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§ 10 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 3 

§ 11 PROTOKOLLJUSTERING 3 

§ 12 FÖRSLAG TILL DELGENERALPLAN BERGHÄGNADEN 4 

§ 13 MOTION: TILLGÄNGLIGHET I KOMMUNEN 8 
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Ida Eklund, tf kommundirektör, enligt uppdrag av Leif Andersson, kommunfullmäktiges ordförande. 
 
Möteskallelsen har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby 28.1.2022. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende på kommungården i Godby den 4.2.2022. 
 

Intygar Ida Eklund, tf kommundirektör  
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§ 9 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KF § 9  
I enlighet med kommunallagen 40 § och Finströms kommuns förvaltningsstadga 5 
§ öppnas det första sammanträdet för året av den fullmäktigeledamot som längst 
innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kommunen, och denne leder ordet tills 
ordförande och vice ordförande har valts för fullmäktige.  
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 har kungjorts på anslagstavla och hemsida och kallelse skickats ut per 
e-post 28.1.2022. 
Sammanträdet bevistas av XX beslutande ledamöter, varav XX ordinarie. 
Förslag:  
Kommunfullmäktige konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslut-
fört.  
Beslut: 
 

§ 10 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 

KF § 10 
Godkännande av föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 
Förutsättningar för behandling av ärenden i fullmäktige enligt kommunallagen 44 §. 

 

Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föredragningslistan med/utan ändringar 
 

   

§ 11 PROTOKOLLJUSTERING 

KF § 11  
Utses två protokolljusterare att justera protokoll, enligt förvaltningsstadgan 44 §.  
Protokollet justeras genast efter sammanträdets avslutande, på Kommungården. 
 

Beslut:  
Till protokolljusterare utses NN och NN. [senast MF och JB]   
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§ 12 FÖRSLAG TILL DELGENERALPLAN BERGHÄGNADEN 

SamN § 82/29.6.2021  
Örjan Eriksson anhåller om att målsättningar godkänns för genomförande av 
delgeneralplanändring av området Bergshägnaden i Godby by. Parallellt tas även en 
detaljplan fram.  

Målsättningarna behandlar avsedd exploatering, metodiken för hur man avser 
identifiera samt beakta naturvärden, trafiklösningar för såväl lätta trafiken som 
ordinarie trafik.  

Man har i beredandet skedet varit i kontakt med kulturbyrån, 
infrastrukturavdelningen, kommunen samt Finströms kommunaltekniska AB för att 
identifiera och bemöta frågeställningar i projektet.  

Den största frågan berör trafiken där sökande, kommunens tjänstemän samt 
landskapsregeringens tjänstemän har suttit på gemensamt möte och kan konstatera 
att acceptabla trafiklösningar är möjliga i enlighet med planförslaget. För framtiden 
bör dock reserveras en yta som möjliggör ledande av trafik i östlig riktning samt sydlig 
riktning från området.  

Kostnaderna som hänförs till framtagande av nya delgeneralplanen åläggs sökande.  

I detaljplaneprocessen bör ett markanvändningsavtal tas fram för att reglera 
kostnadsfördelningar för genomförandet.  

Tekniska chefens förslag:  

Samhällsnämnden bedömer målsättningarna som tillräckligt tydliga och området 
som en tillräckligt stor ändamålsenlig helhet för att gå vidare med planeändringen. 
Samhällsnämnden för ärendet till kommunstyrelsen för avgörande av områdets 
ändamålslighet samt målsättningarna för avgörande i kommunfullmäktige.  

Beslut:  

Beslut enligt förslag.  

KS § 87/18.8.2021  
Den under sommaren fastställda och nyligen i laga kraft-trädda korrigerade förvalt-
ningsstadgan reglerar (5 kap, 50 §), att det ankommer det på kommunstyrelsen att:  

19. På planerat område godkänna målsättningar samt se till att planområdet utgör 
en tillräckligt stor och ändamålsenlig helhet enligt PBL §33. Målsättningarna på 
oplanerat område fastställs dock av kommunfullmäktige.  

Bedömningen är att denna typ av planeändring, med målsättning att ta fram en 
detaljplan där sådan sedan tidigare saknas, bör avgöras i kommunfullmäktige.  

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att målsättningarna fastställs 
för delgeneralplaneändringar samt framtagande av förslag till detaljplan över område 
Bergshägnan, enligt bilaga.  
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Beslut:  

Enligt förslag. 

