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§ 275 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KST § 275  
 Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 

till antalet närvarande.  
 

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

§ 276 PROTOKOLLJUSTERARE 

KST § 276  
 Utses protokolljusterare.  
 

Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Sven-Anders Danielsson 
och Per Lycke. 
------------- 

§ 277 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KST § 277  
 Godkänns föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
 

 Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna föredragningslistan utan korrigeringar eller 
tillägg. 
------------- 

§ 278 DELGIVNINGAR 

KST § 278  
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt bilaga. 
 

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

KST § 279 
Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Åland ska kommunstyrelsen granska 
lagligheten av de beslut som fattas av kommunfullmäktige.  
 

Kommunfullmäktige har sammanträtt 26.11.2015 (§§ 81-96). 
 
Protokoll: http://www.finstrom.ax/files/kfge_8_2015_protokoll.pdf  
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen bedömer att kommunfullmäktiges beslut §§ 81-96 tillkommit i 
laga ordning och antecknar i övrigt fullmäktiges protokoll nr 8 till kännedom.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 

  

http://www.finstrom.ax/files/kfge_8_2015_protokoll.pdf
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§ 280 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 § 280/2015 
 
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 § 280/2015 
 
Britt Danielsson och Jana Andersson deltar i diskussion om köket vid Rosengården. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen diskuterar och återremitterar budgeten för år 2016. 

 
KST § 280/9.12.2015 

Ekonomichefen presenterar det reviderade förslaget till budget 2016 och ekonomi-
plan för åren 2017-2018. 
 
Budgetförslaget innebär ett överskott med årsresultat om 485.529 euro, och 
omfattar investeringar om totalt netto 794.440 euro. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner budget för år 2016 samt ekonomiplan för åren 2017-
2018 enligt bilaga, och föreslår inför kommunfullmäktige att handlingarna fastställs. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 281 DELEGERINGSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN 

KST § 281/9.12.2015 
Som ett led i pågående omstrukturering inom kommunledningen behöver ett flertal av 
kommunens olika styrdokument ses över och revideras.  
 

Bland annat bör delegeringsordning för kommunstyrelsen fastställas. 
 
 Vik kommundirektörens förslag 

Kommunstyrelsen omfattar förslag till delegeringsordning för kommunstyrelsen enligt bilaga, 
och överför handlingarna till kommunfullmäktige, med förslag att de fastställs och träder i kraft 
från och med 1.1.2016. 

 
 Diskussion: 

Kommundirektörens befogenhet enligt 1 § 3 p om utlåtanden stryks och ekonomichefens enligt 
2 § 2 p förtydligas med ett tak om 5.000 euro per tillfälle.  

 
 Beslut: 

Enligt förslag, med korrigeringar enligt bilaga. 
-------------- 
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§ 282 PERSONALPROGRAM FÖR FINSTRÖMS KOMMUN 

KST § 248/4.11.2015 
Förslag till personalprogram togs hösten 2012 fram av en arbetsgrupp bestående av 
skoldirektören, socialchefen, ekonomichefen och kommundirektören.  
 

Förslaget har i enlighet med kommunstyrelsens beslut (Kst § 348/2012) varit på 
remiss till kommunens nämnder under vårvintern 2013.  
 

Social-, skol-, byggnads-, tekniska samt kultur- och fritidsnämnden gav då 
utlåtanden kring förslaget, med sammanfattning enligt följande:  
 
SN samt KfN: Policy och principer för tjänst- och arbetsledigheter [förtydliga]. 
BN: Rätt till km-ersättning i anslutning till sammanträden. 
TN: Uppsägning på grund av rusmedel ska inte -> får inte. 
KfN: Förtydligande om vad som avses med personal i ledande ställning 

eller i självständig ställning samt vilka befogenheter dessa har. 
 Tjänstemän bör inte själva skriva under sina löneunderlag.  
SocN: Jämställdhet, rusmedel, bisysslor, reseräkningar, tidsperiod för 

periodarbetslistor, samt att program förs till kommunfullmäktige. 
 

Nämndernas utlåtanden har sedan i viss mån beaktats i en nu uppdaterad version, 
som även utökats med kompletterande tillägg.  
 

Personalprogrammet behöver fastställas inför nämnd- och förvaltningsreformen, 
och bör därefter ses över minst en gång per fullmäktiges mandatperiod. 
 

 Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till personalprogram enligt bilaga till 
samtliga nämnder med möjlighet att framföra synpunkter kommunstyrelsen 
tillhanda senast 1.12.2015. Handlingarna tillställs även till kommunfullmäktige samt 
ledningsgruppen för kännedom och diskussion. 

  

 Beslut: 
Enligt förslag.  

 
KFGE § 90/26.11.2015 

Kommunstyrelsen tillsänder förslag till personalprogram enligt bilaga till samtliga 
nämnder med möjlighet att framföra synpunkter kommunstyrelsen tillhanda senast 
1.12.2015. Handlingarna tillställs även till kommunfullmäktige samt lednings-
gruppen för kännedom och diskussion. 

