byggnadsplaneändringen. Om 
markägaren vill ha en ny byggnadsplan för sitt område (den gällande planen är alltså 
stugbyplanen från 1993 ), där 18 tomter för egnahems/radhusbebyggelse tillåts och där 
byggnadsrätt höjs från det gällande 1900 m² till 5980 m², skall den centrala delen av stranden 
lämnas obebyggd och till förfogandet för det  redan bebyggda radhuset och andra tomter som 
ligger uppe på backen ( varav en, den befintliga servicebyggnaden, redan har sålts som ett 
oavbrutet område ). I praktiken betyder detta, att tomt nummer 6 i kvarteret 5 och tomt 
nummer 3 i kvarteret 1 samt hela kvarteret 2 skall flyttas bort från stranden. Däremot kan man 
acceptera, att tomterna 1,2 och 3 i kvarteret 5 utsträckas ända till stranden. På detta sätt kan 
man anpassa byggandet vackert i landskapet, bilda ett trevligt bostadsområde och ha kvar 
alternativa användningsmöjligheter för de bakomliggande skogsområdena….”  

 
Planerings- och utvecklingschefens förslag: 
Nämnden föreslår inför styrelsen att målsättningarna ändras så att utstyckning av tomt i 
strandlinjen inte medges då det försvårar en framtida utbyggnad av området och det skulle även 
skapa en orättvis situation om angränsande markägare på sina oplanerade områden vill 
exploatera strandlinjen i samma utsträckning. Om man är intresserad av att planera ny 
tomtmark så bör man formulera målsättningarna så att det göras på ett sådant sätt att 
strandlinjen inom planeområdet inte exploateras ytterligare. 
Gällande planerare bedömer nämnden att föreslagna Tiina Holmberg är kompetent för 
uppgiften. 

 
Beslut: 
Beslut enligt förslag med tillägg om att målsättningsdokumentet skall kompletteras och bemöta 
samtliga punkter i PBL 26§ samt att vid eventuell planändring anmodar nämnden att 
planområdet ses över i sin helhet. 
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KS § 12 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att målsättningarna ändras så att utstyckning av tomt i strandlinjen 
inte medges då det försvårar en framtida utbyggnad av området och skulle innebära en 
begränsning i angränsande markägares exploateringsmöjligheter. Målsättningarna bör 
formuleras så att strandlinjen inom planeområdet inte exploateras ytterligare. 
Målsättningsdokumentet skall kompletteras och bemöta samtliga punkter i PBL 26§ och vid 
eventuell planändring anmodas att planområdet ses över i sin helhet i samråd med anslutande 
markägare. 
Såsom planerare godkänns föreslagna Tiina Holmberg för uppgiften. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 13 ANSÖKAN OM DETALJPLANEÄNDRING SOMMARNÖJET 3:91 

SamN § 158 
Bilaga ansökan Bilaga tjänstemannautlåtande 
 
En ansökan har inkommit om ändring av detaljplan för Sommarnöjet 3:51 i Bamböle by. 
Sökande anhåller om dela sin bostadstomt i två tomter. 
Planerings- och utvecklingschefen har gjort ett tjänstemannautlåtande om ansökan vilket finns 
som bilaga. 
 
Planerings- och utvecklingschefens förslag: 
Nämnden förslår inför styrelsen att målsättningarna ändras så att vid en förtätning inkluderas 
även anläggandet av en gemensam lekplats för hela området samt att en konsekvensbedömning 
gällande avloppshanteringen utförs på området, alternativt att man inför krav i detaljplanen om 
att enbart anläggningar som inte påverkar vattenmiljön tillåts, ex sluten avloppsanläggning. 
Gällande planerare bedömer nämnden att föreslagna Tiina Holmberg är kompetent för 
uppgiften. 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag med tillägg om att målsättningsdokumentet skall kompletteras och bemöta 
samtliga punkter i PBL 26§ samt att vid eventuell planändring anmodar nämnden att 
planområdet ses över i sin helhet. 

 
KS § 13 
 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår att målsättningarna ändras så att vid en förtätning inkluderas även 
anläggandet av en gemensam lekplats för hela området samt att en konsekvensbedömning 
gällande avloppshanteringen utförs på området, alternativt att man inför krav i detaljplanen om 
att enbart anläggningar som inte påverkar vattenmiljön tillåts, till exempel genom sluten 
avloppsanläggning. 
Målsättningsdokumentet skall kompletteras och bemöta samtliga punkter i PBL 26§ och vid 
eventuell planändring anmodas att planområdet ses över i sin helhet i samråd med anslutande 
markägare. 
Såsom planerare godkänns föreslagna Tiina Holmberg för uppgiften. 

 
 Beslut: 

Enligt förslag. 
------------- 
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§ 14 KOMMUNGÅRDENS ÖPPETHÅLLNING 

KS § 14 
Kommungårdens nuvarande ordinarie öppethållningstider är mån-ons 8:15-16:00, tor 8:15-17:30 
och fre 8:15-14:30. Sommartid (1.6-31.8) mån-fre kl 9.00-15.00. 
I anslutning till omstruktureringar och förestående reformarbeten med mera upplevs en nytta i 
begränsningar i öppethållningen för obokade besök.  
I takt med ökad digitalisering av förvaltningens service och tjänster minskar även behovet av 
fysiska besök på kanslierna. 
Kommungårdens öppethållning gentemot allmänheten påverkar inte omfattningen på de 
anställdas totala arbetstider, men avgör utrymme för flexibilitet i arbetet. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att Kommungården i Godby från och med 1.2.2018 och tills vidare 
håller öppet enligt följande: 
 
Mån-fre kl 9:00-15:00. Tor möjlighet till bokade besök fram till kl 17:00. 
 
Även Kommungårdens centrala telefonväxel hålls bemannad mån-fre kl 9:00-15:00. På övriga 
tider hänvisas till respektive anställds personliga anslutning. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
 

 
 

§ 15 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Beslut: 
Sammanträdet förklaras avslutat kl 172:25. Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 
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A N V I S N I N G   F Ö R   Y R K A N D E   P Å   R Ä T T E L S E   O C H   B E S V Ä R  

 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING  

 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen 
rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:   
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:   
 
Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda 
beslut: 
 
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud:  
 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE  
 
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: Kommunstyrelsen i Finström, AX-22410 GODBY 
 
Paragrafer i protokollet:    
 
Yrkandet ska 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 kommunmed-lem anses ha fått del av beslutet när 
protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i 
besvärstiden. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas nästföljande arbetsdag som sista 
besvärsdag. 
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas av den som 
framställer det. 
 

ANVISNING FÖR KOMMUNALBESVÄR 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av 
rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har 
ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är 
part eller av en kommunmedlem.  

 
Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att: 
1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3) beslutet annars strider mot lag. 
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Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer i protokollet:  
 
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses 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. 
 
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag 
då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas 
nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 
 

ANVISNING FÖR FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Beslut fattade med förvaltningslagen som grund överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär. Förvaltningsbesvär 
kan bara lämnas in av den som personligen berörs av beslutet. 
 
Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer i protokollet:   
 
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas 
nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 
 
I besvärsskiften ska uppges 
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som 
författat besvärsskiften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort och postadress anges. 
Till besvärsskriften fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. 
 
Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Handlingarna kan även sändas 
med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid 
att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 
 
Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en 
rättegångsavgift av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
 
Protokollsutdrag och bilagor som gäller besluten kan begäras från kommungården i Godby. 


