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§ 126 PROTOKOLLJUSTERARE  
§ 127 FÖREDRAGNINGSLISTAN  
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§ 136 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR FASTIGHET I BASTÖ BY  
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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 11.6.2015. 
 
Protokollet framläggs till påseende på anslagstavlan vid kommungården i Godby den 18.6.2015. 
 

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

KST § 125  
 Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 

till antalet närvarande.  
 
 Beslut: 

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

§ 126 PROTOKOLLJUSTERARE 

KST § 126  
 Utses protokolljusterare.  
 

Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Lene-Maj Johansson och 
Per Lycke. 
------------- 

§ 127 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KST § 127  
 Godkänns föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
 

 Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar komplettera föredragningslistan med ytterligare ett 
utlåtande över jordförvärvstillstånd, som § 142. 
------------- 

§ 128 DELGIVNINGAR 

KST § 128  
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt bilaga § 128/2015. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 129 KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN 

KST § 129/17.6.2015  
Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Åland ska kommunstyrelsen granska 
lagligheten av de beslut som fattas av kommunfullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige har sammanträtt 7.5 (§§ 21-30) och 11.6.2015 (§§ 31-40). 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen bedömer att kommunfullmäktiges beslut §§ 21-40  tillkommit i 
laga ordning och antecknar i övrigt fullmäktiges protokoll nr 3 och 4 till kännedom. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 130 BUDGET 2016 

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. Vidareföreslår 
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. 
------------- 
 

§ 131 FIRMATECKNINGS- OCH DISPOSITIONSRÄTT 

KST § 131/17.6.2015  
Ordinarie kommundirektören Niklas Oriander vikarieras under sin tjänstledighet av 
vikarierande kommundirektör Erik Brunström, till och med 28 februari 2016. 
 
För den löpande verksamheten underlättas det ifall vikarierande kommundirek-
tören beviljas tillfällig firmatecknings- och dispositionsrätt för Finströms kommun, 
under tiden för vikariatet, till och med 28 februari 2016. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att vikarierande kommundirektören Erik Brunström 
beviljas tillfällig firmatecknings- och dispositionsrätt för Finströms kommun, under 
tiden för vikariatet, till och med 28 februari 2016. 
------------- 
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§ 132 AVTAL OM UTBILDNING INOM BARNSKYDDETS FAMILJEVÅRD 

SocN § 41 
• Bilaga 1: Avtal om utbildning för barnskyddets familjevård jämte bilagor 

Rädda barnen har den 19.5.2015 inkommit med förslag gällande avtal om utbildning 
för barnskyddets familjevård.  
 
Landskapslag om tillämpning av familjevårdarlagen (2015:18) trädde i kraft den 
31.3.2015. Lagen stadgar (§ 7) att kommunerna hädanefter skall ordna den 
förberedande utbildningen för familjehemmen samt tillse att familjehemmen får den 
arbetshandleding och fortbildning som arbetet kräver. Socialchefen bedömer andra 
möjligheter/alternativ att ordna motsvarande utbildning som obefintliga. 
 
Rädda barnens avtal bygger på samtliga kommuners deltagande och de önskar 
kommunens skriftliga godkännande senast den 31.7.2015. Avtalstiden är 1 år och 5 
månader med möjlighet till förlängning efter gemensam utvärdering. Rädda barnen 
kommer i enlighet med avtalet att (1) ordna lagstadgad utbildning för familjehem i 
form av en förberedande utbildning för nya familjevårdare samt (2) en utbildning för 
familjevårdare ned gällande uppdragsavtal och samtidig fortbildning för barnskyddets 
socialarbetare. Utöver detta kommer Rädda barnen att (3) ordna frivilligt stöd i form av 
nätverk (bl.a. nätverksträffar för familjehem och stödfamiljer) 
Avtalet inkluderar en miniminivå enligt lagen: kommunerna behöver utbilda nya 
familjehem och redan aktiva familjehem har också rätt till utbildning. Ytterligare 
specificerad utbildning för specifika familjehem kan också ordnas, men detta enligt 
skild överenskommelse (och kostnad).  
 
