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Erik Brunström, kommundirektör, enligt uppdrag av Viveka Eriksson, kommunfullmäktiges ordförande. 
 
Möteskallelsen har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby 8.12.2016. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende på kommungården i Godby den 16.12.2016. 
 

Intygar Erik Brunström, kommundirektör  
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§ 77 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KFGE § 77  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn till 
antalet närvarande.  
Formalia rörande sammanträdets sammankallande regleras i förvaltningsstadgan 12-15 §§, 
namnupprop 18 §, och beslutförhet enligt kommunallagen 23 §. 

  
Konstateras: 
Sammanträdet kungjordes på anslagstavla och hemsida och kallelse skickades ut per 
papperspost 8.12. 
Sammanträdet bevistas av 16 beslutande ledamöter, varav 14 ordinarie. 
Ledamöterna Leif Andersson, Kristian Granberg och Dick Lindström har på förhand anmält 
förhinder. 

 
Förslag: 
Kommunfullmäktige konstaterar sammanträdet såsom lagligen sammankallat samt 
beslutfört med hänsyn till antalet närvarande. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 

§ 78 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KFGE § 78  
Godkännande av föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
Förutsättningar för behandling av ärenden i fullmäktige regleras i kommunallagen 44 §. 
  
Förslag: 
Kommunfullmäktige godkänner föredragningslistan i föreliggande form. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 

§ 79 PROTOKOLLJUSTERARE 

KFGE § 79  
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll, enligt förvaltningsstadgan 44 §.  
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Freddie Forsman och Jens Söderström.  
------------- 
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§ 80 BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2018-2019 

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

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

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

Fortsättning  
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Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar budgetförslag enligt bilaga och återremitterar detsamma till invånar- 
respektive samhällsnämnden jämte centralförvaltningen med följande kommentarer: 

 

- Med hänvisning till givna budgetdirektiv är målsättningen att varje resultatenhet håller 
sig inom innevarande års budgetramar och att eventuella avvikelser med hänvisning till 
budgetseminariet ska förklaras och motiveras utförligt. 

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

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

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

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

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

- Samhällsnämnden ges i uppdrag att se över förutsättningarna för indragning av 
kommunala insamlingsstationer för producentansvarspliktigt förpackningsavfall samt 
därav följande möjlighet till sänkning av renhållningsavgifter. 

 

Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KST § 158/2.11.2016 

Invånarnämnden har 25.10 behandlat sitt bearbetade budgetförslag och samhällsnämnden väntas ånyo 
behandla sitt budgetförslag 8.11. 

 

Flertalet kommunalförbund har bearbetat sina budgetförslag och landskapsregeringen har dragit tillbaka 
sitt förslag om minskade landskapsandelar 2017 för att istället tills vidare låta bli att kompensera för 
effekterna av konkurrenskraftsavtalet. 

 

Vid mötet redogör förvaltningen för förändrade förutsättningar och Ålands kom-munförbunds direktör 
närvarar vid diskussion kring desamma. 

 

Som bilagor bifogas landskapsandelskalkyl jämte skatteprognos i sammandrag. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar situationen till kännedom för diskussion och återremitterar därefter 
budgetförslaget till förvaltningen för vidare beredning. 
Kommunstyrelsen framför gentemot landskapsregeringen att effekterna av statens konkurrenskrafts-
paket måste kompenseras kommunerna på Åland på motsvarande sätt som i Finland och önskar att 
Ålands kommunförbund engagerar sig i frågan. 

 

Beslut: 
Enligt förslag. 

Fortsättning  
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KST § 167/9.11.2016 
Förvaltningen presenterar en uppdaterad sammanställning över nämndernas preliminära budgetförslag 
och därutöver kända respektive uppskattade förutsättningar i fråga om skatter och landskapsandelar 
samt investeringar och övrig finansiering, enligt bilaga, för diskussion i kommunstyrelsen och som 
underlag inför fastställande av skattesatser för år 2017. 
 

Utgående från nämndernas förslag, prognosticerade skatteintäkter med oförändrade skattesatser samt 
landskapsandelar enligt preliminära kalkyler, ser Finströms kommun ut att åter kunna göra ett gott 
överskott år 2017.  
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar budgetförutsättningar enligt bilaga till kännedom och för desamma 
kommunfullmäktige till kännedom och för diskussion inför fastställande av skattesatser för år 2017. 
Budgetförslaget bearbetas vidare inom förvaltningen. 
 

