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§ 97 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KS § 97 / torsdag den 30 september 2021 
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 § och förvaltningsstadga 10 
kap.  

Beslut: 

Kommunstyrelsen konstaterar sammanträdet lagligt sammankallat och beslutfört. 

§ 98 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KS § 98 / torsdag den 30 september 2021 
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 79 §.  

Beslut:  

Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Fredrik Andersson och 
Maj-Gun Lignell. 

Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 

§ 99 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KS § 99 / torsdag den 30 september 2021 
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 i föreliggande form. 
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§ 100 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KS § 100/30.9.2021 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:  

 

Nämnder 

Invånarnämnden protokoll nr 5, 21.9.2021 

Lantbruksnämnden, protokoll nr 2, 24.9.2021 

Samhällsnämnden, protokoll nr 5, 28.9.2021 

Kommunalförbund 

Norra Ålands utbildningsdistrikt, förbundsstyrelsen protokoll nr 4, 1.9.2021 

Ålands kommunförbund, förbundsstyrelsen protokoll 5, 14.9.2021 

Kommunernas socialtjänst KST, förbundsstyrelsen, om budgetprocessen 

Kommunernas socialtjänst KST, inbjudan till budgetseminarium (10.9.2021) 

Tjänstemannabeslut 

K.dir § 20, Tillfällig nedsättning av arbetstid, BO-ledare/nämndsekr, 30.9.2021 

Ledningsgruppen, presidierna 

PM från ledningsgruppen, 24.8, 1.9, 7.9.2021 

PM från möte med ledningsgrupp och politiska presidier, 2.9.2021 

Ålands landskapsregering 

Uppdaterade anvisningar kring ersättning till kommunerna för kostnader som 
uppstår vid tillämpningen av lagen om främjande av integration (FFS 1386/2010)  

Prognos landskapsandelar 2022 

Övrigt 

Företagshälsovården, Cityläkarna, arbetsplatsutredningar 

- Centralköket, vägstationen/tekniska, Godby daghem, Emkarby daghem 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 

 

Beslut:  

Enligt förslag. 
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§ 101 KURS FÖR FÖRTROENDEVALDA 

KS § 101/30.9.2021 
Finlands Kommunförbund erbjuder ett utbildningskoncept kring samarbetet mellan förtroende-
valda och tjänstemän i kommunerna. Verkstaden har utarbetats av Barbro Teir, coach och 
ledarskapsutvecklare, och genomförts i tre åländska kommuner hösten 2020, ett år efter 
kommunalvalet på Åland. Se video: https://vimeo.com/522743863/df8a3db5c1  
 
Före verkstaden intervjuar Barbro kommundirektören, styrelseordförande och fullmäktigeord-
förande om hur samarbetet fungerar i kommunen och vilka frågor som förväntas bli stora under 
den nya mandatperioden. Utgående från diskussionerna väljs de teman som lyfts fram i 
verkstaden. 

 
Kommunen står för det utrymme där verkstaden hålls, för välkomstkaffe och middag. 
Verkstaden arrangeras i enlighet med rådande rekommendationer med anledning av Covid-19. 
Till verkstadens pris (1.990 € + moms) tillkommer facilitatorns resekostnader och eventuell 
övernattning. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda samtliga förtroendevalda inom kommunen möjlighet att 
delta i Finlands kommunförbunds kurs för förtroendevalda, enligt bilaga, vid tidpunkt och på 
plats som åläggs förvaltningen att arrangera. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. Gärna i november, annars januari. Förutsätts minst 15 anmälda deltagare. 

 
 
  

https://vimeo.com/522743863/df8a3db5c1
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§ 102 ANDELAR I OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 

KS § 102/30.9.2021 
Hammarlands kommun erbjuder till försäljning sex platsandelar i Oasen boende- och vårdcenter 
kf mot skriftliga anbud senast 19.11.2021, enligt bilaga.  
 
Finströms kommuns äldreboende Rosengård (ESB) är idag fullbelagt och kommunen nyttjar i 
genomsnitt tio av sina tolv platser på Oasen kf. Den planerade tillbyggnaden av Rosengård är satt 
på paus, medan befolkningsprognoserna visar på ökande behov av boendeplatser för äldre 
framöver. Enligt tidigare beslut ska olika alternativ för tryggandet av äldreomsorgen övervägas, 
inklusive platser hos externa aktörer. 
 
För framtiden antas det främst vara inom effektiviserat serviceboende (ESB) och demensvård 
snarare än traditionell institutionsvård som behoven tilltar med den åldrande befolkningen. 

 
 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att efterhöra invånarnämndens synpunkter i fråga om eventuellt köp 
av andelar i Oasen kf, med utgångspunkt att tillgången till boendeplatser för äldre behöver 
säkras för framtiden och att olika alternativ därför behöver beaktas och vägas mot varandra. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 103 FOLKHÄLSANS SENIORBOENDE I GODBY 

KS § 103/30.9.2021 
Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab (nedan ”Folkhälsan”) har med utgångspunkt i det 
intentionsavtal avseende seniorbostäder som undertecknades 02.06.2020 av Finströms Kommun 
och Folkhälsan påbörjat arbetet med att utreda utformningen av projektet.  
 
