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§ 150 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KS § 150  
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. 

 

§ 151 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KS § 151  
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 73 §.  
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Miina Fagerlund och Lene-
Maj Johansson. 
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 

 

§ 152 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KS § 152  
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.  
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§ 153 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KS § 153/11.9.2019 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:  
 

• Ålands landskapsregering: 
Beslut ÅLR 2019/4184, Jordförvärv i Finström (beviljas) 
Beslut ÅLR 2019/6486, Förslag till allmänna skyddsföreskrifter för dricksvattentäkter, remiss 
Begäran ÅLR 2019/6300, Synpunkter avseende vattenvård och havplanering, samrådsmöten 

• Tjänstemannabeslut 
K.dir § 35, PoU-chef ledigheter 
K.dir § 36, Förordnande vik PoU-chef 

• Övrigt 
Oasen, kallelse till förbundsfullmäktige 30.9 
Oasens ordförande, skrivelse till medlemskommunerna 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 
 

Beslut:  
 Enligt förslag. 
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§ 154 FRITIDSVERKSAMHETEN I FINSTRÖMS KOMMUN 

InvN § 48/18.6.2019 
   

•Bilaga 1: Utredning om Fritidsverksamheten i Finströms kommun 
 

Invånarnämnden har framfört önskemål om extern utredning beträffande den tillfälliga 
fritidsverksamhetslösningen. Carolina Sandell har anlitats för uppgiften. 

 
Personal- och servicechefens förslag:  Invånarnämnden omfattar rapporten och överför ärendet 
till kommunstyrelsen. 

 
Beslut: Antecknar till kännedom. 

 

KS § 154/11.9.2019 
Utredaren Carolina Sandell närvarar och redogör för rapportens resultat och förslag. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar till kännedom utförd utredning om fritidsverksamheten i Finströms 
kommun enligt bilaga och ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till ändringar i 
styrdokument och övriga åtgärder som förutsätts för att permanenta nuvarande upplägg i 
enlighet med utredningens rekommendationer.   

 
Beslut: 

 Enligt förslag. 
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§ 155 ÄNDRING AV TJÄNST – BIBLIOTEKS- OCH FRITIDSCHEF 

Bilaga 7: Förslag till ändrad tjänstebeskrivning biblioteks- och kulturchef 
InvN § 61 

Med hänvisning till ändring av indelningen av verksamhetsenheter under invånarnämnden 
föreslås att titeln för biblioteks- och fritidschef ändras till biblioteks- och kulturchef. Med 
anledning av skapandet av två enheter (bibliotek och kultur och ungdom och idrott), behöver 
även tjänstebeskrivningen ändras. 
Personal- och servicechefens förslag:  
Invånarnämnden beslutar föreslå inför kommunstyrelsen att tjänstetiteln för tjänsten biblioteks- 
och fritidschef ändras till biblioteks- och kulturchef från och med 01.08.2018, att ändra 
tjänstebeskrivningen för tjänsten antas enligt bilaga 7 att gälla från nämnda datum, samt att 
ärendet förs för slutlig behandling till fullmäktige. 
Beslut: Enligt förslag. 

 

KS § 48/13.3.2019 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänstetiteln för tjänsten biblioteks- och 
fritidschef ändras till biblioteks- och kulturchef från och med 01.04.2019 och att tjänstebeskriv-
ning för tjänsten antas enligt bilaga, att gälla från nämnda datum. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet återremitteras. 

 

KS § 67/27.3.2019 
Beslutsunderlaget har kompletterats med organisationsschema enligt bilaga.  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänstetiteln för tjänsten biblioteks- och 
fritidschef ändras till biblioteks- och kulturchef från och med 01.05.2019 och att tjänstebeskriv-
ning för tjänsten antas enligt bilaga, att gälla från nämnda datum. 
Beslut: 

 Återremitteras i avvaktan på utvärdering av tillfälligt upplägg. 
 
KS § 155/11.9.2019 
 Utredaren Carolina Sandell har utfört en utredning om fritidsverksamheten i Finströms kommun. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att titeln för tjänsten biblioteks- och fritids-
chef ändras till biblioteks- och kulturchef från och med oktober 2019 och att tjänstebeskrivning 
antas enligt bilaga. 

