
   

 
FINSTRÖMS KOMMUN 
 
KOMMUNSTYRELSEN  

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
  

 

 
Nr 
 
7/20 

 

Tid onsdag den 26 augusti 2020 kl 16:30-18:06 

Plats Kommungården i Godby, Finström 

Närvarande Ledamöter: 
 

 Danielsson Sven-Anders, ordf 
 Berndtsson Cecilia, I viceordf 
 Johansson Lene-Maj, II viceordf  
 Andersson Fredrik 
 Blixt Mathilda 
 Karlsson Rolf 
 Lycke Per  

 

Personliga ersättare: 
 

 Mattsson Thomas 

 Bergendahl Camilla 
 Wikström-Nordberg Carola 
 Granberg Jonna   
 Lignell Maj-Gun 
 Sirén Gustaf 
 Savolainen Juho-Pekka 

 
        
 
 

Övriga närvarande 
 
 
 
 

 Höglund Roger, kommunfullmäktiges ordförande  
 Mattsson Åke, kommunfullmäktiges viceordförande 
 Brunström Erik, kommundirektör 
 Eklund Ida, ekonomichef (§§ 93-100 och 110) 
 Zetterman Tiina, löneräknare (§§ 93-100 och 110) 

 

Ärenden §§ 93-111 

Underskrifter Godby onsdag den 26 augusti 2020  
  
 

 Sven-Anders Danielsson, ordf  
 

Erik Brunström, sekr 

Protokolljustering   

 Lene-Maj Johansson 
Protokolljusterare 

Fredrik Andersson 
Protokolljusterare  

Möteskallelsen är kungjord  Godby den 21 augusti 2020  

Protokollet framlagt till 
påseende  
 

Godby den 27 augusti 2020  

Intygar Lillemor Eckerman, byråsekr  

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den  

Underskrift Lillemor Eckerman, byråsekr  



 
 

 

 
FINSTRÖMS KOMMUN 
 
KOMMUNSTYRELSEN 

 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 

 
Nr 
 
7/20 

Tid onsdag den 26 augusti 2020 kl 16:30 

Plats Kommungården i Godby, Finström 
 
Ärenden: 

§ 93 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 

§ 94 PROTOKOLLETS JUSTERING 3 

§ 95 FÖREDRAGNINGSLISTAN 3 

§ 96 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 4 

§ 97 KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 5 

§ 98 BUDGET: BUDGETUPPFÖLJNING 1-6, HALVÅRSRAPPORT 6 

§ 99 KREDITLIMIT ÅLANDS IDROTTSCENTER 7 

§ 100 LÖNERÄKNINGSTJÄNSTER FÖR GETA 8 

§ 101 TILLSÄTTANDE AV ARBETSGRUPP FÖR UPPHANDLINGAR 9 

§ 102 UTLÅTANDE: FÖRORDNING OM BARNOMSORG OCH GRUNDSKOLA 10 

§ 103 UTLÅTANDE: LAG OM DISTANSUNDERVISNING 11 

§ 104 UTLÅTANDE: GRUNDSKOLEUNDERVISNING ICKE FULLGJORD LÄROPLIKT 11 

§ 105 UTLÅTANDE: ARBETSTIDSLAGEN 12 

§ 106 UTLÅTANDE: HASTIGHETSÄNDRING LÄNGS EMKARBYVÄGEN 13 

§ 107 MOTION: SÄKRARE TRAFIK I GODBY 14 

§ 108 MOTION: DELEGERINGSORDNINGEN 14 

§ 109 MOTION: SEPARERA SAMHÄLLSNÄMNDEN 15 

§ 110 GAIA-RAPPORTEN 15 

§ 111 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 15 

 
 

Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag, Sven-Anders Danielsson, kommunstyrelsens ordförande. 

Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 21 augusti 2020. 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 27 augusti 2020. 

Intygar Erik Brunström, kommundirektör 



                                               KOMMUNSTYRELSEN      PROTOKOLL NR 7/ onsdag den 26 augusti 2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 27 augusti 2020  

 3 (17)  

 

§ 93 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KS § 93 / onsdag den 26 augusti 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. 

§ 94 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KS § 94 / onsdag den 26 augusti 2020 
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 79 §.  

Beslut:  

Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Lene-Maj Johansson och 
Fredrik Andersson. 

Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 

§ 95 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KS § 95 / onsdag den 26 augusti 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.  
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§ 96 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KS § 96 / onsdag den 26 augusti 2020 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:  

 

- Samhällsnämnden, prot nr 6, 25.8.2020  

- Kallelse; Norråländsk presidieträff, Kommungården i Godby 3.9.2020 

- Begäran om lägesrapport, Samrådsdelegationen för beredskapsärenden 

- Uppdaterad lägesrapport, kommundirektören, till samrådsdelegationen 

- Ledningsgruppen för Finströms kommun, uppgifter mm (k.dir 24.8) 

- ÅKF, Aktuellt från Ålands kommunförbund, infobrev 24.8.2020 

- PM planeringsmöte, KS- och KF-ordf samt K.dir och ekon.chef, 5.8.2020 

- Samarbetsavtal för ungdomsgårdsverksamhet Norra Åland, 16.6.2020 

- ÅDA bolagsstämmoprotokoll 29.6.2020 

- ÅDA ägarinformation, 3.6.2020 

- LR, Begäran om yttrande över lagförslag om […] landskapsandelssystemet 

- LR, Beslut, Socialvårdsplan 2020-2020, nytt beslut om landskapsandelar 

- LR, Beslut, Utbetalning av landskapsandelar 

- LR, Beslut, Rekommendation om besök i enheter för vård och omsorg […] 

- Tjänstemannabeslut, K.dir §§ 21, 22, 25, Stöd till ensamföretagare 

- Tjänstemannabeslut, K.dir §§ 23, 24, 26, Ledighetsrelaterade 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 

 

Beslut:  

Enligt förslag. 
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§ 97 KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL  

KS § 97 / onsdag den 26 augusti 2020  
Enligt 49 § kommunallagen ska kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut 
som fattas av kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktige har senast sammanträtt 11.6.2020 (§§ 27–44)  

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

  

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen bedömer att kommunfullmäktiges beslut §§ 27–44/2020 
tillkommit i laga ordning och att de kan verkställas, och antecknar fullmäktiges 
protokoll nr 3/2020 till kännedom.  

 

Beslut:  

Enligt förslag. 

 

  

https://www.finstrom.ax/protokoll
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§ 98 BUDGET: BUDGETUPPFÖLJNING 1-6, HALVÅRSRAPPORT 

KS § 98/26.8.2020 

Förvaltningen föredrar halvårsrapport med budgetuppföljning inklusive redogörelse 
för verksamhetsplanens måluppfyllelse för perioden jan-jun 2020. 

 

Vid fullmäktiges fastställande av bokslut för år 2019 (KF § 32/11.6.2020) ”notera[s] 
behovet av tilläggsanslag i innevarande års budget, delvis som följd av coronasitua-
tionen”, och under paragrafen ”Investeringsprioritering pga Corona” (KF § 36/11.6. 
2020) ”uppmana[s] kommunstyrelsen att även se över övriga budgeterade investe-
ringar under 2020 

 

Fram till dagens datum är det ännu oklart vilka effekter som är att vänta som följd av 
pandemin i fråga om befarat minskade skatteintäkter och ökade kostnader, men vissa 
tilläggsbehov kan redan nu, av huvudsakligen andra skäl, konstateras på enskilda 
uppgiftsområden, bl a byggnadstekniska och sociala sektorn, jämte korrigeringar i 
investeringsbudgeten. Inom allmän förvaltning finns även behov av prioriteringar i fråga 
om verksamhetsplan och målsättningar för året.  

 

Totalt sett ligger efter halva budgetåret de ackumulerade kostnaderna något under 
50 % och skatte- och andra intäkter något litet över 50 % i förhållande till budget.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tar halvårsrapporten till kännedom och delger densamma 
fullmäktige till kännedom, jämte avsikt att till nästkommande fullmäktigemöte ha 
ett förslag till korrigering av innevarande års budget.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 99 KREDITLIMIT ÅLANDS IDROTTSCENTER 

KS § 99/26.8.2020 

Ålands Idrottscenters tidsbestämda kreditlimit om 40.000 euro hos Ålandsbanken 
(FI0466010001182997) har under sommaren förfallit och en eventuell förlängning 
behöver tas upp i bolagets och kommunens respektive styrelse.  