I intentionsavtalet framgår att Finströms kommuns behov av att erbjuda socialservice och 
seniorbostäder ökar samtidigt som kommunens resurser och bostäder i nuläget inte räcker till. 
En vision om att skapa ett seniorcenter där social service samordnas finns och som ett led i detta 
föreslås därför att ett seniorboende uppförs i anslutning till kommunens befintliga omsorgs-
boende Rosengård som är beläget i Godby. Utgångspunkten är att minst 25 seniorbostäder med 
1–2 rum och kök ska upprättas i en byggnad med två plan och med en byggnadsyta om minst 
2.000m². De markområden som utreds för ändamålet och som Finströms kommun avser att 
arrendera ut till Folkhälsan är den detaljplanelagda Daghemstomten och/eller Danaarvstomten.  

 
För att möjliggöra nästa steg i intentionsavtalet, vilket innebär fortsatt utredning av den exakta 
utformningen av projektet i form av planritningar och rumsprogram samt för att påbörja 
framtagande av utkast till avtal, är projektet i behov av beslut avseende verksamhetsinnehåll och 
dess storlek/kapacitet.   

 
Det verksamhetsinnehåll som idag definierats, där Finströms kommun behöver ta ett beslut om 
sin medverkan då byggnaden står klar, är följande:  

 
• Hyra av minst 10 stycken bostäder, 1–2 rum och kök genom ett 20-årigt hyreskontrakt.  
• Lägenhet, ca 75–80m², lämplig som gruppfamiljedaghem för 8 barn, genom ett hyreskontrakt på 20 år. 
• Hyra av storkök genom ett hyreskontrakt på 20 år. Innehållet bör definieras och förtydligas inför beslut. 
• Köp av 6 antal platser vid demensavdelningen genom ett köpeavtal.   

 

Efter det att intentionsavtalet ingåtts har Finströms kommun satt den planerade tillbyggnaden 
av äldreboendet Rosengård på paus och beslut tagits om att intilliggande Linneastugan med sina 
seniorbostäder ska rivas.  

 
Enligt intentionsavtalet ska bostäderna i Folkhälsans seniorboende anpassas på ett sådant sätt 
att de boende kan bo kvar i sina lägenheter även efter det att servicebehov uppstår och boende-
service ska kunna tillhandahållas i huset. Där ska även skapas utrymmen för social verksamhet, 
som dock inte i intentionsavtalet finns reglerat för vilket ändamål.  
 
Det verksamhetsinnehåll som Folkhälsan nu föreslår passar väl in i den vision som tagits fram av 
arbetsgruppen för äldreomsorgens utveckling, med ett äldrecentrum i anslutning till Rosengård, 
och innebär att kommunens behov av boendeplatser för äldre kan tillfredsställas för lång tid, och 
minskar även behovet av att förverkliga den delvis av finansiella skäl pausade tillbyggnaden av 
Rosengård, särskilt som förslaget även innefattar en lösning för köksfunktionen.  
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Med en demensavdelning i det nya huset tillgodoses även kommunens alltmer uppenbara behov 
av just den typen av boendeservice samt att behovet av nyttjande av institutionsplatser på annat 
håll hos annan extern aktör minskar, medan klienter från Rosengård i större utsträckning kan bli 
kvar inom kommunens äldrecentrum även vid tillstötande demensproblematik. Att kombinera 
äldreboende med dagverksamhet för barn i samma byggnad kan anses som socialt stimulerande 
och skulle innebära att kommunen kunde flytta sitt befintliga gruppfamiljedaghem Trollebo till 
det nya huset för fortsatt drift i egen eller annans regi, eventuellt då också med möjlighet att i 
mån av utrymme även ta emot barn från andra kommuner.  

 
I nuläget finns inga kostnadskalkyler vilket gör det svårt att ingå bindande förpliktelser att hyra 
eller köpa utrymmen och platser utöver vad som finns reglerat i intentionsavtalet, men 
kommunen bör omgående ge besked om i vilken utsträckning man har upplevda behov av och 
intresse för de lösningar som föreslås för att Folkhälsan ska kunna gå vidare med projektering 
och därefter uppskatta ekonomiska förutsättningar inför eventuellt föravtal om samarbetet kring 
ovan beskrivna utrymmen i det hus som enligt kommunens önskemål och befintligt intentions-
avtal blir en viktig del i det äldrecentrum som planeras i anslutning till Rosengård. 
 
Enligt tidigare beslut ska olika alternativ för tryggandet av äldreomsorgen övervägas, inklusive 
platser hos externa aktörer. En eventuell demensavdelning i Folkhälsans hus skulle stå tillgänglig 
för klienter även från andra kommuner. Kommunens möjligheter att hyra ut ägda platser till 
tredje part behöver utredas.  

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ställer sig i sak positiv till Folkhälsans Allaktivitetshus på Ålands förslag och 
beslutar att efterhöra både invånarnämndens, äldrerådets och byggnadskommittén för 
Rosengårds tillbyggnads synpunkter i fråga om Folkhälsans planer för det seniorboende som 
uppförs enligt intentionsavtal, med utgångspunkt att tillgången till boendeplatser för äldre 
behöver säkras för framtiden och att olika alternativ därför behöver beaktas och vägas mot 
varandra, beaktat de resonemang som förts inom arbetsgruppen för äldreomsorgens utveckling, 
var efterlyses bildandet av ett ”äldrecentrum” i anslutning till Rosengård, även ur ett 
helhetsperspektiv där olika typer av verksamheter kan dra nytta av och berika varandra genom 
fysisk integrering. Synpunkter bör meddelas kommunstyrelsen senast 31.10.2021.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 104 NORRA ÅLANDS ÄLDRERÅD 

KS § 104/30.9.2021 

Äldrerådet utgör ett kommunalt rådgivande organ som avses i kommunallagen (31a §). Till 
rådets uppgifter hör att ge utlåtanden i ärenden som handläggs i kommunen och som har 
betydelse för den äldre befolkningen. Äldrerådet kan även ge utlåtanden om andra 
myndigheters beslutsfattande som berör den äldre befolkningens livsvillkor.  

