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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kfm § 12 
Förrätta namnupprop, konstatera sammanträdets lagliga 
sammankallande samt beslutförhet med hänsyn till antalet 
närvarande. 
Beslut: 
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat samt 
i övrigt beslutfört. 
 
 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kfm § 13 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Att justera dagens protokoll utsågs Björn Grüssner och Torbjörn 
Björkman. 
 
 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN  

Kfm § 14 Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut:  
Kommunfullmäktige godkände föredragningslistan med följande 

  ändring och tillägg: 
• § 18 behandlas i samband med § 21  
• Hemställningsmotion  
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ARVODESSTADGA FÖR ÅR 2011 

 
Kst § 361/10.11.2010  

 
Förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att arvodesstadgan  
bibehålls oförändrad år 2011, bilaga E § 361/10 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
---------------- 

Kfm § 68/9.12.2011 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 
arvodesstadgan för år 2011 fastställs enligt bilaga C § 68/10 
Kfm.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslöt att återremittera ärendet.  
---------------  

Kst § 21/2.2.2011 
Förslag: 
Kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp med uppgift att utreda 
ett möjligt behov att revidera arvodesstadgan. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att utse ekonomichefen och 
kommundirektören för att utreda ärendet samt att 
valnämndernas och valbestyrelsens arvoden bör ingå i 
arvodesstadgan.  
----------------- 

Kst § 44/2.3.2011 
Förslag till ny arvodesstadga 2011, bilaga A § 44/11 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
arvodesstadgan 2011.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
Avvikande åsikt: 
Kommunstyrelsens ordförande framställde motförslaget att den 
nya arvodesstadgan skulle träda ikraft först 1.1.2012 men vann 
inget understöd. Ordförande anmälde därmed bilagd avvikande 
åsikt, bilaga K § 44/11 kst.  
--------------  

Kfm § 15 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
arvodesstadgan 2011, bilaga A § 15/11 kfm.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens 
förslag med följande justeringar: 

• Fullmäktiges sammanträdesarvode ändras från förslaget 
33 € till 30 € per sammanträde.  
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• Kommunstyrelseledamots sammanträdesarvode höjs 
från förslaget 33 € per sammanträde till 50 €. 

• Ordinarie kommunstyrelseledamots årsarvode fastsälls 
till 500 € per år 

 

DETALJPLANEÄNDRING – STÅLSBY 

Kst § 34/2.2.2011 
Rune Fellman anhåller om detaljplaneändring för en del av 
Östergård i Stålsby, bilaga E § 34/11 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att ställa ut planen till allmänt 
påseende i 14 dagar.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
----------------  

Kst § 46/2.3.2011 
Detaljplanen har varit utställd under perioden 7.2.2011-
21.2.2011. Inga anmärkningar har inkommit. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer detaljplanen 
för en del av Östergård i Stålsby.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-------------------  

Kfm § 16 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer detaljplanen 
för en del av Östergård i Stålsby, bilaga B § 16/11 kfm.   
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens 
förslag.  
 

 

BYTE AV REVISOR 

Kst § 79/16.3.2011 
Audiator-bolagen meddelar att den av kommunalfullmäktige 
utsedda revisorn Martin Slotte inte längre är i Audiators tjänst. 
Audiator ställer följande revisorer till kommunens förfogande:  
 
OFR/GRM Tove Lindström-Koli som ordinarie revisor samt  
 
OFR Krister Rehn som erättare, bilaga C § 79/11 kst.   
 
Förslag: 
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Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige utser Tove Lindström-
Koli till ordinarie revisor samt Krister Rehn som ersättare för 
den återstående delen av mandatperioden.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
---------------------  

Kfm § 17 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens 
förslag.  

