
 

 
FINSTRÖMS KOMMUN 
 
KOMMUNSTYRELSEN  

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
12.10.2016 
 

 
Nr 
 
12 
 

Tid Onsdag 12 oktober 2016 kl 16:00-20:03 

Plats Kommungården i Godby, Skolvägen 2 

Närvarande beslutande Ledamöter: 
 

 Höglund Roger, ordf. 
 Björkman Torbjörn, I viceordf 
 Danielsson Sven-Anders, II viceordf 
 Fagerlund Miina  
 Johansson Lene-Maj 
 Mattsson Åke  
 Pussinen Linda 

 

Ersättare: 
 

 Mattsson Thomas  
 Andersson Fredrik 
 Johns Elof 
 Franzas Mathias, - § 142 
 Isaksson Ann-Janette 
 Rosenberg-Mattsson Inger 
 Rosenström Nora 

Övriga närvarande 
 
 
 
 

 

 Eriksson Viveka, kommunfullmäktiges ordförande  
 Karlsson Rolf, kommunfullmäktiges viceordförande 
 Brunström Erik, kommundirektör 
 Eklund Ida, ekonomichef 
 Lundström Aron, PoU-chef, §§ 138-142 + 146-150 (19:30) 
 Frisk Carolina, PoS-chef, §§ 138-142 (18:30) 
 Rögård Christian, ordf SamN, §§ 138-142 (18:30) 
 Andersson Fredrik, personlig ersättare, deltar som åhörare 

Ärenden §§ 138-152 

Underskrifter Godby den 12.10.2016  

   

 Roger Höglund 
Ordförande  

Erik Brunström 
Sekreterare  

Protokolljustering   

 Lene-Maj Johansson 
Protokolljusterare 

Åke Mattsson 
Protokolljusterare 

Sammanträdet är kungjort  Godby den 7.10.2016  

Protokollet framlagt till påseende  Godby den 13.10.2016  

Intygar Erik Brunström 
Kommundirektör 

 

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den  

   

Underskrift Ann-Katrine Nyqvist 
Kanslist 

 



2 

 

 

 

 
FINSTRÖMS KOMMUN 
 
KOMMUNSTYRELSEN  

 
KALLELSE 
 
12.10.2016 

 
Nr 
 
12 
 

Tid Onsdagen den 12 oktober 2016 kl 16:00 
 

Plats Kommungården i Godby, Skolvägen 2 

 
Ärenden: 
 
§ 138 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 

§ 139 PROTOKOLLJUSTERARE 3 

§ 140 FÖREDRAGNINGSLISTAN 3 

§ 141 DELGIVNINGAR KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 4 

§ 142 BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2018-2019 5 

§ 143 UTLÅTANDE DGH BUDGET 7 

§ 144 UTLÅTANDE ÅOF BUDGET 8 

§ 145 UTLÅTANDE ÅKF BUDGET 9 

§ 146 UTLÅTANDE ÖVER ANHÅLLAN OM ANLÄGGANDE AV KOMMUNAL VÄG 10 

§ 147 ANHÅLLAN OM DETALJPLANEÄNDRING, BAMBÖLE 11 

§ 148 HEMSTÄLLNINGSMOTION: BARKBANA I GODBY 13 

§ 149 HEMSTÄLLNINGSMOTION: TORG I CENTRALA GODBY 16 

§ 150 DANAARV 19 

§ 151 GEMENSAM ÄLDREOMSORGSLEDARE, AVTALSFÖRFRÅGAN 21 

§ 152 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 22 

 
 
  

Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag av Roger Höglund, kommunstyrelsens ordförande. 
 
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 7.10.2016. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 13.10.2016. 
 

Intygar Erik Brunström, kommundirektör  



                    KOMMUNSTYRELSEN         FÖREDRAGNINGSLISTA             PROTOKOLL NR 12 / 12.10.2016 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 13 oktober 2016  

     

 

§ 138 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KST § 138  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 
------------- 

§ 139 PROTOKOLLJUSTERARE 

KST § 139  
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Lene-Maj Johansson och 
Åke Mattsson.  
------------- 

§ 140 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KST § 140  
Godkänns föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan. 
------------- 
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§ 141 DELGIVNINGAR KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KST § 141/12.10.2016 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:   
 

Beslut LR, "Jordförvärv i Finström" (ÅLR 2016/4250, beviljas) 16.sep 

Beslut LR, "Jordförvärv i Finström" (ÅLR 2016/5662, beviljas) 16.sep 

Beslut LR, "Jordförvärv i Finström" (ÅLR 2016/4321, avslås) 26.sep 

Konstateras Ålands förvaltningsdomstol, i laga kraft-intyg, Finström KFGE § 59 29.sep 

Protokoll Kommundirektörsträff i Hammarland (14.9) 
 

Protokoll Sunds kommunstyrelse § 211, Kommunindelningsutredning, 26.9 3.okt 

Protokoll Samhällsnämnden, prot nr 7 (27.9) 30.sep 

Protokoll Invånarnämnden, prot nr 7 (27-28.9) 7.okt 

Protokoll Samhällsnämnden, prot nr 8 (4.10) 7.okt 

Publikation Forum för samhällsutveckling, Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland 

Skrivelse Lantbruksnämnden, §§ 15, 22, om skador orsakade av fåglar, 14.9 5.okt 

Uppföljning Ålands Idrottscenter, budgetuppföljning jan-jul 
 

 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag, med tillägg av landskapsregeringens besked rörande södra Ålands 
förfrågan om gemensamt socialvårdsområde (KST), ÅLR 2016/6170.  
------------- 
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§ 142 BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2018-2019 

KST § 107/17.8.2016 
Inför budgetprocessen för år 2017 hölls under våren ett budget-/visionsseminarium 
till vilket samtliga förtroendevalda var inbjudna. 
 