  
 Beslut: 
 Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 

Fortsättning  
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Fortsättning KST § 282/2015 
 
SocN § 100 

• Bilaga 2: Finströms kommun, personalprogram 
• Bilaga 3: Socialnämndens förslag till synpunkter 
 
Kommunstyrelsen har den 4.11.2015 (248 §) inbegärt socialnämndens synpunkter 
gällande förslag till personalprogram. Synpunkterna skall vara Kommunstyrelsen 
tillhanda senast den 1.12.2015. 
 
Socialnämnden har tidigare (SocN 26.02.2013 § 28) inkommit med synpunkter på 
personalprogram för Finströms kommun, dessa punkter har därmed inte påpekats 
ånyo. 
 
Alla kommuner ska upprätta handlingsplaner gällande missbruk (skulle ha lämnas in 
till Ålands landskapsregering senast 31.05.2015). Kommunerna har också 
uppmanats att utforma policyn. Detta i enlighet med Ålands handlingsprogram mot 
riskbruk och missbruk 2013-2016, alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (Ålands 
landskapsregering). Finströms kommun saknar ovanstående handlingsplan(er). 
 
Landskapsregeringen ordnade den 6.10.2015 en utbildningsdag om våld i nära 
relationer, personal vid socialkansliet deltog. Det betonades att berörda 
myndigheter behöver uppdatera sina strategier, handlingsplaner och rutiner kring 
våld i nära relationer då detta är ett mycket utbrett problem i hela samhället. Våld i 
nära relationer bör också synliggöras i ordinarie styrdokument, t.ex. i budgeten hur 
man arbetar med detta. Detta betyder att dels socialnämnden borde lyfta 
problemet i sina egna styrdokument (budget, ev utarbeta handlingsplan), men 
också att kommunen som arbetsgivare har ett ansvar och behov av klara 
rutiner/handlingsplaner om någon i personalen blir utsatt. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden beslutar godkänna förslag till synpunkter gällande personalprogram 
för Finströms kommun enligt bilaga och översänder det till Kommunstyrelsen. 
Socialnämnden uppmanar Kommunstyrelsen att inleda arbetet med att ta fram en 
handlingsplan för missbruk men också huruvida en handlingsplan för våld i nära 
relationer skall utarbetas inom kommunen alternativt föras in i 
personalprogrammet. 
 
Beslut: 

 Socialnämnden beslöt enhälligt enligt förslag. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning KST § 282/2015 
 
KST § 282/9.12.2015 

Förslag till personalprogram har tillställts samtliga nämnder med möjlighet att 
framföra synpunkter, kommunstyrelsen tillhanda senast 1.12.2015. Handlingarna 
har även tillställs kommunfullmäktige samt ledningsgruppen för kännedom och 
diskussion. 
 
Socialnämnden har avgett ett utlåtande över förslaget (bil), och synpunkter 
framförts vid diskussioner i fullmäktige och ledningsgrupp. 
 
Från socialnämnden i sammanhanget efterlysta handlingsplaner och övriga 
styrdokument finns i förvaltningen beredskap och avsikt att arbeta med parallellt. 
 
Vik kommundirektören har på basen av framförda synpunkter bearbetat 
dokumentet och presenterar en korrigerad version. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar förslag till personalprogram enligt bilaga, och överför 
handlingarna till kommunfullmäktige, med förslag att programmet fastställs och träder i 
kraft från och med 1.1.2016. 
 
Beslut: 

 Enligt förslag. 
-------------- 
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§ 283 ARVODESSTADGA  

KST § 249/4.11.2015 
Finströms kommuns nu gällande arvodesstadga togs i bruk 2011, med målsättning 
att den ska ses över en gång per mandatperiod. 
 
I anslutning till kommunens inför mandatperiodskiftet förestående nämnd- och 
förvaltningsreform finns behov av korrigering av stadgan. 
 
Vik kommundirektören har tagit fram ett förslag till ny arvodesstadga, som utgår 
från nuvarande mall men beaktat den nya strukturen. 
 
I fråga om arvodenas föreslagna nivåer har en jämförelse gjorts med några av fasta 
Ålands övriga kommuner. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar förslag till ny arvodesstadga enligt bilaga, och överför 
handlingarna till kommunfullmäktige, med förslag att den fastställs och träder i 
kraft från och med 1.1.2016. 

 
 Beslut: 

Enligt förslag, med korrigeringar som införs i bifogad bilaga inför justering. 
 
KFGE § 91/26.11.2015 

Kommunstyrelsen omfattar förslag till ny arvodesstadga enligt bilaga, och överför 
handlingarna till kommunfullmäktige, med förslag att den fastställs och träder i 
kraft från och med 1.1.2016. 
 
Diskussion: 
Ledamot Björn Grüssner föreslår återremiss. Förslaget vinner understöd. 

 
 Beslut: 
 Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt Björn Grüssners förslag om återremiss. 
 
