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§ 4 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 4 

§ 5 KOMMUNSTYRELSENS OCH -FULLMÄKTIGES MÖTESDAGAR 2019 5 

§ 6 VAL AV KOMMUNAL CENTRALNÄMND 6 

§ 7 VAL AV VALNÄMNDER OCH VALBESTYRELSE 7 

§ 8 RÖSTNINGSSTÄLLEN OCH TIDER FÖR FÖRHANDSRÖSTNING 8 

§ 9 BEFRIELSE FRÅN OCH FYLLNADSVAL INVÅNARNÄMNDEN, EG 9 

§ 10 ARVODE FÖR REFERENSGRUPP FÖR KOMMUNSTRUKTUR 9 

§ 11 AVTALFÖRSLAG GEMENSAM RÄDDNINGSMYNDIGHET 10 

§ 12 ANBUDSFÖRFRÅGAN ANDELAR I OASEN KF 11 

§ 13 GODBY VÄGSTATION  (EXTRA ÄRENDE) 12 

§ 14 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 12 

 
 
  
 
 

Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag av Roger Höglund, kommunstyrelsens ordförande. 

 
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 4 januari 2019. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 10 januari 2019. 

Intygar Erik Brunström, kommundirektör 
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§ 1 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KS § 1  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet 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 Miina Fagerlund. 
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 i föreliggande form, med tillägg av följande extra-
ärende.  
 
§ 13 GODBY VÄGSTATION   
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§ 4 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KS § 4/9.1.2019 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:  
  

 LR, Beslut om jordförvärv (avslås, ÅLR 2018/6930), 11.12.2018  
 LR, Beslut om jordförvärv (avslås, ÅLR 2018/8065), 11.12.2018 
 LR, Beslut om jordförvärv (beviljas, ÅLR 2018/8858), 18.12.2018 
 LR, Beslut om jordförvärv (beviljas, ÅLR 2018/8126), 19.12.2018 
 LR, Begäran om jordförvärvsutlåtande (ÅLR 2018/10579), 19.12.2018 
 Tjänstemannabeslut K.dir §§ 51-54 (personal, ledigheter samt ombildning tid -> arvode), 17.12.2018 
 Tjänstemannabeslut PoS §§ 1-33/2018 

Inomhusluftgrupp för Pålsböle daghem, protokoll 12.12.2018 
 ÅIC, Ekonomisk uppföljning 1-11 (inkl prognos 12), dec 2018 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 
 
Diskussion: 
Förvaltningen redogör muntligen för status och utförda åtgärder i anslutning till stormen Alfrida. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
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§ 5 KOMMUNSTYRELSENS OCH -FULLMÄKTIGES MÖTESDAGAR 2019 

KS § 5/9.1.2019 
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 ordförande anser att det behövs.  
 
År 2018 har kommunstyrelsen hållit 16 protokollförda sammanträden och kommunfullmäktige 
sju dito. 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.  
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att under år 2019 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 21 mar kl 19:00, Kommungården i Godby, diverse styrdokument mm 
- Tor 20 jun kl 19:00, Kommungården i Godby, Bokslut fastställs  
- Tor 24 okt kl 19:00, på plats enligt kallelse, Budget, remissdebatt  
- Tor 14 nov kl 19:00, Kommungården i Godby, Skatter, avgifter, arvoden 
- Tor 19 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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§ 6 VAL AV KOMMUNAL CENTRALNÄMND  

KS § 6/9.1.2019 
I enlighet med 5 § landskapslag (1970:39) om lagtings- och kommunalval ska kommunfullmäktige 
inom januari månad under valåret tillsätta en centralnämnd för kommunalvalet (kommunal 
centralnämnd) bestående av fem ledamöter, av vilka en utses till ordförande och en till vice 
ordförande. Fullmäktige utser även fem ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in i 
stället för de ordinarie ledamöterna.  
 

I enlighet med 13 § vallagen (FFS 714/1998) fungerar i landskapet Åland i varje kommun som 
kommunal centralvalnämnd vid riksdagsval, president- val och Europaparlamentsval den nämnd 
som tillsatts för kommunalval i landskapet (centralnämnd) och för vilken i tillämpliga delar gäller 
vad som i finländska vallagen bestäms om kommunal centralvalnämnd. Detta innebär att den 
kommunala centralnämnden fungerar som kommunal centralvalnämnd även vid de finländska 
valen, om inte annorlunda särskilt bestäms.  
 

Under år 2019 hålls såväl lagtings- och kommunalval som riksdagsval och Europaparlamentsval.  
 

I enlighet med 4 a § jämställdhetslagen (1986/609) ska kvinnor och män vara representerade till 
minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat. Detta gäller både 
ordinarie medlemmar och ersättare. 
 

