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§ 173 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KST § 173  
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 §, förvaltningsstadga 60-64 
§§ och kommunstyrelsens beslut (KST § 32/2.3.2016). 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 
------------- 

§ 174 PROTOKOLLJUSTERARE 

KST § 174  
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 73 §.  
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Åke Mattsson och Linda 
Pussinen. Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 
------------- 

§ 175 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KST § 175  
Ärendena behandlas i den ordning som anges på föredragningslistan, såvida orga-
net inte besluter annorlunda. Till behandling kan även beslutas att uppta sådana 
ärenden som inte nämns i sammanträdeskallelsen, enligt förvaltningsstadgan 64 §.  
 
Beslut: 
Föredragningslistan godkänns utan tillägg av ärenden av brådskande natur.  
------------- 
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§ 176 KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 

KST § 176 
Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Åland ska kommunstyrelsen granska 
lagligheten i de beslut som fattas av kommunfullmäktige.  
 
Fullmäktige sammanträdde 17.11.2016 (§§ 66-76). Protokoll: www.finstrom.ax.   
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen bedömer att kommunfullmäktiges beslut §§ 66-76 tillkommit i 
laga ordning och antecknar i övrigt fullmäktiges protokoll nr 7-2016 till kännedom.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 

  

http://www.finstrom.ax/
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§ 177 DELGIVNINGAR KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KST § 177/7.12.2016 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:   
 

Beslut LR, 167 U2, Basbelopp landskapsandel grundskolor 2016-2017 24.okt 

Beslut K.dir §§ 25-26, Utlåtande ansökan jordförvärv (ÅLR 2016/7989+8055) 17.nov 

Beslut K.dir § 27, Kommungårdens öppethållning hösten och julen 2016 17.nov 

Beslut EkonChef §§ 2-12, Personalärenden  

Beslut EkonChef § 13, Anlitande av Conny Andersson för Historiegruppen 21.nov 

Beslut LR, Framtiden för ÅOF och KST-planer (ÅLR 2016/8453) 22.nov 

Beslut LR, Gemensamt socialvårdsområde inom NÅHD (ÅLR 2016/7045) 22.nov 

Beslut LR, Klarläggande gränsdragningar KST/kommun (ÅLR 2016/8808) 22.nov 

Beslut Saltvik KFGE § 116/2016, Norråländsk samordning av socialvården 22.nov 

Beslut Saltvik KST § 322, Samarbetsavtal IFO Norra Åland 23.nov 

Beslut LR, Kompensation för sjukdomskostnadsavdraget 25.nov 

Beslut LR, Jordförvärv i Finström (beviljas, ÅLR 2016/7612) 1.dec 

Brev 102 undertecknare, Önskan om ett enat barnskydd för Åland 11.nov 

Brev ÅKF, möjlighet framföra synpunkter, Kommunallagsutlåtande (IKT) 22.nov 

Brev ÅKF, möjlighet framföra synpunkter, Räddningslagsutlåtande 22.nov 

Kalkyl LR, uppdaterad kalkyl över landskapsandelar o kompensationer 23.nov 

Protokoll Brand- och räddningsnämnden, prot nr 7 5.nov 

Protokoll Samhällsnämnden, prot nr 9 8.nov 

Protokoll NÅHD, förbundsfullmäktige, prot nr 3 15.nov 

Protokoll DGH/Oasen, förbundsfullmäktige, prot nr 2 30.nov 

Protokoll Finström kommunaltekniska Ab, prot nr 113, 28.11 30.nov 

Protokoll Invånarnämnden, prot nr 9 30.nov 

Protokoll Samhällsnämnden, prot nr 10 30.nov 

Protokoll ÅOF, förbundsfullmäktige, prot nr 

 Protokoll ÅKF, förbundsstämman, prot nr 2 2.dec 

Remiss LR, Utlåtande över ansökan om jordförvärv (ÅLR 2016/8240) 3.nov 

Remiss LR, Utlåtande över ansökan om jordförvärv (ÅLR 2016/8481) 16.nov 

Remiss LR, förslag till korrigeringar, Plan- och bygglag 
 Utlåtande PoU-chef, Ålandstrafikens turlisteförslag för busstrafiken  24.okt 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 178 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, 
kommunkansliet 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 investerings-tryck 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  



                    KOMMUNSTYRELSEN         FÖREDRAGNINGSLISTA             PROTOKOLL NR 15 / 7.12.2016 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 8 december 2016  

     

 

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. 