Slutsatserna från seminariet presenterades inför kommunfullmäktiges samman-
träde 16 juni. Förvaltningen har sedan beaktat detta i sitt förslag till budgetdirektiv. 
 
Upptas till behandling förslag till budgetdirektiv för år 2017, enligt bilaga. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar budgetdirektiven och beslutar att inbegära nämndernas 
förslag till drifts- och investeringsbudget jämte avgifter för 2017 samt förslag till 
ekonomiplan för åren 2018-2019, kommunkansliet tillhanda senast 30 september 
2016. Vidare föreslår kommunstyrelsen att ekonomichefen deltar i nämndernas 
budgetöverläggningar. 
Budgetdirektiven delges kommunfullmäktige till kännedom. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 

KFGE § 58/25.8.2016 
Beslut: 
Kommunfullmäktige tar till kännedom de av kommunstyrelsen fastställda budget-
direktiven för år 2017. 

 

KST § 142/12.10.2016 
Nämnderna har behandlat sina förslag till budget 2017 och ekonomiplan 2018-2019 
jämte taxor och avgifter för år 2017 enligt bilaga. Besluten har tagits enligt InvN §§ 
104-107, 111-113,  SamN § 105, LantbrN §§ 18-19 och BrandN §§ 28-30. 
 
Styrelserna för kommunalförbunden Ålands omsorgsförbund, Oasen/DGH och 
Ålands kommunförbund har presenterat sina preliminära budgetförslag. Norra 
Ålands Högstadiedistrikt behandlar sitt förslag tis 11.10. 
 
Landskapsregeringens förslag att minska landskapsandelarna till kommunerna med 
1,5 ME år 2017 skulle enligt provberäkningar ge Finström ca 140.000 euro mindre. 
 
Vid tidpunkten för kallelse till kommunstyrelsens sammanträde har inte ännu 
skatteprognoser erhållits från Finlands kommunförbund och osäkerheter råder 
kring såväl samfundsskatterna som förändrade avdrag i beskattningen. 

Fortsättning  
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Nämndernas budgetförslag innehåller icke obetydliga överskridningar av inneva-
rande års ramar för driftskostnader på nettonivå samt ovanligt stort investerings-
tryck såväl för år budgetåret 2017 som för ekonomiplaneåren 2018-2019. 
  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar budgetförslag enligt bilaga och återremitterar 
detsamma till invånar- respektive samhällsnämnden jämte centralförvaltningen 
med följande kommentarer: 
- Med hänvisning till givna budgetdirektiv är målsättningen att varje resultatenhet 

håller sig inom innevarande års budgetramar och att eventuella avvikelser med 
hänvisning till budgetseminariet ska förklaras och motiveras utförligt. 

- All föreslagen utökning av personalresurser måste motiveras utförligt. 
- Där det med hänvisning till ökade behov till följd av t ex förändrade 

förutsättningar eller höjd nyttjandegrad äskas om medel utöver givna ramar för 
särskild uppgift eller åtgärd, ska behoven redogöras för och i första hand 
övervägas möjligheten till nettobesparing på annat håll inom samma 
resultatenhet och i andra hand inom nämndens övriga områden.  

- Såväl kostnader som intäkter ses över med målsättning att nettoanslaget per 
resultatenhet och uppgiftsområde hålls inom innevarande års givna ramar. 

- Föreslagna investeringar bör övervägas nödvändigheten av samt upprättas 
övergripande projektplaner för. 

- Centralförvaltningen ges i uppdrag att nogsamt följa utvecklingen och uppskatta 
och beräkna såväl landskapsandelar som skatteintäkter som kan förväntas, även 
beaktat eventuella korrigeringar i avdragsrätter samt av de egna skattesatserna. 

 
- Samhällsnämnden ges i uppdrag att se över förutsättningarna för indragning av 

kommunala insamlingsstationer för producentansvarspliktigt förpackningsavfall 
samt därav följande möjlighet till sänkning av renhållningsavgifter. 

 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 143 UTLÅTANDE DGH BUDGET 

KST § 143/12.10.2016 
Styrelsen för kommunalförbundet De Gamlas Hem/Oasen delger förslag till budget 2017 
och ekonomiplan 2018-2019 enligt bilaga. 

 

Oasen Budget 2016 Budget 2017 Skillnad 

Grundavgift/vårddygn 32,49 32,10 -0,39 

Institutionsplats demens/vårddygn 219,85 246,12 26,27 

Institutionsplats/vårddygn 157,00 164,03 7,03 

 

 Det vore önskvärt att det i budgeten framkommer jämförelser mellan bokslut föregående år, 
budget innevarande år samt budgetförslaget när det gäller nyckeltal såsom grund-avgift och 
vårddygnskostnader 

 Enligt redogörelsen för personal ökar personalen med 3,5 heltidstjänster. Det saknas tydliga 
motiveringar för utökningen särskilt med tanke på att det budgeteras för nyttjande av 57 av 67 
platser. Trots utökningen av 3,5 tjänster är dock ökningen i personalkostnader inte motsvarande 
eftersom det dragits ner på vikariekostnader. Ökningen av personalkostnader är totalt ca 70 000 
euro 

 Grundavgifterna per vårddygn minskar men institutionsvårdplatserna ökar avsevärt. 

