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§ 35 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KS § 35 / onsdag den 25 mars 2020 
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 § och förvaltningsstadga 10 
kap.  

Beslut: 

Kommunstyrelsen konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 

§ 36 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KS § 36 / onsdag den 25 mars 2020 
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 79 §.  

Beslut:  

Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Mathilda Blixt och Rolf 
Karlsson.  

Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 

§ 37 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KS § 37 / onsdag den 25 mars 2020 
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 67 §.  

Beslut: 

Föredragningslistan godkänns i föreliggande form, med följande tilläggsärenden:  

 

§ 47 BARNOMSORGSAVGIFTER UNDER UNDANTAGSFÖRHÅLLANDEN 

§ 48 UPPHANDLING MÄKLARTJÄNSTER 

§ 49 UPPTAGANDE AV LÅN OCH PAUSADE AMORTERINGAR 

§ 50 SAMARBETSFÖRHANDLINGAR INFÖR EVENTUELLA PERMITTERINGAR 
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§ 38 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KS § 1389 / onsdag den 25 mars 2020 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:  

 

- Statens Ämbetsverk på Åland, konstaterande att undantagsförhållande råder i 
Finland på grund av coronavirusutbrott, 17.3.2020 

- Ledningsgrupp vid undantagsförhållanden, protokoll nr 1-2, 17.3 resp 19.3 

- Tjänstemannabeslut K.dir §§ 1-6 

- Samarbetsförhandling-socialarbetare/KST 

- Lantbruksnämnden prot nr 1, 25.3.2020 

 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 

Beslut:  

Enligt förslag. 

 

§ 39 KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 

KS § 39 / onsdag den 25 mars 2020 
Enligt 49 § kommunallagen ska kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut 
som fattas av kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktige har senast sammanträtt 12.2.2020 (§§ 14–26)  

Protokoll: https://www.finstrom.ax/protokoll  

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen bedömer att kommunfullmäktiges beslut §§ 14–26/2020 
tillkommit i laga ordning och att de kan verkställas, och antecknar fullmäktiges 
protokoll nr 2/2020 till kännedom. 

Beslut:  

Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag, med undantag av KF § 22, där brand- och 
räddningsnämndens ordinarie ledamot i protokoll getts annat efternamn (Boman) 
än det kommunstyrelsen avsett att föra fram (Wikström-Nordberg), och föreslår 
därför inför fullmäktige att genomföra självrättelse av beslutet till den delen. 

  

https://www.finstrom.ax/protokoll
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§ 40 UNDANTAGSTILLSTÅND MED ANLEDNING AV COVID-19 CORONAVIRUS 

KS § 40/25.3.2020 

Det finländska statsrådet har i samverkan med republikens president den 16 mars 2020 
konstaterat att Finland inklusive Åland befinner sig i undantagstillstånd med anledning av det så 
kallade coronaviruset. Delar av Finlands beredskapslag har trätt i kraft jämte förordningar för 
implementering, för perioden 18.3-13.4.2020. Däruöver ges successivt direktiv och 
rekommendationer från statsrådet, landskapsregeringen, Ålands hälso- och sjukvård, institutet 
för hälsa och välfärd (THL) med flera.  
 
Som ett direkt resultat av undantagsförhållandet har kommunens skolor, bibliotek, Ålands 
idrottscenter och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler och dagverksamhet för äldre 
stängts från och med 18 mars. Dessutom förbjuds besök till äldreboenden. Offentliga 
sammankomster med fler än tio personer förbjuds och fysiska kontakter bör undvikas. 
Kommunalt beslutsfattande berörs dock ej och ska uttryckligen fortgå som normalt. 
 
Kommungården håller tills vidare öppet men med begränsad tillgänglighet. Viss personal arbetar 
delvis på distans medan personalsituationen i kommunen i stort ses över inom förvaltningen. 
 
I enlighet med kommunens beredskapsplan har en styrgrupp för undantagsförhållanden 
aktiverats och hållit två protokollförda möten. 
 
Syftet med åtgärderna är skydda befolkningen och trygga samhällets funktioner.  
 
