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§ 1 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

InvN § 1/ 9.2.2021 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  

Beslut: Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och 
beslutfört. 

 

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

§ 2 PROTOKOLLJUSTERARE 

InvN § 2/ 9.2.2021 
Utses protokolljusterare.  

Beslut: Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Fia Hellsten och 
Håkan Lundberg, justering sker direkt efter mötet. 

 

  

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

§ 3 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

InvN § 3/ 9.2.2021 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 

  

Beslut: Invånarnämnden beslutar godkänna föredragningslistan. 

 

------------- 
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§ 4 FÖRDELNING AV VERKSAMHETSBIDRAG TILL FÖRENINGAR 

InvN § 4/ 9.2.2021 
 
 

•Bilaga 1: Kriterier för verksamhetsbidrag för föreningar 

•Bilaga 2: Förteckning över föreningar som ansökt om verksamhetsbidrag för 2021 

 

Ansvarig fritidsledare har berett ärendet. 

Budgeterade medel för verksamhetsbidrag för föreningar är 51.000 euro. 

11 stycken föreningar har inkommit med ansökan, totalt ansöks om 83.530 euro. 

 

 Nedanstående föreningar får verksamhetsbidrag enligt följande; 

Förening Verksamhetsbidrag 

IFFK 43.000 

Gymnastics Åland   2.000 

Ämnäs byalag      250 

Finströms sjöscouter   2.000 

Föreningen för Norrfinström      400 

Norra Ålands pensionärer      250 

Ålands 4 H   3.100 

Totalt 51.000 euro 

 

 

Personal- och servicechefens förslag: Ovanstående föreningar beviljas 
verksamhetsbidrag enligt tabellen, totalt 51.000 euro. Avslag ges till Ålands 
schackklubb, med motiveringen att verksamheten inte bedrivs i kommunen. Avslag 
ges till Finströms jaktvårdsförening, Folkhälsan Finström och Svensk Finlands 
folkting, samtliga har inkommit med ansökan för sent. 

 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

 

 

 



                                                                 INVÅNARNÄMNDEN                     PROTOKOLL NR 1/ 9.2.2021 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 10 februari 2021  

 5 (20)  

 

§ 5 DELEGERINGSORDNING FÖR BARNOMSORG OCH GRUNDSKOLA 

InvN § 85/ 1.12.2020 
 

•Bilaga 1: Utbildningsstadga för barnomsorg och grundskola, Finströms kommun. 

 

Den 1.1.2021 träder den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola 
(2020:32) samt landskapsförordning (2020:99) i kraft. 

Detta medför att ny och gemensam utbildningsstadga (ersätter gällande skolstadga) 
samt delegeringsordning behöver tas fram. Kommunfullmäktige skall enligt 4 § VI 
anta en utbildningsstadga. 

 

I utbildningsstadgan intas delegering av uppgifter som enligt lagstiftningen eller 
bestämmelser utfärdade med stöd av den, ankommer en nämnd för barnomsorg 
och grundskola eller viss tjänsteman.  

 

Skoldirektör för NÅHD och barnomsorgschefen i Finströms kommun har tagit fram 
ett förslag till utbildningsstadga för barnomsorg och grundskola (bilaga 1). 

Invånarnämnden kan även delegera sin beslutanderätt till underlydande personal i 
enlighet med 46 § kommunens förvaltningsstadga. En detaljerad förteckning ska 
föras över den beslutanderätt som delegerats till tjänsteman. Delegeringsordningen 
fastställs av invånarnämnden. 

Personal- och servicechefens förslag: Att invånarnämnden godkänner en gemensam 
utbildningsstadga, bilaga 1, och skickar ärendet till kommunstyrelsen för vidare 
behandling. Samt att nämnden beslutar att en delegeringsordning skall tas fram för 
barnomsorg och grundskola som fastställs inom februari månad i nämnden. 

 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 

InvN § 5/ 9.2.2021 
 

Invånarnämnden beslöt den 1.12.2020 § 85 att en delegeringsordning skall tas fram 
för barnomsorg och grundskola och fastställas inom februari månad. 

Invånarnämnden kan delegera beslutanderätt till underlydande personal i enlighet 
med 46 § kommunens förvaltningsstadga. Delegeringsordningen fastställs av 
invånarnämnden. 
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Från och med 1.1.2021 har barnomsorg och grundskola en gemensam förvaltning. 

Personal inom barnomsorg och grundskola tar fram ett förslag till delegerings-
ordning. 

 

Kommunstyrelsen har återremitterat ett ärende 20.1.2021 om att inrätta en tjänst 
som fritidshemsföreståndare.  

 

Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden återremitterar ärendet om 
förslag till delegeringsordning för barnomsorg och grundskola i väntan på styrelsens 
beslut beträffande fritidshemsföreståndare. 

 

Beslut: Enligt förslag.  
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§ 6 ANHÅLLAN OM UPPSÄGNING BARNOMSORGSCHEF 

InvN § 6/ 9.2.2021 

 Ingela Sjöstrand har den 28.12.2020 meddelat att hon säger upp sig från sin tjänst 
som barnomsorgschef och anhåller om att få avsluta tjänsteförhållandet den 
27.1.2021. 

 

Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden beslutar bevilja Ingela 
Sjöstrand uppsägning från sin tjänst som barnomsorgschef från och med 27.1.2021. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 7 REKRYTERING AV BARNOMSORGSLEDARE 

 
KS § 12/20.1.2021 

Nuvarande barnomsorgsledare har sagt upp sig och väntas avsluta sin anställning 
27.1.2021. 

