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Aron Lundström, enligt uppdrag á Ove Söderman, samhällsnämndens ordförande. 
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§ 118 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

SamN § 1118 / 25.10.2022 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet med hänsyn 
till antalet närvarande. 

Beslut: 

Samhällsnämnden konstaterar sig beslutsför. 

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

§ 119 PROTOKOLLJUSTERARE 

SamN § 119/ 25.10.2022 
Utse protokolljusterare.  

Beslut:  

Helena Lundberg och Bodil Rådland utses till protokolljusterare. 

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

§ 120 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

SamN § 120/ 25.10.2022 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 

Beslut: 

Föredragningslistan godkänns. 

------------- 
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§ 121 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

SamN § 121/ 25.10.2022 
Informationsärenden och delgivningar: 

• På gång inom kommunaltekniska AB 

• Projektstatus 

• Budgetuppföljning 

• Energibesparingsinformation 

Byggnads- & miljöinspektörens tjänstemannabeslut: 

• BI §44/2022 Iris Johansson Sonkasalo, Bygglov  

Uppförande av vedeldad tunnbastu samt garagetält, 
Fritzebo 3:69, Bamböle 

• BI §45/2022 Börje o Jaana Lignell, Bygglov Uppförande av förråd,  

  Drömmen 3:87, Bamböle 

• BI §46/2022 Falck David, Bygglov, Uppförande av  

carport/förrådsbyggnad på fastighet Blåskulla 1:53, 
Bastö 

• BI §47/2022 Optinova, Bygglov, Uppförande av tillfälliga  

  kontorsmoduler, Svedjelunden 1:53,Godby 

• BI §48/2022 Robert o Åsa Hellgren, Avloppstillstånd för  

  minireningsverk, Solliden 3:71, Godby 

• BI §49/2022 Monica von Frenckell, Bygglov Uppförande av  

  bastubyggnad på fastighet Åkeshof 2:55, Bergö 

• BI §50/2022 Fanny Kytömäki, Bygglov, Installation av eldstad  

  på fastighet Tomtebo 2:12, Västanträsk 

• BI §51/2022 Monica Lund, Avloppstillstånd Trekammarbrunn med  

  efterföljande infiltration, 6:12 Bjärström 

• BI §52/2022 Niklas Eriksson, Förlängning av bygglov 2019-40 

• BI §53/2022 Gunvi Larsson, Förlängning av bygglov 2019-26 

• BI §54/2022 Stefan & Susanne Grönlund, Bygglov,  

  Installation av eldstad, fastighet Smedens 4:25, Godby 

Tekniska chefens tjänstemannabeslut: 

• TC §32 -2022 Utlåtande om jordförvärvstillstånd ÅLR 7385 /2022 

• TC §33 -2022 Utlåtande om jordförvärvstillstånd ÅLR 4101 /2022 

• TC §34 -2022 Utlåtande om jordförvärvstillstånd ÅLR 5999 /2022 
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• TC §35 -2022 Utlåtande om jordförvärvstillstånd ÅLR 6000 /2022 

• TC §36 -2022 Tjänsteforordnande TP 

• TC §37 -2022 Utlåtande om jordförvärvstillstånd ÅLR 6999 /2022 

• TC §38 -2022 Utlåtande om jordförvärvstillstånd ÅLR 7853 /2022 

• TC §39 -2022 Semesterpremiedag TD 4d 

• TC §40 -2022 Utlåtande om jordförvärvstillstånd ÅLR 7935 /2022 

• TC §41 -2022 Schakttillstånd Godbyvägen 

Kommuningenjörens tjänstemannabeslut: 

• King §28/2022 Semester BE 

• King §29/2022 Semester JE 

Tekniska chefens förslag: 

Nämnden antecknar sig ärendena till kännedom. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

--------------  
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§ 122 UTLÅTANDE OM TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 

SamN § 122/ 25.10.2022 
Ålands andra trafikförsörjningsprogram har 05.10.2022 skickats ut på remissrunda. 
Remissen genomförs som ett öppet förfarande, vilket innebär att alla har rätt att 
skriftligen yttra sig över förslaget. 