Successivt uppdaterad information om kommunens åtgärder samt länkar vidare till andra 
instansers uppdaterade information med anledning av undantagstillståndet finns här: 
 
https://www.finstrom.ax/nyheter/information-om-covid-19-coronaviruset  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar till kännedom den rådande situationen och de åtgärder som vidtagits med 
anledning därav.  
Enligt 108 § beredskapslagen kan kommunfullmäktige och kommunstyrelse sammankallas 
omedelbart varvid åsidosätts 13 och 67 §§ i kommunens förvaltningsstadga. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, delgivningar enligt bilaga.  

https://www.finstrom.ax/nyheter/information-om-covid-19-coronaviruset
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§ 41 REPRESENTANTER KOMMUNALFÖRBUNDS STYRELSER, NÄMNDER 

KS § 26/4.3.2020 

Kommunalförbunds styrelser och gemensamma nämnder tillsätts av det högsta 
beslutande organet i respektive organisation, efter medlemskommunernas 
fullmäktiges förslag.  

 

För Norra Ålands del fördelas turordningen för representation i kommunalför-
bundens styrelser vid mellankommunal ombudsstämma, som hölls i Finström 13 
februari. 

 

Kommunalförbundet Ålands kommunförbund, styrelsen 1 ord + 1 ers 

Kommunalförbundet Oasen (DGH), styrelsen  1 ord + 1 ers 

Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt, styrelsen 2 ord + 2 ers  

Gemensamma brand- och räddningsnämnden   1 ord + 1 ers 

Bildningsnämnden i Mariehamn (för Medborgarinstitutet) 1 ord (ers Sund) 

 (avser regional representant med närvarorätt, ej beslutande) 

 

Beträffande NÅHD har norra Ålands mellankommunala ombudsstämma enats kring 
att Finström ska ha ordförandeskap i förbundsstyrelsen. 

 

Till styrelsen för kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst (KST) har tidigare i 
enlighet med ombudsstämman utsetts bl a Ida Eklund.   

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår till Ålands kommunförbunds styrelse Sven-Anders 
Danielsson med Per Lycke som ersättare. 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att till gemensamma brand- 
och räddningsnämnden utse Carola Boman och Madeleine Lindblom. 

Kommunstyrelsen avvaktar med beslut i övriga nämnda organ. 

 

KF § 22/12.2.2020 

Diskussion: 

Ordförande Roger Höglund önskar tillägg konstaterandet att det enligt Finströms 
förvaltningsstadga 49-50 §§ åligger det kommunstyrelsen att företräda kommunen 
och föra kommunens talan samt att utse kommunens representanter i 
sammanhang där kommunens rätt bör bevakas, varvid kommunstyrelsen därmed 
utser kommunens representanter i såväl kommunalförbunds fullmäktigen som i 
bolagsstämmor och tar fram förslag till representanter i kommunalförbundens och 
bolags styrelser. 
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Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag, med 
tillägget att det åligger kommunstyrelsen att utse kommunens representanter i 
såväl kommunalförbunds fullmäktigen som i bolagsstämmor och tar fram förslag till 
representanter i kommunalförbundens och bolags styrelser. 

 

KS § 41/25.3.2020 

Kommunstyrelsen har att föreslå representanter till följande organ: 

 

Kommunalförbundet Oasen (DGH), styrelsen  1 ord + 1 ers 

Kommunalförbundet Norra Ålands högstadiedistrikt, styrelsen 1 ord (ordf) + 1 ers 

Bildningsnämnden i Mariehamn (för Medborgarinstitutet) 1 ord 

 

Diskussion: 

Lene-Maj Johansson föreslår till Oasen Rolf Karlsson med Bodil Rådland som 
ersättare. Förslaget vinner understöd och ingen däremot. 

 

Cecilia Berndtsson föreslår till NÅHD Fredrik Andersson med ersättare Per Lycke. 
Förslaget vinner understöd. 

 

Lene-Maj Johansson föreslår till NÅHD Andreas Kanborg med ersättare Madeleine 
Lindblom. Förslaget vinner understöd. 

 

Efter omröstning (4 mot 3) väljs enligt L-M.J:s förslag. 

 

Till bildningsnämnden föreslås Rolf Karlsson. Ingen däremot. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar att till Oasens styrelse föreslå Rolf Karlsson med Bodil 
Rådland som ersättare och till NÅHD:s styrelse Andreas Kanborg (ordf) med 
Madeleine Lindblom. Som representant för norra Åland i Mariehamns 
bildningsnämnd väljs Rolf Karlsson. 
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§ 42 SAMARBETSFÖRHANDLINGAR KST 

KS § 42/25.3.2020 
På Åland finns antagen Landskapslag (2016:2) om kommunalt samordnad socialtjänst.  
 
