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§ 88 PROTOKOLLJUSTERARE 3 
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Ann-Katrine Nyqvist, enligt uppdrag á Christian Rögård, samhällsnämndens ordförande. 
 
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 22.9.2016. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 29.9.2016. 
 

Intygar Thobias Danielsson, byggnadsinspektör 
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§ 87 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SamN § 87/27.9.2016 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  

Beslut: 

Samhällsnämnden konstaterade sig lagligen sammankallad och beslutför 

------------- 

§ 88 PROTOKOLLJUSTERARE 

SamN § 88/27.9.2016 
Utses protokolljusterare.  
Beslut:  

Vidar Nordqvist och Katarina Norrgård utses till justerare. 

------------- 

§ 89 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SamN § 89/27.9.2016 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 

Beslut: 
Föredragningslistan godkänns utan tillägg. 

------------- 
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§ 90 AVGIFTER 2017 

SamN § 90/27.9.2016 
Planerings- och utvecklingschefen har uppgjort ett förslag till avgifter för 
samhällsnämnden år 2017, bilaga A. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag:  

Samhällsnämnden omfattar förslaget till avgifter och ger det som sitt förslag till 
kommunstyrelsen. 

Vad gäller hyresbostädernas hyra fattas ett principbeslut om att hyrorna skall 
indexjusteras årligen med ÅSUB:s totala konsumentprisindex för föregående år 
justerat från juli månad. I fall indexet är negativt lämnas hyrorna oförändrade och 
ifall indexet är under 1% lämnas hyrorna ojusterade och höjningen beaktas 
påföljande år. Landskapsregeringen skall godkänna varje justering då 
hyresfastigheterna har landskapslån. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

------------ 

§ 91 BUDGET 2017 

SamN § 90/27.9.2016 
Planerings- och utvecklingschefen har uppgjort ett förslag till budget och 
ekonomiplan för samhällsnämnden år 2017, bilaga B. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag:  

Samhällsnämnden omfattar förslaget till budget och ekonomiplan och ger det som 
sitt förslag till kommunstyrelsen. 

Beslut: 

Samhällsnämnden återremitterar ärendet till nästa möte. 

------------ 
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§ 92 NÄSTA MÖTE 

SamN § 91/27.9.2016 

Beslut: 

Nästa möte hålls 4:e oktober kl 18:30 på kommungården i Godby. 

------------- 

 

§ 93 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

SamN § 92/27.9.2016 

Beslut: 

Sammanträdet förklarades avslutat kl 23.00. 

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: Samhällsnämnden 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. Om den sista besvärsdagen är på 
en helg eller högtid räknas nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 
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 
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3) beslutet annars strider mot lag. 

 
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. Om den sista 
besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 
 
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. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller 
högtid räknas nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 
 
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 av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
 
Protokollsutdrag och bilagor som gäller besluten kan begäras från kommungården i Godby. 