 
 Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 156 AVTAL: 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. 
 

KS § 136/28.8.2019 
Det slutliga avtalsförslaget presenterades på ett gemensamt möte den 23.5.2019. Det är 
framtaget av Jomala kommun och staden tillsammans i enlighet med uppdrag från samtliga 
kommuner och utgående från diskussioner med samtliga kommuner närvarande. 
 
Räddningsområde Ålands landskommuner hade ett möte den 11.7.2019 där man rekommen-
derar sina medlemskommuner att inte ingå i det slutliga förslaget till myndighetssamarbete (bil 
a), bland annat då de frågor som ställts vid mötet i maj inte ännu besvarats samt mot bakgrund 
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av farhågan att myndigheten ska placeras i räddningsverkets lokaler som enligt stadens budget 
byggs till för ändamålet.  
 
Mariehamns stad har efter det, i separat e-post (bil b), svarat på de frågor som framförts, och 
även i en separat försäkran meddelat att en eventuell gemensam myndighet inte kommer att 
placeras i räddningsverkets lokaler utan vid tekniska verken. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Finströms kommun omfattar det 
liggande avtalsförslaget enligt bilaga (bil c) samt befullmäktigar kommundirektören att 
underteckna detsamma, såvida samarbetet förverkligas. 

  
 Diskussion: 

Kommunstyrelsen upplever missnöje med avtalets 8 § enligt vilken värdkommunen avgör 
myndighetens placering, vilket borde åligga den gemensamma nämnden. 

 
Beslut: 

 Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet bordläggs till nästa möte. 
 
KS § 156/11.9.2019 
 Beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet bordläggs ånyo, till det styrelsemöte som 
föregår kommunfullmäktiges oktobermöte. 
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§ 157 VINTERVÄGHÅLLNING 2019-2024 

SamN § 98/ 27.8.2019  
Samhällsnämnden har via beslut SamN §61/2019 beslutat att inrikta vinterväghållningen för år 
2019-2024 så att administrationen av plogningen för privata vägar faller på entreprenören.  
Detta då plogningsadministrationen tar mycket kanslitid i fråga hos byråsekreterare, 
kommuningenjör, samt planerings- och utvecklingschef med resultatet att man enbart agerar 
mellanhand mellan entreprenör och fastighetsägare.  
Den privata plogningen för fast bosatta skall fortsättningsvis vara tillgänglig genom kommunens 
upphandlade ramavtal, med de villkor som ställs i avtalet, men avtalen sluts direkt mellan 
plogare och fastighetsägare.  
 
Beslut: 
Samhällsnämnden anhåller om att flytta tjänsten för plogning av privata vägar 2019-2024 från 
kommunens regi till enskilda plogningsentreprenörer.  
Samhällsnämnden ger ärendet vidare till kommunstyrelsen för vidare beredning.  

 
KS § 157/11.9.2019 
 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tar till kännedom samhällsnämndens avsikt att upphöra med ordnande av 
plogning av privata vägar och emotser att detta beaktas och omnämns i det kommande 
budgetförslaget för vidare behandling i kommunfullmäktige.  

 
Beslut: 

 Enligt förslag. 
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§ 158 RIVNING AV KOMMUNALA BYGGNADER I GODBY 

KS § 158/11.9.2019 
Enligt budget för år 2019 ska det gamla Godby daghem rivas. I anslutning till diskussioner om vad 
tomten sedan ska användas till har öppnats för möjligheten att slå ihop den med den 
intilliggande tomt kommunen erhållit genom danaarv, för nyttjande inom social verksamhet 
såsom eventuellt seniorboende i privat regi.  På danaarvstomten finns ett äldre bostadshus vars 
utformning och skick inte talar för bevarande för ändamålet, utan med fördel kunde rivas 
tillsammans med daghemmet. I närområdet finns även ett till Linneastugan hörande förråd, 
alldeles intill Rosengård. Förrådet nyttjas inte, är i dåligt skick, står (brand-) säkerhetsmässigt 
besvärande nära Rosengårds huskropp samt i vägen för den tilltänkta tillbyggnaden av 
densamma. 
Enligt budget ska även Södra Längan intill Kommungården i Godby rivas, men den rivningen 
torde med fördel kunna skjutas upp något år, till dess att den nyförvärvade Vägstationen i Godby 
kan tas i bruk fullt ut, då längan till dess fyller en viss funktion som lager mm.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att inlämna rivningsanmälan avseende det gamla Godby Daghem, 
danaarvshuset samt Linneastugans förrådsbyggnad, samtliga intill Rosengården i Godby, för 
rivning så snart möjligt under hösten 2019, emedan rivningen av Södra Längan intill 
Kommungården i Godby skjuts upp. Ärendet förs kommunfullmäktige till kännedom. 