KOSTNADER FÖR KOMMUNEN 
Utbildningar  1289 €* 
Frivilligt stöd i form av nätverk: 0 € 
Deltagaravgift  150 € per aktivt familjehem 
 
*Kommunen deltar procentuellt utifrån andelen barn och unga i respektive kommun (0-17 år, ÅSUB 2013). 

 
Deltaragarvgiften 150 €/familjehem tillkommer och kan komma att minska summan 
om 1 289 €. Fakturering sker under 2016. 
 
Kommunen har idag mycket svårt att rekrytera såväl familjehem som stödfamiljer, 
trots aktiva försök i form av t.ex. annonsering i dagstidning.  
 
Stödet till familjehemmen under åren har främst bestått av handledning av 
socialkansliets personal. Behovet av utbildning, för både familjehem och 
socialarbetare, är stort. Att vara familjehem är ett tidvis tungt och krävande arbete, 
behovet av stöd och utbildning är viktigt för att man skall orka fortsätta.  
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Socialchefen är kommunens kontaktperson gällande familjevård (SocN 14.4.2015 § 31) 
och ställer sig ytterst positiv till att förbinda sig till punkterna 1-4 i avtalet 
(kommunerna förbinder sig att). Behov av nya familjehem finns i kommunen. I 
dagsläget finns inget behov av att skilt avtala om skräddarsydd tilläggsutbildning för 
enskilda eller mindre grupper av familjehem. 
 
(Efter att ansökan inkommit har kostnaderna för handikappanpassningen sjunkit till 
följd av att kostnaderna blev lägre än det offererade arbetet. Kostnaderna för 
anpassningen som uppges i ansökan, sid 2, stämmer alltså inte.) 

 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden förordar godkännande av avtal om stöd inom barnskyddets 
familjevård. Inför budget 2016 upptas medel för ändamålet om totalt 1 300 €. Ärendet 
överförs till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
 
Socialnämndens beslut: 
Socialnämnden beslutade enligt förslag. 

 
KST § 132/17.6.2015 

Vik kommundirektörens förslag: 
Enligt socialnämndens förslag SocN § 41/2015. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

     ------------- 
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§ 133 ANDELAR I ÅLANDS SKOGSÄGARFÖRBUND 

KST § 133/17.6.2015  
Ålands Skogsägarförbund beslöt vid andelsstämman 12 maj 2015 att dela 
andelslaget i två nybildade andelslag (Ålands Skogsägare Andelslag och Ålands 
Skogsindustrier Andelslag). Delningen är ett led i en planerad sammanslagning av 
andelslaget och Carl Rundberg Ab:s industriella skogsverksamhet. Kommunen 
besitter 18 tilläggsandelar i Ålands Skogsägarförbund och enligt delningsplan 
återbetalas tilläggsandelarna eller så kan kommunen ansöka om att 
tilläggsandelarna omvandlas till andelar i de två nya andelslagen (1 tilläggsandel = 1 
andel i vardera andelslag). Efter att delningen är verkställd är avsikten att Ålands 
Skogsindustrier Andelslag omvandlas till aktiebolag och då erhåller andelsägarna en 
aktie per andel. Ålands Skogsägare Andelslag planeras kvarstå som andelslag.  
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen besluter ansöka om att kommunens 18 tilläggsandelar i Ålands 
Skogsägarförbund omvandlas till 18 andelar i Ålands Skogsägare Andelslag och 
Ålands Skogsindustrier Andelslag. 
 
Diskussion: 
Sven-Anders Danielsson anmäler och beviljas jäv och deltar ej i ärendets 
behandling. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 134 BORGENSFÖRBINDESLE FÖR ÅLANDS IDROTTSCENTER 

Ålands Idrottscenter Ab har i banken en limit till konto om euro 40.000 som förfaller 
den 30 juni 2015. Som säkerhet har Finströms kommun lämnat borgen. 
 
Idrottscentret anhåller hos bank om att få förnya limiten för fem år, efter att ha 
anhållit om förnyelse av kommun borgen. Anhållan enligt bilaga. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja förnyelse av kommunal borgen för Ålands 
Idrottscenter Ab, för fem år framåt, med villkor enligt bilaga. 
 
Diskussion: 
Ordf Roger Höglund och viceordf Regina Lindblom anmäler och beviljas jäv och 
deltar ej i ärendets behandling. 
Andre viceordf Sven-Anders Danielsson för ordet under ärendets behandling. 
 