De norråländska kommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö har tillsammans bildat ett 
gemensamt äldreråd. Hammarland har anhållit om att få ansluta sig till detsamma.  

Norra Ålands äldreråd har inte förordat att låta Hammarland ansluta sig till samarbetet.  
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att meddela avslag på Hammarland kommuns anhållan om att 
ansluta sig till Norra Ålands äldreråd, i enlighet med äldrerådets önskan.  

 
Beslut: 

 Enligt förslag. 
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§ 105 SAMARBETE ÄLDREOMSORGSLEDNING 

Vårdö KS §37/04.03.2020 
När KST (kommunernas socialtjänst) börjar från 1.1.2021 så skall personalen inom socialvården 
vara överförd till KST. Äldreomsorgen kommer att bli kvar i primärkommunerna. I en del av 
kommunernas organisationer så är den personen som överförs chef över föreståndaren på 
äldreboendet. Detta kommer innebära att flera kommuner kommer stå utan behörig 
myndighetspersonal från nämnda datum. 
Vårdö kommun önskar därför efterhöra med de andra norråländska kommunerna ifall det finns 
ett intresse att samarbeta kring myndighetsutövningen inom äldreomsorgen. 
Tanken från Vårdö kommuns sida är att en av primärkommunerna anställer en tjänsteman som 
har hand om myndighetsutövningen inom äldreomsorgen. En gemensam nämnd inrättas för 
ändamålet. En instruktion upprättas för nämnden som stipulerar den servicenivån man vill lägga 
sig på. Kostnaden för tjänstemannen samt kostnaderna för förvaltningen av den gemensamma 
nämnden kan fördelas enligt befolkningstal eller skattekraft eller en kombination där emellan. 
Samarbetsstöd enligt lagen om landskapsandelar till kommunerna bör sökas för detta 
samarbete. 
Personal- och driftsansvar över respektive äldreboende ligger kvar inom respektive kommun. 
Varje kommun bekostar självständigt servicen för sina respektive kommunmedlemmar. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen efterhör med de övriga norråländska kommunerna ifall man önskar 
samarbeta kring myndighetsutövningen inom äldreomsorgen. 
För att hinna samordna detta innan 31.12.2020 så måste svar komma in så snart som möjligt. 
Absolut senast före slutet på april. 
Beslut: Enligt förslag. 
 

KS § 59/22.4.2020 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till tanken på gemensamt samordnad äldreomsorgsledning 
inom norra Åland enligt den modell Vårdö kommun föreslår och vilken Finström i så fall som 
princip skulle kunna tänkas stå som värdkommun för, alternativt inom ramen för och i regi av 
kommunalförbundet Oasen, varför frågan även riktas vidare till dem. 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 

Geta KS § 163/11.11.2020  
Kommundirektören har fört informella initiala förhandlingar med Sunds och Finströms 
kommuner. 
En samlad bedömning är att ett samarbete mellan Geta kommun Finströms kommun har de 
bästa förutsättningarna att lyckas. Upplägget utgår från att Geta kommun köper en 
äldreomsorgsledartjänst motsvarande 2 timmar/vecka av en äldreomsorgsledares heltidstjänst 
(dvs. ca. 6 % av arbetstiden). I köptjänsten bör ingå ledningsuppgifter som omfattar administrativ 
ledning av kommunens äldreomsorg enligt äldrelagen för Åland (administrativ ledning genom 
bl.a. äldreomsorgsplan, anvisningar och instruktioner) samt beslutsfattande i sådana ärenden 
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som kräver beslut från äldreomsorgsledare eller tjänsteman med examen från universitet, 
högskola eller yrkeshögskola (som omfattar minst tre års heltidsstudier) enligt äldrelagen för 
Åland eller annan lagstiftning inom området. De ärenden som beslutas av äldreomsorgsledaren 
ska dock grundligt förberedas av Geta kommuns egen personal. Det ingår även beredning inför 
kommunstyrelsen (i samarbete med kommundirektören och föreståndaren på Hemgården) av 
andra specifika ärenden inom äldreomsorg, t.ex. revidering av kommunens äldreomsorgsplan, 
verksamhetsövergripande instruktioner i stadgor, taxor och avgifter och dess grunder inför 
budgetarbetet samt andra eventuella övergripande frågor. Inget förmanskap ingår. 

 
Kommundirektören föreslår: 
Kommunstyrelsen beslutar att till Finströms kommun skicka officiell förfrågan om köp av 
äldreomsorgsledartjänst enligt upplägget ovan i beredningen. 
BESLUT: 
Enligt förslag.  