 Nettokostnaderna för demensvårdplatserna minskar med ca 65 000 euro men blir dyrare per 
plats då det är budgeterat för färre nyttjade platser år 2017 (10 av 12). På årsbasis kostar då en 
plats på demensavdelningen nästan 10 000 euro mer år 2017. 

 Nettokostnaderna för vanliga institutionsplatser ökar med ca 210 000 euro och det budgeteras 
för två fler nyttjade platser år 2017 (37 av 45). Ökningen av vårddygnskostnaden gör ca 2 600 
euro mer per plats på årsbasis mot budget 2016 

 Utöver verksamhetens långsiktiga mål, hur ser förbundet på planåren 2018-2019? Större 
ekonomiska förändringar? Verksamhetsförändringar? Hur jobba vidare med tomma platser? 

 Investeringar på totalt 582 500 euro åren 2017-2019. Främst renoveringar i fastigheten. 
 

Väsentliga verksamhetsförändringar sker inte, men enligt verksamhetsplanen ska 
utredningar om eventuella nya inriktningar göras under år 2017. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen framför önskemål om att förändringar i verksamhet och i personalresurs 
respektive -kostnader förklaras och motiveras tydligare i budgetens textdel, som även bör 
kompletteras med relevanta nyckeltal för mer överskådlig jämförelse över tid.  
Det friskvårdspaket som kommunalförbundet erbjuder sin personal måste stå i en rimlig 
proportion till vad medlemskommunerna erbjuder sin egen personal. En utredning bör 
göras innan utökning av anslag kan godkännas. Även en mer utförlig plan för verksamhets-
åren 2018-2019 efterlyses, där även frågan om Hemgården belyses. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 144 UTLÅTANDE ÅOF BUDGET 

KST § 144/12.10.2016 
Styrelsen för Ålands Omsorgsförbund delger förslag till budget 2017 och ekonomiplan 
2018-2019 enligt bilaga. 
 

o Verksamhetskostnaderna ökar med ca 140 000 euro totalt 
o Personalkostnaderna ökar med ca 290 000 euro. Förbundet har under året gjort 

stödbehovsbedömningar där personaltätheten har viktats vilket resulterat i att 
det framkommit ett behov av en utökning om totalt 6,05 helårsverk 

o Förändringsstrategier finns presenterade och budgeterade för att få ner sjukskriv-
ningar och de kostnader som de innebär. Åtgärderna förväntas få ner sjukkostna-
derna avsevärt på sikt 

o Investeringar på 150 000 euro för grundförbättringar av fastigheterna Hildas Hus 
och Tistelgränd samt en ny bil för klienttransporter, 50 000 euro år 2017. År 2018 
30 000 euro för ny bil till fastighetsskötseln. 

 
Sättet att fördela kostnader mellan kommuner har genomgått en stor förändring. Den 
dagliga verksamheten och boendeservicen indelar nu klienterna i sex olika avgiftsklasser 
efter vårdtyngdsmätning. 
   
I budgetförslaget finns angivet att två nya tjänster inrättas inom socialförvaltningen, men 
utan godtagbar motivering till behovet. Med hänvisning till kommunernas ekonomiska läge 
bör utökningen av tjänster strykas. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen framför önskemål om tydligare motiveringar, behovsbedömningar och 
konsekvensanalyser vad gäller utökande av personal och andra kostnadspåverkande 
åtgärder i verksamhetsplanen.  
Företagshälsovård, förebyggande friskvård och övriga personalförmåner bör begränsas till 
nivåer i proportion till vad medlemskommunerna erbjuder sin egen personal. 
I budget skulle behöva klargöras fastigheternas grad av egenfinansiering; hur stor del av 
kostnaderna för respektive fastighet som täcks av hyresintäkter från boende i densamma. 
Förbundets avgiftssystem och kostnadsfördelning bör i större utsträckning anpassas enligt 
principerna för den lagstadgade samordningen av kommunernas socialtjänst KST. 

 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 145 UTLÅTANDE ÅKF BUDGET 

KST § 145/12.10.2016 
Ålands kommunförbunds styrelse delger förslag till preliminär budget för år 2017 enligt 
bilaga. 
 
Medlemskommunerna har möjlighet att ge yttranden med anledning av förslaget. 
 
Enligt förslaget utreder ÅKF bl a KST-samordning och i övrigt finns inga avsevärda 
förändringar i verksamhet eller i totala kostnadsandelar. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar till kännedom Ålands kommunförbunds budgetförslag och framför 
gentemot förbundsstyrelsen förnöjsamhet med detsamma. 
Finströms kommun välkomnar att kommunförbundet utreder KST-samordningen. 

 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 146 UTLÅTANDE ÖVER ANHÅLLAN OM ANLÄGGANDE AV KOMMUNAL VÄG  

SamN § 104/4.10.2016 
Stallhagen AB anhåller om en ny anslutning från deras produktionsanläggning till 
landsväg 4, en sträcka om ca 500m. 

Liknande ärenden har behandlats i TN §86/2003 samt TN §107/2005. Kraven har 
vart: ”Kraven för att erhålla kommunalväg är: 350 lm väg, minst 2 bofasta, 
intressenterna deltar i byggkostnaden med 20-30% och att erforderlig mark 
överlåtes utan kostnad.” Det innebär att kommunen inte har en etablerad praxis för 
kommunala vägar till industri- och affärsverksamheter. 

