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§ 21 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KS § 21 / 2.3.2022 
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 § och förvaltningsstadga 10 
kap.  

Beslut: 

 

§ 22 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KS § 22 / 2.3.2022 
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 79 §.  

Beslut:  

Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Madeleine Lindblom och 
Leif Karlsson.  

Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 

 

§ 23 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KS § 23 / 2.3.2022 
Ärendena behandlas i den ordning som anges på föredragningslistan, såvida organet 
inte besluter annorlunda. Till behandling kan även beslutas att uppta sådana ärenden 
som inte nämns i sammanträdeskallelsen, enligt förvaltningsstadgan 67 §.  

Beslut: 

Föredragningslistan fastställs med ett extra ärende: 

§ 35 Flyktingmottagande 
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§ 24 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KS § 24/ 2.3.2022 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:  

• Egna nämnder, beslutsorgan, tjänstemannabeslut 

• Kommunalförbund, gemensamma organ 

• Landskapsregeringen 

- Inbjudan till ägarmöte om ÅDA 11.3 kl.14.00 

- Remissbegäran för förslag till läroplan för barnomsorgen 

- Remissbegäran lagförslag om kommuner med synnerligen ansträngd 
ekonomi 

• Övrigt 

- Preliminära bokslutssiffror 

- Presentation av ledningsgruppen 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 

 

Beslut:  

Enligt förslag. 
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§ 25 KOMMUNSTYRELSENS MÖTESDAGAR OCH TID 

KS § 25/ 2.3.2022 
Enligt förvaltningsstadgan 65 § gäller att ”Varje organ håller sina sammanträden vid 
de tidpunkter och på de platser som de beslutar. Kommunstyrelsen fastställer årligen 
vid sitt första sammanträde, tid och plats för sina ordinarie sammanträden” och att 
”Sammanträde hålls också om ordföranden anser det vara nödvändigt eller om en 
majoritet av ledamöterna gör framställning om detta till ordföranden”.  

Kommunfullmäktige har fastställt sina ordinarie mötestillfällen år 2021 enligt 
följande:  

Torsdag 16 juni  

Torsdag 10 november  

Torsdag 15 december  

Kommunstyrelsen brukar i regel hålla sammanträde på onsdagen i veckan före 
fullmäktige.  

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer som riktgivande tid och plats för sina ordinarie 
sammanträden onsdagar med klockan 17:00 på Kommungården i Godby ifall inte 
annat anges.  

Som ordinarie mötestillfällen fastställs följande (onsdag 1 vecka före fastställt 
fullmäktige):  

Onsdag 8 juni  

Onsdag 2 november  

Onsdag 7 december  

Därutöver sammanträder kommunstyrelsen vid behov enligt kallelse. 
Kommunstyrelsen sätter också upp som mål att under året besöka och hålla möten 
såväl på egna verksamhetsenheter som hos externa aktörer såsom företag och 
offentliga instanser. 

 

Beslut:  

Enligt förslag. 
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§ 26 KOMMUNSTYRELSENS REPRESENTANT I INVÅNARNÄMNDEN 

KS § 26/ 2.3.2022 

En ny kommunstyrelserepresentant till invånarnämnden behöver utses då nuvarande 
representant inte längre ingår i kommunstyrelsen. 

 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen utser en representant till invånarnämnden. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen utser Leif Karlsson som sin representant i invånarnämnden. 

  



                                               KOMMUNSTYRELSEN      MÖTE NR 03/22/ 2.3.2022 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 3 mars 2022  

 7 (22)  

 

§ 27 KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 

KS § 27/ 2.3.2022 

Enligt 49 § kommunallagen ska kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut 
som fattas av kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktige har senast sammanträtt 27.1.2022 (§§ 1–8) och 3.2.2022 (§§ 9–
16). 

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

 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen bedömer att kommunfullmäktiges beslut §§ 1–16/2022 tillkommit 
i laga ordning och att de kan verkställas, och antecknar fullmäktiges protokoll nr 
1/2022 och 2/2022 till kännedom. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

  

https://www.finstrom.ax/protokoll


                                               KOMMUNSTYRELSEN      MÖTE NR 03/22/ 2.3.2022 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 3 mars 2022  

 8 (22)  

 

§ 28 ÄNDRING I INVESTERINGSBUDGET 

SamN § 19/ 18.1.2022 
Mot årsslut har inte genomförande av delgeneralplan för Godby framskridit så långt 
som planerat. Anslag för detta behöver finnas även 2022. I liggande budgeten finns 
anslag för planering av Björkvägen. Detta anslag bedöms inte hinna nyttjas parallellt 
med en delgeneralplaneprocess, varför detta anslag bör nyttjas till delgeneralplan för 
Godby istället. Med detta skulle Björkvägen projektet förskjutas i tid.  

