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Nr 
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Närvarande 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 
 Isaksson Ann-Janette 
 Rosenberg-Mattsson Inger 
 Rosenström Nora 

Övriga närvarande 
 
 
 
Åhörare 

 

 Eriksson Viveka, kommunfullmäktiges ordförande  
 Karlsson Rolf, kommunfullmäktiges viceordförande 
 Brunström Erik, kommundirektör 
  
  
  

Ärenden §§ 44-52 

Underskrifter Godby den 16.3.2016  

   

 Roger Höglund 
Ordförande  

Erik Brunström 
Sekreterare  

Protokolljustering   

 Åke Mattsson 
Protokolljusterare 

Linda Pussinen 
Protokolljusterare 

Sammanträdet är kungjort  Godby den 11.3.2016  

Protokollet framlagt till påseende  Godby den 17.3.2016  

Intygar Erik Brunström 
Kommundirektör 

 

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den  

   

Underskrift Ann-Katrine Nyqvist 
Kanslist 
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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
KOMMUNSTYRELSEN  

 
KALLELSE 
 
16.3.2016 

 
Nr 
 
4 
 

Tid Onsdagen den 16 mars 2016 kl 16:00  
 

Plats Kommungården i Godby, Skolvägen 2 

 
Ärenden: 
 
§ 44 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 

§ 45 PROTOKOLLJUSTERARE 3 

§ 46 FÖREDRAGNINGSLISTAN 3 

§ 47 DELGIVNINGAR 4 

§ 48 TJÄNSTEN SOM KOMMUNDIREKTÖR 5 

§ 49 FÖRSLAG TILL REPRESENTANTER I GEMENSAMMA ORGAN 8 

§ 50 ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV SOCIALKANSLIETS LOKALER 9 

§ 51 DETALJPLANERING BASTÖ 10 

§ 52 DETALJPLANERING OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I TJUDÖ (extra ärende) 12 

MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 14 

 
 
Ledamöterna ombeds dessutom att reservera 1 h extra för efterföljande diskussion om aktuellt rörande: 

- Samarbets-/kommunindelningsutredning 
- Förverkligande av kommunernas socialtjänst KST 

 
 

Erik Brunström, vik kommundirektör, enligt uppdrag á Roger Höglund, kommunstyrelsens ordförande. 
 
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 11.3.2016. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 17.3.2016. 
 

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

KST § 44  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 
 
Noteras att mötet bevistas av en för ledamot personlig assistent Annika Byberg. 
------------- 

§ 45 PROTOKOLLJUSTERARE 

KST § 45  
Utses protokolljusterare.  
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Åke Mattsson och Linda 
Pussinen.  
------------- 

§ 46 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KST § 46  
Godkänns föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan med följande tillägg: 
 
§ 52 DETALJPLANERING OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I TJUDÖ (EXTRA ÄRENDE) 
 
------------- 
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§ 47 DELGIVNINGAR 

KST § 47 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:   
 
- PM från kommundirektörsträff i Godby, 7.3.2016 

- Invånarnämnden protokoll nr 2, 9.3.2016 

- Inbjudan till Ålands omsorgsförbunds utbildning för förtroendevalda, 14.3.2016 

- Inbjudan till DGH/Oasen diskussionsmöte om grundavgifter, 16.3.2016 

- Kallelse till NÅHD förbundsfullmäktige, 17.3.2016 

- Kallelse till DGH/Oasen förbundsfullmäktige, 1.4.2016 

- Kommundirektörens tjänstemannabeslut §§ 5-7, 15.3.2016 

 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 48 TJÄNSTEN SOM KOMMUNDIREKTÖR 

KST § 218/21.10.2015 
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  

Fortsättning  



                    KOMMUNSTYRELSEN         FÖREDRAGNINGSLISTA             PROTOKOLL NR 4 / 16.3.2016 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 17 mars 2016  

     

 

Fortsättning KST § 48/16.3.2016 
 

därefter även följas upp och utvärderas. Kommundirektören har en viktig roll i detta, vilket 
motiverar förlängt förordnande utan formell rekryteringsprocess. 

 

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. 
 

KFGE § 92/26.11.2015 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige 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.  
 

Konstateras: 
Vik kommundirektör Erik Brunström anmäler och beviljas jäv och deltar ej i ärendets 
behandling. 
 

Beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag.  
 

KST § 21/10.2.2016 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektör Erik Brunströms helhetslön och övriga 
anställningsvillkor fastställs enligt bilaga. 
 

Konstateras: 
Vik kommundirektör Erik Brunström anmäler jäv och deltar ej i ärendets behandling.
  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektör Erik Brunströms helhetslön från och med 
1.3.2016 fastställs till 6.100 euro per månad medan övriga anställningsvillkor förhandlas 
med ordförande. 

 Fortsättning  
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Fortsättning KST § 48/16.3.2016 
 
KST § 33/2.3.2016 

Kommundirektören anmäler och beviljas jäv och deltar ej i ärendets behandling. 
 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner anställningsavtal för kommundirektören enligt bilaga. 
 