 
------------- 
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§ 179 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 själv-
finansieringsprincipen. 
 
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 kommu-
naltekniska 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. 
------------- 
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§ 180 KOMMUNALTEKNISKA ANHÅLLAN OM LÅN 

FiKT § 927, Investeringsmedel 
Finströms kommun kommer att genomföra en grundförbättring av Hallon- och Lingonvägen där 
också kommunaltekniken planeras förnyas lika som för Bärvägen. 
 
Investeringskostnaden beräknas till 52 500€. 

 
Förslag till beslut: 
Bolaget anhåller om ett lån från kommunstyrelsen för att utföra projektet. 
 
Beslut: 
Beslut enligt förslag. 

 
KST § 180/7.12.2016 

Finströms kommunaltekniska Ab anhåller om ett lån från kommunstyrelsen för att förnya 
kommunaltekniken i samband med projektet grundförbättring av Hallon- och Lingonvägen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Finströms Kommunaltekniska Ab ett lån på fem år, med 
möjlighet till förlängning, om maximalt 60 000 euro, som följer 6 månaders euriborränta, dock 
lägst 0,5 %, för att förnya kommunaltekniken i samband med projektet grundförbättring av 
Hallon- och Lingonvägen.  
Kommundirektören ges i uppdrag att för kommunens del underteckna skuldbrev. Lånet lyfts när 
projektet är genomfört och faktiska kostnader faktureras bolaget. 
 
Konstateras: 
Ida Eklund anmäler och beviljas jäv och deltar ej i ärendets behandling. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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§ 181 UTLÅTANDE – LAGFÖRSLAG OM ÄNDRING AV PLAN- OCH BYGGLAGEN 

SamN § 126/29.11.2016 

Lagberedningen vid Ålands Landskapsregering har sänt ut ett lagförslag om ändring 
av plan- och bygglagen (2008:102) på remiss. Synpunkter till lagberedningen ska 
vara inne senast 5 december 2016. 

Landskapsregeringen föreslår nu en rad ändringar och tillägg i plan- och bygglagen. 

Syftet med ändringarna är att sätta fokus på universell utformning i plan- och 
byggprocessen samt att förenkla reglerna så att krav på bygglov bara ställs när det 
är motiverat. En del åtgärder som idag kräver bygglov ersätts med en enklare 
anmälningsplikt. 

Förslaget innebär nya uppgifter för byggnadstillsynen i form av tillsyn av obligatorisk 
ventilationskontroll samt övervakning av byggnadsmaterial. 

Bifogat kallelsen finns byggnadsinspektörens kommentarer till lagförslaget. 

 

Byggnadsinspektörens förslag: 

Samhällsnämnden diskuterar förslaget och framför följande synpunkter vidare till 
kommunstyrelsen: 

- Tillbyggnad med en våningsyta om 15 kvadratmeter ska fortsättningsvis vara 
bygglovspliktigt. Ritningar och konstruktioner måste fortsättningsvis kunna 
granskas med tanke på bl.a. byggbestämmelser, säkerhet, tillgänglighet och 
energikrav.  

- När det rör sig om att väsentligt ändra i bärande konstruktioner krävs 
fortsättningsvis bygglov. 

- Installera eller väsentligt ändra en eldstad eller rökkanal kräver fortsättningsvis 
uppföljning samt syn av brandmyndigheten. 