 

UTVÄRDERING AV SOCIALA SEKTORN 

Kst § 280/15.9.2010 
Kommunens sociala sektor kom till vissa delar att 
omstruktureras i början av året. I omstruktureringsprocessen 
ingår en utvärdering av den nya strukturen före utgången av 
2010. Utvärderingen fungerar som grund för beslut om att 
permanenta strukturen. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp med uppdrag att 
utvärdera omstruktureringen av den sociala sektorn. Arbetet bör 
vara utfört t.o.m. 15.11.2010. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt tillfråga och utse socialnämndens 
ordförande, vik. kommundirektören samt önskar att 
kommunstyrelsen i Geta utser en representant till 
arbetsgruppen.  
-------------------  

Kst § 362/10.11.2010 
Arbetsgruppens rapport och förslag presenteras, bilaga F § 
362/10 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen begär utlåtanden över arbetsgruppens 
förslag av socialnämnden och kommunstyrelsen i Geta.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
---------------  
 

SocN § 210/15.11.2010  
Kommundirektörens förslag: 
Socialnämnden omfattar arbetsgruppens förslag till 
omstrukturering. 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
------------------  

Kst § 55/2.3.2011 
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Kommunstyrelsen i Geta ställer sig i huvudsak positiv till 
omstruktureringsförslaget men konstaterar att aspekter som 
ansvars- och kostnadsfördelning behöver utredas och 
diskuteras närmare mellan parterna innan omstruktureringen 
verkställs.   
 
Syfte: Syftet med omstruktureringen är att få en klarare 
ansvars-, roll- och budgetfördelning. Vidare leder 
omstruktureringen till en utökning av den totala arbetskraften. 
Detta förväntas leda till en mer effektivt fungerande 
socialförvaltning till gagn för den egna kommunen och för Geta 
kommun. 
 
Tjänster: Följande tjänster påverkas av omstruktureringen;  
 

1. Äldreomsorgsledartjänsten dras in. 
Äldreomsorgsledaren återgår till sin tidigare 
socialarbetartjänst 85% som ändras till;   

2. Omsorgsledare 100%,  bilaga E1 § 55/11 kst. 
3. En föreståndartjänst till Rosengård inrättas, bilaga E2 § 

55/11 kst. 
4. Byråsekreterartjänsten 80% ändras till 

Avdelningssekreterare 100%, bilaga E3 § 55/11 kst.  
5. Socialchefstjänsten ändras till Socialvårdsledare 100%, 

bilaga E4 § 55/11 kst.  
6. Barnomsorgsledaren ingår i ledningsgruppen, bilaga E5 

§ 55/11 kst. 
7. Ansvarig närvårdare på Rosengård, bilaga E 6 § 55/11 

kst. 
8. Vidare bör en arbetsbeskrivning för socialarbetare 100 

% fastställas.  
9. Efter omstruktureringen har den totala arbetskraften på 

socialkansliet ökat med 60 % av en heltidstjänst. 
Ökningen består i att Avdelningssekreteraren ändras 
från 0,8 till 1 och socialarbetarna från 1,6 till 2 mot 
budgeterade tjänste- och arbetsavtal i 2011 års budget.    
 

Löner: Utgångspunkten för omstruktureringen är att den totala 
lönepotten för socialkansliet inklusive Rosengård inte i större 
grad skall påverkas. En slutgiltig total lönepott kan dock 
fastställas först efter genomförda fackliga 
samarbetsförhandlingar.  
 
Struktur: Omsorgsledaren, Socialvårdsledaren och 
Barnomsorgsledaren ansvarar för sina respektive områden och 
budgetar. Alla tre vikarierar varandra och samarbetar med 
varandra. Alla tre ingår i socialförvaltningens ledningsgrupp där 
avdelningssekreteraren fungerar som sekreterare och 
kommundirektören som ordförande. Ledningsgruppen träffas en 
gång i veckan. Ledarna för de tre olika ansvarsområdena 
föredrar direkt sina ärenden till nämnden. 
Avdelningssekreteraren fungerar som sekreterare på 
nämndmötena.   
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Ledningsgrupp: Ledningsgruppens uppgift är att leda 
utvecklingen i verksamheten, samordna resurser samt vara ett 
forum för: ledarutveckling, kvalitetsutveckling/säkring, visioner 
och framtidsfrågor, budgetarbete osv.  
 
Övrigt: En ny socialinstruktion, inklusive styrdokument för 
samarbetsprocesser o.dyl. för nämnden i Finström bör arbetas 
fram och godkännas av fullmäktige. Ett nytt samarbetsavtal 
mellan Finström och Geta bör framarbetas med beaktande av 
den nya stukturen. Utgångsläget för samarbetet med Geta 
kommun är att servicen fortgår som tidigare.   