KF § 35/26.8.2021 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att målsättningarna fastställs 
för delgeneralplaneändringar samt framtagande av förslag till detaljplan över område 
Bergshägnan, enligt bilaga.  

Beslut:  

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt förslag. 

 

KS § 151 /17.11.2021 
Bilaga: Förslag till delgeneralplan för område Berghägnaden 

Bilaga: Planbeskrivning för delgeneralplan Berghägnaden 

Bilaga: Protokoll från referensgrupp för planläggning 

Bilaga: Utlåtande från teknisk chef 

Tekniska chefens beredning: 

Ett förslag till ändring av delgeneralplan för område Berghägnaden har tagits fram av 
arkitekt SAFA Ursula Koponen. 

Av planförslaget framgår att tidigare jord- och skogsbruksmark (L) byter användning 
till bostäder (B) i enlighet med fastslagna målsättningar. Även trafiklösningar för 
området behandlas. 

Detta innebär att man beslutar om att Godby centrum även ges möjlighet att 
expandera öster om Nya Godbyvägen. 

Planen har presenterats på samrådsmöte den 5:e oktober efter vilket intresserade 
har haft möjlighet att lämna skriftliga anmärkningar till kommunen. 

Bedömningen är att angränsande fastigheter, med anledning av planen, inte 
begränsas i utövande av verksamhet jämfört med befintlig plan, varför negativa 
konsekvenser för angränsande fastighetsägare med anledning av planen ej kunnat 
identifieras. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut planen till allmänt påseende under 30 dagar 
från den 19:e november till den 20:e december. Tomtägarna inom planområdet 
meddelas om utställningstiden sju dagar före utställandets inledande. Då 
samrådsmöten hållits begärs inte särskilda utlåtanden utan enbart ett meddelande 
om att planen är utställd skickas till landskapsregeringen. 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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KS § 190 / 22.12.2021 

Beslutet upphävt KS § 15/ 26.1.2011 

 

KS § 16/ 26.1.2022 

Bilaga 1 Berghägnaden 

Bilaga A: Förslag till delgeneralplan för område Berghägnaden av den 9.11.2021 

Bilaga B: Planbeskrivning för delgeneralplan Berghägnaden av den 9.11.2021 

Bilaga C: Protokoll ÅLR trafik till Berghägnaden 

Bilaga D: Inkomna anmärkningar 

Under utställningstiden 19.11.2021 till och med 20.12.2021 har 2 anmärkningar 
inkommit. 

Anmärkningarna består i regleringen av trafiken till området i förhållande till framtida 
expansion av närliggande områden samt säkerställa bevaring av kulturvärden,  

Sett till trafik kan konstateras att liggande planförslag begränsar möjligheten för 
fastighetsägare som ej har vägrätt via dagens infart till att använda densamma 
förutsatt att denna infart inte omarbetas, men planen stipulerar och bereder 
möjligheter, att om framtida planprocesser visar på ett behov, så hindrar 
planförslaget inte olika alternativ för trafikförsörjning till, från och igenom 
delgeneralplaneområdet från befintlig infart, inte heller alternativa anslutningar, 
genom aktuellt område eller genom framtida områden. Detta kan utläsas ur bilaga C. 

Sett till kulturvärden ska, när det blir aktuellt, området för en gångtunnel under-sökas 
enligt kulturbyråns instruktioner. 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen bedömer att inkomna synpunkter i tillräcklig utsträckning beaktas 
i planförslaget och beslutar att inkomna anmärkningar ej föranleder behov av 
ytterligare åtgärder, med hänvisning till beredning enligt ovan och att därmed föreslå 
att kommunfullmäktige antar delgeneralplaneändring för område Berghägnaden 
jämte beskrivning av den 9 nov 2021 enligt Bilaga A. 

Detta beslut ersätter det upphävda beslutet KS § 190/22.12.2021, som upphävts 
genom KS § 15/26.1.2022. 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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KF § 12/ 3.2.2022 

Bilaga 1 Berghägnaden 

Bilaga A: Förslag till delgeneralplan för område Berghägnaden av den 9.11.2021 

Bilaga B: Planbeskrivning för delgeneralplan Berghägnaden av den 9.11.2021 

Bilaga C: Protokoll ÅLR trafik till Berghägnaden 

Bilaga D: Inkomna anmärkningar 

 

Beslut: 
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§ 13 MOTION: TILLGÄNGLIGHET I KOMMUNEN 

KF § 8/18.2.2021 
Ledamot Miina Fagerlund redogör för inlämnad motion enligt bilaga. 