 

Som säkerhet för krediten finns en bankgaranti från Finströms kommun, i kraft fem 
år åt gången. Ålands Idrottscenter anhåller nu om att få bankgarantin förlängd.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förlängning av bankgaranti för Ålands 
Idrottscenters kreditlimit hos Ålandsbanken, enligt ovan, med oförändrade villkor. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 100 LÖNERÄKNINGSTJÄNSTER FÖR GETA 

KS § 100/26.8.2020 

Geta kommuns styrelse har skickat ut förfrågan om köp av tjänst gällande 
löneräkningsfunktionen samt viss personaladministration, enligt bilaga A. 

 

Finströms centralförvaltning har tagit fram ett förslag enligt bilaga B.  

 

I de tjänster som erbjuds enligt bilaga ingår även konsultation och rådgivning. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda Geta kommun köp av löneräknartjänster 
enligt bilaga 2, att gälla fr o m 1.1.2021. Kommundirektören uppdras att förhandla 
närmare kring detaljer samt att vid överenskommelse ingå avtal i linje med 
erbjudandet, som i så fall även beaktas i kommunens budget för 2021 och framåt 
varför ärendet även delges kommunfullmäktige till kännedom och för diskussion. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 101 TILLSÄTTANDE AV ARBETSGRUPP FÖR UPPHANDLINGAR 

KS § 101/26.8.2020 

Vid frågestunden i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde 11 juni 
diskuterades bland annat hanterande av anbudsförfrågningar, delvis med 
hänvisning till erfarenheter från det så kallade Påsa-projektet.  

 

Vid diskussioner mellan ledande tjänstemän och dito politiker har framkommit 
önskemål om tillsättande av en arbetsgrupp, förslagsvis med två politiker och två 
tjänstemän. 

 

Från tjänstemannahåll står ekonomichef Ida Eklund och planerings- och 
utvecklingschef Aron Lundström till förfogande att ingå i en dylik grupp. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp med uppdrag att granska Påsa-projektet 
och att ta fram förslag till korrigering av kommunens upphandlingsdirektiv, inom 
innevarande kalenderår.  

 

Diskussion: 

Lene-Maj Johansson föreslår Leif Andersson. Förslaget vinner understöd. 

Fredrik Andersson föreslår Per Lycke. Förslaget vinner understöd. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. Till arbetsgruppen utses Leif Andersson, Per Lycke, Ida Eklund och 
Aron Lundström. 
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§ 102 UTLÅTANDE: FÖRORDNING OM BARNOMSORG OCH GRUNDSKOLA 

KS § 102/26.8.2020 
 
Ålands landskapsregering har begärt in synpunkter på ny förordning om barnomsorg och grundskola, 
enligt bilaga A (följebrev, föreslagen förordning enligt länk nedan). 

 
www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser/forslag-ny-landskapsforordning-om-barnomsorg-grundskola  

 
Förbundsstyrelsen för Norra Ålands högstadiedistrikt NÅHD har (FST § 37/19.8.2020) avgett sitt 
utlåtande, enligt vilket man omfattar förslaget till förordning med vissa undantag som redogörs för i 
detalj i NÅHD:s utlåtande enligt bilaga B. 
 
Finströms personal- och servicechef har berett ett förslag till yttrande ur ett personalperspektiv, 
enligt bilaga C. 
 
Även kommunens barnomsorgsledare har formulerat ett eget yttrande, ur barnomsorgens 
perspektiv, enligt bilaga D.   

 
En viktig del i förslaget till förordning består enligt detaljmotiveringarna i att förtydliga kompetenser 
på området. Innebörden i förordningstexten är dock genomgående att kompetenskraven höjs och att 
det även införs Ålandsspecifika kompetenskrav. Detta väntas leda till såväl kostnadsstegringar som 
till ytterligare svårigheter att rekrytera personal inom området, samtidigt som avsaknaden av tydliga 
övergångsbestämmelser medför att befintlig personal blir obehörig och stor del av verksamheten 
tvingas skötas av icke behörig och delvis tidsbestämd personal.  

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att i fråga om förslag till förordning om barnomsorg och grundskola 
omfatta det utlåtande som getts av förbundsstyrelsen för Norra Ålands högstadiedistrikt NÅHD (FST 
§ 37/19.8.2020), och delger därutöver gentemot landskapsregeringen även personal- och 
servicechefens jämte barnomsorgsledarens yttranden enligt bilaga C-D.  
 