 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att föreslå att kommunfullmäktige drar 
in tjänsten om äldreomsorgsledare och att en tjänst som 
föreståndare för Rosengård och Linneagården inrättas. 
Nuvarande äldreomsorgsledaren återgår till sin ordinarie tjänst. 
--------------------  

Kfm § 18 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslöt att föreslå att kommunfullmäktige drar 
in tjänsten om äldreomsorgsledare och att en tjänst som 
föreståndare för Rosengård och Linneagården inrättas enligt 
bifogad tjänstebeskrivning, bilaga C § 18/11 kfm.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens 
förslag.  
 
 

OMRÅDET BAKOM BRANDSTATIONEN  

 
 
Kst § 192/8.5.2007  

Området bakom brandstationen behöver planeras upp. 
Kommunen behöver snabbt få området bakom brandstationen 
planerat eftersom kommunen har brist på bostadstomter.   
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar inbegära offert på planeringen av 
området bakom brandstationen. Planeringsarbetet skall vara 
slutfört senast 31 augusti 2007.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

Kst § 347/18.9.2007  
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Byggnadsnämnden beslutade i maj 2007 att begära in anbud för 
planeringen av området bakom brandstation. 
Byggnadsnämnden fastslog att området bör planeras som 
bostadsområde och innehålla egnahemshus samt parhus och 
eventuellt radhus. Höjden på byggnaderna bör vara högst två 
våningar. Vidare beslutade byggnadsnämnden att anbudet 
skulle innehålla en idéskiss och målsättningar för området och 
en redovisning över hur arbetet levereras d.v.s. elektroniskt eller 
på papper. Anbudet skulle dessutom innehålla en tidsplan för 
arbetets utförande. Sista dag för inlämning av anbud fastslogs 
till den 31 augusti 2007.  
  
Vid utgången av augusti har endast ett anbud inkommit, vilket 
har lämnats in av Arkitektbyrå Tiina Holmberg (bilaga D § 
347/07/Kst). Kostnaden är 14 415,52 € (inkl. moms). Därtill 
tillkommer konvertering till YT-Cad till en summa av 2 415,60 €. 
Offerten uppgår således till en summa om 16 831,12 €. Enligt 
den uppgjorda tidtabellen skulle arbetet vara slutfört efter 
februari 2008, förutsatta att arbetet påbörjas i september (vilket 
inkluderar ändringar och utställning till allmänt påseende). 
Konstateras kan att arbetet troligtvis skjuts på en månad. Detta 
innebär att anslagna medel bör räcka för den del som 
faktureras under innevarande år.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen antar offerten av Arkitektbyrå Tiina 
Holmberg. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägg till och 
ändring i målsättningarna: 

- i p. 2: ”högst 3 tomter/ha” ändras till ”ca 3 
tomter/ha” 

 - i p. 3: läggs ”…samt fjärrvärmenätet” till. 
 ------- 
 

Kst § 333/24.9.2008     
Arkitekt Tiina Holmberg presenterar utkastet till planering  
av området bakom brandstationen.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att Tiina Holmberg får i uppdrag 
att slutföra planeringen i enlighet med utkastet.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
---- 

Kst § 28/21.1.2009 
Vid byggnadsinspektörens och vik. kommundirektörens senaste 
möte med Holmberg framkom behovet av att utvidga 
planeringsområdet för att få till stånd en änadmålsenlig 
väglösning. Det område där en väg skulle planeras in för det nya 
bostadsområdet kan även planeras genom en separat 
byggnadsplan, men detta skulle förorsaka mer arbete 
beträffande grannkontakter, utställning, uppsättande av 
målsättningsdokument etc. Kostnaderna för utvidgningen av 
byggnadsplanen skulle uppgå till ca. 3670 euro inklusive moms. 
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Till detta tillkommer kostnader för upprättande av baskarta, ca. 
2000 euro. För år 2009 har 23.000 euro budgeterats för 
samhällsplanering.  
I enlighet med Finströms kommuns upphandlingsregler får direkt 
upphandling ske om värdet på upphandlingen beräknas vara av 
ringa värde, dock ej högre än 3000 euro exklusive moms 
och/eller varan eller tjänsten inte kan fås på annat håll. 
Kostnaderna för planeringen av området exklusive moms 
uppgår till 3000 euro.  Det är mest ändamålsenligt att använda 
sig av samma arkitekt för att planlägga området som har gjort 
den ursprungliga planen. Kostnaden för upprättandet av 
baskarta uppgår till ca. 2000 euro (3-4 dagars arbete á 50 
euro/h) och bör köpas in av en mätnings- och karteringsföretag.  
Förslag:  
Arkitektbyrå Tiina Holmberg får i uppdrag att utvidga 
byggnadsplaneområdet till att omfatta området i bilaga I kst § 
28/09.  Vik. kommundirektören får i uppdrag att upphandla 
upprättande av baskarta.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
----------------------- 

