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Erik Brunström, vik kommundirektör, enligt uppdrag á Roger Höglund, kommunstyrelsens ordförande. 
 
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 12.11.2015. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 19.11.2015. 
 

Intygar Erik Brunström, vik kommundirektör  
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§ 257 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KST § 257  
 Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 

till antalet närvarande.  
 

 Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 
------------- 

§ 258 PROTOKOLLJUSTERARE 

KST § 258  
 Utses protokolljusterare.  
 

Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Torbjörn Björkman och 
Lene-Maj Johansson. 
------------- 

§ 259 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KST § 259  
 Godkänns föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
 

 Beslut: 
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan utan tillägg eller korrigeringar. 
------------- 

§ 260 DELGIVNINGAR 

KST § 260  
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt bilaga. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 261 KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 

KST § 261 
Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Åland ska kommunstyrelsen granska 
lagligheten av de beslut som fattas av kommunfullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige har sammanträtt 12.11.2015 (§§ 67-80). 
 
Protokoll: http://www.finstrom.ax/files/kfge_7_2015_protokoll.pdf  
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen bedömer att kommunfullmäktiges beslut §§ 67-80 tillkommit i 
laga ordning och antecknar i övrigt fullmäktiges protokoll nr 7 till kännedom.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 

  

http://www.finstrom.ax/files/kfge_7_2015_protokoll.pdf
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§ 262 TJÄNSTEN SOM KOMMUNDIREKTÖR 

KST § 24/21.10.2015 
Ordinarie kommundirektör Niklas Oriander förväntades i enlighet med villkoren för sin 
beviljade tjänstledighet (KST § 20/18.2.2015) senast 30.9 meddela avsikt kring huruvida 
han avser träda tillbaka i tjänst eller ej efter ledighetsperiodens utgång 28.2.2016. 

 

Oriander meddelar skriftligen per 30.9 att hans planer att återträda i tjänst den 1.3.2016 
inte längre kvarstår, och anhåller därför om uppsägning från tjänsten som kommundirektör 
i Finströms kommun, enligt bilaga. 
 

Kommundirektörens uppsägningstid är två månader, varvid uppsägningen kan beviljas 
30.11.2015.  
 

Kommunen har därvid att ta ställning till hur att gå vidare med tillsättandet av ordinarie 
kommundirektör.  
 

Nuvarande vikarierande kommundirektör Erik Brunström har sedan 1.5.2015 (6 mån per 
31.10) innehaft vikariatet, som varar t o m 28.2.2016.  
 

Konstaterande: 
Då vikarierande kommundirektören personligen kan beröras av frågans avgörande anmäler 
densamme jäv och deltar ej i ärendets behandling. Jäv konstateras och beviljas. 
 

 Styrelseordförandes förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner Niklas Orianders anhållan om uppsägning från 30.11.2015. 
Vidare ges kommunstyrelsens och -fullmäktiges presidium i uppgift att till inkommande 
styrelsemöte 4.11.2015 avge förslag till hur tillsättandet av ordinarie kommundirektör 
genomförs. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 
 

KST § 250/4.11.2015 
Konstaterande: 
Då vikarierande kommundirektören personligen kan beröras av frågans avgörande anmäler 
densamme jäv och deltar ej i ärendets behandling. Jäv konstateras och beviljas. 

 

Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet bordläggs till nästkommande möte. 

 

KST § 262/18.11.2015 
Kommunstyrelsens och -fullmäktiges presidier konstaterar att kommunen befinner sig i en 
omvälvande omstruktureringsfas, med flera pågående förändringsprocesser, såväl intern 
nämnd- och förvaltningsreform som samarbets- och ev samgångsutredning, samt skiften 
på flertalet positioner, och att detta innebär behov av kontinuitet i kommunledningen. 
Nyligen framtagna reformförslag avses att genomföras till årsskiftet och inom två år 
därefter även följas upp och utvärderas. Kommundirektören har en viktig roll i detta, vilket 
motiverar förlängt förordnande utan formell rekryteringsprocess. 

Fortsättning  
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Fortsättning KST § 262/2015 
 

Konstaterande: 
Då vikarierande kommundirektören personligen kan beröras av frågans avgörande anmäler 
densamme jäv och deltar ej i ärendets behandling. Jäv konstateras och beviljas. 