Stallhagens fastigheter är idag förlagda till ett oplanerat område inom Långsjöns 
vattenskyddsområde. Den tilltänkta vägdragningen går på Ålands landskapsrege-
rings mark samt på Stallhagen egen mark. 

Stallhagen motiverar sin ansökan med den ur säkerhetsaspekt dåliga lösning som 
nuvarande infart ger. De pekar även på den samhällsnytta som deras bolag tillför 
kommunen. 

Planerings och utvecklingsingenjörens förslag till beslut: 

Samhällsnämnden ger som utlåtande till kommunstyrelsen att Stallhagens anhållan 
inte i sin nuvarande form kan behandlas av kommunen utan en markreservation, 
antingen genom detaljplan eller genom ett avtal. Samhällsnämnden noterar även 
att kommunen inte har en vedertagen praxis i nämnda förfrågan. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag 

 

KST § 146/12.10.2016 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen låter med hänvisning till samhällsnämndens utlåtande (SamN § 
194/2016) meddela Stallhagen Ab att kommunen inte under nuvarande 
omständigheter kan bevilja anhållan om ny kommunal väg till anläggningen, men 
att kommunen gärna för fortsatta diskussioner i frågan, med såväl Stallhagen Ab 
som med landskapsregeringen och övriga markägare i det aktuella området. När 
förutsättningarna klarnat finns hos kommunen beredskap att ta beslut i frågan. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 147 ANHÅLLAN OM DETALJPLANEÄNDRING, BAMBÖLE 

SamN § 37/26.4.2016 
Bilaga B: Ansökan, tjänstemannautlåtande 

Daniel Danielsson anhåller om ändring av detaljplan på fastigheten 60-401-3-58. 

Utlåtande enligt SamN bilaga B §37/16. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Samhällsnämnden ger planerings- och utvecklingschefens utlåtande som sitt 
utlåtande till kommunstyrelsen. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

KST § 74/4.5.2016 
Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Tiina Holmberg som planläggare för den 
anhållna detaljplaneändringen, och föreslår inför kommunfullmäktige att 
målsättningarna för föreslagen detaljplaneändring avseende fastigheten 60-401-3-
58 i Bamböle fastställs enligt bilaga, i enlighet med samhällsnämndens utlåtande 
(SamN § 37/2016). Initiativtagaren tillika markägaren åläggs kostnaderna för 
upprättandet av planen samt för kommunens handläggningskostnader. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

KFGE § 39/12.5.2016 
Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 

SamN § 106/4.10.2016 
Daniel Danielsson har inkommit med ett förslag till detaljplaneändring för kvarter 1 i 
Bamböle. 

Planen innefattar utbrytning av en ny bostadstomt på tidigare markområde som 
vart planerat som jord- och skogsbruksområde. Bostadstomten avser fast boende 
och följer samma villkor som övriga tomter i kvarteret. 

Tomten är ca 3600m2 och kan därför anses stor nog för en bostadstomt. 

Byggrutan är enligt baskartan ca 32m från strandlinjen. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Planerings- och utvecklingschefen föreslår att nämnden ger som utlåtande inför 
kommunfullmäktige anser detaljplanen uppfyller de uppsatta målsättningarna och 
kan ställas ut. 

Beslut: Enligt förslag.  

Fortsättning  
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KST § 147/12.10.2016 

Planerare Tiina Holmberg har för Daniel Danielssons räkning tagit fram förslag till 
detaljplaneändring för området, kvarter 1 i Bamböle, enligt bilaga. 

Berörda rågrannar har hörts under processen med framtagande av förslag och 
samhällsnämnden har (SamN § 106) gett sitt utlåtande, enligt vilket de anser att 
detaljplaneförslaget uppfyller de uppsatta målsättningarna och kan ställas ut. 

   

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut förslag till detaljplaneändring avseende 
fastigheten 60-401-3-58 i Bamböle enligt bilaga till allmänt påseende i 30 dagar. 

Ålands landskapsregering uppmärksammas på planförslaget med möjlighet att 
framföra synpunkter kring detsamma under utställningstiden. 

Hammarlands kommun delges planförslaget inför utställandet av detsamma. 

Utgångspunkten är att befintligt planläggningsavtal fortlöper efter planändring. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
------------- 
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§ 148 HEMSTÄLLNINGSMOTION: BARKBANA I GODBY 

KFGE § 41/12.5.2016 
Ledamot Solveig Gestberg med flera inlämnade hemställan om att Finströms 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att 
kommunen utvidgar nuvarande befintliga barkbana i Godby. 

Beslut: 

Kommunfullmäktige antecknade sig hemställningsmotionen till kännedom och 
ärendet överförs till kommunstyrelsen för vidare beredning. 
 

KST § 109/17.8.2016 
Motionärerna önskar få utrett möjligheterna att kommunen utvidgar nuvarande 
befintlig barkbana i Godby, för att ytterligare förstärka Godby som en ort med 
möjligheter för utövande av motion. 

Den befintliga barkbanan i Godby, mellan och kring Godby högstadium och 
Knappelstan, är i huvudsak belägen på kommunens mark i ett område som är delvis 
oplanerat och delvis avsett som park och friluftsområde. Det är Ålands idrottscenter 
Ab som handhar skötseln av barkbanan. Samtidigt har också NÅHD beslut på att 
utveckla idrottsplatserna intill högstadieskolan. 