- Installera eller väsentligt ändra en hiss är oftast stora ingrepp i 
konstruktionerna. Konstruktion och säkerhet vid dessa installationer måste 
fortsättningsvis följas upp. Fortsättningsvis som bygglov är att rekommendera. 

- Definitionen kring komplementbyggnad om högst 25 kvadratmeter är oklar. 
Framkommer inte om byggnaden också avser övernattningsstuga, gäststuga och 
liknande byggnader. Vid byggnader avsedda för övernattning ska 
fortsättningsvis bygglov tillämpas. 

- Att införa endast anmälning utan begränsningar på storlek för att uppföra en 
ekonomi- eller förrådsbyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande 
näring är inte att föredra.  Det är ett sätt att särskilja på byggherrar, grannar och 
dess verksamhet. Det måste också finnas möjlighet att granska och syna 
byggnaderna.   
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- Regelverk angående vindkraftverkens placering behöver motiveras ytterligare 
samt sättas in i ett större sammanhang. 

- Anmälningsplikt för 5 bilplatser är en för låg gräns på oplanerat område. 
Anmälan för ordnande av fler än 5 parkeringsplatser och flyttning av infart bör 
gälla enbart planerade områden. 

- Tydligare definition för anmälan av läktare, samlingstält eller liknande 
anläggningar för allmänheten bör göras. Otydligt om det även gäller tillfälliga 
anläggningar. 

- Tillsynen av den obligatoriska ventilationskontrollen ska inte åläggas till 
kommunens byggnadsnämnd. 

 

Beslut: 

Beslut enligt byggnadsinspektörens förslag med tillägg om att en tydligare definition 
krävs gällande kvittens av emottagande av anmälan samt tillståndets laga kraft 
status. 

Nämnden känner även att flera delar av förslaget generellt känns för allmänt hållet 
och behöver tydligare konsekvensanalyser. 

Nämnden ger som förslag att lagförslaget omarbetas med en tillsatt referensgrupp 
från viktiga samhällsfunktioner inkluderat bl.a. byggnadsinspektionerna. 

Bilaga med byggnadsinspektörens kommentarer bifogas till beslutet. 

 

KST § 181/7.12.2016 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen omfattar samhällsnämndens förslag och avger som kommunens 
utlåtande i fråga om ändring av plan- och bygglagen (2008:102) följande punkter: 

- Tillbyggnad med en våningsyta om 15 kvadratmeter ska fortsättningsvis vara 
bygglovspliktigt. Ritningar och konstruktioner måste fortsättningsvis kunna 
granskas med tanke på bl a byggbestämmelser, säkerhet, tillgänglighet och 
energikrav.  

- När det rör sig om att väsentligt ändra i bärande konstruktioner krävs fortsätt-
ningsvis bygglov. 

- Installera eller väsentligt ändra en eldstad eller rökkanal kräver fortsättningsvis 
uppföljning samt syn av brandmyndigheten. 

- Installera eller väsentligt ändra en hiss är oftast stora ingrepp i konstruktio-
nerna. Konstruktion och säkerhet vid dessa installationer måste fortsättningsvis 
följas upp. Fortsättningsvis som bygglov är att rekommendera. 
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- Definitionen kring komplementbyggnad om högst 25 kvadratmeter är oklar. 
Framkommer inte om byggnaden också avser övernattningsstuga, gäststuga och 
liknande byggnader. Vid byggnader avsedda för övernattning ska fortsättnings-
vis bygglov tillämpas. 

- Att införa endast anmälning utan begränsningar på storlek för att uppföra en 
ekonomi- eller förrådsbyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande 
näring är inte att föredra.  Det är ett sätt att särskilja på byggherrar, grannar och 
dess verksamhet. Det måste också finnas möjlighet att granska och syna byggna-
derna.   

- Regelverk angående vindkraftverkens placering behöver motiveras ytterligare 
samt sättas in i ett större sammanhang. 