KST § 283/9.12.2015 

På basen av kommunfullmäktiges diskussion har vik kommundirektören bearbetat 
förslag till arvodesstadga enligt bilaga. 
 
Årsarvode för nämndernas ledamöter har strukits, och mötesarvodet för samhälls- 
respektive invånarnämnden har höjts. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning KST § 283/2015 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar förslag till ny arvodesstadga enligt bilaga, och överför 
handlingarna till kommunfullmäktige, med förslag att den fastställs och träder i 
kraft från och med 1.1.2016. 

 
 Beslut: 
 Enligt förslag. 
 -------------- 
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§ 284 KRITERIER FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD  

SocN § 104/24.11.2015  
• Bilaga 8: information om stöd för närståendevård i Finström  
Kommunstyrelsens paragraf 40/2014.  
 
Socialarbetaren med ansvar över äldreomsorgen har uppgjort förslag till nya kriterier för 
beviljande av närståendestöd på grund av att de tidigare kriterierna var skilda för äldre och 
yngre. Detta är åldersdiskriminerande så kriterierna bör vara lika för alla. Närstående-
stödets arvodesbelopp har i enlighet med lagstiftningen indexjusterats inför år 2014.  

 
Socialnämnden har vid sitt möte den 11.02.2014, § 12, behandlat de omarbetade 
kriterierna för närståendestöd och beslutat att anteckna dem till kännedom och överföra 
ärendet till kommunstyrelsen för fastställelse. Kommunstyrelsen har vid sitt möte den 
05.03.2014, § 40, behandlat de omarbetade kriterierna för närståendestöd och beslutat att 
återremittera ärendet till socialnämnden med hänvisning till att fastställande av kriterierna 
ingår i nämndens befogenheter. Socialnämnden har behandlat ärendet igen den 8.4.2015 § 
23 och beslutat att ärendet skall överföras till kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 26.8.2015 § 154 gett socialnämnden i 
uppdrag att se över kriterierna med målsättningen att en uppdaterad version slutligen skall 
fastställas för ikraftträdande 1.1.2016.  
 
En uppdaterad version har bifogats sammanträdeskallelsen.  
 
Socialchefens förslag:  
Föreslås att Socialnämnden godkänner de omarbetade kriterierna för beviljande av 
närståendestöd enligt bilaga och överför dem till kommunstyrelsen för vidare behandling.  
 
Beslut:  
Socialnämnden beslöt enhälligt enligt förslag. 
 

KST § 284/9.12.2015 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar socialnämndens kriterier för beviljande av närståendestöd och 
föreslår inför kommunfullmäktige att kriterierna fastställs enligt bilaga. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
-------------- 
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§ 285 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR HANDIKAPPSERVICEN I FINSTRÖM  

SocN § 105/24.11.2015  
• Bilaga 9: Verksamhetsföreskrifter för handikappservicen i Finströms kommun  
Kommunstyrelsens paragraf 39/2014.  

 

Socialarbetaren med ansvar över äldreomsorgen har utarbetat förslag till verksamhets-
föreskrifter för handikappservicen i Finström. Verksamhetsföreskrifterna är riktgivande för 
kommunens handläggning av handikappservicen och ska finnas tillgängliga för att förvaltningen 
ska bli mer brukarvänlig och öppen samt finnas som ett stöd för såväl tjänstemän som politiker. 
Verksamhetsföreskrifterna baseras på lagstiftning och beviljande av stöd i enlighet med Lag och 
Förordning om service och stöd på grund av handikapp föregås alltid av en individuell 
behovsbedömning.  
 

Socialnämnden har vid sitt sammanträde den 11.02.2014, § 11, behandlat verksamhets-
föreskrifterna för handikappservice och beslutat att anteckna dem till kännedom och 
överföra ärendet till kommunstyrelsen för fastställelse. Kommunstyrelsen har vid sitt 
sammanträde den 05.03.2014, § 39, behandlat verksamhetsföreskrifterna och beslutat att 
återremittera ärendet till socialnämnden med hänvisning till att fastställande av 
verksamhetsföreskrifterna ingår i nämndens befogenheter. Socialnämnden har den 
8.4.2014 § 24 behandlat ärendet på nytt och återigen överfört dem till kommunstyrelsen.  
 

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 26.8.2015 § 153 gett Socialnämnden i 
uppdrag att se över verksamhetsföreskrifterna med målsättningen att en uppdaterad 
version skall slutligen fastställas för ikraftträdande 01.01.2016.  
 

En uppdaterad version har bifogats sammanträdeskallelsen.  
 

Socialchefens förslag:  
Föreslås att socialnämnden godkänner socialarbetarens förslag till verksamhetsföreskrifter 
för handikappservicen i Finströms kommun enligt bilaga och överför dem till 
kommunstyrelsen för vidare behandling.  
 

Beslut:  
Socialnämnden beslöt enhälligt enligt förslag. 