 
KS § 185/18.11.2020 

Geta kommunstyrelse har inkommit med en förfrågan om att köpa ca 6 % tjänster för 
myndighetsutövning inom äldreomsorgen, i praktiken äldreomsorgsledartjänster. De 
efterfrågade tjänsterna ledningsuppgifter som omfattar administrativ ledning av kommunens 
äldreomsorg enligt äldrelagen för Åland (administrativ ledning genom bl.a. äldreomsorgsplan, 
anvisningar och instruktioner) samt beslutsfattande i sådana ärenden som kräver beslut från 
äldreomsorgsledare. De ärenden som beslutas av äldreomsorgsledaren ska dock grundligt 
förberedas av Geta kommuns egen personal. 
Det ingår även beredning inför kommunstyrelsen ( i samarbete med kommundirektören och 
föreståndaren på Hemgården) av andra specifika ärenden inom äldreomsorg, t.ex. revidering av 
kommunens äldreomsorgsplan, verksamhetsövergripande instruktioner i stadgor, taxor och 
avgifter och dess grunder inför budgetarbete samt andra eventuella övergripande frågor. 
Däremot ingår inget förmanskap i de efterfrågade tjänsterna. 
Kommunens äldreomsorgsledare uppfyller behörighetskraven och kan således fatta de 
myndighetsbeslut som lagen kräver. 
Tf kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen efterhör invånarnämndens utlåtande kring 
Getas förfrågan om att köpa äldreomsorgsledartjänster. I utlåtande ska beräkningar för den 
eventuella försäljningen av tjänster ingå. Kommunstyrelsen önskar få utlåtandet senast 
2.12.2020. 
Beslut: Enligt förslag. 

 
InvN § 93/ 1.12.2020 

•Bilaga 13: KS § 185 Protokollsutdrag Geta kommunstyrelse § §63/11.11.2020 
•Bilaga 14: Utlåtande och beräkningar för den eventuella försäljningen av tjänster 
I den nya landskapslagen (2020:24) om yrkesutbildade personer inom socialvården föreskrivs 
vilken utbildning som krävs för rätten att utöva vissa yrken inom socialvården eller rätten att 
använda skyddad yrkesbeteckning. För vissa uppgifter inom socialvården kommer det 
fortfarande finnas specifika behörighetskrav. Kraven ställs i t.ex. socialvårdslagen och äldrelagen. 
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För ledning av äldreomsorgen (ÅL 22§) krävs lämplig examen från universitet, högskola eller 
yrkeshögskola som omfattar minst tre års heltidsstudier. Därutöver krävs kännedom om 
branschen samt tillräcklig ledarskapsförmåga. 
Äldreomsorgsledaren i Finströms kommun är behörig personal för att leda och fatta beslut inom 
äldreomsorgen enligt kommande lag 2021. 
Personal- och servicechefens förslag:  
Invånarnämnden diskuterar utlåtande enligt bilaga 14 och lämnar sina synpunkter till 
kommunstyrelsen enligt uppdrag. 
Beslut:  
Invånarnämnden är positiv till samarbete på lång sikt, men konstaterar att nuvarande 
äldreomsorgsledarresurser enbart räcker till för Finströms kommuns egen del. Vidare anser 
nämnden att 6 % inte motsvarar det verkliga behovet. 

 
Geta KS § 42/3.3.2021 

Finströms kommun har återkommit med svar på Geta kommuns förfrågan enligt bilaga. 
Konstateras att kommunerna kan fortsätta med förhandlingar för ett samarbetsavtal. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar Finströms kommuns svar till kännedom och beslutar att låta föreståndaren 
för Geta Hemgård uppgöra ett förslag till samarbetsavtal, gärna tillsammans med representant 
från Finströms kommun. 
BESLUT: Enligt förslag. 

 
Geta KS § 118/8.9.2021 

Kommundirektörens beredning: 
Geta kommuns föreståndare för Geta Hemgård och Finström kommuns äldreomsorgschef har 
tagit fram underlag på förslag för framtida samarbete och arbetsfördelning där Geta kommun 
skulle köpa vissa äldreomsorgschefstjänster i enlighet med äldrelagen för Åland. Underlaget 
enligt bilaga. 
Kommundirektörens förslag: 
Kommundirektören och föreståndaren för Geta Hemgård delegeras att skriva samarbetsavtal 
med Finströms kommun i enlighet med underlaget. Samarbetsavtalet bör vara så flexibelt som 
möjligt. Samarbetsavtalet delges kommunstyrelsen efter undertecknande. 
BESLUT: Enligt förslag. 

 
KS § 10X/30.9.2021 
 Ett utkast till avtalsförslag har tagits fram från Geta kommun, enligt bilaga. 
 
 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag åt invånarnämnden att ta ställning till och fullmakt 
att ingå avtal rörande samarbete kring myndighetsutövning inom äldreomsorgsledningen.  
 
Beslut: 

 Enligt förslag.  
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§ 106 KOMMUNALA SAMARBETEN  

KS § 106/30.9.2021  
På kommunförbundsstämma den 28 maj fanns en diskussionspunkt om kommunala samarbeten. 
 
https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/attachments/protocol/protokoll_varstamma_28.5.2021.pdf

  

Kommunerna har olika system när det gäller ägarstyrning och direktiv till sina ledamöter i olika 
kommunala organ.  
Finström har inte haft som tradition att utfärda detaljerade direktiv till sina ledamöter. 
 
På temat diskuteras också kommunala samarbeten över lag och utvecklandet av desamma. 
 
Stämman beslöt att punkten blir återkommande vid kommunförbundets kommande stämmor.  

 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen för en diskussion om frågan och för ärendet vidare till fullmäktige. 

 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 

  

https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/attachments/protocol/protokoll_varstamma_28.5.2021.pdf
https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/attachments/protocol/protokoll_varstamma_28.5.2021.pdf
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§ 107 UTLÅTANDE: ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND BUDGETFÖRSLAG 

KS § 107/30.9.2021 
I enlighet med Ålands kommunförbunds grundavtal 26 § skall medlemskommunerna ges tillfälle 
att framlägga förslag till utvecklande av kommunförbundets verksamhet. 