Tekniska chefens förslag:  

Samhällsnämnden föreslår att planeringsanslag för Björkvägen överförs till 
delgeneralplan för Godby.  

Beslut:  

Beslut enligt förslag. 

 

KS § 28/ 2.3.2022 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att investeringsanslaget för 
Björkvägen (15 000 euro) stryks år 2022 och överförs till anslag för delgeneralplan för 
Godby. 
 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 29 KOMMUNDIREKTÖRENS LÖN OCH ANSTÄLLNINGSVILLKOR 

KS § 29/ 2.3.2022 
 

Kommunstyrelsens ordförande har fört förhandlingar med tillträdande 
kommundirektör Magnus Sandberg. 

 

Styrelseordförandes förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer kommundirektörens lön till en helhetslön om 7 000 
euro per månad. Till helhetslönen tillkommer inte några i övrigt kollektivavtalsenliga 
ålders- och erfarenhetstillägg. På helhetslönen tillämpas allmänna lönejusteringar i 
enlighet med AKTA. 

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande mandat att ingå övriga 
anställningsvillkor genom avtal med kommundirektören. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 30 GRÄNSDRAGNINGSDOKUMENT GÄLLANDE INTEGRATION OCH 

FLYKTINGMOTTAGNING 

KS § 30/ 2.3.2022 
 

Bilaga 1 KST:s förfrågan om synpunkter 

Bilaga 2 Gränsdragningsdokument gällande integration och flyktingmottagande 

 

Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) inkommit med ett förslag till 
gränsdragningsdokument mellan KST och kommunerna gällande integration och 
flyktingmottagning. I samband med bildandet av KST överfördes vissa 
ansvarsområden avseende flyktingmottagning och integration från kommunerna till 
KST, medan andra ansvarsområden kvarstår hos kommunerna. Enligt grundavtalet 
för KST ska den kalkylerade ersättningen helt tillfalla KST. Att kommunerna genom 
grundavtalet har kommit överens om att överföra hela den kalkylerade ersättningen 
till KST ger en indikation om att kommunerna i grundavtalet avsett att integration på 
en övergripande nivå tillhör KST:s uppgiftsområde. 

Lagstiftningen ger inte ett klart svar gällande ansvarsfördelningen och det finns 
därmed anledning att KST och kommunerna kommer överens om vem som ansvarar 
för vad. Gränsdragningsdokumentet är därför ett välkommet startskott för detta. KST 
avser att utvärdera gränsdragningsdokumentet i början av 2023, efter att 
dokumentet har testats i praktiken framför allt i samarbete mellan Mariehamns stad 
och KST vid flyktingmottagande vintern 2021/2022. Detta torde leda till viktiga 
erfarenheter inför KST:s förslag till slutligt dokument för kommunerna att ta ställning 
till. 

För kommunens del finns ett beslut i kommunstyrelsen (KS § 176/8.12.2021) att 
under februari månad år 2022 ta förslag till hur huvudansvaret för 
flyktingmottagande och integration ska fördelas i kommunen eftersom det inte 
konstateras vara ändamålsenligt att lägga detta på biblioteks- och kulturchefen. En 
av orsakerna är de osäkra ansvarsfördelningarna mellan kommunen och KST och det 
kan konstateras att detta gränsdragningsdokument får en viktig roll i beslut om detta. 
I nuläget är därför det mest ändamålsenliga att kommundirektören bär 
huvudansvaret för integrationsfrågorna i kommunen. 

Kommunerna och KST har oavsett ansvarsfördelning alla viktiga roller i ett lyckat 
integrationsarbete men rollfördelningarna behöver vara tydliga för att detta ska 
kunna uppnås. Kommunen ser framemot och är öppna för vidare diskussioner inför 
slutligt ställningstagande. Finström ser ett stort behov av en koordinerande funktion 
för integrationsfrågor och undrar hur KST ställer sig till att ta den rollen.  
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Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen sänder ovanstående synpunkter till KST. Vidare konstaterar 
kommunstyrelsen att kommundirektören har det övergripande ansvaret över 
integrationsfrågor i kommunen fram tills klara beslut och ansvarsfördelningar finns. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 31 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE FÖR SOLKRAFTVERK PÅ STORNÄS 

SamN § 32/ 1.3.2022 

Bilaga: Begäran om utlåtande 

Landskapets fastighetsverk har proaktivt begärt in utlåtande gällande förutsättningar 
för att etablera en solcellspark på Stornäset i Grelsby. Fastighetsverket önskar ha sitt 
utlåtande tillhanda den 4:e mars 2022. 