 

Presidiernas förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige föreslå att vikarierande 
kommundirektör Erik Brunström förordnas som kommundirektör på en tid om ytterligare 
tre år från och med vikariatets utgång per 1.3.2016, med hänvisning till pågående 
förändringsarbeten och därav följande behov av kontinuitet i kommunledningen. 
Helhetslönen och övriga anställningsvillkor fastställs av kommunstyrelsen.  
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 263 ANHÅLLAN OM DETALJPLANEÄNDRING ÅOF 

Bn § 81/ 29.09.2015 
Ålands omsorgsförbund k.f. har kontaktat Finströms kommun med önskemål om 
arrende (senare köp) av parkmark. Planerings- och utvecklingschefen har skrivit ett 
tjänsteutlåtande i ärendet. Se bilaga bilaga A§81 BN/15. 
 
Föredragande tjänsteman: Planerings- och utvecklingschefen. 
 
Förslag till beslut:  
Byggnadsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att Finströms kommun avslår 
ansökan så som den nu är formulerad. Därtill föreslår byggnadsnämnden att 
kommunen på Ålands Omsorgsförbund k.f.s bekostnad medger detaljplaneprövning 
för att ändra ifrågavarande parkremsas användningsändamål så att det kan säljas till 
Ålands Omsorgsförbund k.f. 
 
Beslut:  
Beslut enligt förslag. 
 

KST § 223/21.10.2015 
Konstateras: 
Efter byggnadsnämndens behandling av frågan 29.9 har från markägare 12.10 
inkommit anhållan om detaljplanering. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med byggnadsnämndens förslag att anhållan 
om inlösen av markområde enligt bilaga avslås, samt att anhållan om 
detaljplaneändring behandlas vid inkommande styrelsemöte 4.11.2015. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 

KST § 253/4.11.2015 
Ålands omsorgsförbund kf anhåller om lov att ändra detaljplan för tomt 3 i kvarter 
10 i Godby, enligt bilaga. De anhåller med anledning därav om att målsättningen för 
planläggningen fastställs och att planläggaren Tiina Holmberg godkänns som 
planerare. Åtgärden förutsätter även en senare marköverlåtelse mot betalning.  
 
Syftet med den tänkta detaljplaneändringen är att ändra användningsändamål för 
en ca 6,5 m bred remsa av parkmark till tomtmark vid södra tomtgränsen, för att 
kunna anlägga en handikappanpassad gårdsstig runt byggnaden, på egen tomt. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning KST § 263/18.11.2015 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige föreslå att målsättningarna 
för föreslagen detaljplaneändring avseende tomt 3 i kvarter 10 i Godby fastställs 
enligt bilaga, samt att Tiina Holmberg godkänns som planläggare.  
Initiativtagaren Ålands omsorgsförbund kf åläggs kostnaderna för upprättandet av 
planen samt för kommunens handläggningskostnader.  
På området pågående byggnadsprojekt får fortgå och färdigställas i enlighet med 
beviljade lov och inom ramen för nu gällande detaljplan.  
Vid en eventuell överlåtelse av aktuell tomtmark tillämpas kommunens då gällande 
prissättning för bostadstomter.  
 
Konstateras: 
Till följd av nytillkommen information i frågan anser vik kommundirektören att 
ärendet med fördel kunde återremitteras i väntan på korrigerat planförslag. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att återremittera ärendet. 
 

KST § 263/18.11.2015 
Ålands omsorgsförbund kf har inkommit med en förnyad anhållan om lov att ändra 
detaljplan för tomt 3 i kvarter 10 i Godby, enligt bilaga.  
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att begära byggnadsnämndens utlåtande i fråga om 
Ålands omsorgsförbunds anhållan om lov att ändra detaljplan för tomt 3 i kvarter 10 
i Godby, enligt bilaga.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 264 ANHÅLLAN OM DETALJPLANERING OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I TJUDÖ 

Bn § 89/27.10.2015 
Roger och Rune Fellman anhåller om detaljplanering och detaljplaneändring av 
fastigheterna 60-417-2-24 och 60-417-2-27. 
 