 
Som bilagor den preliminära budget som förbundet enligt samma paragraf skall tillställa 
medlemskommunerna senast 15.9.  

 
Synpunkter på budgeten bör vara tillhanda senast 29.10.2021 för att kunna beaktas i 
beredningen av den egentliga budgeten som skall fastställas av stämman senast 30.11. 
 
Det preliminära budgetförslaget för år 2023 innebär inga väsentliga förändringar från tidigare års 
budget och bokslut, varken i siffror eller i verksamhet. 
 

 Kommundirektörens förslag: 
 Kommunstyrelsen omfattar Ålands kommunförbunds förbundsstyrelses budgetförslag.  
 
 Beslut: 
 Enligt förslag.  
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§ 108 UTLÅTANDE: NORRA ÅLANDS UTBILDNINGSDISTRIKT BUDGETFÖRSLAG 

KS § 108/30.9.2021 
Enligt 14 § i grundavtalet för Norra Ålands utbildningsdistrikt kf (NÅUD) ska den preliminära 
budgeten och ekonomiplanen tillställas kommunerna senast den 30.9 för utlåtande. 
 
Förbundsstyrelsen beslöt vid sitt möte (§ 44/1.9.2021) att budget 2022 och ekonomiplan 
tillställs kommunerna för utlåtande med svar senast 20.9.2021. Budgeten och kommunernas 
utlåtanden behandlas i förbundsstyrelsen för vidare beredning innan slutbehandling 
i förbundsfullmäktige. Förbundsstyrelsen ger tjänstemännen i uppdrag att infoga 
nyckeltal på personaldimensionering i ekonomiplanen för 2023 och 2024 till följande 
förbundsstyrelsemöte samt träningsundervisningens budgetsiffror för 2022. 

 
Förbundsstyrelsens budgetförslag har diskuterats bland annat inom direktörskollegiet för de 
norråländska kommunerna. 

 
 Kommundirektörens förslag: 
 Kommunstyrelsen framför följande synpunkter rörande NÅUD budgetförslag:  

- Kommunalförbundets totala kostnader ökar, 
- Tillägg och hänvisningar gällande det nya grundavtalet och kostnadsfördelningar har gjorts, 
vilket är positivt. 
- Kostnaderna, i synnerhet personalkostnaderna, i ekonomiplanen för 2023-2024 borde justeras 
ner eftersom elevantalet minskar. 
- Notering har gjorts om att jämförelse inte görs mot bokslut 2020 utan mot 2019, pga corona. 
Siffrorna för 2020 finns med, men jämförelsen görs inte mellan de åren. 
- Allmänt bör avvikelser från tidigare år motiveras tydligare. 
- I god tid inför nästa års budgetprocess görs en utredning som svarar på frågan ”vilka nya 
delningar (i vilka ämnen) som skulle behöva göras i varje klass om klasstorleken skulle vara ca 20 
elever i stället för de 16,1 som nu uppges?" 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 109 UTLÅTANDE: KOMMUNALA LAGSTIFTNINGEN 

KS § 109/30.9.2021 
Landskapsregeringen har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att föreslå en modernisering av 
kommunallagen. Arbetsgruppen vill nu ta del av kommunernas synpunkter om den kommunala 
lagstiftningen i allmänhet och om vissa specifika frågor i synnerhet, för att senast den 31 oktober 
föra fram det som anses behöva utredas inför beredningen av en ny kommunallag, alternativt 
justeras i en kommande kommunallag. Kommunförbundets direktör ingår i arbetsgruppen. 
 
Landskapsregeringen önskar därutöver att kommunerna även för fram ifall det finns något som 
behöver justeras i fråga om den kommunala lagstiftningen inom följande områden: 
 
• Ansvarsfördelningen mellan landskapet och kommunerna vad gäller markarbete/planering 
• Avlyftande av kommunala uppgifter 
• Reglering av kommunernas agerande på marknaden 
• Frågan om en person ska eller inte ska kunna sitta både i fullmäktige och styrelse 
• Sektionsmodell och kommundelsnämnder 
• Övriga kommentarer 

 

 Samhällsnämnden har behandlat ärendet enligt följande (SamN § 111/ 28.9.2021): 
 
[…] Förfrågan är generellt skriven varför man bör kunna svara brett och generellt. Områden som 
samhällsnämnden styr över och de huvudsakliga lagar som styr dessa är: 
• Byggnads- och miljöinspektionen – Plan- och bygglag samt miljölag till den del det gäller enskilda avlopp 
• Planläggning – Plan- och bygglag 
• Avfallshantering – Avfallslag 
• Fastighets- och övrig egendomsskötsel – vissa regleringar som OVK, men annars lika som privat 
marknad 
• Disponent för hyreshus – regleras lika som privat marknad undantaget vissa villkor för lanskapslån på 
hyresbeståndet 
• Vägförvaltning – lag om kommunalvägar 
• Dagvattenhantering 
• VA försörjning via Finströms kommunaltekniska AB – Lag om vattentjänster, avloppstjänster, vattenlag, 
miljölag m.m. 
• Energiförsörjning via Finströms kommunaltekniska AB 