 
Beslut: 

 Enligt förslag. 
 

§ 159 INSTRUKTION FÖR BYGGNADSKOMMITTÉER  

KS § 159/11.9.2019 
I anslutning till Rosengårds förestående om- och tillbyggnad ska tillsättas en byggnadskommitté 
och uppstår därmed behov av instruktion för byggnadskommittéer. 
 
Förslag till generell instruktion för byggnadskommittéer enligt bilaga, avsedd att gälla tills vidare 
för de byggnadskommittéer som tillsätts inom kommunen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att instruktion för kommunens byggnads-
kommittéer fastställs enligt bilaga. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 160 ROSENGÅRDS TILLBYGGNAD 

KS § 133/28.8.2019 
Arbetsgruppen för Rosengårds tillbyggnad är i skede att avsluta koncepthandlingar varvid man 
avser uppmärksamma kommunstyrelsen på nyuppkomna behov i och med en utbyggnad. 

 
Interna rockader har skett i flera utrymmen. I den tidigare rapporten där behoven för 
utbygganden redogjordes var ingen ordentlig analys av biutrymmen gjord utan fokus var på 
klientbehoven framöver. Det innebär att tillbyggnadsbehoven är större än tidigare planerat. 
Främst är det korridorsytor och övriga utrymmen såsom teknik och personal som ej är beaktat i 
tillräcklig utsträckning. 
 
För att kompensera detta i kostnaden för utbyggnaden har en genomgång av alla utrymmen 
utförts i konceptskedet.  
 
Arbetsgruppen vill med detta uppmärksamma kommunstyrelsen på de tillkommande behoven 
innan man går vidare med bygglovshandlingar. 

  
 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tar till kännedom och diskussion lägesrapport från arbetsgruppen för 
Rosengårds tillbyggnad och beslutar om eventuella riktlinjer för det fortsatta arbetet. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag åt planerings- och utvecklingschefen att ta fram 
förslag till reviderad projektplan inför nästa kommunstyrelsemöte, där arbetsgruppen torde 
kunna ombildas till byggnadskommitté inför att man går vidare med bygglovshandlingar samt 
stödansökan gentemot landskapsregeringen. 

 
KS § 160/11.9.2019 

PoU-chefens förslag till reviderad projektplan för om- och tillbyggnad av Rosengård enligt bilaga. 
 
Tillsättande av byggnadskommitté torde med fördel kunna skjutas upp till det styrelsemöte som 
hålls efter det att fullmäktige behandlat instruktion för byggnadskommittéer jämte projektdirek-
tiv för Rosengård. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att reviderade projektdirektiv för om- och 
tillbyggnad av Rosengård godkänns enligt bilaga. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 

  



                                               KOMMUNSTYRELSEN      PROTOKOLL NR 10/ den 11 september 2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 12 september 2019  

 12 (19)  

 

§ 161 FYLLNADSVAL NÅHD STYRELSE INKL ORDFÖRANDE 

KS § 139/28.8.2019 
Med anledning av Inger Rosenberg-Mattssons bortgång i juli 2019 behöver ny styrelseledamot 
och ordförande utses för kommunalförbundet NÅHD:s styrelse. 

 

I förbundsstyrelsen företräds varje medlemskommun av en ordinarie ledamot med en personlig 
ersättare. Dessa utses för två år åt gången. 