Senast vid försommarens budgetseminarium har dryftats frågan om att med 
gångstigar sammanbinda befintliga vägar och områden, i såväl miljö- som 
rekreationssyfte. Tidigare har i andra sammanhang nämnts en dylik förbindelse 
mellan Knappelstan via Grelsby och Stallhagen vidare mot Pålsbölevägen. Den torde 
i så fall, med markägares tillåtelse, till stor del kunna följa befintlig kraftledning 
respektive åkerkanter och dagvattendiken. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen för hemställningsmotionen till både samhälls- och 
invånarnämnden för utlåtande kring intresse och förutsättningar för en utvidgning 
av befintlig barkbana i Godby, alternativt att komplettera densamma med en 
avstickare i form av anslutande anlagd skogsstig via Grelsby och vidare norrut mot 
Pålsbölevägen. 

Motionen och frågeställningen tillställs även Ålands Idrottscenter Ab till kännedom 
och med möjlighet till yttrande. 

Beslut: 

Enligt förslag. 
 

SamN § 80/30.8.2016 
Det finns flera projekt som öppnar upp för anläggande av en GC-bana mot 
Stallhagen där vi kan samarbeta med Ålands vatten, Ålands elandelslag, Triton 
Invest, Stallhagen och Finströms kommunaltekniska för ett förverkligande.  
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Det skulle förutom att öppna upp fler motionsstråk även knyta samman fler delar av 
Finström. Det här diskuterades även i KST §198/2014, TN §18/2014 samt KST 
§261/2016.  

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Samhällsnämnden ger som utlåtande att man ställer sig positiv till utökade motions 
och kommunikationsförbindelser, men ser samordningsvinster om man i första 
hand ser över ett stråk mot Stallhagen. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

INV § 108 

Kommunstyrelsen önskar ett utlåtande både från samhälls- och invånarnämnden 
kring intresse och förutsättningar för en utvidgning av befintlig barkbana i Godby, 
alternativt att komplettera densamma med en avstickare i form av anslutande 
anlagd skogsstig via Grelsby och vidare norrut mot Pålsbölevägen. 

Ledamot Solveig Gestberg med flera inlämnade hemställan om att Finströms 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att 
kommunen utvidgar nuvarande befintliga barkbana i Godby. 

” Utvidgning av befintlig barkbana i Godby 

Godby är under en utvecklingsfas med nya bostadsområden. Det är viktigt att 
kommuninvånarna har möjlighet till olika utomhusaktiviteter. Det finns just nu 
planer på två utegym i Godby. För att ytterligare förstärka Godby som en ort med 
möjligheter för utövande av motion föreslås en utvidgning av befintlig barkbana i 
Godby. Med hänvisning till ovanstående hemställer vi om att Finströms 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att 
kommunen utvidgar nuvarande befintlig barkbana i Godby. Maj 2016.” 

Hemställningsmotionen har behandlats i samhällsnämnden 30 08 2016 och deras 
utlåtande lyder; ”Samhällsnämnden ger som utlåtande att man ställer sig positiv till 
utökad motions och kommunikationsförbindelser, men ser samordningsvinster om 
man i första hand ser över ett stråk mot Stallhagen.” 

Personal inom invånarnämnden har diskuterat hemställningsmotionen och vill 
framföra följande synpunkter: 

●Gärna ett motionsspår mot Stallhagen  

●Att motionsspåret blir på skogsstigar och befintliga vägar 

●Det är bra om underlaget är något annat än bark ( 9,45euro m3) 

●I samband med visions seminariet framkom önskemål om ridväg 
 

Personal- och servicechefens förslag:  

Invånarnämnden ger som utlåtande till kommunstyrelsen att vi är positiva till 
förslaget om en utvidgning av befintligt motionsspår. 

Fortsättning  
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Beslut: 

Enligt förslag. 

 
KST § 148/12.10.2016 

Samhällsnämnden ställer sig positiv till utökade motions- och kommunikations-
förbindelser, men ser samordningsvinster om man i första hand ser över ett stråk 
mot Stallhagen. 

Planerings- och utvecklingschefen anger i beredningen att ”Det finns flera projekt 
som öppnar upp för anläggande av en GC-bana mot Stallhagen där vi kan samarbeta 
med Ålands vatten, Ålands elandelslag, Triton Invest, Stallhagen och Finströms 
kommunaltekniska för ett förverkligande”, och att ”Det skulle förutom att öppna 
upp fler motionsstråk även knyta samman fler delar av Finström”. 

 

Invånarnämnden är positiv till förslaget om en utvidgning av befintligt motionsspår. 

I personal- och servicechefens beredning framkommer också att ”personal inom 
invånarnämnden […]  vill framföra följande synpunkter”: 

●Gärna ett motionsspår mot Stallhagen  

●Att motionsspåret blir på skogsstigar och befintliga vägar 

●Det är bra om underlaget är något annat än bark [dyrt] 

●I samband med visions- [och budget-] seminariet framkom önskemål om ridväg 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt samhällsnämnden att i samråd med berörda 
markägare och intressenter arbeta vidare med förverkligande av förbindelsestråk 
mellan befintlig barkbana vidare mot Grelsby och Pålsböle. En övergripande plan för 
förverkligande bör framkomma i nämndens förslag till budget och verksamhetsplan 
för år 2017. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 149 HEMSTÄLLNINGSMOTION: TORG I CENTRALA GODBY 

KFGE § 52/16.6.2016 
Ledamot Freddie Forsman och Helena Lundberg inlämnade hemställan om 
anläggande av torg i centrala Godby, enligt bilaga. 