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att motion enligt bilaga förs till 
kommunstyrelsen för beredning. 

 

KS § 153/17.11.2021 
Den inlämnade hemställningsmotionen (bil) avslutas med tre konkreta förslag: 

För att säkerställa tillgängligheten och undvika diskriminering av personer med 
funktionsvariationer, föreslår undertecknade att kommunen 

- utför en tillgänglighetsgranskning/tillgänglighetsinventering av kommunens lokaler 
och tjänster dit allmänheten bjuds tillträde 

- utreder kostnader för åtgärder av bristande tillgänglighet genom rimliga 
anpassningar 

- säkerställer att enkelt avhjälpta hinder mot tillgängligheten avhjälps omedelbart 

Somliga åtgärder torde anses extra angeläget att genomföra och även kunna ge 
relativt stor nytta till liten kostnad, t ex hörslingor i mötesrum, liksom i övrigt en grov 
granskning/inventering av status och behov i kommunens fastigheter i övrigt.  

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen för motionen enligt bilaga till samhällsnämnden för vidare 
beredning, med särskilt fokus på frågan om upplevt behov och nytta av en 
övergripande inventering av tillgängligheten i för allmänheten tillgängliga lokaler, 
jämte beredskap att genomföra en dylik granskning jämte eventuella åtgärdsförslag 
som kan komma ut av densamma.  

Beslut:  

Enligt förslag. 

SamN § 15/ 18.1.2022 
Bilaga: Sammanställning av data kring fastigheter 

De flesta allmänna utrymmen kommunen förvaltar är anpassade 
tillgänglighetsanpassade för rörelsehindrade. 

Breidablick är budgeterat att under året få HWC installerat för att förbättra 
nyttjandet för rörelsehindrade. 

Invånarnämnden har planer för handikappanpassning av badstränder. 

Möteslokalerna i Breidablick och kommungården är idag inte utrustade med 
hörslinga.  
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Särskilda utvärderingar i linje med det som bl.a. beskrivs i boken ”Bygg ikapp” är inte 
utförda på befintliga byggnader, men beaktas i regel vid nybyggnation. 

Att utföra sådana utvärderingar är inte heller möjliga med dagens interna resurser 
och budgetmedel finns ej upptagna. 

Tekniska chefens förslag: 

Samhällsnämnden tar fastighetssammanställningen till kännedom och ger som 
färdkost till styrelsen att under Samhällsnämndens verksamhetsområde är ytterligare 
åtgärder än budgeterade inte är aktuellt så länge som inte specifika problem 
uppdagas. Motionen bör därför kunna lämnas utan ytterligare åtgärd, såvida inte 
kommunstyrelsen anser att hörslinga bör installeras i kommungården, i vilket fall 
detta bör tas upp som en budgetändring eller läggas till nästa års budget. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

 

KS § 17/ 26.1.2022 
 

Bilaga 2 Motion tillgänglighet 

Bilaga 3 Sammanställning av data kring fastigheter 
 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att sammanställningen 
antecknas till kännedom. Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag 
att utreda kostnaderna för hörslinga till sammanträdesrummet i kommungården. 
Vidare åtgärder för tillgänglighetsanpassningar görs i samband med 
budgetprocessen. Kommunstyrelsen föreslår därmed att motionen kan anses vara 
färdigbehandlad. 
 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

KF § 13/ 3.2.2022 

Bilaga 2 Motion tillgänglighet 

Bilaga 3 Sammanställning av data kring fastigheter 

 

Beslut: 
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§ 14 MOTION: FASTIGHETER OCH MARKOMRÅDEN 

KF § 9/18.2.2021 
Ledamot Freddie Forsman redogör för inlämnad motion enligt bilaga. 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att motion enligt bilaga förs till 
kommunstyrelsen för beredning. 

KS § 154/17.11.2021 
Hemställningsmotionen (bil 1) efterlyser en kartläggning över kommunens fastig-
heter/byggnader och markområden, och föreslår konkret: 

- Att sammanställning görs över vilka fastigheter och markområden kommuner äger 
eller nyttjar 

- Att kartläggning görs över vilka av dessa som är lagstadgade att tillhandahålla 

- Att konsekvensanalys görs för bedömning av inbesparningar/avyttring av de som 
inte är lagstadgade 

Tekniske chefen har sedan tidigare en påbörjad förteckning över kommunens 
markägande jämte sammanställning av information kring fastigheter(bil 2-3). 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen för motionen enligt bilaga 1 till samhällsnämnden för vidare 
beredning, beaktat även bilagorna 2-3 som grund. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

SamN § 16/ 18.1.2022 
Bilaga: Sammanställning av kommunens markägande 

Då utredningar om vad som är lagstadgat och vilka lagkrav som istället kan uppfyllas 
med samarbeten är omfattande, därför har en förenklad analys gjort i bilagan. 