Beslut:   
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet återremitteras. 

 
KST § 48/16.3.2016 

Kommundirektören anmäler och beviljas jäv och deltar ej i ärendets behandling. 
 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner anställningsavtal för kommundirektören enligt bilaga. 

 
Beslut:   
Kommunstyrelsen beslutar att befullmäktiga styrelseordförande Roger Höglund och 
viceordförande Torbjörn Björkman att förhandla och ingå avtal med kommundirektören. 
------------- 
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 § 49 FÖRSLAG TILL REPRESENTANTER I GEMENSAMMA ORGAN 

KST § 41/2.3.2016 
Mellankommunal ombudsstämma för norra Ålands kommuner Finström, Geta, Saltvik och Sund 
hölls i Finström måndag 29 februari. 
 
Vid stämman fördelades turordningen för representation i olika gemensamma organ och 
diskuterades samarbeten i regionen. 
 

 Kommundirektörens förslag: 
 Kommunstyrelsen föreslår representanter till de olika beslutsorganen enligt följande: 
 

KAD ev ord, om inte Saltvik    
ÅOF-styrelse ev ers, förutsatt att Geta ges ordf i fullmäktige  
ÅKF-styrelse ord + ers. N Ål önskar ordförandeskap i styrelsen  
DGH-styrelse ord + ers     
Ref.grupp Medis ord     
NÅHD-styrelse ordförandeskap    

 
 Beslut: 
 Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet bordläggs.  
 
KST § 49/16.3.2016 
 Konstateras att Saltvik per 15.3 fört fram nominering till KAD. 
 

Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att föra fram nomineringar enligt följande: 
 
ÅOF-styrelse ev ers, förutsatt att Geta ges ordf i fullmäktige  

Miina Fagerlund, med Rolf Karlsson som alternativ beroende på könsfördelning i 
övriga nomineringar. 

ÅKF-styrelse ord + ers. N Ål önskar ordförandeskap i styrelsen  
 Håkan Lundberg ord (ordf), Lene-Maj Johansson ers 
DGH-styrelse ord + ers     
 Per Lycke ord, Rolf Karlsson ers 
Ref.grupp Medis ord     
 Miina Fagerlund 
NÅHD-styrelse ordförandeskap 
 Regina Lindblom ord (ordf), Torbjörn Björkman ers 
------------- 
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§ 50 ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV SOCIALKANSLIETS LOKALER 

INV § 23 
Ordförande Rolf Karlsson, arbetsgruppen för utredning av socialkansliets lokaler informerade om 
arbetsgruppens arbete. Arbetsgruppen har träffats sju gånger och sett på olika förslag för att 
lösa socialkansliets behov av nya utrymmen. Arbetsgruppen avslutade sitt arbete 26.02.2016 och 
kommer att ge två förslag till kommunstyrelsen.  
 

Personal- och servicechefens förslag:  
Informationen antecknas till kännedom. 
 

Beslut:  
Invånarnämnden antecknar sig informationen till kännedom. Nämnden förordar förslaget om en 
nybyggnad i anslutning till kommungården samt föreslår att styrelsen omgående tillsätter en 
arbetsgrupp för projektering av nybyggnaden. 
 

KST § 50/16.3.2016 
Arbetsgruppen för utredning av socialkansliets lokaler har träffats sju gånger och sett på olika 
förslag för att lösa socialkansliets behov av nya utrymmen. Arbetsgruppen anser sitt arbete 
slutfört per 26.02.2016 och ger två alternativa förslag till kommunstyrelsen (prot o skiss enl bil).  
 

Invånarnämnden har tagit sig förslagen till kännedom och förordar förslaget om en nybyggnad i 
anslutning till kommungården samt föreslår att styrelsen omgående tillsätter en arbetsgrupp för 
projektering av nybyggnaden. 
 

Kommundirektören framhåller att det finns ett stort behov av att få till stånd en långsiktigt 
hållbar lösning för socialkansliets lokaler men att det också finns en osäkerhet kring de framtida 
behoven av utrymmen med hänsyn till den förestående KST-reformen. 
 

Trots förekommande osäkerheter i fråga om framtida utrymmesbehov talar nu mycket för att 
Finströms kommun för överskådlig tid framåt kommer att behöva ha plats för en personalstyrka 
motsvarande den nuvarande och att möjlighet finns för framtida rockader i kanslierna. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att kommunen går in för nybyggnation i 
anslutning till kommungården i Godby motsvarande socialkansliets nuvarande behov i enlighet 
med arbetsgruppens förslag, och beslutar därutöver att tillsätta en ny arbetsgrupp för 
projektering i enlighet med budget och verksamhetsplan för år 2016. Arbetsgruppen bör ha 
beredskap att efter utförd projektering övergå i en mer formell byggnadskommitté ifall beslutet 
blir att bygga nytt. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med tillägget att arbetsgruppen bör ha ett förslag klart senast utgången av 
september 2016 och att projektets förverkligande ska kunna inledas under år 2017. Till 
arbetsgruppen utses Aron Lundström, Ingela Sjöstrand, Rolf Karlsson, Regina Lindblom och 
Christian Rögård. 
------------- 
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§ 51 DETALJPLANERING 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. 