Beslut: 

Kommunfullmäktige antecknade sig hemställningsmotionen till kännedom och 
ärendet överförs till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

 
KST § 110/17.8.2016 

Motionärerna föreslår anläggande av ett torg i centrala Godby, som en mötesplats 
på Norra Åland med möjligheter till torghandel, sociala evenemang och aktiviteter 
samt eventuell anslutande lekpark. 

I den av arkitekt Tiina Holmberg år 2012 framtagna projektplanen för utveckling av 
Godby centrum finns en idé med ett slags park-/torgliknande miljö intill Rosengård 
serviceboende. Inom den ännu verksamma arbetsgruppen för vidare utveckling av 
centrum har sedan skissats vidare på såväl en mer renodlad park som en mer 
torgliknande miljö inom centrumområdet. Dessa skisser befinner sig dock 
fortsättningsvis i beredningsstadiet. 

Vid en översyn av befintliga detaljplaner för centrumområdet kan identifieras 
enstaka tomtmark som skulle kunna lämpa sig för ändamålet. 
 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen för hemställningsmotionen till både samhälls- och 
invånarnämnden för utlåtande kring intresse och förutsättningar för ett torg i 
centrala Godby. 

Motionen delges också arbetsgruppen för utveckling av Godby centrum till 
kännedom och med möjlighet till yttrande. 
 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 
SamN § 81/30.8.2016 

I och med iordningställandet av trafikplatsen vid Källbo har behovet av en trafikplats 
vid Montellvägen minskat. 

Här äger kommunen ett ca 2600m2 markområde som kunde utvecklas till en 
torgförsäljningsplats. Det kunde även passa bra ihop med den utveckling av 
Rosengård som är initierad av centrumgruppen.  

Av bland annat REKO, som är en samlingspunkt där konsumenter får köpa råvaror 
direkt från producenterna har förfrågningar om en sådan handelsplats efterfrågats. 

Fortsättning   
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Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Samhällsnämnden ger som utlåtande till kommunstyrelsen att man ställer sig 
positiva till förslaget och önskar gå vidare i ärendet. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. Samhällsnämnden konstaterar även att ärendet bereds för 
närvarande i centrumgruppen. 

INV § 101 

Kommunstyrelsen önskar ett utlåtande både från samhälls- och invånarnämnden 
kring intresse och förutsättningar för ett torg i centrala Godby. 

 

Hemställningsmotion: ” Torg i centrala Godby 

Ett torg i centrala Godby skulle vara en bra mötesplats på Norra Åland både för befolkningen och 
turisterna. 

På torget skulle finnas möjligheter att sälja lokala produkter och annat som kan tänkas säljas på ett 
torg. Intresset för lokalproducerat ökar och riktar sig till befolkningen i alla åldrar och är av intresse 
även för turister. Torget skulle med fördel kunna användas för olika sociala evenemang och 
aktiviteter och få Godby att leva upp som centralort. 

Med anledning av Finströms kommun nu planerar en utveckling av Godbyområdet skulle det vara 
bra att få in ett torg redan nu i planeringsstadiet. 

Vi anser att det kommer att lyfta Godby som en central mötesplats på Norra Åland och även ge 
signaler om att Godby är en centralort. Man kunde planera in en lekpark så att även barnfamiljer 
känner sig välkomna. Det här visar att Godby är ett växande område och kan ge positiv respons från 
företag och privatpersoner. Det borde också vara positivt för alla odlare som har möjlighet att sälja 
sina varor central i närområdet. 

Med anledning av ovanstående anser vi att Finströms kommun bör projektera för ett torg i centrala 
Godby. 

Undertecknare, Freddie Forsman och Helen Lundberg, 07 06 2016.” 

 

Samhällsnämnden har haft upp ärendet den 30 08 2016 och ställer sig positiva till 
förslaget och önskar gå vidare i ärendet. 

Personal från samhällsnämnden och invånarnämnden har träffats och diskuterat 
hemställningsmotionen, 30 08 2016. 

Synpunkter från invånarnämndens tjänstemän: Vi är positiva till att göra Godby 
området mer attraktivt. Ett torg kan bidra till en ”levande samlingsplats” för både 
unga och gamla, ålänningar och turister. Vi vill gärna att torget placeras i nära 
anslutning till servicehuset Rosengård, så att de boende och besökare kan se att det 
”händer något” i Godby. Det är även önskvärt att torget är tillgängligt för alla, att 
det finns allmänna toaletter i nära anslutning till torget, förråd med marknadsstånd, 
utomhusscen ( eller likande för olika evenemang), lekpark, parkbänkar, belysning, 
informationstavlor, blommor och träd. En plats som inbjuder till sammankomster. 

Fortsättning  
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Personal- och servicechefens förslag:  

Att invånarnämnden tar tjänstemännens synpunkter till kännedom och fattar beslut 
om ärendets fortsatta hantering. 

 

Beslut: 

Invånarnämnden tar tjänstemännens synpunkter till kännedom samt föreslår att en 
kartläggning över behov och kostnader görs. 