För tillfället har kommunen planerad bostadsmark till salu i form av tomter inom 
Påsa, samt markområde med detaljplanemålsättningar fastslagna i Sandbol. 

Man äger också en hotelltomt som måste planeras om ifall man vill sälja marken med 
annan användning. 

Kommunen har över året systematiskt avyttrat hyresfastigheter så att 
hyresbeståndet är mer än halverat och har en försäljning av sitt innehav i BAB 
Bärvägen planerat. 

Tekniska chefens förslag: 

Samhällsnämnden tar beredningen till kännedom och ger som färdkost till 
kommunstyrelsen att ytterligare avyttring av markområden inte bör initieras innan 
befintliga områden som är till försäljning är sålda. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag.  
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KS § 18/ 26.1.2022 
 

Bilaga 4 Motion fastigheter och markområden 

Bilaga 5 Sammanställning av kommunens markägande 

 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att sammanställningen 
antecknas till kännedom. Vidare föreslår kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige 
att ytterligare avyttring av markområden inte initieras i nuläget då kommunen har 
områden ute till försäljning men att tidigare beslut om att avyttra hyresfastigheter då 
landskapslån har släppt bibehålls.  Kommunstyrelsen föreslår därmed att motionen 
kan anses vara färdigbehandlad. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

KF § 14/ 3.2.2022 

Bilaga 4 Motion fastigheter och markområden 

Bilaga 5 Sammanställning av kommunens markägande 

 

Beslut: 
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§ 15 MOTION: TRAFIKSÄKERHETEN I GODBY MED OMNEJD 

KF § 48/14.10.2021 
Ledamot Tom Henriksson med flera undertecknare inlämnar en motion på temat 
trafiksäkerhet i Godby med omnejd, enligt bilaga. 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen förs till samhällsnämnden för beredning. 

KS § 155/17.11.2021 
Motionärerna föreslår enligt hemställningsmotion (bil) att en skrivelse tillställs 
landskapsregeringens trafikavdelning med en anmodan om sänkt hastighet till 70 km/h 
på sträckan Färjsundstunneln till Ämnäs-avfarten och att korsningsområdena på sträckan 
förses med belysning samt andra åtgärder för att höja trafiksäkerheten i området. 

Den 11 november 2020 ankom ett svar från LR med anledning av Finströms önskemål om 
utbyggnad av GC-banor samt översyn av hastighetsbegränsningar. Där nämns pågående 
planering av ”smitfil” från Sundsvägen och utbyggnad av Getavägen, med GC-bana, men 
frågan om rondellen i Godby centrum berörs ej. 

Frågan om en rondell i Godby centrum och samtidig smitfil från Sundsvägen har varit 
aktuell i uppemot tjugo år och varit upptaget i landskapets vägplaner sedan cirka 15 år 
tillbaka. Finströms kommun har genom åren gjort åtskilliga påstötningar för att skynda 
på dess förverkligande. Sedan åtminstone två år tillbaka finns beslut inom LR att 
projektet ska genomföras och budgetmedel finns upptagna, men byggstarten har 
ideligen flyttats fram av olika skäl. 

I februari 2020 tillskrev kommundirektören den nye infrastrukturministern ett mail där 
det framfördes bl a att ”En cirkulationsplats i centralorten tillika regioncentret Godby 
skulle ge ökad säkerhet och jämnare trafikflöden på och till och från landskapets väg mot 
norra Finström, Geta och västra Saltvik.” och att ”Vi har nu uppfattat att anläggandet av 
en rondell i Godby (jämte samtidig ”smitfil” från Sundsvägen mot Godby) finns i 
landskapets planer för byggstart år 2021, men om möjligt kunde kanske detta angelägna 
projekt tidigareläggas för start redan under innevarande år, efter alla de år vi väntat och 
alla de olyckor som under den tiden redan inträffat i korsningen.” Besked gavs då att 
byggstart planerades till hösten 2020, vilket sedan flyttades fram till vårvintern 2021, 
men fortfarande inte är inlett eller ens utbjudet.  