Beslut: 
Enligt förslag.  
------------- 

 

§ 135 INVENTERING AV TOMTER OCH FÖRÅLDRADE DETALJPLANER I GODBY 

Bn § 109/30.9.2014 
I samarbete med områdesarkitektkontoret har en inventering av obebyggda tomter 
och föråldrade detaljplaner utförts sommaren 2014. 
 

Kartläggningen presenteras för byggnadsnämnden enligt bilaga A§110 BN/14. 
Kartläggningen har utförts för att kommunen har brist på tomter men även för att 
kommunen har tidigare investerat i dragning av kommunalteknik till tomterna i 
byn. Det är i kommunens intresse att tomterna bebyggs för att möjliggöra 
inflyttning. 
 

Med stöd av 54 § i plan- och bygglagen kan landskapsregeringen ge kommunen rätt 
att lösa in obebyggd mark inom detaljplanerat område om det inte finns tillräckligt 
med byggnadsmark till förfogande i kommunen.  
 

Enligt 55 § kan kommunstyrelsen uppmana tomtägaren eller tomtinnehavaren att 
bebygga tomten enligt detaljplanen. Om tomten fyra år efter byggnadsuppma-
ningen fortfarande inte har bebyggts enligt detaljplanen kan landskapsregeringen 
ge kommunen rätt att lösa in tomten. 
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I bilaga A§109 BN/14 ingår endast en del av inventeringen. Materialet är för 
omfattande att skicka per post och de digitala filerna är för stora att skickas per e-
post. 
 

Förslag till beslut:  
Byggnadsnämnden vidarebefordrar bilagan samt resten av inventeringen till 
kommunstyrelsen. Nämnden uppmärksammar samtidigt kommunstyrelsen om 
möjligheten till byggnadsuppmaning och inlösning med stöd av §§ 54-55 enligt 
plan- och bygglagen. 
 

Beslut:  
Beslut enligt förslag. 
 

KST § 135/17.6.2015  
Efter byggnadsnämndens inventering 2014 har arbetsgruppen för bostadstomter 
lämnat mer utförliga och uppdaterade förteckningar över obebyggda tomter. 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till byggnadsnämnden för 
framtagande av förslag till vilka specifika tomter som skulle lämpa sig för 
utfärdande av byggnadsuppmaning, jämte prioritering av detaljplaneområden i 
behov av uppdatering. 
 

Beslut: 
Enligt förslag, med tillägg att förslag ska avges senast 1 oktober 2015. 
-------------  
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§ 136 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR FASTIGHET I BASTÖ BY 

KST § 136/17.6.2015 
Jancor Ab Åland anhåller om detaljplaneändring för fastighet 60-403-1-112 i Bastö 
by, för att möjliggöra en semester-/fritidsby, samt att detaljplaneändringen görs i 
samarbete med områdesarkitektkontoret. Anhållan enligt bilaga. 
 
Enligt plan- och bygglagen 5-7 kap ska detaljplaner hållas aktuella i takt med 
kommunens utveckling eller då det finns behov av att styra markanvändningen. En 
markägare har rätt att utarbeta ett förslag till detaljplan för sin egen mark. Innan 
planeringen påbörjas ska kommunen kontaktas. Kommunen ska fastställa 
målsättningar för planen, godkänna planläggaren och se till att planområdet utgör 
en tillräckligt stor och ändamålsenlig helhet.  
Ett planförslag som utarbetas på markägarens försorg handläggs efter vederbörlig 
beredning i kommunen på samma sätt som en av kommunen utarbetad plan. 
Markägaren ska svara för kostnaderna för upprättandet av planen samt för 
kommunens handläggningskostnader. När frågan om att upprätta eller ändra en 
detaljplan har väckts för ett område kan kommunen utfärda byggnadsförbud på 
området. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa angivna målsättningar med den anhållna 
detaljplaneändringen för fastigheten 60-403-1-112 i Bastö by enligt bilaga, på så 
sätt att den blir att ingå i ett med de kringvarande fastigheterna 1-33, 1-105 och 1-
106 sammanhängande planområde, samt att godkänna områdesarkitektkontoret 
som planläggare. Markägaren åläggs kostnaderna för upprättandet av planen samt 
för kommunens handläggningskostnader. Kommunstyrelsen beslutar också att på 
området utfärda förbud mot nybyggnation och landskapsförändrande åtgärder fram 
till dess att den ändrade detaljplanen träder i laga kraft, dock så att rivning samt 
om- och tillbyggnad av befintliga byggnader tillåts såtillvida att åtgärderna inte står i 
strid med varken den gällande detaljplanen eller de fastställda målsättningarna med 
ändringen av densamma. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 137 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR FASTIGHETER I BASTÖ BY 