- Anmälningsplikt för fem bilplatser är en för låg gräns på oplanerat område. 
Anmälan för ordnande av fler än fem parkeringsplatser och flyttning av infart 
bör gälla enbart planerade områden. 

- Tydligare definition för anmälan av läktare, samlingstält eller liknande anlägg-
ningar för allmänheten bör göras. Otydligt om det även gäller tillfälliga anlägg-
ningar. 

- Tillsynen av den obligatoriska ventilationskontrollen ska inte åläggas till kommu-
nens byggnadsnämnd. 

- En tydligare definition krävs gällande kvittens av emottagande av anmälan samt 
tillståndets laga kraft status. 

- Flera delar av förslaget generellt känns för allmänt hållet och behöver tydligare 
konsekvensanalyser. 

Framförs vikten av att lagförslaget omarbetas med en tillsatt referensgrupp från 
viktiga samhällsfunktioner inkluderat bl a byggnadsinspektionerna. 

Bilaga med byggnadsinspektörens kommentarer bifogas till beslutet. 

Noteras även att nu föreslagna ändringar i plan- och bygglagen innebär ytterligare 
avvikelser från motsvarande lagstiftning i Sverige och avsikten att på Åland ha ett 
snarlikt regelverk.  

Konstateras: 

Miina Fagerlund föreslår att FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning bör beaktas i bestämmelser kring tillgänglighet. 

Förslaget vinner understöd. 

Beslut: 

Enligt förslag, med tillägg att FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning bör beaktas i bestämmelser kring tillgänglighet.  

------------- 
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§ 182 SAMORDNING AV KOMMUNERNAS SOCIALVÅRD  

KST § 182/7.12.2016  

 
Ålands landskapsregering LR har 22.11 gett svar (ÅLR 2016/7045 och 8453) på Norra Ålands res-
pektive Ålands omsorgsförbund kf:s frågor rörande förutsättningar för regional KST-samordning, 
samtidigt som enskilda kommuner vid Ålands kommunförbunds stämma 25.11 aviserat att de 
inte har för avsikt att ansluta sig till någon regional lösning.  
 
Det svar som LR nu ger upplevs som förvånande och i väsentlig avvikelse från de svar som tidi-
gare getts på frågor kring samma tema. Enligt LR förutsätts nu att Ålands omsorgsförbund ÅOF 
skulle behöva splittras upp vid indelning av Åland i fler än ett socialvårdsområde. Det är en 
åtgärd som upplevs som föga önskvärd och svårligen genomförbar samt i direkt strid med de 
allra mest centrala målsättningarna med själva KST-lagen om samordning av socialvården. 
 
I den modell som kommunerna på norra Åland skissat på skulle ÅOF fortsätta som tidigare men 
med möjlighet att delvis integreras i det regionala KST-samarbetet så att bl a transaktioner 
kunde gå via KST för solidarisk utjämning av specialomsorgernas finansiering osv. 

 
Dessa besked omintetgör förutsättningarna att förverkliga Norra Ålands KST, trots att det i regi-
onen sedan 15 år tillbaka finns en vilja och beredskap att samordna socialvården, även utan KST. 

 
Enligt regeringsprogrammet 2016-2019 har landskapsregeringen som mål att genomföra en 
förändring av kommunstrukturen. ”Då faktabaserade alternativ finns att ta ställning till genom-
förs en folkomröstning under mandatperioden. Därefter [egen kursivering] avser landskapsrege-
ringen fatta beslut om den fortsatta processen, inkluderande en samordning av den sociala 
servicen”. Samtidigt ska också bl a både kommunal- och socialvårdslagstiftningarna ses över. 

 
Även utgången i Sote/vård- och landskapsreformen i Finland kan anses avgörande för förutsätt-
ningarna på Åland. Där förs hälso- och sjukvård samt socialvård mm till nybildade landskaps-
nivåer och finansieras med en ny statsskatt samt ett tak för kommunalskatten, som blir att gälla 
även på Åland. De åländska kommunerna blir då enligt hur det nu ser ut stående med fortsatt 
ansvar för en (oklart samordnad) socialvård utan förutsättningar för finansiering av densamma.  