Utlåtande enligt bilaga A § 89 BN/15 
 
Förslag till beslut:  
Byggnadsnämnden ger planerings- och utvecklingschefens utlåtande som sitt 
utlåtande till kommunstyrelsen. 
 
Beslut:  
Beslut enligt förslag. 
 

KST § 254/4.11.2015 
Den sökandes anhållan jämte byggnadsnämndens utlåtande enligt bilaga. 
 
Planerings- och utvecklingschefen föredrar ärendet. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige föreslå att målsättningar 
fastställs enligt bilaga, och att föreslagen planerare godkänns. 
Initiativtagaren åläggs kostnaderna för upprättandet av planen samt för 
kommunens handläggningskostnader.  
Byggnadsnämndens utlåtande enligt bilaga delges den sökande. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att återremittera ärendet. 

 
KST § 264/18.11.2015 

Konstateras: 
Upplevda oklarheter har retts ut och det underlag som behövs för beslut finns, 
varför vik kommundirektörens tidigare beslutsförslag kvarstår. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 265 ANHÅLLAN OM ÄNDRING AV DETALJPLAN I BASTÖ 

Bn § 90/27.10.2015 
Jancor Åland Ab har inkommit med reviderad anhållan om ändring av detaljplan. 
 
Utlåtande enligt bilaga A § 90 BN/15 
 
Förslag till beslut:  
Byggnadsnämnden ger planerings- och utvecklingschefens utlåtande som sitt 
utlåtande till kommunstyrelsen. 
 
Beslut:  
Beslut enligt förslag. 
 

KST § 255/4.11.2015 
Den sökandes anhållan jämte byggnadsnämndens utlåtande enligt bilaga. 
 
Planerings- och utvecklingschefen föredrar ärendet. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige föreslå att förtydligade 
målsättningar fastställs enligt bilaga. 
Kommunstyrelsens tidigare beslut (§§136-137/17.6.2015) kvarstår i övrigt i fråga 
om anvisad planerare, utfärdat byggnadsförbud på området samt att sökande 
markägaren åläggs kostnaderna för upprättandet av planen jämte kommunens 
handläggningskostnader.  
Byggnadsnämndens utlåtande enligt bilaga delges den sökande. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att återremittera ärendet. 
 

KST § 265/18.11.2015 
Konstateras: 
Upplevda oklarheter har retts ut och det underlag som behövs för beslut finns, 
varför tidigare vik kommundirektörens beslutsförslag kvarstår. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 266 KOMMUNKANSLIETS ÖPPETHÅLLNING I JULHELGERNA 

KST § 266/18.11.2015 
Kommunkansliets ordinarie öppethållningstider är vardagar mellan kl 8:15 och 
16:00. Under sommarmånaderna och över jul- och nyårshelgerna har under senare 
år tillämpats ändrade öppettider, mellan kl 8:15 och 15:00. De ändrade 
öppethållningstiderna påverkar inte den normala arbetstiden som fortsättningsvis 
är 8:15 – 16:00. 
Inför årets jul- och nyårshelger föreslås att kansliets öppethållning 21.12-5.1 
begränsas till samma tider som under sommaren; kl 8:15-15:00, och på nyårsafton 
till kl 12:00.  
Personalen ges då möjlighet att ta ut semester, kompledigt eller tjänstledighet utan 
lön, eller att arbeta som vanligt utanför den tillfälligt begränsade öppethållningen. 
Allmänheten informeras om kansliets tillfälligt begränsade öppethållningstider, 
genom information i kommunala infobladet, på anslagstavlan, hemsidan, sociala 
medier samt på kansliets dörrar. 
Jourverksamheterna fungerar normalt och allmänheten informeras om vart man 
kan vända sig vid brådskande ärenden. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen fastställer kommunkansliets tillfälligt begränsade 
öppethållningstider för jul- och nyårshelgerna 21.12.2015-5.1.2016  till kl 8:15-
15:00, och på nyårsafton till kl 12:00, i enlighet med resonemang och riktlinjer enligt 
ovan.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 267 FINANSIERING AV SKATEPARK I MARIEHAMN 