Skiftet som är aktuellt för detta projekt är 75 ha varav ca 50 ha markeras som aktuellt 
område. 

Vissa miljöutredningar är redan initierade framgår det ur bilagan. 

Nedan redogörs för rättsläget ur olika perspektiv. 

Planläggningsbehov: 

I PBL 10 § stadgas följande om områden i behov av planläggning: 

… 
Med ett område i behov av planläggning avses ett område där det för att 
tillfredsställa gemensamma behov är skäl att vidta särskilda åtgärder, till exempel att 
bygga vägar, vattenledningar eller avlopp eller att ordna allmänna områden. 
 
Bestämmelserna om områden i behov av planläggning tillämpas också på byggande 
som på grund av dess påverkan på miljön förutsätter en mera omfattande prövning 
än sedvanligt tillståndsförfarande. 
… 
Om behovet av planering enligt PBL §10 ej anses föreligga så är inte heller området i 
behov av planering. 

Det som i det här fallet behöver utredas för att ta ställning till om planläggningsbehov 
föreligger är: 

• Om den nya verksamheten har ett trafikbehov som dagens vägar ej klarar. 

• Om det finns särskilt värdefulla naturvärden inom aktuellt område som 
påverkas väsentligt av etableringen av en solcellspark. 

• Hur landskapsbilden påverkas och vilka åtgärder som vidtas för att anpassa 
anläggningen till landskapsbilden (i bilagan verkar växtzoner reserveras inom 
befintlig fastighet, vilket lär vara en grundförutsättning för genomförande) 

• Om tillrinningen till närområdet blir särskilt belastande då recipienten är en 
vattentäkt vars vattenkvalité idag är otillfredställande. 

Efter presentation av dessa utredningar kan kommunfullmäktige som beslutsorgan 
gällande kommunöversikter ta beslut om planläggningsbehov föreligger. 

Miljökonsekvensbedömning: 

Bedömning av behovet av miljökonsekvensbedömning är ÅMHM:s ansvarsområde. 
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Bygglov: 

Tjänstemännen har efterhört rutiner för likande projekt i Sverige. Där konstateras 
etableringsbeslutet tas genom ett bygglovsbeslut. Samhällsnämnden bedömer att 
samma förfarande tillämpas här då solcellerna behöver monteras för servicebarhet 
och därmed vistelse under desamma. Detta hänvisas till 66 § PBL (2008:102). 

Kommunen saknar annars idag underlag i sina taxor för behandling av ett bygglov. 
Detta är under behandling genom initiativ i SamN §28 – 2022. 

Utöver detta kan även följande perspektiv vara intressanta. 

Ekonomisk påverkan för kommunen: 

En anläggning som denna påverkar kommunen genom dels genom skatteintäkter, 
dels genom arbetstillfällen för uppförande samt underhåll. 

Fastighetskatt erhålls under vissa kriterier kring arrendet, t.ex att arrendetiden är 
tillräckligt lång. Fastighetsskatten bestäms inom vissa intervall av kommunen. 

Vid överskott från verksamheten fördelas en del bolagsvinsten till kommunen i form 
av samfundsskatter. 

Övriga samhällseffekter: 

Åland har idag ett beroende av elimport från Sverige med backup från Finland. Utöver 
detta har Åland tillgång till Vindkraft samt reservkraft i form av gasturbiner. 

Etablering av en 3:e modell för lokal energiförsörjning skapar bättre förutsättningar 
för leveranssäkerhet av el på den lokala marknaden och kan om elbrist uppstår hjälpa 
under vissa förhållanden upprätthålla bättre leveranssäkerhet. 

Även i statistiska sammanhang bidrar detta till kommunens och Ålands gröna profil. 

Tekniska chefens förslag: 

Samhällsnämnden delger ovanstående beredning till kommunstyrelsen för vidare 
behandling av ärendet. 

Beslut: 

Enligt förslag. 
 

KS § 31/ 2.3.2022 
 

Bilaga 3 Begäran om utlåtande 

 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen sänder utlåtandet till landskapets fastighetsverk i enlighet med 
samhällsnämndens beredning ovan. 