 

Förbundsstyrelsen 2018-2019: 
Ordinarie        Ersättare  
Finström   Vakant, ordförande     Torbjörn Björkman  

      Geta   Gunnel Nordlund-White, viceordförande Marianne Häggblom  
      Saltvik   Jan Lindgrén     Jörgen Lindblom  
      Sund   Göte Winé (begärt befrielse)  Christer Mattsson  
      Vårdö   Mikael Lindholm     Magnus Sandberg 
 

Den norråländska ombudsstämman § 5/29.2.2016 enades kring att Finström har ordförandeskap 
i NÅHD förbundsstyrelse och Sund i förbundsfullmäktige under mandatperioden, samt att 
kommunerna vid val av ledamöter och ersättare ansvarar för att jämställdhetsprincipen följs. 
 

Valbar till kommunalförbundets organ är den som har rösträtt i kommunalval i någon kommun i 
landskapet, enligt kommunallagen 87 §. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige en ny ledamot i och ordförande för NÅHD:s 
styrelse för återstoden av mandatperioden.  
 

Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet återremitteras. 

 
KS § 161/11.9.2019 

Enligt NÅHD:s grundavtal tillsätter förbundsfullmäktige förbundets styrelse. Inom Finströms 
kommun är det kommunstyrelsen som gentemot förbundsfullmäktige nominerar namngivna 
kandidater till kommunens poster i densamma.   
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen nominerar inför förbundsfullmäktige en ny ledamot i och ordförande för 
NÅHD:s styrelse för återstoden av mandatperioden. 
 

Diskussion: 
Miina Fagerholm föreslår Torbjörn Björkman som ny ledamot tillika ordförande och Solveig 
Gestberg som densammes personliga ersättare. Förslaget vinner understöd. 
 

Beslut: 
Kommunstyrelsen nominerar inför förbundsfullmäktige Torbjörn Björkman som ny ledamot i och 
ordförande för NÅHD:s styrelse, med Solveig Gestberg som personlig ersättare, för återstoden av 
mandatperioden. 
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§ 162 FYLLNADSVAL ARBETSGRUPP ROSENGÅRD 

KS § 140/28.8.2019 
Kommunstyrelsen tillsatte i våras en arbetsgrupp för tillbyggnad av äldreboendet Rosengård. Till 
gruppen utsågs Dick Lindström, Inger Rosenberg-Mattsson, Aron Lundström och Jana Anders-
son. Gruppen har sedan inom sig utsett Rosenberg-Mattsson till ordförande och Lindström till 
viceordförande.  
 
Med anledning av Rosenberg-Mattssons bortgång behöver en ny representant utses till gruppen. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen väljer ny representant till arbetsgruppen för Rosengårds om- och tillbyggnad. 

 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet bordläggs. 

 
KS § 162/11.9.2019 
 Beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet avförs från agendan då arbetsgruppen inom 
kort ska ersättas av en byggnadskommitté.  
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§ 163 FYLLNADSVAL GODBY VALNÄMND 

KS § 146/28.8.2019 
Roland Lindblom i Godby valnämnd har sommaren 2019 flyttat till annan kommun.  
 
Enligt kommunallagen 54 § gäller att ”Valbar till ledamot i en nämnd är den som har kommunen 
som sin hemkommun och som har rösträtt i kommunalval i någon kommun i landskapet” och 
enligt 16 § gäller att ”Om en ledamot i ett kommunalt organ förlorar sin valbarhet förfaller 
förtroendeuppdraget genast och fullmäktige skall konstatera att ledamoten har avgått från sitt 
uppdrag”. 
 
Nämnden består av   Ersättare (ej personliga) 
- Christina Danielsson, ordförande  - Patricia Boman 
- Sven Sjöberg, viceordförande   - Monica Clemes 
- Carl Lars Lindén   - Werner Sundberg 
- Marianne Karlsson 
- Roland Lindblom (har flyttat till annan kommun)  

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige konstaterar Roland Lindbloms förlorade 
valbarhet som följd av flytt från kommunen och ger förslag till ny ledamot i Godby valnämnd. 

 
 Beslut: 

 Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet bordläggs. 
 