 
KST § 285/9.12.2015 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar socialnämndens verksamhetsföreskrifter för handikappservice 
och föreslår inför kommunfullmäktige att föreskrifterna fastställs enligt bilaga. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
-------------- 
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§ 286 TJÄNSTEN SOM PERSONAL- OCH SERVICECHEF 

KST § 251/4.11.2015 
Kommunfullmäktige i Finström inrättade 1.10.2015 § 57 en ny tjänst som personal- och 
servicechef, med målsättning att tjänsten ska kunna tillträdas 1.1.2016, med sex månader 
prövotid från dagen för tillträde. 
 
Kommunstyrelsen utsåg 16.9.2015 § 172 en rekryteringsgrupp om fyra personer med uppdrag 
att ombesörja annonsering och bereda förslag till tillsättande av personal- och servicechef, samt 
att under prövotiden följa och vägleda densamme. 
 
Tjänsten har sedan 5.10.2015 varit utlyst hos AMS och på kommunens hemsida samt på olika 
datum annonserats i lokal och finländsk dagspress jämte kommuntorget.fi och även länkats till 
och uppmärksammats på kommunens Facebook-sida. 
 
Vid ansökningstidens utgång 26.10.2015 hade elva (11) ansökningar inkommit.  
 
Rekryteringsgruppen sammanträdde 27.10.2015 och beslöt att poängsätta de sökandes meriter 
utgående från behörighetskraven.  
 
De sex sökande som hade högsta totalpoängen kallades till intervju. De som kallats till intervju är 
nummer 1, 2, 4, 7, 9 och 10 enligt sammanställning i bilaga. 
 
Samtliga ansökningshandlingar jämte rekryteringsgruppens protokoll och sammanställning finns 
till påseende vid kommunstyrelsens sammanträde och bifogas protokollet. 
 
Konstateras: 
Ledamot Per Lycke anmäler och beviljas jäv och deltar ej i ärendets behandling. 
 
Rekryteringsgruppens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Carolina Frisk erbjuds tjänsten som 
personal- och servicechef. För tjänsten tillämpas en 6 månaders prövotid från tillträdesdatumet. 
Helhetslönen och övriga anställningsvillkor fastställs av kommunstyrelsen. Tillträde sker enligt 
överenskommelse.  
Vidare utser kommunstyrelsen rekryteringsgruppens medlemmar till att utgöra en referensgrupp 
med uppgiften att följa och utvärdera den nyinrättade tjänsten under tjänsteinnehavarens 
inskolningsprocess och prövotid. Rekryteringsgruppens Per Lycke byts ut mot Torbjörn 
Björkman. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning KST § 286/2015 
 
KFM § 76/12.11.2015 
 
 Konstateras: 

Förtydligas till protokoll att rekryteringsgruppens tidigare medlem Per Lycke på förhand anmält 
och beviljats jäv genom hela processen, och ej i något skede deltagit i gruppens arbete eller i 
framtagande av densammas förslag, vilket också framgår i rekryteringsgruppens protokoll enligt 
bilaga. 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Carolina Frisk erbjuds tjänsten som 
personal- och servicechef. För tjänsten tillämpas en 6 månaders prövotid från tillträdesdatumet. 
Helhetslönen och övriga anställningsvillkor fastställs av kommunstyrelsen. Tillträde sker enligt 
överenskommelse.  
 
Diskussion: 
Vik kommundirektören redogör för rekryteringsgruppens arbete och bedömningar, där vikt  
lagts vid bredden i de för den för flera sektorer samordnande tjänsten relevanta erfarenheterna 
hos de sökande. 
Ansökningshandlingarna finns till påseende vid sammanträdestillfället. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige besluter enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 

 
KST § 286/9.12.2015 
 Vik kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna helhetslön och övriga anställningsvillkor för personal- 
och servicechefen enligt bilaga, och ger kommundirektören i uppdrag att ingå avtal i enlighet 
därmed. 
 
Konstateras: 
Per Lycke anmäler och beviljas jäv. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med korrigeringen att läkarintyg förutsätts. Beslutet justeras omedelbart. 
-------------- 
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§ 287 TJÄNSTEN SOM BYGGNADSINSPEKTÖR 

KST § 252/4.11.2015 
Tjänsten som byggnadsinspektör har sedan slutet av augusti varit utlyst hos AMS och på 
kommunens hemsida samt på olika datum annonserats i lokal och finländsk dagspress, och  
även länkats till och uppmärksammats på kommunens Facebook-sida. 
 
Tjänsten utannonserades först som ett vikariat under byggnadsinspektörens beviljade 
tjänsteledighet, men efter densammes beviljade uppsägning utlystes tjänsten som ordinarie. 
 
Vid ansökningstidens utgång 2.10.2015 hade fem (5) ansökningar inkommit, enligt 
sammanställning i bilaga. 
 
Rekryteringsgruppen har intervjuat fyra av de sökande. En av dessa har sedan dragit tillbaka sin 
ansökan. 
 
Samtliga ansökningshandlingar jämte rekryteringsgruppens protokoll och sammanställning finns 
till påseende vid kommunstyrelsens sammanträde och bifogas protokollet. 
 