Utlåtanden kan inlämnas till registraturen vid Ålands landskapsregering antingen per 
epost eller traditionell post senast tisdagen den 15 november 2022 kl. 16.15. 

Utkastet till programmets hittas under den här länken på landskapsregeringens 
hemsida. LÄNK TILL UTKAST PÅ TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2023-2026. 

Ett utdrag från flera stycken i programmet följer nedan: 

”…. 
Trafikförsörjningsprogrammets huvudsakliga syfte är att fastställa omfattningen av 
och nivån på servicen i den kollektivtrafik för vilken ersättning för allmän trafik 
utbetalas av landskapet.3 
Programmets syfte är även att stöda uppnåendet av målen i den strategiska 
Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland.4 De mål som programmet framför 
allt stöder är: 

✓ Utvecklingsmål 2: Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga 
i samhället, 

✓ Utvecklingsmål 5: Attraktionskraft för boende, besökare och företag, 

✓ Utvecklingsmål 6: Kraftigt minskad klimatpåverkan och 

✓ Utvecklingsmål 7: Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster. 
En god kollektivtrafik är organiserad så att återkommande behov och sysslor - som 
att ta sig till och från jobb och skola, handla mat, umgås med släkt och vänner, 
motionera och delta i föreningsliv eller kulturaktiviteter - är lätta att hantera. Målet 
med programmet är att underlätta och möjliggöra för både boende på Åland och 
besökare att kunna röra sig på Åland utan bil 
…” 
”… 
Gällande matar- och glesbygdstrafik är det respektive kommun som initierar, 
upphandlar och bekostar trafiken. Landskapsregeringen ger understöd för trafiken 
med maximalt 80 procent, så långt budgeterade medel räcker. Trafiken behöver 
planeras i samråd mellan kommunen och landskapsregeringen så att tidtabeller 
med landsortstrafiken och skärgårdstrafiken kan koordineras och annonseras i 
Ålandstrafikens turlista för skärgårdstrafiken. 
…” 
”… 
Ansvaret för byggandet och underhållet av busshållplatser följer fortsättningsvis 
tidigare principer. Kommunen initierar byggandet av nya hållplatser där kommunen 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/foljebrev_och_utkast_till_trafikforsorjningsprogram_2023-2026.pdf
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ser ett behov eller där det är en strategisk plats för en hållplats. Hållplatsen behöver 
planeras i samråd med kommunen, väghållaren, kollektivtrafikmyndigheten och 
bussbolaget/entreprenören. Efter att platsen har bestämts, bygger och bekostar 
väghållaren hållplatsen. Där trafikförsörjningsprogrammet säger att hållplatserna 
ska vara tillgänglighetsanpassade ska dessa byggas enligt landskapsregeringens 
modell för anpassade hållplatser. Väghållaren ansvarar för byggandet av busskurer, 
antingen själv eller genom att tillåta andra att bygga busskurer. 
Landskapsregeringen ansvarar för att hållplatsstolpe och anslagstavla för tidtabeller 
finns. 
Underhållet av hållplatsens yta i nivå med vägen, där bussen trafikerar, sköts av 
väghållaren. För underhåll och skötsel av hållplatsens övriga ytor ansvarar 
kommunen, detta innefattar till exempel plogning av passagerarytan och städning 
av busskuren. Uppdatering av tidtabeller och information av kollektivtrafiken 
ansvarar landskapsregeringen för.  
…” 
Konstaterande av programmets påverkan på kommunerna är bl.a: 

- Positiv utökning av kollektivtrafik som förenklar arbetsplatspendling och därigenom bör 
öka attraktionskraften för Finström som knutpunkt på Åland. 

- Beslut om eventuell matartrafik, vilken om man har god framförhållning, borde kunna 
finansieras till stor del med stöd från landskapsregeringen. 

- Krav på tillgänglighetsanpassning av busshållplatser enligt landskapsregeringens modell 

Tekniska chefens förlag: 

Samhällsnämnden ger som utlåtande inför kommunstyrelsen att man sammantaget 
bedömer programmet som positivt för kommunen. 