 
För samordning av den åländska socialvården återstår nu till synes bara två egentliga alternativ;  
 
1) tvångslagen träder i kraft, varvid socialvården överförs på ett för alla gemensamt kommunal-
förbund, eller 2) KST-lagen i sin helhet a) rivs upp eller b) läggs på is. De senare alternativen 
öppnar även för flera olika tänkbara scenarier och innebär uppenbara fördelar vid jämförelse 
med alternativ ett. Andra pågående och för kommunerna och socialvården avgörande reformer 
ges då möjlighet att färdigställas varvid förutsättningar för och behov av jämte alternativ i fråga 
om form för ordnande av socialvården på Åland klarnar. 

 



                    KOMMUNSTYRELSEN         FÖREDRAGNINGSLISTA             PROTOKOLL NR 15 / 7.12.2016 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 8 december 2016  

     

 

Följande olika alternativ eller tänkbara scenarier kan i dagsläget identifieras: 
 
-. Norra Ålands KST förverkligas enligt plan. Ter sig nu orimligt ifall ÅOF ska behöva delas upp på olika 
områden. Godkänns dessutom inte av LR som alternativ ifall inte alla kommuner ingår i godkännbara 
lösningar, vilket nu verkar vara fallet (leder automatiskt till alt 1 a)). 

 

1. a) Tvångslagen träder i kraft, eller kommunerna verkställer frivilligt på eget initiativ en mot-svarande 
modell. ”Allt” läggs på ÅOF? Nu lagstadgad finansiering mm upplevs dock som problematisk ifall Sote 
genomförs enligt plan etc.  
1. b) KST- och tvångslagen rivs upp eller läggs på is medan utgången i andra reformer inväntas.  

i. ÅOF (>halva KST) blir kvar i nuvarande form, och handikappservicen kan föras dit. 
Solidarisk finansiering kan införas. Missbrukarvård mm blir kvar i befintliga samarbeten. 
Barnskyddet kan samordnas i större områden. ”Resten” (övrig IFO) blir kvar på 
primärkommunerna i egen regi, eller samordnas regionalt enligt kommunernas egna 
beslut. 
ii. Socialvården förs över på landskapet. Liknande modell som man nu går in för i riket. Se 
även tidigare förslag om ÅSV (rapport 2011) mm. Förutsätter antagande av nya lagar och 
finansierings- samt organisationsformer osv. Potentiell fördel att ha liknande upplägg som i 
övriga landet. Kompatibelt med rikets finansieringsmodell? 

 

2.  Ändringar i kommunstrukturen gör att behovet av samordnad KST minskar eller elimineras. 
 

Konstateras vidare att en skrivelse i november mottagits med 102 undertecknare som önskar ett för hela 
Åland omgående samordnat barnskydd. Oklarheter kring KST försvårar dock det arbetet. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Finströms kommunstyrelse låter meddela Ålands landskapsregering samt i övrigt berörda kommuner sin 
bedömning att förutsättningar saknas för att arbeta vidare med en för norra Åland regional samordning 
av kommunernas socialvård, och betonar samtidigt att man finner detta beklagligt då det är någonting 
kommunerna i regionen gärna sett förverkligat.  
Kommunstyrelsen framför som alternativ även önskemål om att den så kallade KST-lagen rivs upp eller 
läggs på is till dess att bilden klarnar kring förändrade förutsättningar som följer av andra parallellt 
pågående reformer och utredningar såsom frågan om Ålands kommunstruktur, den finländska Sote-
/vård- och landskapsreformen samt revidering av kommunal- respektive socialvårdslagar med mera. 
Därefter kan ställning tas till huvudmannaskap och grad av samordning jämte finansiering av 
kommunerna och den åländska socialvårdens olika delar. 
Fram till dess att större eller mindre delar av den kommunala socialvården samordnas eller överförs på 
annan instans upplever man från Finströms sida ett omedelbart behov av samordning eller utökade 
samarbeten inom främst barnskyddsverksamheten på Åland och kommunen ställer sig därför positiv till 
och öppen för diskussioner och eventuella initiativ på det området. 