Kostateras: 
Inför mötet har ytterligare ny information tillkommit i fråga om samfundsskatternas prognostisering, 
vilket ser ut att ge en resultatpåverkan om -116.000 euro år 2017 och -108.000 respektive -119.000 euro 
åren 2018 och 2019. 
Vid samhällsnämndens sammanträde dagen före kommunstyrelsens sittande möte beslöts föreslå att 
investeringsanslaget för fastighetsproduktion inte tas upp i budgetförslaget utan istället tas upp som 
tilläggsanslag när förutsättningarna klarnat för tillbyggnad av kommungården i syfte att förverkliga norra 
Ålands KST. 
 

Kommundirektörens reviderade förslag: 
Kommunstyrelsen tar budgetförutsättningar enligt bilaga till kännedom och för desamma 
kommunfullmäktige till kännedom och för diskussion inför fastställande av skattesatser för år 2017, efter 
korrigering av väntade skatteintäkter till följd av ny prognos rörande samfundsskatterna. 
I den version som förs till kommunfullmäktige ska skatteintäkterna anpassas enligt de av kommunsty-
relsen §§ 168-170/2016 föreslagna skattenivåerna. 
 

Beslut: 
Enligt förslag, med tillägg av följande punkter: 

- Allmän administration, mål; Förberedande av möjlighet att ta emot kvotflyktingar.  
- Allmän administration, mål; Uppmärksammande av 100-årsjubileum, 5.000 E. 
- Näringslivsfrågor, mål, ökad dialog med och mellan kommun och företagare.  
- Fastigheter och anläggningar, mål; Arbete med tillgänglighet och handikappanpassning. 
- Källbo skola; Behov av resurslärare och timlärare i svenska, ca 23.000 E. 
- Investeringar, ekonomiplan 2018; Projektering av boende för seniorer och personer med 

funktionsnedsättning, utan nu känt behov av tilläggsanslag. 
 

KFGE § 71/17.11.2016 
Kommunstyrelsen delger budgetförutsättningar till kännedom och för diskussion inför fastställande av 
skattesatser för år 2017, enligt bilaga samt beaktat ovanstående tilläggspunkter. 

 
 Beslut: 

Kommunfullmäktige tar budgetförslag till kännedom och återremitterar detsamma till kommunstyrelsen 
för vidare beredning beaktat den diskussion som förts. 

Fortsättning  
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KST § 178/7.12.2016 
Förvaltningen presenterar förslag till budget och verksamhetsplan för år 2017 och ekonomiplan 
för åren 2018 och 2019, baserat på nämndernas förslag jämte tillägg och korrigeringar enligt 
remissdebatt i kommunstyrelse och -fullmäktige 9.11 respektive 17.11, samt den i KFGE 
beslutade skattesänkningen. 
 
Invånarnämnden (InvN § 131/2016) har behandlat frågan om behov av ytterligare anslag för 
extra lärarresurser, vilket finns beaktat i budgetförslaget. Även tillbyggnad av socialkansli har på 
nytt tagits upp i investeringsbudgeten. 
 
Budgetförslaget innebär ett svagt överskott med årsresultat om 80.864 euro, och omfattar 
investeringar om totalt netto 3.116.000 euro.  
 
Noteras att förutsättningarna för budgetering och verksamhetsplanering är ovanligt osäkra pga 
många, omfattande och upplevt bristande synkroniserade reformer och processer som antas 
påverka varandra. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner budget för år 2017 samt ekonomiplan för åren 2018-2019 enligt 
bilaga, och föreslår inför kommunfullmäktige att handlingarna fastställs. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med korrigering av formuleringen kring investeringsanslaget för fastighetspro-
duktion (sid 71, avseende tillbyggnad av socialkansli), enligt följande: 

- Projektering kan inledas efter kommunstyrelsens beslut men kommunfullmäktige ska 
godkänna projektets genomförande innan byggstart. 