I juni 2021 erhölls svar från ansvarig minister enligt vilket rondell i Godby 
”fortsättningsvis är det mest prioriterade vägprojektet från landskapets sida och att 
nästa projekt som kommer att läggas ut på entreprenad är just rondellen i Godby” och 
att ”Projektet är i högsta grad igångsatt men fortfarande saknas underlag nödvändiga för 
entreprenad”. Ännu i skrivande stund saknas dock tidsplan för projektets utbjudande och 
igångsättning. 

Finströms kommun bör nu i fråga om trafiksäkerheten i och kring Godby framföra 
gentemot landskapsregeringen att det utlovade projektet med rondell i centrum och 
”smitfil” från Sundsvägen omedelbart måste förverkligas. Därutöver bör framföras 
önskemål om samtidigt anläggande av vägräcken vid bergsskärning samt belysning från 
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korsningen mot Getavägen fram till Färjsundstunneln. Frågan om översyn av hastigheter 
bör även utredas i anslutning därtill. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen framför gentemot landskapsregeringen att det av landskapet 
utlovade, beslutade och budgeterade projektet med rondell i centrum och ”smitfil” från 
Sundsvägen omedelbart måste förverkligas. Därutöver framförs önskemål om samtidigt 
anläggande av vägräcken vid bergsskärning samt belysning från korsningen mot 
Getavägen fram till Färjsundstunneln. Frågan om översyn av hastigheter bör även 
utredas i anslutning därtill. 

Kommunstyrelsen överlämnar därutöver hemställningsmotionen (bil) till samhälls-
nämnden för vidare beredning. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

SamN § 17/ 18.1.2022 
Bilaga: Protokoll från planläggningsgrupp den 4:e oktober 

Konstateras att till de delar som motionen behandlar hastighetsöversyn från Ämnäs 
till Färjsundet så har kommunstyrelsen uppmärksammat landskapet på detta. 

Ytterligare motiv och faktorer att beakta i en hastighetsutredning är även den skillnad 
i buller en sänkning till 70km/h skulle ge för de som rör sig i Godby centrumområde 
och boende på Musteri- och Maskrosvägen. 

Tekniska chefens förslag: 

Samhällsnämnden omfattar kommunstyrelsens beslutsförslag med tillägg om att 
buller ska beaktas vid utredning av lämplig hastighetsbegränsning där kommunen 
önskar sänkta bullernivåer för boende i musteri- och maskrosvägsområdet samt 
övriga som vistas i centrumområdet, utan att för den skull försämra exponeringen av 
centrumområdet. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 
 

KS § 19/ 26.1.2022 
 

Bilaga 6 Motion trafiksäkerhet 

Bilaga 7 Protokoll från planläggningsgrupp 4.10.2021 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att beredningen ovan och de 
åtgärder som utförts antecknas till kännedom. Kommunstyrelsen sänder en förfrågan 
till Ålands landskapsregering med begäran om att få hastighetsbegränsningarna på 
sträckan Ämnäs-Färjsundsbron utredda. Kommunstyrelsen föreslår därmed att 
motionen kan anses vara färdigbehandlad.  

Beslut: 

Enligt förslag. 
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KF § 15/ 3.2.2022 
 

Bilaga 6 Motion trafiksäkerhet 

Bilaga 7 Protokoll från planläggningsgrupp 4.10.2021 

 

Beslut: 
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§ 1X MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

KF 1§ X/ 3.2.2022 

Beslut: 

Lagenlig besvärsanvisning meddelas och sammanträdet förklaras avslutat XX:XX. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 
 

FRÅGESTUND  
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BESVÄRSANVISNING 
 

Över beslut som endast rör beredning eller verkställighet får besvär inte anföras. På dessa grunder får besvär i 
detta protokoll inte anföras beträffande paragrafer:  

KOMMUNALBESVÄR 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 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, Torggatan 16, 22101 MARIEHAMN 

Paragrafer i protokollet:  

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslut. 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 för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då 
beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den -. 

FÖRVALTNINGSBESVÄR 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16, 22101 MARIEHAMN 

Paragrafer i protokollet: - 

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

Besvärsskrift 

I besvärsskriften ska uppges 

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslut 

- 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 ska fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. 

Inlämnande av handlingarna 

Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna 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. 

Avgift 

Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2 § i lagen om 
domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som trädde i kraft 1.1.2019, är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260 
euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning samt då besvär 
återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet. 