Lagens första paragraf reglerar tillämpningsområdet och definierar att lagen skall tillämpas på 
organiseringen av samarbetet mellan kommunerna vad gäller tillhandahållandet av all den 
socialvård som enligt lag ankommer på kommunerna förutom barn- och äldreomsorg 
(samordnad socialtjänst). 

 
Lagens tredje paragraf reglerar samarbetsformen och säger att för organiseringen av det 
samarbete som avses i lagen utgör landskapet Åland ett socialvårdsområde (2019/30). 

 
Om kommunerna inte inom föreskriven tid kan komma överens om hur samarbetet skall 
organiseras ska samarbetet förvaltas av ett kommunalförbund med samtliga kommuner som 
medlemmar. (2019/30). 

 
Lagens paragraf 6a (2019/30) gällande personal fastställer att i fråga om den omorganisation 
som sker enligt samma lag och som leder till att personalen byter arbetsgivare i form av 
överlåtelse av rörelse finns särskilda bestämmelser. Den omorganisation som avses i denna lag 
genomförs i samarbete med representanter för berörda myndighetens personal i enlighet med 
vad som är särskilt föreskrivet. 
 
Vidare definition gällande överlåtelse av rörelse finns i: 
-Arbetsavtalslagen 26.1.2001/55 1 kap 10§ Överlåtelse av rörelse. 
-Arbetsavtalslagen 26.1.2001/55 7 kap 5§ Uppsägningsrätt i samband med överlåtelse av rörelse 
-Lagen om kommunala tjänsteinnehavare 11.4.2003/304, 25 § Tjänsteinnehavares ställning vid 
överlåtelse av rörelse. 
 
Invånarförvaltningen har utrett vilka arbetsuppgifter (arbetsavtal och tjänster) som i dagsläget i 
snitt under längre period innefattar mer är 50 % sådana arbetsuppgifter som hör till de uppgifter 
som skall övergå till kommunernas socialtjänst enligt gällande lagstiftning. 

 
Utredningen har gjorts och konstaterats att sådana uppgifter innehar tre tjänstemän (socialchef, 
socialarbetare, social-handledare) och tre arbetstagare (personliga assistenter inom handikapp-
servicen). Dessa tjänster/arbetstagare skall således till fullo överföras till kommunernas 
socialtjänst enlig gällande lagstiftning. 
 
Med hänvisning till ovannämnda fastställda lag Landskapslagen (2016:2) om kommunalt 
samordnad socialtjänst, har Finströms kommun som arbetsgivare fört samarbetsförhandlingar 
med berörd personal. 

 
Samarbetsförhandlingsmöte har hållits den 18.3.2020 på kommungården i Godby och 
protokollförts. 
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Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att konstatera att Finströms kommun har fullföljt den lagstadgade 
skyldigheten att som arbetsgivare hålla samarbetsförhandlingar med hänvisning till överlåtelse 
av rörelse, i enlighet med Landskapslagen (2016:2) om kommunalt samordnad socialtjänst. 

 
Kommunstyrelsen konstaterar och beslutar att sådana arbetsuppgifter som berörs och skall 
överflyttas i enlighet med lagen, innehas av tre tjänstemän (socialchef, socialarbetare, social-
handledare) och tre arbetstagare (personliga assistenter inom handikappservicen) inom 
kommunen. Dessa funktioner överförs därmed till kommunernas socialtjänst enligt gällande 
lagstiftning. 

 
 Beslut: 
 Enligt förslag, förteckning enligt bilaga. 
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§ 43 SOMMARJOBBARES LÖNESÄTTNING  

KS § 43/25.3.2020 

Med anledning av nya kollektivavtal finns anledning att se över lönesättningen för kommunens 
sommarjobbare, med vilka avses skolelever, studerande eller andra unga utan yrkesexamen eller 
yrkeskunskap inom området, vilka anställts som sommararbetare för viss tid under semesterpe-
rioden 2.5-30.9. 
Enligt AKTA Kap II § 3 mom 2 ska minimilönen för en sommararbetare vara minst 50 % av den 
grundlön som betalas för arbetet enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen fastställer sommarjobbares löner till 65 % av grundlönen för AKTA avtalspunkt 
05VKA070, vilket under innevarande avtalsperiod ger en timlön om 7,80 euro.  