Rekryteringsgruppens samlade bedömning är att av de sökande är Thobias Danielsson bäst 
lämpad för tjänsten. Den samlade bedömningen omfattar formell behörighet, 
anställningsintervju, jämförande poängssättning efter alla anställningsintervjuer (skicklighet), 
samtal med referenspersoner och kompletterande samtal med två sökanden. 

 
Vik kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Thobias Danielsson erbjuds tjänsten 
som byggnadsinspektör. För tjänsten tillämpas en 6 månaders prövotid från tillträdesdatumet. 
Helhetslönen och övriga anställningsvillkor fastställs av kommunstyrelsen, med utgångspunkt i 
rekryteringsgruppens resonemang. Tillträde sker enligt överenskommelse.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KFM § 77/12.11.2015 

Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Thobias Danielsson erbjuds tjänsten 
som byggnadsinspektör. För tjänsten tillämpas en 6 månaders prövotid från tillträdesdatumet. 
Helhetslönen och övriga anställningsvillkor fastställs av kommunstyrelsen, med utgångspunkt i 
rekryteringsgruppens resonemang. Tillträde sker enligt överenskommelse.  
 

Beslut: 
Kommunfullmäktige besluter enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 

Fortsättning  
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Fortsättning KST § 287/2015 
 
KST § 287/9.12.2015 
 Vik kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lönesättning och övriga anställningsvillkor för 
byggnadsinspektören enligt bilaga, och ger planerings- och utvecklingschefen i uppdrag att ingå 
avtal i enlighet därmed. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med korrigeringen att läkarintyg förutsätts. 
-------------- 
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§ 288 SOCIALCHEFENS MODERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET 

KST § 288/9.12.2015 
Socialchef Paulina Eklund anhåller om moderskaps- och föräldraledighet för tiden 17.2-
27.12.2016, med hänvisning till intyg över graviditet. Rätten till ledighet är lagstadgad. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar socialchefens ledighetsansökan till kännedom och ger socialnämnden i 
uppdrag att behandla densamma, jämte ordnande av vikarie eller tillfälligt förordnande för hela 
eller del av tjänsten under ledighetsperioden. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
-------------- 
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§ 289 SKOLFÖRESTÅNDARENS TJÄNSTLEDIGHET 

KST § 289/9.12.2015 
Källbo skolas föreståndare Cecilia Johansson anhåller om tjänstledighet för tiden 1.1-30.6.2016, 
med hänvisning till att hon blivit vald till skoldirektör för NÅHD. Ledighetsperioden motsvarar 
prövotiden hos NÅHD. Den ansökta ledigheten är prövningsbar. 
 

Med anledning av rådande situation inom skolförvaltningen med avsaknad av såväl skoldirektör 
som –föreståndare åtar sig kommunstyrelsen att avgöra ärendet. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beviljar skolföreståndarens ledighetsansökan enligt bilaga och ger 
skolnämnden i uppdrag att ordna vikarie eller förordnande för perioden. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
-------------- 
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§ 290 SOCIALARBETAREN MED ANSVAR FÖR ÄLDREOMSORGS UPPSÄGNING 

KST § 290/9.12.2015 
Socialarbetare Britt Danielsson anhåller om befrielse från sin tjänst, med hänvisning till att hon 
erbjudits tjänst inom ÅHS och nekats tjänstledighet för prövotiden (1 år). 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar socialarbetare BD:s avskedsansökan till kännedom och ger socialnämnden 
i uppdrag att behandla densamma jämte tillsättande eller tillfälligt förordnande av ersättare. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
-------------- 
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§ 291 SAMARBETSUTREDNINGEN 

KST § 291/9.12.2015 
Konsulterna Jan-Erik Enestam och Marcus Henricson lade fram och presenterade slutrapporten för 
”Samarbetsutredning för norra Ålands kommuner” den 12 november 2015. 

 

Två olika slag av utökade samarbetsmodeller för Norra Ålands kommuner har utretts: 
• Ett utvidgat samarbete enligt värdkommunmodellen, och  

• En modell med Norra Ålands samarbetskommun (utökat kommunalförbund)  
 

Konsulternas slutsatser är att, ur den kommunala ekonomins, den lokala demokratins och kompetens-

försörjningens perspektiv, samarbetskommunmodellen är att föredra.  
 

I fråga om samgång mellan kommunerna har tre alternativ utretts:  
• Huvudalternativet där Finström, Geta och Sund går samman och bildar en ny kommun,  
• Alternativ B där också Saltvik ingår i den nya kommunen, och  

• Alternativ C där också Saltvik och Vårdö ingår i den nya kommunen.   
 

De olika alternativen har granskats ur fem perspektiv: Kommunal ekonomi, lokal demokrati, fungerande 
närservice, intressebevakning och regional utveckling, samt kompetensförsörjning. Granskningen visar att 

”alla tre samgångsalternativ är att föredra framom nuvarande kommunstruktur”.   
 