 
Konstateras: 
Miina Fagerlund föreslår att meningen om att KST-lagen rivs upp eller läggs på is stryks. 
Förslaget vinner inte understöd. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. Miina Fagerlund reserverar sig mot beslutet. 
------------- 
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§ 183 SAMARBETSAVTAL OM SOCIALT ARBETE FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 

INV § 136  
Bilaga 9 Samarbetsavtalsförslag från Sunds kommun, daterad 25 10 2016 

 
Samarbetsavtalet avser socialt arbete som görs av socialarbetare, socialsekreterare och 
socialchefer i kommunerna Saltvik, Sund-Vårdö, Finström och Geta. 
 
Samarbetet innefattar individ- och familjeomsorg. Avtalet går ut på att någondera tjänsteman är 
tillgänglig under veckans alla vardagar. Tjänstemännen vikarierar varandra vid brådskande 
ärenden under tjänstetid, samt vid semesterar och sjukfrånvaro. 

 
Personal- och servicechefens förslag:  
Att förslaget omfattas och förs vidare till kommunstyrelsen för beslut, enligt bilaga 9. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
 

KST § 183/7.12.2016 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner Sunds kommuns förslag till samarbetsavtal om socialt arbete för 
individ- och familjeomsorg, enligt bilaga. 

 
Beslut: 

 Enligt förslag. 
------------ 
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§ 184 KRITERIER FÖR KULTUR- OCH EVENEMANGSBIDRAG 

INV § 133  

Bilaga 3 Kriterier för kultur- och evenemangsbidrag 
Bilaga 4 Ansökan om kultur- och evenemangsbidrag (Ny blankett) 
Bilaga 5 Tidigare kriterier 

 
Kriterier för kulturbidrag finns från 2009. Ansökan görs en gång per år och ska vara inlämnad 
senast sista mars. Ansökan inlämnas till Kultur- och fritidsförvaltningen och invånarnämnden 
fattar beslut om bidrag inom april månad. 
 
En ny blankett är framtagen för kultur- och evenemangsbidrag. 

 
Kriterier för kultur- och evenemangsbidrag 
●För kulturprojekt och -evenemang i Finström 
●Föreningar/sammanslutningar/privat person med hemort i Finström prioriteras 
●Verksamhet för barn och ungdom prioriteras 

 
Biblioteks- och kulturchefens förslag:  
Att invånarnämnden föreslår till kommunstyrelsen att anta dessa kriterier från och med år 2017. 

 
Beslut:  
Enligt förslag. 

 
KST § 184/7.12.2016 

Invånarnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta kriterier för kultur- och evenemangsbidrag 
från och med år 2017, enligt bilaga.  
 
Beslut: 

 Enligt förslag. 
------------ 
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§ 185 KRITERIER FÖR VERKSAMHETSBIDRAG FÖR FÖRENINGAR 

INV § 134  

  
Bilaga 6   Kriterier för verksamhetsbidrag för föreningar 
Bilaga 7 Ansökan om verksamhetbidrag för föreningar (Ny blankett) 
Bilaga 8 Tidigare kriterier 
 
Kriterier för verksamhetsbidrag för föreningar finns från 2009.  Ansökan görs en gång per år och 
ska vara inlämnad senast 15 oktober året innan verksamhetsåret bidraget söks för. Ansökan 
inlämnas till Kultur- och fritidsförvaltningen och invånarnämnden fattar beslut om verksamhets-
bidrag inom februari månad. 
 