 
KFGE § 80/15.12.2016 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att budget för år 2017 samt ekonomiplan 
för åren 2018-2019 fastställs enligt bilaga. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med tillägg av önskemål om att invånarnämnden och kommunstyrelsen ser över 
förutsättningar och behov av ordnat boende för seniorer och funktionsnedsatta. 
------------- 
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§ 81 TAXOR OCH AVGIFTER 2017 

KST § 179/7.12.2016 
Förvaltningen presenterar förslag till taxor och avgifter för år 2017, enligt bilaga, baserat på 
nämndernas förslag.  

 

Samhällsnämnden (SamN § 127/2016) föreslår vad gäller hyresbostäderna att hyrorna skall 
indexjusteras årligen med ÅSUB:s totala konsumentprisindex för föregående år justerat från 
juli månad samt att nya taxor införs för planläggning, kartmaterial och lagfartsutdrag mm. 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att taxor och avgifter för år 2017 
fastställs i enlighet med bilaga, och att kommunstyrelsen därutöver ges i uppdrag att 
fastställa snöplogningsavgifter för vintern 2017-2018 enligt självfinansieringsprincipen. 

 

Beslutet delas upp i följande separata och var för sig överklagansbara punkter: 
 

a) Allmän förvaltning 
b) Socialvård, inkl arvoden och kostnadsersättningar 
c) Hemservice 
d) Hyror Rosengård och Linneagården 
e) Barnomsorg 
f) Skola och fritidshem 
g) Kultur och fritid 
h) Byggnadsinspektion a) tom o) plus ”övriga bestämmelser” 
i) Planering 
j) Ersättningar för markarbeten i allmän mark 
k) Tekniska sektorn 
l) Kommunens hyreshus 
m) Brand och räddning 
n) Lantbrukskansli 

 

Utöver ovanstående enligt bilaga föreslås avloppsavgiften enligt Finströms kommunal-
tekniska Ab:s förslag att fastställas till 3,26 euro per kubikmeter. 

 

Beslut: 
Enligt förslag, med tillägget att nya planläggningstaxor (A 1-3 och B 1-4, sid 20) ses över 
inom förvaltningen inför kommunfullmäktiges vidare behandling. 

 
KFGE § 81/15.12.2016 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att taxor och avgifter för år 2017 
fastställs i enlighet med bilaga jämte indelning i punkter enligt ovan (KST § 179 a-n/2016) 
och att kommunstyrelsen därutöver ges i uppdrag att fastställa snöplogningsavgifter för 
vintern 2017-2018 enligt självfinansieringsprincipen samt att avloppsavgiften enligt 
Finströms kommunaltekniska Ab:s förslag fastställs till 3,26 euro per kubikmeter. 
 
Beslut: 
Enligt förslag, i de var för sig överklagansbara punkterna a)-n) jämte avloppsavgift.  
------------- 
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§ 82 SAMFUNDSSKATTER SALTVIK/FINSTRÖM, BESKATTNINGSÅRET 2013 

Saltvik KMST 307 §/21.11.2016 
Fördelningen av samfundsskatter mellan kommunerna sker med Statistikcentralens uppgif-
ter som grund. På grund av att Statistikcentralen bytt datasystem har det för skatteåret 
2013, skatter som slutligt fördelas mellan kommunerna under år 2015, skett en felkalky-
lering av uppgifterna mellan kommunerna Saltvik och Finström. Efter att beskattningarna 
blivit fastställda inte är möjligt för Landskapsregeringen att göra om fördelningsnycklarna 
mellan kommunerna. För att rätta till detta fel är det nu möjligt endast om de båda kom-
munerna gör en frivillig överenskommelse om att rätta till felaktigheten. Liknande rättelser 
mellan kommuner har även tidigare gjorts. 

 

Enligt de beräkningar som Skatteförvaltningen gjort och därefter granskats av ÅSUB är den 
felaktiga summan 306.085,79 euro som nu tillfallit Finströms kommun men egentligen hör 
till Saltviks kommun. Förslag till avtal jämte bilagor bifogas kallelsen. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen besluter ge kommundirektören i uppdrag att förhandla med Finströms 
kommun om att nå ett avtal som skulle reglera den felaktigt fördelade samfundsskatten 
mellan kommunerna. 

Kommundirektören ges även fullmakt att slutligt ingå avtalet. 
 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt enligt förslag. Förslag till avtal jämte bilagor i protokoll. 