Finströms kommun välkomnar en juridisk och organisatorisk samordning av barnomsorg och grund-
skola, i syfte att integrera dessa verksamheter samt att höja den senares status och pedagogiska 
inriktning. Kommunen önskar dock särskilt understryka förordningens kostnadshöjande effekter och 
de ökade rekryteringsproblem som kan väntas uppstå till följd av inte bara förtydligade utan markant 
utökade och delvis Ålandsspecifika kompetenskrav som införs inom området jämte otydliga 
övergångsbestämmelser för befintlig personal.  

 
Beslut: 

 Enligt förslag. 
 

  

http://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser/forslag-ny-landskapsforordning-om-barnomsorg-grundskola
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§ 103 UTLÅTANDE: LAG OM DISTANSUNDERVISNING 

KS § 103/26.8.2020 
Ålands landskapsregering har begärt in synpunkter på lagförslag om distansundervisning i 
grundskolan, lagförslag 28/2019 – 2020, enligt bilaga A. 

 
Förbundsstyrelsen för Norra Ålands högstadiedistrikt NÅHD har (FST § 34/19.8.2020) avgett sitt 
utlåtande, enligt vilket man omfattar lagförslaget förutom § 9a om avgiftsfri skolmåltid, för vilket 
kommunernas ekonomiska, logistiska och personalmässiga resurser saknas. NÅHD:s utlåtande enligt 
bilaga B. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att, i fråga om förslag till lag om distansundervisning, omfatta det 
utlåtande som getts av förbundsstyrelsen för Norra Ålands högstadiedistrikt NÅHD (FST § 
34/19.8.2020).  
 
Lene-Maj Johansson föreslår att skolmåltid tillhandahålls på ansökan. Förslaget understödes. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen omfattar förslag till lag om distansundervisning men med förtydligandet att 
skolmåltid enligt 9a § tillhandahålls endast på ansökan.  
 

§ 104 UTLÅTANDE: GRUNDSKOLEUNDERVISNING ICKE FULLGJORD LÄROPLIKT 

KS § 104/26.8.2020 
Ålands landskapsregering har begärt in synpunkter kring mellanrapport rörande förverkligande av 
grundskoleundervisning för personer som inte fullgjort läroplikten, enligt bilaga. 

 
Förbundsstyrelsen för Norra Ålands högstadiedistrikt NÅHD har (FST § 36/19.8.2020) avgett sitt 
utlåtande, enligt vilket bl a kommunernas kostnader väntas öka och omöjligt kan förutses.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att, med anledning av mellanrapport rörande grundskoleundervisning för 
personer som inte fullgjort läroplikt, omfatta det utlåtande som getts av förbundsstyrelsen för Norra 
Ålands högstadiedistrikt NÅHD (FST § 34/19.8.2020).  

  
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 105 UTLÅTANDE: ARBETSTIDSLAGEN 

KS § 105/26.8.2020 
Ålands landskapsregering ger kommunerna möjlighet att yttra sig över förslag om upphävande av 
affärstidslag för landskapet Åland. 

  
www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser/lagforslag-om-upphavande-affarstidslag  

  
Ålands kommunförbunds direktör har avgett ett yttrande till landskapsregeringen per 10.8.2020. 
 
Ett slopande av affärstidslagen väntas inte påverka kommunerna mycket mer än genom en viss 
ökning av efterfrågan på barndagvård utanför ordinarie kontorstid, vilket dock kan väntas leda till 
vissa kostnadsökningar. 

  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att, i fråga om förslag till upphävande av affärstidslag för landskapet 
Åland, omfatta det yttrande som getts av Ålands kommunförbunds direktör per 10.8.2020. 

  
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
  

http://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser/lagforslag-om-upphavande-affarstidslag
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§ 106 UTLÅTANDE: HASTIGHETSÄNDRING LÄNGS EMKARBYVÄGEN 

SamN § 98/ 25.8.2020 
Ålands Landskapsregering har begärt utlåtande om ändring av hastigheten längs Emkarbyvägen i och 
med dess nya utformning. 
Landskapet föreslår 90 km/h för stora sträckor av vägen, men 70 från Rönnhemsvägen till 
Svartsmaravägens korsning. 
Kommunens daghemsenhet i Emkarby har tidigare lämnat önskemål om övergångsställe och 50 
km/h begränsning utanför daghemmet. 
 