  
 Beslut: 
 Enligt förslag.  
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§ 44 KOMMUNDIREKTÖRENS SEMESTRAR 

KS § 43/25.3.2020 

Kommundirektören anhåller om att delar av semesterårets återstående semesterdagar (tot 13 
dgr) innehålls till den absoluta början av det nya semesteråret, för att nyttjas enligt följande: 

 
Helgfria måndagar och fredagar från och med fredag 17.4 till och med måndag 1.6.2020; fre 
17.4, mån 20.4, fre 24.4, mån 27.4, mån 4.5, fre 8.5, mån 11.5, fre 15.5, mån 18.5, fre 22.5, mån 
mån 25.5, fre 29.5 samt mån 1.6.2020. Upplägget innebär att fyra av 13 dagar tas ut inom 
semesteråret, medan de nio återstående tas ut inom den därpå följande månaden.  
 
Konstateras: 
Kommundirektören avlägsnar sig och deltar ej i beslutet. 
 
Beslut: 
Kommundirektörens semestrar beviljas enligt anhållan (ovan). 
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§ 45 MOTION: FINSTRÖMS EKONOMISKA SITUATION  

KF § 25/12.3.2020 
Ledamot Leif Karlsson lämnar in en motion under rubriken Klargörande av Finströms ekonomiska 
situation, enligt bilaga.  
Beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar att motionen förs till kommunstyrelsen för beredning.  
 

KS § 45/25.3.2020 

Den av Leif Karlsson inlämnade motionen, enligt bilaga, innehåller förslag uppdelade i sju att-
satser, enligt vilka förvaltningen föreslås redogöra för den ekonomiska situationen jämte en del 
konkreta uppgifter rörande enskilda investeringsprojekt. 
 
Finströms förvaltningsstadga 10-12 §§ reglerar fullmäktigeledamots initiativrätt. 
Fullmäktigeledamot har rätt att väcka motion i ärende rörande kommunens gemensamma 
angelägenheter (10 §). Möjlighet finns också att ställa en skriftlig fråga till styrelsen rörande 
kommunens verksamhet och förvaltning, ifall frågeställarna omfattar minst en fjärdedel av 
fullmäktige (§ 11). För behandling av muntliga frågor framställda av fullmäktiges ledamöter kan 
anordnas i regel en frågestund omedelbart efter det att fullmäktiges sammanträde avslutats. 
Ledamot i fullmäktige kan härvid till kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören 
ställa frågor angående kommunens förvaltning och ekonomi (§ 12).  
 
Vid kommunfullmäktigemötet 12.3 gav förvaltningen en redogörelse för ekonomisk status och 
utvecklingen under den gångna mandatperioden med mera. Budgetuppföljningar har gjorts och 
görs framöver minst kvartalsvis inom nämnder, styrelse och gentemot fullmäktige samt mer 
utförligt i anslutning till bokslut och revision, i enlighet med rutiner för intern kontroll. 
 
Fullmäktige och enskilda ledamöter är alltid välkomna med frågor rörande förvaltning och 
ekonomi men dessa hanteras företrädesvis genom öppen dialog eller i anslutning till fullmäktiges 
frågestund. Vid upplevt behov av skriftliga redogörelser finns möjlighet att begära svar på 
skriftliga frågor ifall minst en fjärdedel av fullmäktige ställer sig bakom begäran. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att motionen avslås såsom motion och att 
den, ifall minst en fjärdedel av fullmäktige ställer sig bakom begäran, istället hanteras som en 
skriftlig fråga, alternativt anses besvarad genom de presentationer, uppföljningar och redovis-
ningar som gjorts och löpande görs samt i anslutning till kommande bokslutsprocess jämte 
revision. Revisorerna delges motionärens frågeställningar till kännedom. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 46 UTLÅTANDE: HAVSPLAN  

KS § 46/25.3.2020 
Landskapsregeringen har begärt in synpunkter över ett första förslag till havsplan 
för Åland. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen överlåter åt samhällsnämnden att avge utlåtande rörande första 
förslag till havsplan.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 47 BARNOMSORGSAVGIFTER UNDER UNDANTAGSFÖRHÅLLANDEN 