Den kommunala centralnämndens mandatperiod varar till dess att ny nämnd är vald i enlighet 
med 7 § 1 mom landskapslag om lagtings- och kommunalval. 
 

Enligt den nya vallagen och relaterade lagändringar blir centralnämnden framöver att benämnas 
och formellt fungera såsom centralvalnämnd även i åländsk lagstiftning. 
 

Centralnämndens aktuella sammansättning är som följer: 
 

Ledamöter   Ersättare (ordningsföljd, ej personliga) 
Holm-Johansson Marine (ordf) Karlsson Sigmar 
Wallin Karl-Johan (viceordf) Berndtsson Birger 
Viktorsson Gerd  Andersson Fraenk 
Johansson Inger (vakant)  Erlandsson Brita 
Boman Tage   Isaksson Leif 

 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige fem ledamöter, varav en ordförande och en 
viceordförande, och fem ersättare, i turordningsföljd att träda in, till kommunala 
centralnämnden, för åren 2019-2022. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med namn och sammansättning enligt bilaga. Skolning ska ordnas för ledamö-
terna. 
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§ 7 VAL AV VALNÄMNDER OCH VALBESTYRELSE  

KS § 7/9.1.2019  
Med anledning av förestående lagtings- och kommunalval, riksdagsval samt 
Europaparlamentsval år 2019 ska kommunfullmäktige i enlighet med 6 § i LL om lagtings och 
kommunalval under valåret i god tid före valen tillsätta en valnämnd för varje röstningsområde 
bestående av fem ledamöter, av vilka en utses till ordförande och en till vice ordförande samt en 
valbestyrelse.  
 
Kommunfullmäktige utser även minst tre ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in 
i stället för de ordinarie ledamöterna.  
 
För förhandsröstning som verkställs i anstalter och för hemmaröstning ska tillsättas en eller flera 
valbestyrelser, som består av ordförande, vice ordförande och en annan medlem samt ett 
nödvändigt antal ersättare, dock minst tre, med angivande av ordningsföljden för inkallande.  
 
Kommunfullmäktige beslöt (KF §§ 15-16/2018) att befria två ledamöter från en av valnämnderna 
utan att förrätta fyllnadsval för dessa, och i december 2018 har ordförande i Godby valnämnd, 
Ann-Louise Pellas, begärt befrielse från sitt uppdrag – som dock ändå upphör när nya nämnder 
väljs inför år 2019. 
 
Finströms kommun är enligt kommunfullmäktiges beslut (KF § 18/2018) indelat i två 
röstningsområden med angivna röstningsställen och plats för förtidsröstning enligt följande: 
 
001 Markusböle, inkl tidigare Tjudö och Emkarby, röstningsställe Breidablick 
002 Godby, inkl röstberättigade som inte antecknats vid någon fastighet, röstningsställe 
kommunbiblioteket vid Källbo skola. Gäller även som förtidsröstningsställe.  

 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige fem ledamöter, av vilka en utses till 
ordförande och en till vice ordförande, och tre respektive fyra ersättare som uppställs i den 
ordning de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna, till valnämnd för 001 Markusböle 
respektive 002 Godby, jämte valbestyrelse bestående av ordförande, vice ordförande och en 
annan medlem samt tre ersättare för dessa, med angivande av ordningsföljden för inkallande, 
för de allmänna såväl statliga som lokala val som arrangeras under åren 2019-2022. 
 
Beslut:  
Enligt förslag, med namn och sammansättning enligt bilaga. Skolning ska ordnas för ledamö-
terna. 
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§ 8 RÖSTNINGSSTÄLLEN OCH TIDER FÖR FÖRHANDSRÖSTNING 

KS § 8/9.1.2019 
Riksdags- och Europaparlamentsval samt lagtings- och kommunalval ska hållas på Åland 2019.  
 

Riksdagsvalet förrättas söndagen den 14 april 2019. Förhandsröstningen ordnas i Finland den 3-9 
april och utomlands förrättas förhandsröstning den 3-6 april. 
 

Europaparlamentsvalet förrättas söndagen den 26 maj 2019. Förhandsröstningen ordnas i 
Finland den 15-21 maj och utomlands förrättas förhandsröstning den 15-18 maj.  
 

Lagtings- och kommunalval förrättas 20 oktober med förhandsröstning 5-15 oktober. 
 
Enligt 8 § i vallagen (FFS 714/1998) utgör kommunen ett röstningsområde, om det inte är 
nödvändigt att dela in kommunen i flera röstningsområden. Finströms kommun är enligt 
kommunfullmäktiges beslut (KF § 18/2018) för perioden 2019-2022 indelat i två 
röstningsområden med angivna röstnings-ställen och plats för förtidsröstning enligt följande: 
 

001 Markusböle, inkl tidigare Tjudö och Emkarby, röstningsställe Breidablick 
002 Godby, inkl röstberättigade som inte antecknats vid någon fastighet, röstningsställe 
kommunbiblioteket vid Källbo skola. Gäller även som förtidsröstningsställe.  