Beslut:  

Beslut enligt förslag. 
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§ 123 UTLÅTANDE OM DELTAGANDE I VA-SAMARBETE 

SamN § 123/ 25.10.2022 
Bilaga Avtalsförslag och presentation av VA-samarbetet 

Huvudmannen för VA-samarbetet, Ålands vatten har inkommit med en förfrågan om 
att skriva ett mer långsiktigt avtal för att säkra personalresurser för att fortsätta med 
VA-samarbetet. 

Detta för kontinuitet för att proaktivt kunna bemöta de framtida utmaningarna inom 
vatten och avloppsverksamheten. 

Tekniska chefens förlag: 

Samhällsnämnden ställer sig positiv till att fortsatt deltagande i VA-samarbetet under 
förutsättning att andra kommuners beslut om deltagande inte påverkar den 
nuvarande finansieringen så att Finströms kommuns kostnader stiger mer än 20% 
jämfört med idag.  

Beslut:  

Beslut enligt förslag. 
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§ 124 NAMN FÖR GRELSBYOMRÅDET 

SamN § 124/ 25.10.2022 
Flera verksamheter som är verksamma inom det gamla sjukhusområdet har begärt 
skyltning uppe vid Getavägen. För enklare skyltning bör man hitta ett gemensamt 
områdesnamn till vilket man kan knyta service-symboler på trafikskylten. 

Tekniska chefens förlag: 

Samhällsnämnden hör områdesägaren om ett lämpligt namn som nämnden kan ta 
ställning till. 

Beslut:  

Samhällsnämnden hör områdesägaren och ger som förslag inför val ”Grelsby strand”. 
Sökande uppmanas inom 18:e november med synpunkter på förslaget. 
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§ 125 FRAMTIDEN FÖR BAMBÖLE BÅTHAMN  

SamN § 125/ 25.10.2022 
Bilaga: Kata över Bamböle båthamn 

Bamböle båthamn är i stort behov av underhåll för att kunna fortsätta betjäna 
kommuninvånare som båthamn. Hamnbassängen och kanalen in till hamnen har 
slammat igen och det börjar bli svårt att utnyttja hamnen även med små båtar. 
Hamnbassängen behöver muddras och för det krävs förutom samfällighetens 
godkännande även ett miljötillstånd då ytan är över 500 kvadratmeter. 
Muddermassorna får inte läggas upp bakom stenpiren ifall det inte byggs en tät 
bassäng där massorna inte kan rinna ut i vattnet. Pålsponten och brygglocket är även 
de i behov att förnyas. 

I och med att verksamheten inte är lagstadgad bör den vara självbärande. I dagsläget 
finns 18 båtplatser och säsongsavgiften är 93 euro, moms 0 % per båtplats. 

När Färjsundets skoning renoverades var anbuden kring 430 euro per meter. Den här 
åtgärden är betydligt mer omfattande. En uppskattning av renoveringskostnaderna 
över åskådlig tid är att det skulle hamna på mist 45.000 euro. Med en 
återbetalningstid på 10 år ger det en ökad årsavgift på 250 euro per båtplats. 

Som alternativ till renovering av hamnen kan nämnden ta ställning till att anlägga en 
ny båthamn på ett ställe där det skulle kräva mindre underhåll eller arrendera ut 
anläggningen till någon som är intresserad av att driva den vidare. 

Kommuningenjörens förlag: 

Samhällsnämnden diskuterar och tar ställning till ärendet. Ärendet återremitteras för 
vidare utredning. 

Beslut:  

Beslut enligt förslag. 
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§ 126 DRIFTSBUDGET OCH TAXOR 2023  

SamN §111 / 27.09.2022 
För beredning och beslut se samhällsnämndens protokoll: 

SAMN 27.09.2022 

KS § 136/ 12.10.2022  
För beredning, se kommunstyrelsens protokoll: 

KS 12.10.2022 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen remitterar Nämndernas budgetförslag tillbaka till nämnderna för 
anpassning av nettodriftsutgifterna till ett totalbelopp om 3,6 % eller en total 
nettokostnadsminskning motsvarande 500 000 e.  En konsekvensbedömning skall 
fogas till förslagen för att tydliggöra hur inbesparingen påverkar verksamheten. 