KST § 267/18.11.2015 
Stadsstyrelsen i Mariehamn har beslutat efterhöra de åländska kommunernas 
intresse i medfinansiering av en skatepark i Mariehamn, enligt bilaga. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen låter meddela stadsstyrelsen i Mariehamn att Finströms kommun 
inte har intresse i medfinansiering av en skatepark i Mariehamn, med motiveringen 
att satsningar på fritidsanläggningar i den egna kommunen bör ges företräde. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 

 

§ 268 FLYKTINGSAMORDNING, EV SAMARBETE MED JOMALA 

KST § 268/18.11.2015 
Kommunstyrelsen i Jomala har beslutat efterhöra de åländska kommunernas 
intresse i att tillsammans anställa en integrationssamordnare och en 
flyktinghandläggare. 
Kommunernas svar är i detta skede endast preliminära och avsedda att utgöra 
underlag för fortsatt diskussion. 

 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen låter meddela kommunstyrelsen i Jomala att Finströms kommun 
förhåller sig positiv till tanken på gemensamt anställande av en integrationssam-
ordnare och en flyktinghandläggare, men betonar att en förutsättning för eventuellt 
deltagande i och finansiering av ett dylikt projekt torde vara att kostnaderna 
belastar deltagande kommuner enligt faktiskt nyttjande av tjänsterna. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 269 ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS  

KST § 269/18.11.2015 
Projektet Äldreomsorg på distans med Högskolan på Åland som huvudman avslutas 31.12.2015. 
Jomala kommun vill därefter åta sig ansvaret som huvudman för verksamheten.  
 
Avsikten är att söka finansiering genom PAF-medel samt Dana-arvs-medel genom LR, och att 
deltagande kommuner sedan delar på resterande kostnader enligt nyttjande. 

 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen låter meddela Högskolan på Åland och kommunstyrelsen i Jomala att 
Finströms kommun förhåller sig positiv till att Jomala åtar sig huvudmannaskapet för den 
fortsatta verksamheten Äldreomsorg på distans, men betonar att man inte för den närmaste 
framtiden har för avsikt att nyttja verksamheten då man lokalt istället gått in för utökad tillgång 
till fysisk hemservice. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 

 ------------- 
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§ 270 AKTIER I MARIEHAMNS ENERGI, EV FÖRSÄLJNING 

KST § 270/18.11.2015 
Styrelsen för Mariehamns Energi Ab har beslutat utreda aktieägarnas inställning till erbjudandet 
att bolaget skulle förvärva hela aktiestocken från befintliga aktieägare, till ett vederlag om 23,90 
euro per aktie. Vederlagets storlek grundar sig på en värdering av bolagets substansvärde vid 
utgången av senaste räkenskapsåret 2014, justerat med den resultatutveckling som förväntas 
under år 2015. Bakgrunden är ”en önskan att förenhetliga ägarstrukturen då bolaget kan komma 
att bli en del av en affärskoncern inom Mariehamns stad”.  
 
Förslag till förbindelse jämte följebrev enligt bilaga. Bolagets årsberättelse 2014 finns till 
påseende vid kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Enligt aktiebrevet (från 31 maj 2011) har Finströms kommun 1.080 aktier á 15,00 euro (16.200 
euro). De erbjuder 23,90 euro per aktie (25.812 euro). 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunen ställer sig positiv till 
antagande av erbjudande om att kommunens samtliga 1.080 aktier i Mariehamns Energi Ab säljs 
till bolaget, men med krav på att ny värdering genomförs där även höstens ekonomiska 
utveckling jämte värdet av utsläppsrätter beaktas, och att kommunfullmäktige därutöver ger 
kommunstyrelsen fullmakt att inom ramen för de villkoren förverkliga överlåtelsen ifall 
bolagsstämman godkänner densamma. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 ------------- 
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§ 271 BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2017-2018 

KST § 130/17.6.2015 
Upptas till behandling förslag till budgetdirektiv för år 2016, enligt bilaga. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar budgetdirektiven och beslutar att inbegära nämndernas 
förslag till budget och avgifter för 2016 samt förslag till ekonomiplan för år 2017-
2018, kommunkansliet tillhanda senast 30 september 2015. Vidare föreslår 
kommunstyrelsen att ekonomichefen deltar i nämndernas budgetöverläggningar. 
 