 
Kommunstyrelsen behöver, enligt vallagen, därutöver besluta om verksamhetsställen inom 
socialvården som är förhandsröstningsställen i kommunen samt tidpunkter för förhandsröstning. 
 

Av 48 § vallagen följer att kommunstyrelsen beslutar under vilka tider förhandsröstning vid ett 
allmänt förhandsröstningsställe sker. Förhandsröstning vid ett allmänt förhandsröstningsställe 
får inte infalla vardagar före klockan 8:00 eller efter klockan 20:00 och inte heller lördagar och 
söndagar före klockan 9:00 eller efter klockan 18:00.  
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att förhandsröstning vid fastställt förhandsröstningsställe på 
biblioteket i Godby erbjuds på följande veckodagar och tider under förhandsröstningsperioderna 
inför respektive val under år 2019:  
 
mån-ons kl 16-20, tor-lör kl 10-12,  
 
samt att som förhandsröstningsställe inom socialvården fungerar äldreboendet Rosengården i 
Godby där förhandsröstning för de boende på inrättningen ordnas av valbestyrelsen vid 
fastställda tillfällen inför respektive val, varav en bör infalla den sista eller näst sista dagen under 
förtidsröstningstiden. 
 
Beslut: 

 Enligt förslag.  



                                                                 KOMMUNSTYRELSEN                     PROTOKOLL NR 1/ 9.1.2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 10 januari 2019  

 9 (14)  

 

§ 9 BEFRIELSE FRÅN OCH FYLLNADSVAL INVÅNARNÄMNDEN, EG 

  KS § 9/9.1.2018 
Kommunfullmäktigeledamot Erica Granesäter meddelar (bil) att hon bosatt sig på annan ort och 
därför förlorat sin valbarhet till kommunfullmäktige och invånarnämnd. Detta gäller även 
uppdraget som ersättare i NÅHD:s fullmäktige. 
 
Beaktat kommunfullmäktiges röstetal står Henrik Thyrén på tur att träda in i fullmäktige varpå 
Carola Boman flyttas upp till förste ersättare för Centerns lista. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige konstaterar fullmäktigeledamot Erica 
Granesäters förlorade valbarhet och att hon i fullmäktige därmed efterträds av Henrik Thyrén. 
Kommunstyrelsen för därutöver fram förslag till ny ledamot i invånarnämnden samt som 
ersättare för Roger Höglund i förbundsfullmäktige för NÅHD kf.  
 
Beslut: 

 Enligt förslag, till invånarnämnden föreslås Mathilda Blixt och till NÅHD Lene-Maj Johansson. 
 

§ 10 ARVODE FÖR REFERENSGRUPP FÖR KOMMUNSTRUKTUR 

  KS § 10/9.1.2018 
I en skrivelse till kommunerna (ÅLR 2018/3116) rekommenderar landskapsregeringen 
kommunerna att utse högst tre förtroendevalda från respektive kommun för att verka i en 
referensgrupp för kommun-strukturutredningen. Finströms kommunstyrelse har utsett 
representanter till densamma gruppen (KS § 99/21.8.2018). Landskapsregeringen står för 
kostnaderna för representanternas arvoden med mera, som dock erläggs av kommunerna och 
redovisas gentemot landskapet i efterhand.  
 
Enligt Finströms arvodesstadga 9 § gäller för specialuppdrag, vilket förtroendevald av kommun-
fullmäktige eller -styrelsen utsetts att handha, att enligt kommunstyrelsens prövning i arvode 
kan erläggas 10,00-50,00 € per uppdrag/år/möte. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen fastställer arvodet för kommunens representanter i referensgruppen för 
kommunstruktur till 50,00 euro per möte. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 11 AVTALFÖRSLAG GEMENSAM RÄDDNINGSMYNDIGHET  

KS § 11/9.1.2018  
Den av kommunerna tillsatta arbetsgruppen för att se på möjligheterna att på frivillig väg 
upprätta en gemensam räddningsmyndighet och nämnd på Åland har vid sitt senaste möte 
20.11.2018 omfattat ett avtalsförslag och inbegär nu synpunkter från kommunerna, senast 
31.1.2019. Protokoll, presentation och avtalsförslag enligt bilaga.  
 