Kst § 284/16.9.2009 
Arbetet med att planlägga området utförs av Arkitektbyrå Tiina 
Holmberg Ab. Grannar och markägare inom området har hörts i 
planeringsarbetets samtliga faser och inkomna besvär har 
beaktats. En detaljplan jämte planbeskrivning har nu inkommit, 
Bilaga H § 284/09 Kst, och Arkitektbyrå Tiina Holmberg Ab 
efterlyser ett namn för området samt vägnamn.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen överför ärendet till kultur- och fritidsnämnden 
och begär förslag på områdes- och vägnamn.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägget att 
byggnadsnämnden bör behandla förslagen innan de fastställs 
av styrelsen.   
------------------  

Kst § 320/12.10.2010 
Området bakom brandstationen kom, efter nämndernas och 
kommunstyrelsens handläggningar, att namnges Norrhägnan 
och vägarna inom området Spillkråks-, Gråspetts- och 
Hackspettsvägen. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen besluter att ställa ut detaljplanen till allmänt 
påseende i 30 dagar, bilaga B § 320/10 kst.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
---------------------  

Kst § 386/2.12.2010 
Detaljplanen har varit utställd till allmånt påseende från 
15.10.2010 till 19.11.2010. Under tiden har två anmärkningar 
inkommit. 
Förslag: 
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Kommunstyrelsen ger planläggaren i uppdrag att bemöta 
anmärkningarna. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
--------------  

Kst § 54/2.3.2011 
Förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar planläggarens genmälen, Bilaga D § 
54/11 kst. Vidare föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige 
fastställer detaljplanen. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att ge planläggaren i uppdrag att 
beakta de inkomna anmärkningarna. 
-------------------  

Kst § 88/6.4.2011 
Förslag till detaljplan, bilaga B § 88/11 kst. Eftersom 
ändringarna i förslaget till detaljplanen är ringa behöver den inte 
på nytt ställas ut till allmänt påseende.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen förslår att fullmäktige fastställer detaljplanen.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-------------------  

Kfm § 19 
Förslag: 
Kommunstyrelsen förslår att fullmäktige fastställer detaljplanen 
för området Norrhägnan, bilaga D § 19/11 kfm.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens 
förslag.  
 

  

INVENTERING AV LÖSÖRE 

Kst § 333/27.10.2010 
Upptas till behandling frågan om eventuell avyttring av lösöre i 
kommunens fastigheter. Bl.a. i gamla dagiset och Pålsböle 
skola finns en del lösöre som hänför sig till tidigare verksamhet i 
fastigheterna.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att i samråd 
med skolnämnden och socialnämnden uppgöra en förteckning 
på lösöre i fastigheterna, inklusive kök och köksutrustning, samt 
överväga möjligheterna att avyttra lösöret eller delar därav, som 
inte längre behövs i kommunens verksamheter. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-------------------  
 

Kst § 35/2.2.2011 
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Inventering av lösöre i gamla dagiset och Pålsböle skola är 
genomförd, bilaga F § 35/11 kst. 
Förslag: 
Innan beslut om försäljning fattas efterhör kommunstyrelsen 
samtliga nämnders eventuella behov av lösöret.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-----------------------  

Kfn § 20/16.2.2011 
Förslag: 
Kultur- och fritidsnämnden meddelar kommunstyrelsen att 
köksutrustningen i Breidablick är i behov av förnyelse och 
komplettering. Ugn, diskmaskin, stekbord och eventuellt spis är 
av intresse för detta ändamål. 
Beslut: 
Förslaget godkändes. 
---------------  