Diskussion: 
Sven-Anders Danielsson föreslår att ökningen även för allmänna förvaltningen 
begränsas till 0,5 procent. 
 
Beslut: 
Enligt kommundirektörens förslag, med korrigering enligt Sven-Anders Danielssons 
förslag, så att den relativa ökningen för allmänna förvaltningens ram begränsas till 
0,5 procent. 

 
KST § 149/26.8.2015 

De av kommunstyrelsen godkända budgetdirektiven har före sommaren delgivits 
nämnderna och diskuterats vid ledningsgruppsmöte 18 augusti. 
 
Då budgetdirektiven i stort sätter de av styrelsen föreslagna ramarna för 
inkommande budgetårs verksamheter, bör de delges kommunfullmäktige till 
kännedom inför den fortsatta budgetprocessen. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att delge de av styrelsen givna budgetdirektiven för år 
2016 (KST § 130/2015) till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KFM § 44/3.9.2015 

Kommunstyrelsen beslutar att delge de av styrelsen givna budgetdirektiven för år 
2016 (KST § 130/2015) till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Beslut: 
Enligt förslag.  
 

Fortsättning  
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Fortsättning KST § 271/2015 
 
KST § 214/21.10.2015 

Nämnderna har inom utsatt tid avgett sina förslag till budget och avgifter för 2016 
samt förslag till ekonomiplan för år 2017-2018. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar till kännedom ekonomichefens redogörelse för nämndernas 
budgetförslag och återremitterar efter diskussion ärendet för vidare beredning. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KST § 236/4.11.2015 

Ekonomichefen presenterar det reviderade förslaget till budget 2016 samt 
ekonomiplan för åren 2017-2018, enligt bilaga. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar det reviderade budgetförslaget och för det 
kommunfullmäktige till kännedom.  
 
Beslut: 
Enligt förslag, med korrigeringar som förvaltningen utför efter protokollets 
justering.  
 

KFM § 70/12.11.2015 
Kommunstyrelsen för det reviderade budgetförslaget kommunfullmäktige till 
kännedom.  
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige antecknar det reviderade budgetförslaget till kännedom, och 
återremitterar detsamma till kommunstyrelsen för vidare beredning med fokus på 
de i fullmäktige förda diskussionerna rörande främst investeringsbudgeten. 

 
KST § 271/18.11.2015 

Vid kommunfullmäktiges remissdebatt om budget 2016 fick styrelsen följande att 
arbeta vidare med inför fastställande av budget: 
 
• Socialkansliets lokaler 
• Grundförbättring av Hallon- och Lingonvägen 
• Vägen till Västerbacka i Tjudö i behov av renovering 
• Kommunaltekniska Abs finansiering för avlopps- och vattenprojekt 
• Föråldrade detaljplaner  

Fortsättning  
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Fortsättning KST § 271/2015 
 
Britt Danielsson och Jana Andersson deltar i diskussion om köket vid Rosengården. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen diskuterar och återremitterar budgeten för år 2016. 
------------- 
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§ 272 UTLÅTANDE JORDFÖRVÄRV (ÅLR 2015/9820) 

KST § 272/18.11.2015 
Landskapsregeringen begär kommunens utlåtande över fysisk persons ansökan om 
jordförvärvstillstånd för fastighet i Bastö by, enligt bilaga. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen har ingenting att anföra i jordförvärvsärende ÅLR 2015/9820. 
 

Beslut: 
 Enligt förslag. 
 ------------- 
 

§ 273 UTLÅTANDE JORDFÖRVÄRV (ÅLR 2015/9756) 

KST § 273/18.11.2015 
Landskapsregeringen begär kommunens utlåtande över fysisk persons ansökan om 
jordförvärvstillstånd för fastighet i Bastö by, enligt bilaga. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen har ingenting att anföra i jordförvärvsärende ÅLR 2015/9756. 
 

Beslut: 
 Enligt förslag. 
 ------------- 
 

§ 274 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

KST § 274/18.11.2015 
Sammanträdet förklarades avslutat kl 19:32. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 
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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. 
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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. 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 på 90 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
 
Protokollsutdrag och bilagor som gäller besluten kan begäras från kommungården i Godby. 