 
KST § 186/7.12.2016 

De konstaterat felaktiga utbetalningarna av samfundsskatter år 2015 på basen av 2013 års 
uppgifter har på ett upplevt trovärdigt sätt med utomstående oberoende instanser utretts 
och redogjorts för och Saltviks kommun har tagit fram ett förslag till avtal för korrigering av 
desamma. 
I budget för innevarande år hade korrigeringen uppskattats till ett högre belopp. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att förslag till avtal om korrigering av 
år 2015 felaktigt utbetalda samfundsskatter baserat på skatteåret 2013 mellan kommu-
nerna Finström och Saltvik godkänns enligt bilaga och att kommundirektören ges i uppdrag 
att underteckna avtalet samt att transaktionen därefter genomförs inom december 2016. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
 

KFGE § 82/15.12.2016 

Konstateras: 

Ledamot Håkan Lundberg anmäler och beviljas jäv och deltar ej i ärendets avgörande. 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt förslag, med korrigeringen att avtal ingås och 
transaktionen genomförs efter beslutets konstaterade i laga kraft-trädande. 

------------- 
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§ 83 HEMSTÄLLNINGSMOTION DESTINATION FINSTRÖM  

KFGE § 64/25.8.2016  

Med ledamoten Rolf Karlsson som förste undertecknare inlämnades hemställ-
ningsmotion under rubriken Destination Finström enligt bilaga.  

 

Beslut:  

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

 

KST § 187/12.10.2016 

  

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen diskuterar hemställningsmotionen och låter meddela kommunfullmäkt-
ige att möjlighet skulle finnas att delvis arbeta vidare i motionens anda med det ökade 
anslag (från 2.000 till 10.000 E) och de formuleringar som finns under momentet Närings-
livsfrågor i förslag till budget och verksamhetsplan för år 2017.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

KFGE § 83/15.12.2016 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt förslag. 

------------- 
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§ 84 BEFRIELSE JÄMTE FYLLNADSVAL INVÅNARNÄMND OCH KOMMUNSTYRELSE 

KST § 188/30.11.2016 
Invånarnämndens ordförande Regina Lindblom anhåller (9.11) om befrielse från sitt 
uppdrag i nämnden, enligt bilaga.  

 

Som motiv anges risken för intressekonflikter och jävssituationer till följd av hennes 
anställning som VD för Ålands Idrottscenter Ab. 

 

Enligt kommunallagen (1997:73) 17 § gäller rörande avsked och befrielse från 
förtroendeuppdrag att ”En förtroendevald som visar giltigt skäl skall beviljas avsked från 
uppdraget. Avsked beviljas av fullmäktige”.  

 

Valbarhet till kommunala nämnder regleras i kommunallagen 54 §. Enligt Finströms 
förvaltningsstadga 53 § gäller även att ”[Invånar-] Nämndens ordförande ska vara ordinarie 
ledamot i kommunfullmäktige”. Även jämställdhetskrav måste uppfyllas. 

 

Invånarnämndens sammansättning 2016-2017: 
 

Ordinarie Ersättare 

Lindblom Regina, ordf Berndtsson Cecilia 

Lundberg Håkan, vice Lignell Maj-Gun 

Forsman Freddie Arzoo Naely 

Granberg Jonna Kvist-Mattsson Fredrika 

Granesäter Erica Virtanen Christoffer 

Gripenberg Jonas Laaksonen Robert 

Pastoor Frederik Johansson Joakim 

 
Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen diskuterar frågan om befrielse från uppdrag jämte fyllnadsval för det-
samma och enas kring ett förslag gentemot kommunfullmäktige. 

 

Diskussion: 

Torbjörn Björkman föreslår att Regina Lindblom befrias från sitt uppdrag i invånarnämnden 
och att Åke Mattsson befrias från sitt uppdrag i kommunstyrelsen enligt bilaga.  
Förslaget vinner understöd och inga andra förslag presenteras. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Regina Lindblom beviljas befrielse 
från sitt uppdrag som ordförande i invånarnämnden och att Åke Mattsson beviljas befrielse 
från sitt uppdrag i kommunstyrelsen enligt bilaga. 