 

Beslut: 

Enligt förslag med tillägget att kommunstyrelsen välkomnar och ställer sig positiva 
till projektet. 
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§ 32 FÖRFRÅGAN OM VERKSAMHETSUTRYMME FÖR ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND 

FRÅN 1.7.2022 

KS § 32/ 2.3.2022 
 

Bilaga 4 Förfrågan om verksamhetsutrymmen från ÅKF 

 

Ålands Kommunförbund har sänt en förfrågan om att hyra verksamhetsutrymmen 
från 1.7.2022. Kommunen står med lediga verksamhetsutrymmen som uppfyller de 
ställda kraven och Godby torde vara en bra placering för förbundet, mitt på fasta 
Åland.  

 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen ger tf kommundirektören i uppdrag att sända en offert till Ålands 
Kommunförbund på verksamhetsutrymmen i kommungården i Godby. Offerten ska 
ge kostnadstäckning för verksamhetsutrymmena. Om Ålands Kommunförbund antar 
offerten får tf kommundirektören mandat att ingå hyresavtal. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 33 SKRIVELSE TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING ANGÅENDE 

TRAFIKSÄKERHETEN I GODBY MED OMNEJD 

KF § 48/14.10.2021 
Ledamot Tom Henriksson med flera undertecknare inlämnar en motion på temat 
trafiksäkerhet i Godby med omnejd, enligt bilaga. 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen förs till samhällsnämnden för beredning. 

KS § 155/17.11.2021 
Motionärerna föreslår enligt hemställningsmotion (bil) att en skrivelse tillställs 
landskapsregeringens trafikavdelning med en anmodan om sänkt hastighet till 70 km/h 
på sträckan Färjsundstunneln till Ämnäs-avfarten och att korsningsområdena på sträckan 
förses med belysning samt andra åtgärder för att höja trafiksäkerheten i området. 

Den 11 november 2020 ankom ett svar från LR med anledning av Finströms önskemål om 
utbyggnad av GC-banor samt översyn av hastighetsbegränsningar. Där nämns pågående 
planering av ”smitfil” från Sundsvägen och utbyggnad av Getavägen, med GC-bana, men 
frågan om rondellen i Godby centrum berörs ej. 

Frågan om en rondell i Godby centrum och samtidig smitfil från Sundsvägen har varit 
aktuell i uppemot tjugo år och varit upptaget i landskapets vägplaner sedan cirka 15 år 
tillbaka. Finströms kommun har genom åren gjort åtskilliga påstötningar för att skynda 
på dess förverkligande. Sedan åtminstone två år tillbaka finns beslut inom LR att 
projektet ska genomföras och budgetmedel finns upptagna, men byggstarten har 
ideligen flyttats fram av olika skäl. 

I februari 2020 tillskrev kommundirektören den nye infrastrukturministern ett mail där 
det framfördes bl a att ”En cirkulationsplats i centralorten tillika regioncentret Godby 
skulle ge ökad säkerhet och jämnare trafikflöden på och till och från landskapets väg mot 
norra Finström, Geta och västra Saltvik.” och att ”Vi har nu uppfattat att anläggandet av 
en rondell i Godby (jämte samtidig ”smitfil” från Sundsvägen mot Godby) finns i 
landskapets planer för byggstart år 2021, men om möjligt kunde kanske detta angelägna 
projekt tidigareläggas för start redan under innevarande år, efter alla de år vi väntat och 
alla de olyckor som under den tiden redan inträffat i korsningen.” Besked gavs då att 
byggstart planerades till hösten 2020, vilket sedan flyttades fram till vårvintern 2021, 
men fortfarande inte är inlett eller ens utbjudet.  

I juni 2021 erhölls svar från ansvarig minister enligt vilket rondell i Godby 
”fortsättningsvis är det mest prioriterade vägprojektet från landskapets sida och att 
nästa projekt som kommer att läggas ut på entreprenad är just rondellen i Godby” och 
att ”Projektet är i högsta grad igångsatt men fortfarande saknas underlag nödvändiga för 
entreprenad”. Ännu i skrivande stund saknas dock tidsplan för projektets utbjudande och 
igångsättning. 