KST § 137/17.6.2015 
Markägaren Susan Andersson anhåller om detaljplaneändring för fastigheterna 60-
403-1-33, 1-105 och 1-106 i Bastö by, med ändrat användningsområde från LU-
område till fritids- respektive bostadsfastighet. Anhållan enligt bilaga. 
 
Detaljplaneändringen görs i anslutning till Jancor Åland Ab:s anhållan om 
detaljplaneändring på grannfastighet inom befintligt planområde, i samarbete med 
områdesarkitektkontoret. 
 
Enligt plan- och bygglagen 5-7 kap ska detaljplaner hållas aktuella i takt med 
kommunens utveckling eller då det finns behov av att styra markanvändningen. En 
markägare har rätt att utarbeta ett förslag till detaljplan för sin egen mark. Innan 
planeringen påbörjas ska kommunen kontaktas. Kommunen ska fastställa 
målsättningar för planen, godkänna planläggaren och se till att planområdet utgör 
en tillräckligt stor och ändamålsenlig helhet.  
Ett planförslag som utarbetas på markägarens försorg handläggs efter vederbörlig 
beredning i kommunen på samma sätt som en av kommunen utarbetad plan. 
Markägaren ska svara för kostnaderna för upprättandet av planen samt för 
kommunens handläggningskostnader. När frågan om att upprätta eller ändra en 
detaljplan har väckts för ett område kan kommunen utfärda byggnadsförbud på 
området. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa angivna målsättningar med den anhållna 
detaljplaneändringen för fastigheterna 60-403-1-33, 1-105 och 1-106 i Bastö by 
enligt bilaga, på så sätt att de blir att ingå i ett med den intilliggande fastigheten 1-
112 sammanhängande planområde, samt att anvisa områdesarkitektkontoret som 
planläggare. Markägaren åläggs kostnaderna för upprättandet av planen samt för 
kommunens handläggningskostnader. Kommunstyrelsen beslutar också att på 
området utfärda förbud mot nybyggnation och landskapsförändrande åtgärder fram 
till dess att den ändrade detaljplanen träder i laga kraft, dock så att rivning samt 
om- och tillbyggnad av befintliga byggnader tillåts såtillvida att åtgärderna inte står i 
strid med varken den gällande detaljplanen eller de fastställda målsättningarna med 
ändringen av densamma. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 138 UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 

KST § 138 
Landskapsregeringen begär kommunens utlåtande över enskild utländsk 
medborgares rätt att förvärva och besitta obebyggd fast egendom i Bjärström, utan 
angivet bruksändamål, enligt bilaga (ÅLR 2015/6551).  
 
Enligt förvaltningsstadgans 48 § är det kommunstyrelsen som avger utlåtande över 
ansökningar om rätt att förvärva och besitta fast egendom i landskapet Åland. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen har inget att anföra i ärendet. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med konstaterandet att bruksändamål saknas i ansökan.  
------------- 
 

§ 139 UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 

KST § 139/17.6.2015 
Landskapsregeringen begär kommunens utlåtande över enskild utländsk 
medborgares rätt att förvärva och besitta bebyggd fast egendom i Godby, för fast 
bosättning, enligt bilaga (ÅLR 2015/6829).  
 
Enligt förvaltningsstadgans 48 § är det kommunstyrelsen som avger utlåtande över 
ansökningar om rätt att förvärva och besitta fast egendom i landskapet Åland. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen har inget att anföra i ärendet. 
 