En ny blankett är framtagen för ansökan om verksamhetsbidrag för föreningar. Föreningar 
inlämnar verksamhetsberättelse samt bokslut för föregående redovisningsår, budgetförslag och 
verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, samt medlemsantal (Aktiva medlemmar; 
barn/ungdom 0-21 år från Finström/andra kommuner. Aktiva medlemmar, över 21 år från 
Finström/andra kommuner). 
 
Kriterier för verksamhetsbidrag 
●Föreningar med hemort i Finströms kommun prioriteras 
●Föreningar som ansöker om bidrag ska ha varit registerad och verksam minst 1 år 
●Föreningar med verksamhet för barn och ungdom prioriteras 

 
Biblioteks- och kulturchefens förslag:  
Att invånarnämnden föreslår till kommunstyrelsen att anta dessa kriterier från och med år 2017. 

 
Beslut:  
Enligt förslag. 
 

KST § 185/7.12.2016 
Invånarnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta kriterier för verksamhetsbidrag för 
föreningar från och med år 2017, enligt bilaga. 

 
Beslut: 

 Enligt förslag. 
------------ 
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§ 186 SAMFUNDSSKATTER SALTVIK/FINSTRÖM, BESKATTNINGSÅRET 2013 

Saltvik KMST 307 §/21.11.2016 
Fördelningen av samfundsskatter mellan kommunerna sker med Statistikcentralens 
uppgifter 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 felkalkylering 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 kommunerna 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 kommunerna 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. 
------------- 
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§ 187 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 kommun-
fullmäktige 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 Näringslivsfrågor i förslag till budget och verksamhetsplan för år 2017.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

------------- 
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§ 188 ANHÅLLAN OM BEFRIELSE JÄMTE FYLLNADSVAL TILL INVÅNARNÄMNDEN 

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 
detsamma och enas kring ett förslag gentemot kommunfullmäktige. 
 
Konstateras: 
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. 
------------- 
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§ 189 ARBETSGRUPPEN FÖR FINSTRÖMS HISTORIA 

KST § 189/7.12.2016 
Arbetsgruppen för kommunens historia ber i protokollfört möte 31.10.2016 kommunstyrelsen 
att ta ställning till gruppens sammansättning och eventuellt utökande av medlemmar. 
 
Gruppen består av Viveka Eriksson, Tage Boman, Margaretha Brändström och tidigare även den 
dåvarande kultur- och fritidschefen. Den nytillträdda biblioteks- och kulturchefen Inger-Louise 
Andersson har inte formellt valts in i gruppen. Så inte heller Inger Rosenberg-Mattsson.   
 
Tage Boman har meddelat att hans ”medverkan är osäker”, men att han ”kan vara adjungerande 
medlem vid behov”. Övriga befintliga medlemmar står till fortsatt förfogande, liksom även Inger-
Louise Andersson och Inger Rosenberg-Mattsson. 
 
Gruppen avser att framöver arbeta vidare med en fortsatt Historik över Finström samt att 
uppmärksamma lokala tilldragelser i samband med firandet av Finlands 100-årsjubileum.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar till diskussion och fastställer historiegruppens sammansättning. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet bordläggs. 
------------- 
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§ 190 LAGFÖRSLAG KOMMUNALLAG RESPEKTIVE RÄDDNINGSLAG  

KST § 190/7.12.2016 
Ålands landskapsregering ger möjlighet att lämna synpunkter på lagförslag om ändring av 
kommunallagen respektive lagförslag om gemensam kommunal räddningsmyndighet. Förslagen 
har skickats på remiss till Ålands och kommunförbund och Mariehamns stad respektive kom-
munförbundet, staden, Jomala kommun, räddningsverket och RÅL med flera. Kommunförbundet 
har i sin tur gett medlemskommunerna möjlighet att framföra synpunkter gentemot förbundet 
inför deras utlåtande.  
  