Nämnderna bör behandla förslagen på nytt så att dessa är klara senast torsdagen den 
3.11 

Kommunstyrelsen omfattar de föreslagna ansvars- och organisationsförändringarna 
såsom förtydligande till tidigare beslut och remitterar till kommundirektören och 
ekonomichefen att genomföra förändringana i följande framställning av 
budgetförslaget som beräknas kunna behandlas 7.11.  

Kommunstyrelsen ger nämndernas budgetförslag med de förändrings- och 
anpassningsåtgärder som framkommer ovan kommunfullmäktige till kännedom vid 
mötet 27.10.2022.  

Kommunstyrelsen tar i detta skede inte ställning till äskanden om investeringsanslag 
utan dessa behandlas när nämnderna behandlat sina budgetförslag på nytt och 
bättre uppskattningar om kommunernas finansiella intäkter finns att tillgå. 

Beslut:  

Enligt förslag. 

  

https://www.finstrom.ax/sites/default/files/attachments/protocol/samn_protokoll_8-2022.pdf
https://www.finstrom.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_11_-_12.10.2022_protokoll.pdf
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SamN § 126/ 25.10.2022 
Bilaga: Förslag till budgetändringar på detaljnivå 

Bilaga: Extraordinära underhåll 

Tjänstemännen inom samhällsförvaltningen har uppdaterat ett förslag till 
driftsbudget och ekonomiplan för 2022–2024. 

I bilagan över exceptionella underhållsbehov är insatserna graderade enligt hög - 
mellan- låg prio och kan konsekvensbedömmas enligt desamma. 

Konsekvenser av ändringar jämfört med tidigare är: 

Huvudpunkter för samhällsförvaltning: 

• Städfunktionen överförs på tekniska, budgeteras ökade experttjänster för att 
kompensera personalhandledningstid. 

• Minskat samhällsplaneringsanslag 

• Omprioriteringar i extraordinära underhåll där bl.a. följande åtgärder flyttas 
fram eller stryks: 

o Muddring Bamböle båthamn, bygga om ventilationsintag ÅIC, 
sommarkyla Emkarby daghem, villkorande av Breidablicks 
renoveringar till ett PAF-stöd. 

Huvudpunkter i byggnads- och miljöinspektionens budgetförslag är: 

• Inventarier överförs på Allmän förvaltning. Budgetmedel för experttjänster 
sänks lite. Sammanfattningsvis bör nedskärningarna inte påverka 
myndighetsutövningen i någon större grad. 

Huvudpunkter i hyreshus budgetförslag är: 

• Korrigering så att underhållskostnader flyttas från tekniskas ram till 
hyreshusramen, 10 400€. 

Tekniska chefens förlag: 

Samhällsnämnden diskuterar innehållet och föreslår eventuella ytterligare 
besparingar innan vidare behandling i kommunstyrelsen. 

Beslut:  

Beslut enligt förslag med tillägg om att förvaltningen skall se över sina rabatter och 
avtal hos grossister. 
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§ 127 INVESTERINGSBUDGET 2023  

SamN § 112/ 27.9.2022 
Bilaga investeringsäskanden fastigheter 

Bilaga: investeringsäskanden vägar 

Tjänstemännen inom samhällsförvaltningen och tekniska har tagit fram ett förslag till 
investeringsplan för 2022-2024. 

Tekniska chefens förlag: 

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

Samhällsnämnden uppmärksammar också att gaturenoveringar behöver ske i 
samarbete med Finströms kommunaltekniska AB. 

Beslut:  

Beslut enligt förslag. 

SamN § 127/ 25.10.2022 
Bilaga: Sammanställning av investeringar 

Tjänstemännen inom samhällsförvaltningen och tekniska har uppdaterat ett förslag 
till investeringsplan för 2022-2024. 

Tekniska chefens förlag: 

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

Samhällsnämnden uppmärksammar också att gaturenoveringar behöver ske i 
samarbete med Finströms kommunaltekniska AB. 