Utredarna rekommenderar därför att Finströms, Geta och Sunds kommuner riktar en förfrågan om en 

egentlig kommunindelningsutredning till landskapsregeringen.   
 

Sittande fullmäktige har varit med och beställt utredningen och torde få möjlighet att ta del av 
utredningen samt ta ställning till utredarnas slutsatser och rekommendationer. 

 

Kommunfullmäktige kan ta ställning till något av följande alternativ, utgående från utredningen: 
 

• Kommunen fortsätter som den gör idag 
• Gå in för ett utvidgat samarbete enligt värdkommunmodellen  
• Gå in för en modell med Norra Ålands samarbetskommun. 

• Förfrågan till landskapsregeringen om kommunindelningsutredning  
 

En kommunindelningsutredning kan antas ge mer detaljerad fakta om omständigheter, förutsättningar 
och villkor för ett samgående med en eller flera kommuner. Dessutom hinner det nya landskapsandels-
systemet växa fram, så dess effekter blir kända och kan beaktas. 
 

Att gå in för en kommunindelningsutredning innebär inte att kommunen förbinder sig till samgående med 
någon eller några andra kommuner. En kommunindelningsutredning kan utmynna i en rådgivande 
kommunal folkomröstning, och efter utredning skall såväl landskapsregeringen som kommunfullmäktige i 
var och en av de kommuner som berörs ta slutlig ställning till eventuellt samgående.  
 

Med anledning av den gångna höstens kommunalval och förestående mandatperiodskifte behöver i 
början av år 2016 hållas en regional kommunal ombudsstämma, där man bl a ser över kommunernas 
representation i externa organ. I ett dylikt forum skulle även frågan om samarbetskommun och/eller 
kommunindelningsutredning kunna behandlas i samråd med andra kommuner i regionen. 

 
Fortsättning  
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Fortsättning KST § 291/2015 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Finströms kommun ställer sig positiv till 
att gå vidare med en kommunindelningsutredning för de tre kommunerna Finström, Geta och 
Sund, och öppnar även för andra kommuner i regionen att ansluta sig och ingå i densamma, 
samt att frågan därefter återremitteras till kommunstyrelsen för vidare beredning inför det för 
inkommande mandatperiod tillträdande fullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen föreslår också inför kommunfullmäktige att kommunen efter årsskiftet 
sammankallar till en för de fem norråländska kommunerna gemensam kommunal 
ombudsstämma, där frågan om att gå vidare med antingen en kommunindelningsutredning eller 
utvecklandet av en norråländsk samarbetskommun behandlas i enlighet med utredarnas 
resonemang i frågan, utöver de för ombudsstämma efter val gängse frågorna, och förordar att 
det slutliga ställningstagandet i fråga om samgång, efter eventuell vidare utredning, bör föregås 
av en rådgivande kommunal folkomröstning inför slutligt beslut i den egna kommunen. 
 
Diskussion: 
Sven-Anders Danielsson föreslår beslut i enlighet med Geta kommunstyrelses beslut, att: 
Kommunstyrelsen beslutar att slutrapporten tas till kommunfullmäktige för diskussion. 
Vidare beslutar kommunstyrelsen föreslå inför kommunfullmäktige att slutligt beslut gällande 
slutrapporten fattas av det nytillträdda kommunfullmäktige år 2016. 
 
Förlaget understöds av Lene-Maj. 
 
Vik kommundirektörens förslag understöds av Regina Lindblom. 
 
Omröstning förrättas, där kommundirektörens förslag (JA) ställs mot Danielssons förslag (NEJ), 
och utfaller enligt följande:  JA:  RL, PL 
   NEJ: S-AD, L-MJ, RH 
  
Beslut: 
Kommunstyrelsen besluter efter omröstning med rösterna 3 mot 2 enligt Sven-Anders 
Danielssons förslag, att slutrapporten enligt bilaga tas till kommunfullmäktige för diskussion. 
Vidare beslutar kommunstyrelsen föreslå inför kommunfullmäktige att slutligt beslut gällande 
slutrapporten fattas av det nytillträdda kommunfullmäktige år 2016. 
-------------- 
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§ 292 ERBJUDANDE OM MARKKÖP  

Bn § 91/27.10.2015  
Alpo Mikkola och Fastighets Ab Norrgodby erbjuder kommunen att köpa fastigheterna 60-408-3-
75 och 60-408-3-62. Utlåtande enligt bilaga A § 91 BN/ 15. Efter att utlåtandet skrivits har ett del 
platsbesök genomförts under vilket det kunde konstateras att ansenliga ytor har berg i dagen. 
Det komplicerar och fördyrar en eventuell exploatering. Planerings- och utvecklingschefens 
initiala bedömning att markförvärvet är intressant kvarstår, men med stark betoning på att 
villkoren bör vara förmånligare för Finströms kommun.  
 
Förslag till beslut:  
Byggnadsnämnden ger planerings- och utvecklingschefens utlåtande som sitt utlåtande till 
kommunstyrelsen med tillägg enligt ovan om betoning av förmånligare villkor för Finströms 
kommun.  
 