 

KST § 149/12.10.2016 

Samhällsnämnden ställer sig positiv till förslaget och önskar gå vidare i ärendet, som 
bereds vidare i centrumgruppen. Nämnden pekar också på det markområde om ca 
2600 m2 som kommunen äger vid Montellvägen, och som ”kunde utvecklas till en 
torgförsäljningsplats”. 

Invånarnämndens tjänstemän ”är positiva till att göra Godbyområdet mer attraktivt, 
ett torg kan bidra till en levande samlingsplats” och framför en mängd konkreta 
förslag till vad som kunde ingå vid ett torg som de ”gärna set att placeras i nära 
anslutning till servicehuset Rosengård”. Nämnden föreslår dock ”att en kartläggning 
över behov och kostnader görs”. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt samhällsnämnden att i samråd med arbets-
gruppen för utveckling av Godby centrum samt berörda fastighetsägare och 
näringsidkare arbeta vidare med en kartläggning av behov och kostnader för 
anläggande av ett torg i centrum av Godby, för eventuellt förverkligande budgetåret 
2017 eller senast 2018. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 150 DANAARV 

KST § 112/17.8.2016 
Landskapsregeringen ger enligt bilaga (ÅLR 2015/2190) Finströms kommun möjlighet att 
ansöka om fast egendom belägen i kommunen. 
Egendomen har genom arv tillfallit landskapet. Enligt landskapets principer överlämnas 
fast egendom till den kommun där fastigheten finns. I sin ansökan om att erhålla 
egendomen ska kommunen ange ett socialt eller kulturellt ändamål som den kommer att 
användas för. 
Den aktuella fastigheten är en bostadstomt inom detaljplanerat område i Godby med ett 
befintligt bostadshus i behov av renovering. Fastigheten finns i direkt närhet till 
kommunens äldreboende samt före detta Godby daghem (fastighetsbeteckning och karta 
enligt bilaga). 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att föra frågan till invånar- respektive samhällsnämnden för 
utlåtande rörande intresse och förutsättningar för övertagande av den fasta egendomen 
jämte förslag till socialt eller kulturellt ändamål densamma i så fall skulle användas för. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 

 
SamN § 84/30.8.2016  

Bilaga: förfrågan från landskapet  
Fastigheten i fråga är idag belastad med ett pantbrev om 150 000€, en fråga om detta blev 
ställd till landskapet och de förklarar att ambitionen är att fastigheten tas över utan 
gravitationer.  
Bostadshuset i sig är enligt hörsägen av lägre standard och troligt i renoveringsbehov, 
tomten är som synes i bilagan rågranne med Godby gamla daghem, Rosengård och Linnéa 
gården, varvid man bra kan tänka sig att utveckla detta område för synergieffekter.  
 

Planerings- och utvecklingschefens förslag:  
Samhällsnämnden ger som utlåtande till kommunstyrelsen att Finströms kommun tar 
emot fastigheten för att utveckla området så det gynnar personer med särskilda behov.  
 

Beslut:  
Beslut enligt förslag. 
 

INV § 102 
Kommunstyrelsen önskar ett utlåtande från invånar- respektive samhällsnämnden för 
eventuellt intresse och förutsättningar för övertagande av den fasta egendomen jämte 
förslag till socialt eller kulturellt ändamål densamma i så fall skulle användas för. 
Den aktuella fastigheten är en bostadstomt inom detaljplanerat område i Godby med ett 
befintligt bostadshus i behov av renovering. Fastigheten finns i direkt närhet till 
kommunens äldreboende samt före detta Godby daghem. 

Fortsättning  



                    KOMMUNSTYRELSEN         FÖREDRAGNINGSLISTA             PROTOKOLL NR 12 / 12.10.2016 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 13 oktober 2016  

     

 

Samhällsnämnden har behandlat frågan 30 08 2016 och ger följande förslag ” 
Samhällsnämnden ger som utlåtande till kommunstyrelsen att Finströms kommun tar 
emot fastigheten för att utveckla området så det gynnar personer med särskilda behov.” 
Ett samplaneringsmöte har hållits med personal från invånarnämnden och 
samhällsnämnden. Frågan om danaarv har även förts i andra forum inom invånarnämnden.  
 
Förslag till sociala ändamål; 
● Samtliga tjänstemän ställer sig positiva till att området kan användas för att vidareutveckla den 
sociala omsorgen 
● Skolan är tidvis i behov av ett mindre skolutrymme som kan användas för enskild undervisning 
● Omsorgsboende/avlastningsbostäder för olika grupper, t ex handikapp, psykiskt ohälsa och annat 
● Dagverksamhet, personalutrymmen och aktivitetsrum i nära anslutning till olika omsorgsboende 
● Bygga ut serviceboende, dagens bostäder räcker inte till för framtiden 
● På visionsseminariet framkom önskemål om att utveckla äldreomsorgen med att bygga ”senior-
boende” och andra boendeformer samt avlastningsbostäder, mer aktiviteter för äldre, utbyggnad 
av Rosengård, gemensam äldreomsorg för Norra Åland 
 

Personal- och servicechefens förslag:  
Att området används för att vidareutveckla den sociala omsorgen för kommunens invånare 
 
Beslut:  
Nämnden ställer sig positiv till övertagandet av fastigheten och att området används för att 
vidareutveckla den sociala omsorgen för kommunens invånare. 

 
KST § 150/12.10.2016 

Samhällsnämnden ger som utlåtande till kommunstyrelsen att Finströms kommun tar 
emot fastigheten för att utveckla området så det gynnar personer med särskilda behov.  