 
Tekniska chefens förslag: 
Samhällsnämnden ger följande som synpunkter till kommunstyrelsen för vidare behandling: 
• Byggnads- och miljöinspektionens ansvarsområden:  
Byggbestämmelsesamlingen hänger inte med i utvecklingen och behöver kontinuerlig uppdatering. 
För enskilda avloppstillstånd finns ingen vägledning från Landskapsregeringen. Det behöver finnas en 
person som aktivt följer med utvecklingen inom området och ger vägledning och direktiv till kommunerna 
angående tillstånd och uppföljning kring enskilda avlopp. 
• Tekniska förvaltningens områden: 
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Lagstiftat bidrag för grundförbättring i vägar går ej att tillämpa då LR ej avsätter budgetmedel. Analys bör 
göras om landskapsandelarna täcker upp för detta då detta är en stor andel av kommunernas investe-
ringsbudgetar. 
Tidigare understöd om utbyggnad av VA borde utvärderas sett till behov av utbyggnad i särskilda 
områden, för att åstadkomma gemensamma insatser till områden som avgränsar till flera intressenter 
bör detta tidigare stöd övervägas att återinföras. 
Skrotfordon/övergivna fordon fortsättningsvis problematiska i lagstiftningen. Definitionen av skrotfordon 
känns fortfarande för diffus samt egendomsskyddet kring skrotfordon upplevs fortfarande för starkt. 
Producentansvaret i avfallshanteringen är avgörande för avfallsmyndigheternas fortsatta arbete, denna 
fråga är idag öppen trots tydlig lagstiftning. 
Inom planläggning är det viktigt att kommunerna fortsättningsvis kan styra över processen för att ta 
tillvara på privata initiativ. Utöver detta upplevs definitionsproblematik mot lantmäteriverket samt 
skatteverket med Ålands unika planbeteckningar. En utvärdering om detta påverkar skatteintäkterna 
bör göras och lämpliga lösningar tillämpas utifrån denna utredning. 

 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 
Utöver ovanstående resonemang från samhällsnämnden har kommundirektören genom åren 
hos Finströms kommun uppfattat att där funnits diskussioner och frågetecken kring bland annat 
följande punkter, reglerade i kommunallagen: 

  
Redan i kommunallagens inledning skulle med fördel kunna definieras kraven på en åländsk 
kommun, i fråga om (befolkningsmässig) storlek och (finansiell) styrka, t ex att en kommun på 
Åland utgör en geografiskt sammanhängande administrativ enhet med uppgifter och funktioner 
som regleras i lag. En kommun skulle till exempel kunna förutsättas ha minst 1.000 invånare (alt 
2.000 med undantag för skärgården 1.000) och uppfylla finansiella nyckeltal i enlighet med 
kommande landskapslag om kriskommuner. Uppfylls inte de kraven kan tvångsåtgärder och krav 
på samgång med grannkommun initieras av landskapsregeringen.  

  
Följande ändringar skulle därutöver kunna införas i befintliga paragrafer i kommunallagen: 

  
4 §, förhållandet mellan landskapsregeringen och kommunerna. Lägg till en formulering som 
förtydligar samrådsförfarandena mellan LR och kommunerna (för landskommunerna via Ålands 
kommunförbund), samt en formulering om den kommunala finansieringsprincipen; att 
landskapet skall bära sina andelar i bekostandet av kommunernas lagstadgade uppgifter och att 
andelarnas storlek ska korrigeras med uppdragens omfattning, beakta lokala variationer i 
förutsättningar för egenfinansiering samt följa allmän kostnadsutveckling för servicens 
förverkligande (hänvisning till ny paragraf i lagarna om landskapsandelar, där detta förtydligas). 
 
9 §, förvaltningsstadgans innehåll.  

 
12 §, om delgivningar mm, underlätta och förtydliga reglerna för digital delgivning  
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17 §, befrielse från förtroendeuppdrag. Förtydliga exempel på vad som kan anses som ”giltigt skäl”. Se 
över möjligheten att alls sitta som minister i LR och i kommunfullmäktige samtidigt. Valbarheten regleras 
i andra paragrafer. Stryks härifrån? 

 
23 § a)-b), beslutsfattande på distans och elektroniskt beslutsfattande. 

 
36 §, om valbarhet i kommunfullmäktige. Se över möjligheten att alls sitta som minister i LR och i 
kommunfullmäktige samtidigt. Förtydliga vad som är att betrakta som ”ledande uppgift i kommunen”. 

 
47 §, om valbarhet till kommunstyrelse. Bör man kunna sitta i kommunstyrelse och -fullmäktige 
samtidigt? 

 
59 §, beträffande ”kännedom om landskapet”. Diskriminerande mot sökande utifrån? 

 
10 kap, om ekonomi – även här införas någonting om den kommunala finansieringsprincipen. 

 
11 kap, om revisorer. Modernisera och förtydliga. Frångå system med förtroendevalda revisorer? 

 
84-87 §§, om bildande av kommunalförbund. Innehåll, krav, organ, valbarhet 

 
15 kap, förtydliga forum för delgivning 

 
En del avslutande inaktuella paragrafer stryks (om ”frikommuner” mm). 

 
Lagarna om landskapsandelar skulle även de behöva bindande formuleringar rörande den 
kommunala finansieringsprincipen, där densamma redogörs för. Landskapsandelarna och deras 
storlek ska följa förändringar i uppdragens omfattning och korrigeras vid förändringar av 
desamma. Andelarna ska följa kostnadsutvecklingen för uppgifternas genomförande och beakta 
variationer i olika kommuners finansieringsförmåga i form av skattekraft, åldersmässig och 
socioekonomisk befolkningsstruktur samt servicebehov. Ändringar i landskapsandelssystemet 
ska konsekvensbedömas för kommunsektorn som helhet samt för varje berörd kommun skilt och 
får inte leda till att enskild kommun försätts i definitionsmässig kris. Ändringar i kommunernas 
lagstadgade uppdrag liksom även ändringar i eller avvikelser från det gällande landskapsandels-
systemet ska föregås av samrådsförfarande (hänvisning till lagrum där detsamma regleras).  