Förslag till ändring av kommunallagen syftar i huvudsak till att på ett förbättra möjligheterna till 
nyttjande av digital informations- och kommunikationsteknik inom kommunala förvaltningen, att 
ledamöter ska kunna delta i sammanträden på distans samt att elektroniskt beslutsförfarande 
ska kunna tas i bruk. Kommundirektören anser att lagförslaget är i huvudsak är bra och långt går 
i linje med den egna och andra kommuners ambitioner och strävanden på området. Rent 
tekniskt kan det dock anses olyckligt att de föreslagna nya paragraferna benämns och placeras 
som 29 a § och 29 b §, då den befintliga 29 § handlar om reservation i ärende. Paragraferna 
kunde istället inlemmas i 23 § om beslutförhet respektive 24 § om behandling av ärenden. En 
annan brist består i fortsatt avsaknad av reglering av digital delgivning av beslut. 
  
Lagförslag om gemensam räddningsmyndighet upplevs som problematisk på många sätt. Den 
nuvarande lagens centrala syften och målsättningar kan, i motsats till vad som påstås i lagför-
slagets motiveringar, faktiskt anses långt uppfyllda. Att hela Åland skulle bli ett räddningsområde 
och ha bara en central räddningsmyndighet var i förarbetena till nu gällande lag aldrig ett 
absolut krav. Det primära syftet var då att samarbetena på området skulle öka. Och så har skett. 
Tre områden har blivit två och rollerna har förtydligats osv. Den nuvarande lagen utgår för övrigt 
från och förutsätter att myndighetsutövning och tillsyn hålls separerad från operativ drift etc och 
månar i sammanhanget om de frivilliga brandkårernas verksamhetsförutsättningar. Den viktiga 
och sunda principen frångås helt när man nu vill centrera båda delarna till räddnings-verket i 
staden. Och det kan för övrigt anses märkligt att i lagtext reglera värdkommunskap, 
placeringsort, organisatoriskt upplägg samt kostnadsfördelning för självstyrande kommuner. 
 
I den senaste arbetsgrupp som arbetat med frågan var man ganska långt överens om potentiella 
fördelar med att själva myndighetsfunktionen kunde sammanslås under ett för alla gemensamt 
organ av värdkommunsmodell, men oense om lämpligheten i att ha själva myndigheten 
samlokaliserad och organisatoriskt integrerad i stadens operativa räddningsverket osv. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att gentemot Ålands kommunförbund inför förbundets utlåtande 
över förslag till ändringar i kommunallag respektive räddningslag framföra följande: 

- I förslag till ändring av kommunallag bör 29a och 29 §§ inlemmas i 23 och 24 §§ och 
tydligare regleringar införas om elektronisk delgivning på digital anslagstavla.  

Fortsättning  
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Fortsättning KST § 190/2016 
 

- Förslaget till lag om gemensam räddningsmyndighet upplevs som problematiskt på 
många sätt och ter sig delvis omotiverat sett till nuvarande lags syften och rådande 
organisatorisk situation på området. Det är ur den grundlagstadgade kommunala 
självstyrelsens perspektiv inte självklart att lagstiftaren kan tvinga kommuner till att 
ingå i en gemensam nämnd där det dessutom i lag regleras vilken kommun som ska 
stå värd för samarbetet samt att tillgångar ska överlåtas åt detsamma organet utan 
att lagförslaget ens innehåller några konsekvensbedömningar för kommunerna. Den 
gällande principen om att hålla isär myndighetsutövning och tillsyn från operativ drift 
äventyras. Det kan även finnas skäl att befara potentiell inverkan på de frivilliga 
brandkårernas framtida verksamhetsförutsättningar då myndighetsutövning och 
tillsyn integreras fullt ut med räddningsverket i Mariehamn.  
 

Synpunkterna delges också direkt till Ålands landskapsregering för kännedom. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 

§ 191 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Beslut: 
Sammanträdet förklaras avslutat kl 20:12. 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 för ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
 
Protokollsutdrag och bilagor som gäller besluten kan begäras från kommungården i Godby. 