Beslut:  

Beslut enligt förslag med tillägg att sökta PAF-stöd arbetas in i siffrorna av 
förvaltningen. 
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§ 128 TOMTDELNING TOMT 1 KV 132 GODBY 

SamN § 128/ 25.10.2022 
Bilaga : Tomtdelningskarta 

Ägaren av tomt 1 i kvarter 132 i Godby har önskemål om att kunna dela tomten i två 
delar för att kunna bevara bostadshuset som finns, samt att kunna bygga ytterligare 
ett hus på angränsande tomt. 

Tekniska chefens förlag: 

Samhällsnämnden beslutar att dela tomt 1 i två, tomt 1A och tomt 1B. 

Beslut:  

Beslut enligt förslag. 

  



                       SAMHÄLLSNÄMNDEN                 PROTOKOLL NR 7/22  25.10.2022 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 28 oktober 2022  

 15 (20)  

 

 

§ 129 FÖRHANDSBESKED FÖR TOMTDELNING TOMT 1 OCH 2 KV 83 GODBY 

SamN § 129/ 25.10.2022 
Bilaga : Tomtdelningskarta 

Ägaren av tomt 1 och 2 i kvarter 83 i Godby har önskemål om att kunna dela tomten 
i flera delar för att kunna genomföra byggprojekt i mindre etapper. 

Tekniska chefens förlag: 

Samhällsnämnden ger ett förhandsutlåtande om att en delning enligt bilaga är möjlig 
så länge som byggnationen uppfyller kraven i gällande detaljplan. 

Beslut:  

Beslut enligt förslag. 
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§ 130 DELEGERINGSORDNING FÖR SAMHÄLLSNÄMDEN 

SamN § 128 / 27.10.2020 
Delegeringsordningen för Samhällsnämnden uppdaterades senast SamN § 6/ 

29.1.2019. 

I och med ändringar i tjänstetitlar från och med den 1.1.2021 behöver 

delegeringsordningen uppdateras. 

Det finns även behov i och med förtydligade arbetsbeskrivningar för tjänstemännen 

under samhällsförvaltningen att förtydliga delegeringsordningen. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Delegeringsordningen återremitteras och delges arbetsgruppen för 

upphandlingsdirektiv för utlåtande kring lämpliga kostnadsgränser vid nyttjade av 

budgetmedel. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

SamN § 130/ 25.10.2022 
Bilaga : Förslag till ny delegeringsordning 

Befintlig delegeringsordning kan läsas på kommunens hemsida, under styrdokument. 

Ett nytt förslag till delegeringsordning har tagits fram. Arbetsgruppen för nytt 
upphandlingsdirektiv har inte särskilt tagit ställning till innehållet, men 
delegeringarnas formuleringar har anpassats för att ta hänsyn till resultatet från 
nuvarande och kommande upphandlingsdirektiv. 

Tekniska chefens förlag: 

Samhällsnämnden omfattar förslag till ny delegeringsordning för samhällsnämnden 
och delger den styrelsen för fastställande i samband med fastställande av ny 
förvaltningsstadga. 

Beslut:  

Beslut enligt förslag. 
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§ 131 NÄSTA MÖTE 

SamN § 131/ 25.10.2022 

Beslut:  

Nästa möte hålls 29:e november på Godby daghem. 

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

§ 132 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

SamN § 132 / 25.10.2022 

Beslut: 

Mötet avslutas 19:15. Besvärsanvisning bifogas protokollet. 

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

FRÅGESTUND 

 
  



                       SAMHÄLLSNÄMNDEN                 PROTOKOLL NR 7/22  25.10.2022 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 28 oktober 2022  

 18 (20)  

 

 

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:  §§ 121 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  §§ 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129 

 
 

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:  §§ 119, 120, 131 
 
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 vartdera 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. 
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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. 
 
Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer i protokollet: §§ 118, 132 
 
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. 
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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:  §§ 128 
 
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas 
nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 
 
I besvärsskriften 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 besvärsskriften 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. Handlingarna 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. 
 
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. 
 
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. 
 

Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänster 
 
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen, marknadsdomstolen och försäkringsdomstolen kan via e-tjänst riktas till: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv 
 
Paragrafer i protokollet:  §§  
 