KS § 163/11.9.2019 
 Beslut: 
 Kommunstyrelsen för frågan till kommunfullmäktige utan konkret namnförslag. 
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§ 164 FYLLNADSVAL FULLMÄKTIGES VALNÄMND 

KS § 164/11.9.2019 
För förrättande av proportionella val utser fullmäktige en centralnämnd för sin mandattid. 
Nämnden består av minst tre medlemmar och en personlig ersättare för varje medlem, i enlighet 
med förvaltningsstadgan 37 §.  
  
Fullmäktige väljer en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande. Som 
nämndens sekreterare fungerar fullmäktiges protokollförare, om inte fullmäktige beslutar något 
annat.  
 
Kommunfullmäktige har (KF § 3/2016) tillsatt valnämnden för 2016-2019 enligt följande:  
Håkan Lundberg, ordf  Rolf Karlsson, ersättare  
Regina Lindblom, viceordf  Helena Lundberg, ersättare (sedan KF § 5/2018) 
Christian Rögård, medlem  Freddie Forsman, ersättare 
  
I och med Regina Lindbloms förlorade valbarhet till följd av flytt från kommunen sommaren 2019 
behöver en ny medlem tillika viceordförande utses i valnämnden. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen uppmärksammar kommunfullmäktige på behovet att efter konstaterande av 
Regina Lindbloms förlorade valbarhet utse en ny medlem tillika viceordförande i fullmäktiges 
valnämnd för proportionella val för återstoden av mandatperioden 2016-2019.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 165 GODBY HOTELL 

KS § 148/28.8.2019 
 

Landskapsfogdeämbetet bjuder ut fastighet för härbärgerings- och hotellrörelse i centrala 
Godby, tidigare ”Godby hotell”, 60-408-1-3, Allmänna sjukhuset område RN:r 1:3, om 0,81 ha. 
Försäljningen sker genom auktion 9 september. 
Enligt kommunens investeringsbudget finns ett anslag för inköp av fastigheter. Detta har delvis 
nyttjats för förvärvande av den intilliggande vägstationen, som ska nyttjas för kommunens 
fastighetsskötare och tekniska sektor. 
 

Konstateras: 
Ordf Roger Höglund anmäler och beviljas jäv och deltar ej i ärendets behandling. 
Ordförandeskapet övertas av II viceordf Sven-Anders Danielsson. 
 

Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att ge II viceordförande Sven-Anders Danielsson i uppdrag att delta 
vid auktionen med mandat att bjuda upp till en nivå enligt bilaga, som hålls sekretessbelagd fram 
till efter auktionstillfället. 

 

KS § 165/11.9.2019 
 Utdrag ur landskapsfogdeämbetets protokoll (enl bil) över auktion per 9.9.2019: 

 

”I budgivningen deltog två parter. […] Finströms kommun gav det högsta budet 27.000 euro 
varefter ingen annan budgivare gav högre bud. Andelsbanken för Åland godkände inte det av 
Finströms kommun givna budet varefter förhandlingar fördes mellan Finströms kommun och 
Andelsbanken för Åland. Andelsbanken för Åland godkände Finströms kommuns bud om 45.000 
euro. Landskapsfogden godkände budet.” 
 

Förvärvet ryms inom ramen för det mandat som tilldelats kommunens representant vid 
auktionen och utrymme finns i budgetanslaget för nyinvesteringar i fastigheter. Med förvärvet 
följer behov av iordningställande av ruinerna på tomten som annars upplevs som såväl estetiskt 
som säkerhetsmässigt olämpliga inom ett planerat område i anslutning till byns bebyggelse. Efter 
iordningställande bör avsikterna och detaljplanen för området ses över. 
 
Diskussion: 
Ordf Roger Höglund väcker frågan om jäv. Kommunstyrelsen bedömer att grund för jäv ej längre 
föreligger. 
 

 Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att samhällsförvaltningen ges i uppdrag att inleda iordningställande 
av den tidigare hotelltomten.   
 

Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 166 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Beslut: 
Sammanträdet förklaras avslutat kl 19:35. Besvärshänvisning 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:  150- 
 
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) eller 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 (berörd part) samt av kommunmedlemmarna (den som bor eller äger fastighet inom kommunen). 
 
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 kommunmedlem 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. 
 
Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN 
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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