Beslut:  
Beslut enligt förslag. 

 
KST § 292/9.12.2015 
 Vik kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen finner erbjudandet om markförvärv enligt bilaga som intressant, och ser gärna 
en framtida exploatering av byn på det aktuella området, men beslutar att avböja erbjudande av 
förvärv med hänvisning till kommunens på senare tid genomförda markförvärv vars förverkli-
gande prioriteras för den närmaste framtiden. 

 
 Beslut: 
 Enligt förslag. 

-------------- 
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§ 293 ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG: FINLANDS RÖDA KORS 

KST § 293/9.12.2015 
Finströmsavdelningen av Finlands Röda Kors ansöker om verksamhetsbidrag för Finströms 
Förstahjälpengrupp, om 3.500 euro, för fortsatt verksamhet. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen remitterar frågan till den tillträdande invånarnämnden för avgörande. 
Beslut: 
 
-------------- 

§ 294 ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG: NORRA ÅLANDS PENSIONÄRER 

KST § 294/9.12.2015 
Norra Ålands pensionärer r.f. ansöker om verksamhetsbidrag för år 2015, enligt bilaga. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beviljar verksamhetsstöd om 200,00 euro för Norra Ålands pensionärer rf. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
-------------- 

§ 295 ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG: FÖRENINGEN NORDEN ÅLAND 

KST § 295/9.12.2015 
Föreningen Norden på Åland r.f. anhåller om verksamhetsunderstöd motsvarande 35 cent per 
kommuninvånare för dess verksamhet 2016, enligt bilaga. 
 
Konstaterande: 
Vik kommundirektören anmäler jäv i egenskap av ordförande för Föreningen Norden Åland rf. 
 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag: 
Kommunstyrelsen besluter meddela Föreningen Norden på Åland rf att kommunen inte ämnar 
uppta medel för verksamheten i 2016 års budget. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
-------------- 
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§ 296 UTLÅTANDE ÖVER FÖRSLAG TILL UTÖKAT VA-SAMARBETE 

FKTAB § 867/7.10.2015   
Ålands vatten Ab har genom brev begärt att Finströms kommun tar ställning till ett bifogat 
förslag till samarbetsavtal mellan Ålands vatten Ab och Jomala, Finströms, Hammarlands, 
Lemlands och Lumparlands kommuner samt Norra Ålands avloppsvatten Ab. (Bilaga) 

 
Eftersom kommunens vatten och avlopp tillhandahålls av bolaget har kommundirektören begärt 
bolagets utlåtande inför behandling av ärendet i kommunstyrelsen. 

 
Enligt avtalet övertar Ålands vatten Ab driften av serviceledningarna med tillhörande 
anläggningar från respektive kommun. Befintliga ledningar blir kvar i kommunens ägo tillsvidare. 
Taxor fastställs kommunvis och fakturering av vatten- och avloppsavgifter sköts fortsättningsvis 
av respektive kommun. Beslut och betalning om utbyggnad av ledningsnät fattas av kommunen 
men projekt genomförs av Ålands Vatten Ab. 

 
Enligt preliminärt förslag till budget uppskattas de fasta kostnaderna för samarbetet till 164 000 
euro per år. Den här kostnaden fördelas genom 50 % för vatten och 50 % för avlopp. Dessa 
belopp fördelas sedan mellan kommunerna enligt det flöde som kommunerna ansvarar för. I 
bifogat utkast anges att uppskattad årskostnad för Finströms kommuns vatten uppgår till 10 000 
euro. För avloppet uppgår den uppskattade årskostnaden till 43 000 euro för hela Norra Ålands 
Avloppsvatten.  

 
De fasta kostnaderna uppskattas till 411 000 euro och i avtalsförslaget är det ännu oklart hur 
denna kostnad fördelas mellan kommunerna. 

 
Förslag till beslut: 
Styrelsen ger kommunstyrelsen följande utlåtande gällande avtalsförslaget till utökat VA-
samarbete: 

 
Finströms Kommunaltekniska Ab välkomnar förslaget till ytterligare samarbeten inom VA. 
Särskilt inom planerings- och större underhållsfrågor ser bolaget en stor vinst i samordning och 
möjlighet till utökad spetskompetens inom de olika områdena. Att beslut om investeringar samt 
fastställande av taxor blir kvar hos kommunerna anses i detta läge vara positivt eftersom det 
tryggar kommunernas inflytande. 

 
Idag sköter kommunens fastighetsskötare Norra Ålands Avloppsvattens service av ledningar och 
är även jourhavande för detta. Eftersom detta upplägg är en viktig del av hur fastighetsskötseln 
är uppbyggd för kommunen önskar bolaget framhålla möjligheten till att se över liknande 
möjligheter till samarbeten även i fortsättningen.  
 
 

Fortsättning  
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Fortsättning KST § 296/2015 
 
Det råder ännu oklarheter i hur de fasta kostnaderna ska fördelas mellan kommunerna. Innan 
bolaget kan ta slutgiltig ställning till förslaget behöver kostnadsfördelningarna mellan 
kommunerna konkretiseras i sin helhet.  