 
Invånarnämnden ställer sig positiv till övertagandet av fastigheten och att området 
används för att vidareutveckla den sociala omsorgen för kommunens invånare. Personal- 
och servicechefen anger i sin beredning inför nämnden ett antal konkreta förslag till sociala 
ändamål för vilka fastigheten skulle kunna användas. Flera av dessa utgör även exempel på 
åtgärder som lyfts vid kommunens budgetseminarium i försommaren 2016. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att hos landskapsregeringen anhålla om gravationsfritt 
övertagande av fast egendom som kommit i landskapets besittning genom danaarv (ÅLR 
2015/2190), i avsikt att nyttja fastigheten för utvecklande av socialt relaterad verksamhet 
som redan förekommer i den aktuella fastighetens direkta närhet.  
Mer exakt användningsändamål för fastigheten klargörs under budgetåret 2017. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 151 GEMENSAM ÄLDREOMSORGSLEDARE, AVTALSFÖRFRÅGAN 

INV § 89/23.8.2016 
Sunds kommunstyrelse beslut ( § 132/2016) att ”efterhöra med Finströms kommun 
intresse för ett samarbete gällande äldreomsorgsledare”. Vidare anges att ”Som 
utgångspunkt behöver Sunds kommun ca 35-40 procent av heltid för 
ledningsfunktionen inom äldreomsorgen”. 

Finström har i dagsläget ingen äldreomsorgsledare och tjänsten som socialarbetare 
med ansvar för äldreomsorg och handikappservice är vakant. 

Kommundirektören i Finström beslutar att efterhöra invånarnämndens synpunkter 
kring förutsättningar och intresse att ombilda den vakanta socialarbetartjänsten till 
en äldreomsorgsledare som kunde vara gemensam med en eller flera andra 
kommuner inom närregionen. Nämndens utlåtande önskas inom augusti månad 
2016. 

Bilaga 4/23.8.2016: Vision 2017; Från äldreomsorg till socialt stöd och omsorg. 
 

Personal- och servicechefens förslag:  

Att den inrättade socialarbetartjänsten inte ombildas, men titeln ändras till 
omsorgschef (-ledare) med nya tillkomna arbetsuppgifter, vilket möjliggör att sälja 
ledningsfunktioner till andra kommuner förslagsvis från år 2017, samt att en ny 
arbetsbeskrivning skrivs. 
 

Beslut: 

Nämnden ställer sig positiv till att sälja sociala tjänster till andra kommuner. 
Nämnden anser att personalsituationen på socialkansliet bör kartläggas och 
återremitterar därför ärendet. 

INV § 103 

Bilaga 2: Organisationsmodeller för personal inom invånarnämnden, sep 2016.                         
 

Personal- och servicechefens förslag:  

Att den inrättade socialarbetartjänsten inte ombildas, men titeln ändras till 
omsorgschef (-ledare) med nya tillkomna arbetsuppgifter, vilket möjliggör att sälja 
ledningsfunktioner till andra kommuner förslagsvis från år 2017, samt att en ny 
arbetsbeskrivning skrivs. 

Beslut: 

Nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att nuvarande socialarbetartjänsten med 
ansvar för äldreomsorg och handikapp, ombildas till en tillsvidare 100 % social-
arbetartjänst med handikappfrågor. Nämnden föreslår även att en ny omsorgsledar-
tjänst på 100 % inrättas fr o m 2017 inom äldreomsorgsförvaltningen, vilket 
möjliggör försäljning av ledarfunktioner till andra kommuner. 
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KST § 151/12.10.2016 
 

Invånarnämnden har behandlat ett förslag till ändrad organisationsstruktur 
avseende del av socialkansliets personal, enligt bilaga. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar enligt invånarnämndens förslag att inför kommunfull-
mäktige förorda att nuvarande socialarbetartjänsten med ansvar för äldreomsorg 
och handikapp ombildas till en tillsvidare 100 % socialarbetartjänst med inriktning 
på handikappfrågor, och att en ny omsorgsledartjänst på 100 % inrättas inom 
äldreomsorgsförvaltningen, dock under förutsättning att avtal kan ingås med andra 
kommuner om försäljning av minst 40 % av omsorgsledarens tjänst.  

Ärendet förs till kommunfullmäktige för avgörande av målsättningarna med 
upplägget och föreslås därefter att återremitteras till invånarnämnden för 
framtagande av tjänstebeskrivningar samt förslag till avtal rörande försäljning av 
omsorgsledartjänster. 

 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till invånarnämnden för vidare 
beredning i anslutning till budgetprocessen för år 2017. 
------------- 

 
 

§ 152 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Sammanträdet förklarades avslutat kl 20:03. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 

  



                    KOMMUNSTYRELSEN         FÖREDRAGNINGSLISTA             PROTOKOLL NR 12 / 12.10.2016 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 13 oktober 2016  

     

 

A N V I S N I N G   F Ö R   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)/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 (part) samt av kommunmedlemmarna. 
 

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 kommunmed-
lem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas 
inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. 
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas 
av den som framställer det. 

 
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. 



                    KOMMUNSTYRELSEN         FÖREDRAGNINGSLISTA             PROTOKOLL NR 12 / 12.10.2016 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 13 oktober 2016  

     

 

 
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. Beslutet är anslaget 
 
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. 
 
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. Handlin-
garna 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 för ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
 
Protokollsutdrag och bilagor som gäller besluten kan begäras från kommungården i Godby. 