Finströms kommun bör nu i fråga om trafiksäkerheten i och kring Godby framföra 
gentemot landskapsregeringen att det utlovade projektet med rondell i centrum och 
”smitfil” från Sundsvägen omedelbart måste förverkligas. Därutöver bör framföras 
önskemål om samtidigt anläggande av vägräcken vid bergsskärning samt belysning från 
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korsningen mot Getavägen fram till Färjsundstunneln. Frågan om översyn av hastigheter 
bör även utredas i anslutning därtill. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen framför gentemot landskapsregeringen att det av landskapet 
utlovade, beslutade och budgeterade projektet med rondell i centrum och ”smitfil” från 
Sundsvägen omedelbart måste förverkligas. Därutöver framförs önskemål om samtidigt 
anläggande av vägräcken vid bergsskärning samt belysning från korsningen mot 
Getavägen fram till Färjsundstunneln. Frågan om översyn av hastigheter bör även 
utredas i anslutning därtill. 

Kommunstyrelsen överlämnar därutöver hemställningsmotionen (bil) till samhälls-
nämnden för vidare beredning. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

SamN § 17/ 18.1.2022 
Bilaga: Protokoll från planläggningsgrupp den 4:e oktober 

Konstateras att till de delar som motionen behandlar hastighetsöversyn från Ämnäs 
till Färjsundet så har kommunstyrelsen uppmärksammat landskapet på detta. 

Ytterligare motiv och faktorer att beakta i en hastighetsutredning är även den skillnad 
i buller en sänkning till 70km/h skulle ge för de som rör sig i Godby centrumområde 
och boende på Musteri- och Maskrosvägen. 

Tekniska chefens förslag: 

Samhällsnämnden omfattar kommunstyrelsens beslutsförslag med tillägg om att 
buller ska beaktas vid utredning av lämplig hastighetsbegränsning där kommunen 
önskar sänkta bullernivåer för boende i musteri- och maskrosvägsområdet samt 
övriga som vistas i centrumområdet, utan att för den skull försämra exponeringen av 
centrumområdet. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 
 

KS § 19/ 26.1.2022 
 

Bilaga 6 Motion trafiksäkerhet 

Bilaga 7 Protokoll från planläggningsgrupp 4.10.2021 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att beredningen ovan och de 
åtgärder som utförts antecknas till kännedom. Kommunstyrelsen sänder en förfrågan 
till Ålands landskapsregering med begäran om att få hastighetsbegränsningarna på 
sträckan Ämnäs-Färjsundsbron utredda. Kommunstyrelsen föreslår därmed att 
motionen kan anses vara färdigbehandlad.  

Beslut: 

Enligt förslag. 
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KF § 15/ 3.2.2022 
 

Bilaga 6 Motion trafiksäkerhet 

Bilaga 7 Protokoll från planläggningsgrupp 4.10.2021 

Diskussion: 

Ledamot Tom Henriksson föreslår att begäran till Ålands landskapsregering inte ska 
vara att utreda hastighetsbegränsningarna sträckan Ämnäs-Färjsundsbron utan 
konstaterar att sänkta hastighetsbegränsningar behöver göras. Förslaget vinner 
understöd. 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag med ändringen 
att kommunstyrelsen sänder en skrivelse till Ålands landskapsregering med begäran 
om att få sänkta hastighetsbegränsningar på sträckan Ämnäs-Färjsundsbron. 

 
 
KS § 33/ 2.3.2022 

 

Bilaga 5 Skrivelse till ÅLR angående trafiksäkerheten i Godby med omnejd 

 

Tf kommundirektören har tagit fram ett förslag på skrivelse till Ålands 
landskapsregering.  

 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen sänder skrivelsen till Ålands landskapsregering enligt bilaga 5. 
 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 34 ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN UPPDRAG 

KS § 34/ 2.3.2022 
 

Bilaga 6 Anhållan om befrielse från uppdrag 

 

Leif Karlsson anhåller om att bli befriad från sitt uppdrag som ledamot i 
invånarnämnden. 

Konstateras: 

Leif Karlsson anmäler och beviljas jäv. 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Leif Karlsson beviljas 
befrielse från uppdraget som ledamot i invånarnämnden och utser en ny ledamot. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 35 FLYKTINGMOTTAGANDE 

KS § 35/ 2.3.2022 
 

Med anledning av krigssituationen i Ukraina diskuterar kommunstyrelsen 
kommunens möjligheter att i ett akut skede ta emot flyktingar. 

 

Beslut: 

Finströms kommun ställer sig positiva till att ta emot flyktingar och ger förvaltningen 
i uppdrag att i samarbete med tredje sektorn utreda inkvarteringsmöjligheter och 
övriga behov inför mottagande. 
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§ 36 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

KS § 36 /2.3.2022 
Beslut: 
Sammanträdet förklaras avslutat kl 18:45. 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:  § § 24–28, 30–36 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  § § 21–23, 29 
 
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:   §§ 21–23, 29 
 
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. 
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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