Beslut: 
Enligt förslag.  
------------- 
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§ 140 UTLÅTANDE FPA-SAMMANSLAGNING  

KST § 140/17.6.2015 
Folkpensionsanstaltens begär kommunernas utlåtande gällande föreslagen 
sammanslagning av försäkringsdistrikten. Förslaget skulle innebära att antalet 
distrikt minskas till fem, varpå Ålandsdistriktet blir att ingå i Västra försäkrings-
distriktet, tillsammans med nuvarande Åbo, Österbottens, Egentliga Finlands och 
Satakunta försäkringsdistrikt. 
 

Reformen av distriktsindelningen berör inte nätet av FPA-byråer, utan påverkar 
främst hur handläggningsverksamheten organiseras, enligt skrivelse (bilaga). 
 

Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen framför krav på fullgod och likvärdig lokal svenskspråkig service 
samt nogsamt beaktande av åländska särdrag i fråga om FPA:s uppgiftsområden i 
samband med förslaget att folkpensionsanstaltens distrikt ska slås samman. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 141 NORRÅLÄNDSKT SOCIALSAMARBETE 

KST § 141/17.6.2015 
Den 11 juni hölls på Vårdö kommunstyrelses initiativ ett möte i Vårdö skola för att 
”förutsättningslöst diskutera det förslag om kommunernas socialtjänst som 
sannolikt läggs fram av Ålands landskapsregering inom kort” (Lagförslag nr 25/2014-
2015).  
 
Inbjudna till mötet i Vårdö var presidierna för de norråländska kommunerna Geta, 
Finström, Saltvik, Sund och Vårdö jämte de norra skärgårdskommunerna Brändö 
och Kumlinge samt landskapets finansminister Roger Nordlund och konsulten 
Carolina Sandell. För Finström närvarade fullmäktiges viceordförande Rolf Karlsson 
och ekonomichef Ida Eklund. 
 
Vid mötet framfördes intresse i att ”undersöka och ta fram utkast på ett fördjupat 
samarbete inom socialsektorn”, och att ”en väg framåt vore att respektive kommun 
nu hanterar frågan i sina styrelser och sedan, om intresse finns, utser en 
representant och en ersättare till en styrgrupp som framöver ska arbeta med att ta 
fram ett konkret förslag att presentera för landskapsregeringen. Möte för dessa 
representanter samt ersättare planeras preliminärt till 14.8.2015 kl 11:00 i Vårdö” 
(citerat från PM enligt bilaga). 
 
Noteras bör att denna eventuella utredning kring samarbete inom socialsektorn kan 
bli att ske delvis parallellt med nyligen initierad sammanslagnings-/samarbetsutred-
ning för kommunerna Geta, Finström och Sund. 
 
Lagförslag nr 25/2014-2015 om kommunernas socialtjänst finns på lagtingets 
hemsida, och PM från mötet i Vårdö sätts som bilaga till protokollet. 
 
Vik kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen förhåller sig positiv till undersökning om fördjupat regionalt 
samarbete inom sociala sektorn. Kommunstyrelsen vill dock förankra frågan i ett 
norråländskt presidiemöte i augusti innan en eventuell styrgrupp tillsätts för 
ändamålet. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
 
 

  



                                                                 KOMMUNSTYRELSEN                            PROTOKOLL NR 9 / 17.6.2015 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 18 juni 2015  

     
 

§ 142 UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 

KST § 142/17.6.2015 
Landskapsregeringen begär kommunens utlåtande över enskild utländsk 
medborgares rätt att förvärva och besitta bebyggd fast egendom i Bartsgårda, för 
fritidsbruk, enligt bilaga (ÅLR 2015/7212).  
 
Enligt förvaltningsstadgans 48 § är det kommunstyrelsen som avger utlåtande över 
ansökningar om rätt att förvärva och besitta fast egendom i landskapet Åland. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen har inget att anföra i ärendet. 
 
Beslut: 
Enligt förslag.  
------------- 

§ 143 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

KST § 143/17.6.2015 
Sammanträdet förklarades avslutat kl 19:40. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 

§ 144 FÖLJANDE SAMMANTRÄDE  

KST § 144/17.6.2015  
Vik.kommundirektörens förslag:  
Nästa sammanträde äger rum i augusti, enligt kallelse.  
 
Beslut:   
 
------------- 
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B E S V Ä R S A N V I S N I N G 
 
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. 
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