Kst § 90/6.2.2011 
I övrigt har nämnderna inte identifierat behov av lösöre i 
respektive verksamheter.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
försäljning av lösöre till den del det inte behövs i kommunens 
verksamheter.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. Vidare beslöt 
kommunstyrelsen att ideella föreningar registrerade i Finströms 
kommun ges möjlighet att inlämna önskemål gällande lösöret.  
-----------------  

Kfm § 20 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
försäljning av lösöre till den del det inte behövs i kommunens 
verksamheter, bilaga E § 20/11 kfm. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens 
förslag.  
 
 

RESURSUTÖKNING I SOCIALKANSLIET  

Kst § 94/6.4.2011 
Upptas till behandling utökning av personalresurser i 
socialkansliet.  
Förslag:  
Kommunstyrelsen besluter att inrätta en styrgrupp bestående 
av ledande tjänstemän inom socialförvaltningen, 
byråsekreteraren och kommundirektören, med uppgift att 
handha de övergripande ledningsfrågorna såsom att leda 
utvecklingen i verksamheten, samordna resurser, vara ett forum 
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visioner och framtidsfrågor i enlighet med bifogad instruktion, 
bilaga E1 § 96/11 kst. 
Vidare föreslår kommunstyrelsen inför fullmäktige att 
byråsekreterar- och socialarbetartjänsten utökas till 100 % från 
80% respektive 85% i enlighet med Bilaga E2 § 96/11 kst. 
Motiveringen till utökningarna är tillförda arbetsuppgifter bl.a. så 
att socialarbetaren får det övergripande ansvaret för 
äldreomsorgen i Finström och Geta. Utökningen av tjänsterna 
leder till en ökad lönekostnad om 15.331,65 € per år.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
------------------  

Kfm § 21 
Förslag: 
kommunstyrelsen inför fullmäktige att byråsekreterar- och 
socialarbetartjänsten utökas till 100 % från 80% respektive 85% 
i enlighet med Bilaga F § 21/11 kfm. Motiveringen till 
utökningarna är tillförda arbetsuppgifter bl.a. så att 
socialarbetaren får det övergripande ansvaret för 
äldreomsorgen i Finström och Geta. Utökningen av tjänsterna 
leder till en ökad lönekostnad om 15.331,65 € per år.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens 
förslag.  
 
 

HEMSÄLLNINGSMOTION  

Kfm § 22 
Björn Grüssner inlämnade en hemställningsmotion med 
hemställningen att kommunstyrelsen skall utreda kommunens 
nämndstruktur inför inkommande mandatperiod, Bilaga F § 
22/11 kfm. 
Beslut:  
Kommunfullmäktige remitterade ärendet till styrelsen för 
beredning.   
 
 

 

BESVÄRSANVISNING 

Kfm § 23 
Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet 
förklarades avslutat kl. 21.05. Besvärsanvisning bifogas 
protokollet.   
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FRÅGESTUND 

Under frågestunden diskuterade fullmäktige följande ärenden: 
 

• Gemensam norråländsk byggnadsinspektion 
• Vägtrafiklösning vid Gölby 
• MISE 
• Ålands kommunförbund 
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BESVÄRSANVISNING 
 
 
 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträd  Paragraf 
Kommunfullmäktige i Finström 14.4.2011   §§ 12-23 
 
Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer; 
12-21 
 
Besvär skall framställas inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. Kommunmedlem anses ha 
fått del av beslutet när protokollet har framlagts till offentligt påseende. 
 
Besvärsmyndighet  Ålands Förvaltningsdomstol 
   Torggatan 16 
   PB 31 
   22 101 MARIEHAMN 
 

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

INNEHÅLL 
Besvärsskriften skall innehålla 

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

 
UNDERSKRIFT 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av den som anför besvär eller annan person som har 
uppgjort den. Om endast den som har uppgjort besvärsskriften undertecknat den, skall också denna 
persons yrke, boningsort och postadress framgå. 
 
Till besvärsskriften skall bifogas beslutet i vilket ändring söks, i original eller som en officiellt bestyrkt 
kopia. 
 
Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 
(701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 82 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
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