  
 Andra lagar som rör det kommunala: 
 
 Jävsregler. Bl a förvaltningslagen. Bör reglerna ses över och moderniseras? 
 

Begreppet tätort. Förenhetliga betydelsen där det går. Man enades 1960 i Norden om en 
gemensam officiell definition av begreppet tätort. En tätort definieras i Danmark, Finland, Norge 
och Sverige som ett tätbebyggt område med minst 200 invånare där avståndet mellan husen är 
mindre än 200 meter samt där andelen fritidsfastigheter understiger 50 procent. 
På Åland har man aldrig fullt ut anammat den nordiska definitionen och heller inte fastställt 
någon egen dito, utan begreppet definieras olika i olika juridiska sammanhang, till exempel: 
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Landskapslag (2019:60) om ordnande av kollektivtrafiktjänster 
Ordningslag (2010:23) för landskapet Åland 
Räddningslag (2006:106) för landskapet Åland 
Men även följande: 
Självstyrelselagen 13 § 3 p, LL om hälsovården 2 kap och 58 §, avfallslagen, polislagen, Vattenlag och -
förordning, om bl a avloppsvatten, Hälsovårdslagen (1967:36) 2 kap. Om tätorter, 5, 6, 19 §§ 
Även förtydliganden i LF om hälsovård (1973:63), åtskilliga bestämmelser specifika för tätort. 
Vägtrafiklag (1983:27), 2 § 9 p, 65 §. 
Även LF om vägmärken (2005), bestämmelser kring tätort; storlek på vägmärken, varningslinjer. 

 
Enligt somliga i lag förekommande definitioner är det endast Mariehamn och Godby som utgör 
”tätorter” på Åland. Enligt Åsubs statistisk finns dock på Åland följande tätorter: Storby, Godby, 
Kattby, Mörby, Söderby, Haraldsby, Rangsby, Ödkarby samt Mariehamn - centrala Jomala. 

 
Frågan är i vilken utsträckning bestämmelser som i olika fall gäller specifikt för tätort ska 
tillämpas och anses gällande i samtliga nio statistiskt definierade tätorter och/eller samtliga 
detaljplanerade områden i hela landskapet. När avses vad när man talar om ”tätort”? 

 
Förslaget kunde vara att man i kommande uppdateringar av berörd lagstiftning försöker att 
förenhetliga tätortsbegrep pet och att utgångpunkten då bör vara att termen i juridiska 
sammanhang sammanfaller med den nordiskt överenskomna definitionen av tätort, emedan 
man för andra typer av sammanhängande bebyggelse eller planerat område använder 
alternativa begrepp, i syfte att undvika förvirring i fråga om juridiskt reglerade termer. 
 
Det finns sedan åtskillig lagstiftning som i stor utsträckning rör kommunerna och det 
kommunala, inom bland annat förvaltningslagstiftning, barnomsorg och skola, socialvård, 
bibliotek, kultur och fritid, äldreomsorg med mera. De allra viktigaste förslagen till ändringar i 
dessa kunde med fördel diskuteras inom kommunens invånarnämnd, som gärna också får se på 
och framföra synpunkter kring eventuella förslag i ändringar i kommunallagen som sådan. 
 
En politisk diskussion behöver även föras kring frågorna om  
• Avlyftande av kommunala uppgifter – ett sätt att minska på (minimi-) kraven och kostnaderna. 
• Reglering av kommunernas agerande på marknaden – principer för upphandling mm? 
• Sektionsmodell och kommundelsnämnder – kanske aktuellt närmast vid kommunsammanslagningar? 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar samhällsnämndens (SamN § 111/28.9.2021) och kommundirektörens 
resonemang enligt ovan till kännedom och diskuterar desamma, och beslutar att föra 
landskapsregeringens förfrågan om synpunkter kring den kommunala lagstiftningen även till 
invånarnämnden för synpunkter senast 15 oktober, och till kommunfullmäktige för diskussion, 
inför kommunstyrelsens slutliga utlåtande i frågan. Kommunförbundets direktör bjuds in. 

   
Beslut: 
Enligt förslag. 

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/201960
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/201023
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/2006106
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§ 110 UTLÅTANDE: ÄNDRINGAR I VALLAGEN 

KS § 110/30.9.2021 
Ålands landskapsregering har översänt för kännedom lagstiftningspromemoria om förslag till 
ändring av vallagen (2019:45) för Åland rörande brevröstning samt lagstiftningspromemoria 
om förutsättningarna för röstning via internet i samband med lagtingsvalet 2023. 
 
- Ansvaret för att distribuera brevröstningshandlingarna flyttas från kommunernas centralval-
nämnder till landskapsregeringen. 
- Brevröstningshandlingar ska kunna beställas tidigast tre månader innan valdagen skriftligen via 
blankett eller elektronisk blankett. 
- Brevröstningshandlingar ska kunna beställas fram till och med den tionde dagen före valdagen. 
- Förtidsröstning via internet för väljare bosatta utanför Åland föreslås inte genomföras i 
samband med lagtingsvalet 2023. Detta utgående från en helhetsbedömning rörande säkerhets-
risker med röstning via internet och allmänhetens förtroende för valprocesserna och ansvariga 
myndigheter. 
- Vallagen (2019:45) för Åland föreslås ändras så att bestämmelserna om förtidsröstning via 
internet flyttas ur vallagen och sätts in i en separat lag som träder i kraft men börjar tillämpas 
först när lagtinget genom landskapslag bestämmer det. 
- 11a § i landskapslag (1998:20) om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar 
föreslås upphävas. 
- Lagberedningen får i uppdrag att bereda ändringarna i vallagen så att dessa kan träda i kraft i 
god tid inför valen 2023. Enligt Europarådets rekommendationer ska vallagsändringar göras 
senast ett år före följande val. 
- Den övergripande valmyndigheten (landskapsregeringen) får i uppdrag att aktivt omvärldsbe-
vaka utvecklingen av internetröstning samt se över hur både det analoga och digitala 
valsystemet kan utvecklas. 