Planerings- och utvecklingschefens förslag: 
Nämnden ger som utlåtande inför kommunstyrelsen att man önskar se ett övergångsställe vid 
Emkarby daghem, samt en hastighetsbegränsning om tidsbegränsad 50 km/h från och med Mats-
Ersvägen till och med Kullavägen för att skydda de i närområdet som för sina barn till dagis samt att 
70 km/h området utvidgas tilll och med Östanåkersgatan för att beakta de stora åkerarealer som 
sträcker sig dit. 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag med ändring att ”samt att 70 km/h området utvidgas till och med 
Östanåkersgatan för att beakta de stora åkerarealer som sträcker sig dit” stryks från 
utlåtandet. 
 

KS § 106/26.8.2020 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen avger utlåtande enligt samhällsnämndens förslag; att man önskar se ett över-
gångsställe vid Emkarby daghem, samt en tidsbestämd hastighetsbegränsning om 50 km/h från och 
med Mats-Ersvägen till och med Kullavägen för att skydda de i närområdet som för sina barn till 
daghemmet, med tillägg ”och övrig intern lättrafik inom byn”.   
 
Beslut: 

 Enligt förslag. 
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§ 107 MOTION: SÄKRARE TRAFIK I GODBY  

KF § 41/11.6.2020  
Ledamot Tom Henriksson lämnar in en motion under rubriken Säkrare trafik i Godby, enligt bilaga, 
tillsammans med nio andra undertecknare.  
Beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar att motionen förs till kommunstyrelsen för beredning.  
 

KS § 107/26.8.2020 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen begär samhällsnämndens yttrande inför vidare beredning, med påpekandet att 
trafiksituationen, med skyltning, hastighetsgränser och -hinder samt fysiska korsningsmiljöer jämte 
vägarnas allmänna skick behöver ses över i hela Godby och i kommunen i övrigt.  

 
Beslut: 

 Enligt förslag. 
 

§ 108 MOTION: DELEGERINGSORDNINGEN  

KF § 42/11.6.2020  
Ledamot Leif Andersson lämnar in en motion under rubriken Delegeringsordningen, enligt bilaga, 
med Elof Johns som gemensam undertecknare.  
Beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar att motionen förs till kommunstyrelsen för beredning.  
 

KS § 108/26.8.2020 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen meddelar kommunfullmäktige att delegeringsordningarna ligger på nämndernas 
behörighet men att andemeningen i motionen i någon mån kan komma att beaktas i förestående 
framtagande av förslag till revidering av förvaltningsstadgan, som förs till kommunfullmäktige för 
avgörande före årsskiftet, samt inom arbetsgruppen för nya upphandlingsdirektiv.  

 
Beslut: 

 Enligt förslag. 
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§ 109 MOTION: SEPARERA SAMHÄLLSNÄMNDEN  

KF § 43/11.6.2020  
Ledamot Leif Andersson lämnar in en motion under rubriken Separera samhällsnämnden, enligt 
bilaga, med Elof Johns som gemensam undertecknare.  
Beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar att motionen förs till kommunstyrelsen för beredning. 

 
KS § 109/26.8.2020 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att frågan om samhällsnämndens varande 
hänskjuts till nästa år, då fokus under innevarande år måste riktas mot de strukturella och organi-
satoriska ändringar, även i nämndstruktur, som följer av förverkligandet av KST per 1.1.2021. 

 
Beslut: 

 Enligt förslag. 

§ 110 GAIA-RAPPORTEN 

KS § 110/26.8.2020  
Kommunstyrelsen beställde år 2019 en utredning som komplement till uppföljningen av nämnd- och 
förvaltningsreformen. Den har nu genomförts av Gaia Leadership och där pekas på ett antal 
möjligheter och behov för optimerad verksamhet. En viktig del i utredningen bestod i djupintervjuer 
med ledande tjänstemän och politiker, och den fullständiga rapporten sekretessbelägges därför på 
grund av förekomst av delvis känsliga personliga uppgifter. En sammanfattning av den så kallade 
Gaia-rapporten bifogas protokollet som bilaga. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar till kännedom den så kallade Gaia-rapporten (sekretessbelagd, till påseende 
vid mötet) och beaktar där förekommande förslag vid fortsatt översyn av organisation och 
förvaltningsstruktur.  Sammanfattningen av Gaia-rapporten (bilaga) delges även kommunens 
verksamhetsledare m fl.  
 
Beslut: 

 Enligt förslag. Rapporten tas upp i arbetsgruppen för översyn av KST-förverkligandet.  

§ 111 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

KS § 111 / onsdag den 26 augusti 2020 

 Beslut: 

Sammanträdet förklaras avslutat kl 18:06. 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