 
KFGE § 84/15.12.2016 

Diskussion: 

Ledamot Christian Rögård understöder kommunstyrelsens förslag och presenterar 
därutöver kompletterande förslag enligt följande: 

Fortsättning  

 



                                                                KOMMUNFULLMÄKTIGE                     PROTOKOLL NR 8 / 15.12.2016 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 16 december 2016 Sid 12 

     

 

Fortsättning KFGE § 84/2016 

 

Invånarnämndens ordförande Regina Lindblom beviljas befrielse 

Kommunstyrelseledamot Åke Mattsson beviljas befrielse från styrelsen och väljs in som ny 
ordförande för invånarnämnden, med Robert Laaksonen som personlig ersättare. 

Invånarnämndens ledamot Jonas Gripenberg beviljas befrielse från nämnden och Regina 
Lindbloms personliga ersättare Cecilia Berndtsson, väljs in som ordinarie ledamot i 
densamma, med Jonas Gripenberg som personlig ersättare. 

Kommunstyrelseledamot Åke Mattssons ersättare Inger Rosenberg-Mattsson väljs in som 
ny ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, med Fredrik Anderson som personlig ersättare. 

I kommunstyrelsen väljs Jeanette Gripenberg som ny personlig ersättare för viceordförande 
Torbjörn Björkman. 

 

Jonas Gripensberg och Jeanette Gripenberg överlämnar skriftliga medgivanden enligt 
bilaga. 

 

Förslaget vinner understöd och inga andra förslag presenteras. 

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag och Christian 
Rögårds förslag till kompletteringar av detsamma, enligt följande, där punkterna a)-d) är var 
för sig överklagansbara: 

 

a) Befrielse invånarnämnden. Ordförande Regina Lindblom och ledamot Jonas Gripenberg 
beviljas befrielse. 

b) Befrielse kommunstyrelsen. Ledamot Åke Mattsson beviljas befrielse. 

c) Fyllnadsval kommunstyrelsen. Inger Rosenberg Mattsson väljs in som ordinarie 
ledamot, med Fredrik Andersson som personlig ersättare. Jeanette Gripenberg väljs 
som ny personlig ersättare för viceordförande Torbjörn Björkman. 

d) Fyllnadsval invånarnämnden. Åke Mattsson väljs som ny ordförande med Robert 
Laaksonen som personlig ersättare. Cecilia Berndtsson väljs in som ordinarie ledamot, 
med Jonas Gripenberg som personlig ersättare. 

 

I och med beslutad rockad återtar Åke Mattsson sin ordinarie plats i kommunfullmäktige 
medan Jan Sundin blir förste ersättare på Moderaternas lista. 

------------- 
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§ 85 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet förklarades avslutat kl 20:48. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
------------- 

FRÅGESTUND 

Under frågestunden diskuterades följande, i enlighet med förvaltningsstadgan 11 §: 
 

- Fullmäktige och styrelse framförde sitt tack till förvaltning och personal. 
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- BESVÄRSANVISNING 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträde  Paragraf 

Kommunfullmäktige i Finström 15.12.2016   §§ 77-85 
 
Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer; 79-84 §§ 
 
Besvär skall framställas inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. Kommunmedlem anses ha fått 
del av beslutet när protokollet har framlagts till offentligt påseende. 
 
Besvärsmyndighet  Ålands Förvaltningsdomstol 
   Torggatan 16 
   PB 31 
   22 101 MARIEHAMN 
 

KLAGOTID 
Besvärshandlingarna skall vara inlämnade till besvärsmyndigheten före utgången av besvärstiden. Om 
besvärstidens sista dag är helgdag, självstyrelsedag, självständighetsdag, första maj, jul- eller midsommarafton 
eller helgfri lördag, får besvärshandlingarna inlämnas den första vardagen därefter. 
 

INNEHÅLL 
Besvärsskriften skall innehålla 

- besvärandens namn, yrke, boningskommun och postadress 
- det beslut i vilken ändring söks 
- till vilka delar ändring söks och vilka ändringar som påyrkas 
- motiveringar till ändringsyrkandet 

 

UNDERSKRIFT 
Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av den som anför besvär eller annan person som har uppgjort 
den. Om endast den som har uppgjort besvärsskriften undertecknat den, skall också denna persons yrke, 
boningsort och postadress framgå. 
 
Till besvärsskriften skall bifogas beslutet i vilket ändring söks, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia. 
 
Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) 
uppbärs en rättegångsavgift för ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 

 