 

KFGE § 94/26.11.2015 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige 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:  
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning KST § 51/16.3.2016 
 
KST § 27/10.2.2016 

Jancor Åland Ab anhåller per 3.2.2016 (bil) om ändring av planläggare för fastighet 60-402-1-112, 
Bastö Hotell och stugby med omgivning, så att planläggare Åsa Mattsson ersätts av arkitekt Erica 
Sundblom. 

 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner arkitekt Erica Sundblom som planläggare för framtagande av 
förslag till ändring av detaljplan avseende fastigheten 60-402-1-112 i Bastö.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KST § 51/16.3.2016 

Planerare Erica Sundblom har tagit fram ett förslag till detaljplan för det aktuella området och ett 
för allmänheten öppet och i tidningar utannonserat samrådsmöte har hållits hos kommunen 9 
mars.  
 
Förslag till detaljplan jämte planebestämmelser och planbeskrivning samt redogörelse för samråd 
bifogas enligt bilaga. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut förslag till detaljplan för Finström, Bastö, fastigheterna 
1:112, 1:45, 1:105, 1:106, samt del av 1:33 enligt bilaga till allmänt påseende i 30 dagar, samt att 
begära samhällsnämndens utlåtande över detsamma, med särskilt uppdrag att se över behov av 
och innehåll i eventuellt markanvändningsavtal. Rågrannar delges förslaget till detaljplan sju (7) 
dagar innan utställningstiden inleds, och Ålands landskapsregering, Finströms kommunaltekniska, 
Ålands Elandelslag, Ålands vatten och Kraftnät Åland uppmärksammas på planförslaget med 
möjlighet att framföra synpunkter kring detsamma under utställningstiden. 
 
Konstaterande 
Inför sittande möte har erhållits byggnadsinspektörens sammanfattande resonemang med 
spontana reflektioner kring detaljplaneförslaget. Utlåtandet bifogas som kompletterande bilaga. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med tillägget att samtliga byggrutor förutsätts anpassas i plankartan så att avstånd 
från strand ska vara minst 30 meter i enlighet med gällande byggnadsordning. 
------------- 
 
.  
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§ 52 DETALJPLANERING OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I TJUDÖ (EXTRA ÄRENDE) 

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. 
 

KFGE § 93/26.11.2015 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige 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:  
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 
 

Fortsättning  
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Fortsättning KST § 52/16.3.2016 
 

KST § 26/10.2.2016 
Planläggaren Ursula Koponen har tagit fram förslag till detaljplan respektive reviderad dito för 
fastigheterna 60-417-2-24 och 60-417-2-27, enligt bilaga. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att föra detaljplaneförslag enligt bilaga avseende fastigheterna 60-
417-2-24 och 60-417-2-27 till samhällsnämnden för utlåtande, samt uppmanar planeraren att i 
samråd med kommunen ordna hörande av berörda parter innan planförslagen kan ställas ut till 
allmänt påseende.  

 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
SamN § 12/1.3.2016 

Samhällsnämnden har mottagit ärendet från Kommunstyrelsen om utlåtande för 
detaljplaneförslag enligt bilaga avseende fastigheterna 60-417-2-24 och 60-417-2-27. 
 
Förslag till beslut: 
Detaljplaneförslaget ställs ut till allmänt påseende och berörda parter ska höras före. 

 
Beslut: 
Beslut enligt förslag. 
 

KST § 52/16.3.2016 
Efter samhällsnämndens utlåtande över planförslaget har planerare Ursula Koponen meddelat 
att ”Grannarna till Roger och Rune Fellmans detaljplaneområde har hörts under 22.2-7.3. Inga 
önskemål om ändringar eller andra anmärkningar har lämnats in”.  
 
Planbeskrivningen har därpå kompletterats med hörandet. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut förslag till detaljplan enligt bilaga avseende fastigheterna 
60-417-2-24 och 60-417-2-27 i Finström Tjudö till allmänt påseende i 30 dagar. Ålands landskaps-
regering, Finströms kommunaltekniska, Ålands Elandelslag, Ålands vatten och Kraftnät Åland 
uppmärksammas på planförslaget med möjlighet att framföra synpunkter kring detsamma under 
utställningstiden. 
 
Beslut: 
Enligt förslag.  
------------- 
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MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Sammanträdet förklarades avslutat kl 17:57. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 

 
FRÅGESTUND 
 Kommunstyrelsen diskuterar samarbets-/kommunindelningsutredning/KST och annat aktuellt. 
 
 Frågestunden avslutas kl 19:10. 
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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 för ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
 
Protokollsutdrag och bilagor som gäller besluten kan begäras från kommungården i Godby. 