KS § 47/25.3.2020 
Daghemmen och gruppfamiljedaghemmet håller öppet under undantagstillståndet. Syftet är att 
trygga tillgången till barnomsorg för barn till vårdnadshavare som arbetar i branscher som är 
centrala för samhällets funktion. Regeringen rekommenderar ändå att de som kan ska sköta sina 
barn hemma och att kommunerna på olika sätt uppmuntrar till detta. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Familjer som under en sammanhängande period om minst en vecka inte nyttjar barnomsorg får 
sin avgift reducerad med barnets frånvarodagar, förutsatt att familjen meddelat skriftligt om 
barnets frånvaro till föreståndaren. 
Om barnets frånvaro inte är meddelat betalas fastställd taxa eftersom verksamheten planeras 
utgående från att barnet förväntas vara närvarande. Familjer som utnyttjar barnomsorg betalar 
enligt normal, fastställd taxa. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, beslutet gäller från och med 1.4.2020 och under den tid undantagsförhållanden 
råder.  
Invånarnämnden ges i uppdrag att se över samt fullmakt att besluta om avgifterna för eftis- och 
mornis-verksamheterna enligt samma grunder. 
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§ 48 UPPHANDLING MÄKLARTJÄNSTER  

KS § 48/25.3.2020 
Kommunen har i sin budget upptagit försäljning av kommunens lager på Lövvägen samt genom 
beslut (KS § 200/6.11.2019) beslutat att sälja kommunens radhus på Bärvägen 17. Utöver detta 
finns även beskrivet i budgeten att kommunen ska se över fler möjligheter till försäljning av 
ytterligare fastigheter och tomter. Med anledning av detta har förvaltningen sänt ut en riktad 
anbudsförfrågan till fyra mäklarfirmor. Tre av dessa lämnade in godkända anbud inom utsatt tid.  

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Mäklarhuset Abs offert och ger förvaltningen i uppdrag att 
ingå ett ramavtal för mäklartjänster år 2020. 

 
 Beslut: 
 Enligt förslag. 
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§ 49 UPPTAGANDE AV LÅN OCH PAUSADE AMORTERINGAR 

KS § 49/25.3.2020 
Enligt budgetens finansieringsanalys för år 2020 ska kommunens långfristiga lån ökas med 3,2 
miljoner euro, för att finansiera negativt årsbidrag (-209.000 euro) och investeringsutgifter 
(netto -2.164.000 euro) under året. 
 
Kommunfullmäktige beslöt också som förtydligande (KF § 19/12.3.2020) att kostnaderna för 
rivning av Godby gamla daghem jämte iordningställande av Godby Hotell-tomten (-40.000 euro) 
finansieras med lånade medel, då utrymme annars saknas i driftsbudgeten.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att begära in anbud på upptagande av lån om upp 
till totalt 3,24 miljoner euro under år 2020, med målsättning att erhålla lånelöfte och ingå 
intentionsavtal kring delvis lyftande av detsamma under årets andra hälft.  
Ett villkorat tilldelningsbeslut rörande rivning av daghem och iordningställande av hotelltomten  
tas omgående på tjänstemannanivå och projektet kan sättas igång så snart finansieringen  
tryggats genom att anbud rörande lån inkommit och intentionsavtal rörande seniorboende  
ingåtts.  
Förvaltningen ges även i uppdrag att utreda möjligheterna till amorteringsfrihet på befintliga lån  
under återstoden av år 2020, vilket i så fall inför kommunfullmäktige föreslås i avvikelse från  
budget. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 50 PERSONALSITUATION OCH EVENTUELLA PERMITTERINGAR  

KS § 50 /onsdag den 25 mars 2020 

 

Beslut: 

Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en noggrann kartläggning och analys av 
kommunens verksamheter och eventuell övertalighet jämte fullmakt att omfördela 
personal mellan olika sektorer samt att inleda samarbetsförhandlingar inför 
eventuella varsel om permittering. 

 
 

§ 51 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

KS § 51 /onsdag den 25 mars 2020 

 Beslut: 

Sammanträdet förklaras avslutat kl 18:30. 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:  § §  
 
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