 
Biblioteks- och kulturchefen, som ansvarar för allmänna val i kommunen, välkomnar den 
föreslagna ändringen.  

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom. 

 
Beslut: 

 Enligt förslag. 
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§ 111 UTLÅTANDE: VATTEN- OCH AVLOPPSLAGSTIFTNING 

KS § 111/30.9.2021 
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2021/2944 meddelat att landskapsregeringen 
överväger att påbörja arbetet med en vattentjänstlag och begär inledningsvis in kommunernas 
skriftliga synpunkter med särskild fokus på lokala och kommunalpolitiska aspekter.  
 
Nuvarande lagstiftning är från 70-talet och har inte följt den utveckling som vidtagits i 
grannländerna. I brevet nämns att genom att anta en vattentjänstlag för Åland har man 
möjlighet att samla lagstiftning i en lag och tydliggöra olika aktörers skyldigheter och rättigheter.  
 
Som grund för landskapsregeringens begäran ligger anhållan om VA-lagrevidering framfört 
15.3.2021 av styrgruppsmedlemmarna inom VA-samarbetet. 

 
Ålands landskapsregering begär utlåtande angående ändring av VA-lagstiftningen med anledning 
av att styrgruppen för VA-samarbetet och Ålands Vatten Ab har lämnat in en skrivelse med en 
stark önskan om modernisering av den åländska VA-lagstiftningen. Landskapsregeringens 
begäran enligt bilaga. 

 
Konstateras att Finströms kommun ingår VA-samarbetet med tekniske chefen som representant 
i styrgruppen. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunen fått gehör för sina synpunkter genom deltagande i 
arbetsgruppen. Förslaget omfattas. Åland är i stort behov av en modern vattentjänstlag som 
moderniserar verksamheten och tillmötesgår den kommunala VA-sektorns behov av möjlighet 
att finansiera underhåll och investeringar i avlopps- och vattenverken. 
 
Beslut: 

 Enligt förslag. 
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§ 112 BEFRIELSE FRÅN KOMMUNSTYRELSEN 

KS § 112/30.9.2021 
Kommunstyrelseledamot Mathilda Blixt anhåller om befrielse från sitt uppdrag i kommun-
styrelsen, enligt bilaga. Blixt är även kommunstyrelsens representant i invånarnämnden. 
 
Därutöver är Blixt personlig ersättare i lantbruksnämnden och vid kommunförbundets stämma, 
men dessa uppdrag kan hon tänka sig att behålla och inga hinder finns för det. 
 
Enligt kommunallagen gäller följande för befrielse och val av ledamot i kommunstyrelsen: 
 
17 §.  Avsked och befrielse från förtroendeuppdrag 
En förtroendevald som visar giltigt skäl skall beviljas avsked från uppdraget. Avsked beviljas av 
fullmäktige, utom för ledamöterna i en kommitté som beviljas avsked av styrelsen. 
  
47 §.  Valbarhet till styrelsen 
Valbar till ledamot i styrelsen är den som har kommunen som sin hemkommun och som har 
rösträtt i kommunalval i någon kommun i landskapet, med en rad undantag (se lagen). 
   

 Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Mathilda Blixt beviljas befrielse från sitt 
uppdrag som ledamot av kommunstyrelsen och ger förslag på person att efterträda henne på 
posten samt utser ny styrelserepresentant i invånarnämnden. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Mathilda Blixt beviljas befrielse från sitt 
uppdrag som ledamot av kommunstyrelsen och utser en ny ordinarie ledamot i styrelsen. 
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§ 113 KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRORDNANDE 

KS § 113/30.9.2021 
 Kommundirektörens förordnande löper ut per den sista februari 2022 (KF § 47/13.9.2018). 
 

Kommunen har att ta ställning till att antingen permanenta anställningen, förlänga förordnandet 
eller utlysa tjänsten, och hur rekryteringen i så fall ska skötas. 

  
 Konstateras: 

Kommundirektören anmäler jäv och deltar ej i ärendets behandling. Ordförande tilldelas 
beredande, förslagsställande samt sekreterarfunktionen.  

  
 Kommunstyrelsens ordförandes förslag: 

Kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp bestående av fullmäktige- och styrelsepresidiet samt 
ytterligare en representant från fullmäktige. Arbetsgruppens uppgift är att avge förslag om hur 
tillsättande av kommundirektör genomförs. Arbetet skall vara klart senast 6 oktober 2021. 

 
 Beslut: 
 Enligt förslag. Som ytterligare representant för fullmäktige utses Leif Karlsson. 
 

 

§ 114 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

KS § 114 /torsdag den 30 september 2021 

Beslut: 

Sammanträdet förklaras avslutat kl 19:06. 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:  § § 97-100, 102-103, 106-112, 114 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  § § 101, 104, 105, 113 
 
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:   §§ 101, 104, 105, 113 
 
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