Enligt förslaget skall Mariehamns stad vara värdkommun för den gemensamma räddnings-
myndigheten och nämnden. Antalet nämndledamöter föreslås vara sju (7) enligt följande 
mandatfördelning mellan avtalskommunerna:  
 
- Mariehamns stad, två ledamöter med ersättare  
- Jomala kommun, en ledamot med ersättare  
- Eckerö kommun, Hammarlands kommun, Lemlands kommun och Lumparlands kommun utser bland sig 
en ledamot med ersättare den första mandatperioden och mandatperioden därefter två ledamöter med  
ersättare. Denna alternering av mandat fortsätter sedan tillsvidare.  
- Finströms kommun, Geta kommun, Saltviks kommun, Sunds kommun och Vårdö kommun utser bland 
sig två ledamöter med ersättare den första mandatperioden och mandatperioden därefter en ledamot 
med ersättare. Denna alternering av mandat fortsätter sedan tillsvidare.  
- Brändö kommun, Föglö kommun, Kumlinge kommun, Kökar kommun och Sottunga kommun utser bland 
sig en ledamot med ersättare.  

 
Värdkommunen har rätt att utse ordförande och Jomala kommun viceordförande för den 
gemensamma nämnden.  
 
Kostnadsfördelningen för myndigheten och sker enligt antal invånare per 1.1 aktuellt 
verksamhetsår.  
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen omfattar förslaget till avtal om gemensam räddningsmyndighet och dito 
nämnd.  
 
Beslut: 
Enligt förslag, med undantag av nämndens sammansättning, där kommunstyrelsen föreslår att 
nämnden utökas med en ordinarie plats jämte personlig ersättare för densamme, att reserveras 
för Norra Ålands kommuner.  
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§ 12 ANBUDSFÖRFRÅGAN ANDELAR I OASEN KF 

KS § 12/9.1.2019 
Hammarlands kommun erbjuder till försäljning två platsandelar i kommunalförbundet Oasen 
boende- och vårdcenter, mot givande av anbud senast 31.1.2019.  
 
Finströms kommun har tolv platser på Oasen. De senaste åren har bara runt hälften av de egna 
platserna nyttjats, men under del av 2018 och enligt budget för 2019 nyttjas samtliga platser. 
 
Oasen erbjuder också möjlighet för såväl medlems- som icke medlemskommuner att i mån av 
utrymme hyra platser av varandra. Med varje ägd plats följer annars en grundavgift.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen meddelar Hammarlands kommun att man ej är intresserad av att köpa 
andelar i Oasen kf.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 13 GODBY VÄGSTATION  (EXTRA ÄRENDE) 

KS § 13/9.1.2019 
Under november månad 2018 har en av samhällsnämnden tillsatt arbetsgrupp bedömt 
kommunens intresse för landskapets vägstation i Godby. Gruppen fick fullmakt att ge ett anbud 
varefter kommunen bjöds in till budgivning.  
 
Redan i maj 2017 genomförde planerings- och utvecklingschefen och byggnadsinspektören en 
grov inventering av byggnaden. Där redogörs för kommunens upplevda behov av utrymmen 
jämte den aktuella fastighetens behov av renovering och andra åtgärder (se bil). 
 
Helhetsbedömningen var då att ”Vägstationen är strategiskt placerad och tillsammans med 
anslutande mark kunde den tjäna kommunen väl, särskilt om samarbeten med andra kommuner 
utvecklas och kommunens egna verksamhet därför kunde öka. Men renoveringsbehovet är stort 
och kostsamt och nybyggnationer som tjänar samma syfte för kommunen kunde genomföras 
med investeringar i storlek med renoveringskostnaden för vägstationen”. 
 
Kommunstyrelsen (KS § 72/4.5.2017) meddelade då landskapsregeringen bland annat att 
”Kommunen kan tänkas ha långsiktiga intressen för det landskapsägda markområde 
vägstationen bryts ut från inför en eventuell försäljning, för möjlighet till utvecklande av Godby 
som centralort i regionen norra Åland, och inleder gärna diskussioner kring detta”, men också att 
”man inte har intresse i övertagande av densamma annat än till ett ur ett samhällsekonomiskt 
helhetsperspektiv förmånligt upplägg” varför ”[u]tgångspunkten bör vara att en överlåtelse sker 
mot en symbolisk köpesumma med hänvisning till omfattande renoverings- och åtgärdsbehov”.  
 
Landskapet valde ändå att bjuda ut anläggningen via mäklare. Arbetsgruppen med uppdrag att 
bedöma kommunens intresse för vägstationen i Godby har aviserat intresse för förvärvande av 
fastigheten men kommunstyrelsen beslöt (KS § 168/28.11.2018) att inte delta i budgivning. 
Därefter har säljaren bjudit in till nya överläggningar. 
 
En delegation bestående av kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören samt planerings- 
och utvecklingschefen har måndag 7 januari sammanträtt med fastighetsverket.  

 
 Beslut: 
 Återremitteras för vidare beredning. 

§ 14 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Beslut: 
Sammanträdet förklaras avslutat kl 17:37. 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. 
 

 
Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänster 
 
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen, marknadsdomstolen och försäkringsdomstolen kan via e-tjänst riktas till: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv  

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