 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KST § 224/21.10.2015 
 Vik kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen omfattar utlåtande från Finströms kommunaltekniska Ab enligt ovan och 
avger detsamma gentemot Ålands Vatten Ab såsom kommunens ståndpunkt i frågan. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att återemittera frågan samt att bjuda in Ålands vattens representant 
Christian Nordas till kommunstyrelsens möte i december 2015. 

 
KST § 296/9.12.2015 
 Ålands vattens representant Christian Nordas närvarar vid kommunstyrelsens möte. 
 
 Vik kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen omfattar utlåtande från Finströms kommunaltekniska Ab enligt ovan och 
avger detsamma gentemot Ålands Vatten Ab såsom kommunens ståndpunkt i frågan, med 
eventuella korrigeringar föranledda av vad som framkommit vid sittande mötes diskussion med 
Ålands Vattens representant Christian Nordas, och ger därefter Kommunaltekniska Ab i uppdrag 
att slutligt ta ställning till ett eventuellt reviderat avtalsförslag från Ålands Vatten Ab. 
 
Diskussion: 
Christian Nordas från Ålands Vatten Ab presenterar det reviderade upplägget. 
 
Vik kommundirektörens korrigerade förslag: 
Kommunstyrelsen välkomnar avsikterna i upplägget och emotser ett reviderat avtalsförslag. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
-------------- 
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§ 297 KOMMUNALTEKNISKA AB:S FRAMTID                                                                                   

FKTAB  § 857 
Bolaget står inför förändringar som föranleder behovet av att se över framtida upplägg vad gäller 
främst vatten och avlopp. Kommunens beslut om omorganisering som innebär att den 
byggnadstekniska sektorn binds samman under ledning av en planerings- och utvecklingschef 
leder till att det rent organisatoriskt kan finnas vinster i att vatten och avlopp förs in under 
kommunen. Det finns också ett växande behov av satsningar på förnyande av vatten- och 
avloppsnät vilket bolaget har svårt att tackla ekonomiskt.  

 
Kommunen utredde för ett par år sedan möjligheten att helt överföra bolagets verksamhet till 
kommunen. Genom expertutlåtande förordades inte detta främst eftersom 
fjärrvärmeverksamhet i kommunen kan anses strida mot Eus lagstiftning om statligt stöd. Ur 
utlåtandet framgår dock att vatten- och avloppsverksamhet kan överföras till kommunen. 

 
Sett ur ett bredare perspektiv är trenden mer att bolagisera framom att avbolagisera. Detta gör 
att noggranna analyser behöver göras innan eventuella beslut fattas.  

 
Om kommunen besluter att inte lyfta över vatten- och avloppsverksamheten till kommunen 
behöver ett klart definierat upplägg tas fram för hur gemensamma upphandlingar görs samt hur 
de ekonomiska åtagandena ska se ut mellan kommunen och bolaget vid investeringar och mer 
krävande underhåll. Upplägget kan eventuellt komma att behöva regleras genom avtal mellan 
bolaget och kommunen. 

 
Förslag till beslut: 
Styrelsen föreslår att kommunstyrelsen ser över huruvida vatten- och avloppsverksamheten ska 
överflyttas till kommunen. Om detta inte anses vara ett alternativ önskar bolaget att 
kommunstyrelsen ser över framtida upplägg vid investeringar och större underhållsprojekt vad 
gäller upphandlingar och ekonomiska fördelningar och åtaganden. 

 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KST § 297/9.12.2015 
 Vik kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tar till diskussion frågan om Kommunaltekniska Ab:s framtida uppgifter och 
finansiering, och återremitterar ärendet till den tillträdande samhällsnämnden för vidare 
beredning. 

 
 Beslut: 

Enligt förslag.  
-------------- 
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§ 298 AVLOPPSVATTENAVGIFT ÅR 2016     

FKTAB  § 876 
Uppta till behandling förslag till avloppsvattenavgift år 2016. Norra Ålands Avloppsvatten har 
meddelat att de i sitt budgetförslag höjer avloppsvattenavgifterna med 2 cent/m3. 

 
Förslag till beslut: 
Med hänvisning till Norra Ålands Avloppsvattens höjning av avloppsvattenavgiften föreslår 
styrelsen inför kommunstyrelsen att avloppsvattenavgiften höjs med 3 cent från 3,21 euro/m3 
till 3,24 euro/m3 exklusive moms. 

 
KST § 298/9.12.2015 
 Vik kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige i enlighet med kommunaltekniskas förslag 
att avloppsvattenavgiften höjs med 3 cent från 3,21 euro/m3 till 3,24 euro/m3 exklusive moms, 
med hänvisning till Norra Ålands Avloppsvattens höjning av avloppsvattenavgiften. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
-------------- 

 

§ 299 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

KST § 299/9.12.2015 
Sammanträdet förklarades avslutat kl 20:38. 
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. 