Under rådande ekonomiska omständigheter med omfattande underskott i såväl 
bokslut som budget jämte ekonomiplan för de kommande åren finns anledning vid 
vakans se över behovet och innehållet i inrättade tjänster innan de utlyses på nytt. 

 

Kommunen bedöms fortsättningsvis behöva en barnomsorgsledare med 
övergripande ansvar för verksamheten och som samordnare av de olika 
barnomsorgsenheterna samt förmanskap för desammas föreståndare med mera. De 
uppgifter som kvarstår på kommunen torde dock kunna skötas på 80 % av heltid. I 
fall den egna och egentliga barnomsorgsledningen sköts på 80 % finns också 
möjlighet att utöka tjänstemannens anställningsgrad till heltid vid eventuell 
försäljning av barnomsorgsledartjänster till andra kommuner och/eller att 
tjänstemannen påförs andra förvaltningsuppgifter i anslutning till förestående 
omfördelning av uppgifter inom förvaltningen med anledning av KST-reformen. 

 

Tjänsten som barnomsorgsledare har tidigare benämnts som dagvårdsledare och 
under en tid även som barnomsorgschef. Även lönesättningspunkten och -nivån har 
varierat över tid. Detta ger orsak till förtydligande inför det att tjänsten besätts på 
nytt. 

Kommundirektörens förslag:  Kommunstyrelsen beslutar att fastställa omfattningen 
av tjänsten som barnomsorgsledare till 80 % av heltid, lönesättningspunkt (AKTA) 
05VKA020, uppgiftsbaserad lön 3.593,23 för heltid och övriga villkor enligt bilaga. 

Invånarnämnden i egenskap av anställande organ anmodas att avvakta med att 
upprätta förnyad tjänstebeskrivning och anställningsavtal, med villkor, uppgifter och 
lönesättning med mera enligt bilaga, inför tillsättande av densamma. 

 

Beslut: Enligt förslag. 

 

 
InvN § 7/ 9.2.2021 

•Bilaga 3: Inrättande av tjänst, KS 20.1.2021 

•Bilaga 4: Nu gällande tjänstebeskrivning 
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Kommunstyrelsen har beslutat fastställa omfattningen av tjänsten som 
barnomsorgsledare till 80 % av heltid, lönesättningspunkt (Akta) 05VKA020, 
uppgiftsbaserad lön 3.593, 23 för heltid och övriga villkor enligt bilaga 4. 

 

Invånarnämnden i egenskap av anställande organ anmodas att avvakta med att 
upprätta förnyad tjänstebeskrivning och anställningsavtal, med villkor, uppgifter 
och lönesättning med mera enligt bilagan, inför tillsättande av densamma. 

Nu gällande tjänstebeskrivning bilaga 4. 

 

Enligt kommunens förvaltningsstadga § 102 anställer nämnderna verksamhets-
chefer. Vid anställning bör maximal prövotid tillämpas. 

 

Personal- och servicechef: Invånarnämnden tillsätter en särskild rekryteringsgrupp 
för anställande av en barnomsorgsledare, annonsering och nyrekrytering sker när 
kommunstyrelsen gett sitt godkännande. 

 

Beslut:  Enligt förslag och rekryteringsgruppen består av Mathilda Blixt,  Fia 
Hellsten, Cecilia Johansson samt en daghemsföreståndare. Invånarnämnden önskar 
att kommunstyrelsen ser över behovet och omfattningen av barnomsorgsledar-
tjänsten.  
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§ 8 INRÄTTANDE AV SKOLFÖRESTÅNDARTJÄNST VID KÄLLBO SKOLA 

InvN § 8/ 9.2.2021 
 

•Bilaga 5:  Tjänstebeskrivning skolledare (fastställd, InvN 14.6.2016 § 67) 

•Bilaga 6:  Mall för inrättande av tjänst som skolföreståndare till KS 

 

Landskapslag för barnomsorg och grundskola på Åland trädde i kraft 1.1.2021 
(2020:32). Enligt lagen Del V 2 § Ledning av enheter för utbildningsverksamheten skall 
en grundskola ledas av en föreståndare eller en rektor och en grundskolas 
lärarkollegium består av skolföreståndare eller skolans rektor, biträdande rektor, 
lärare och timlärare… (Del VI 2 kap 6 Kollegium). 

I detaljmotiveringen till lagförslag nr 28/2018-2019 står vidare Del V 2 §…Nytt är att 
tidsbegränsningen vid utnämningen av skolföreståndare eller rektor slopas. 

 

Behörig som rektor/föreståndare bestäms i Landskapsförordningen § 24 (2020:99). 
Behörig som rektor, biträdande rektor och skolföreståndare är den som 

1. Är behörig som lärare i någon av de årskurser som ifrågavarande skola omfattar, 

2. Har avlagt studier i ledarskap och/eller förvaltning som omfattar minst 25 
akademiska poäng eller en examen i undervisningsförvaltning som omfattar 15 
sp samt 

3. Har avlagt ett godkänt prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 
och som  

4. Har tillräcklig erfarenhet av läraruppgifter. 

 

Källbo skola leds idag av en skolföreståndare. Skolföreståndaren innehar en 
klasslärartjänst och är förordnad till föreståndare för viss tid. Från 1.1.2021 upphörde 
den lagliga grunden till visstidsförordnande varpå Finströms kommun behöver inrätta 
en tjänst som skolföreståndare eller rektor då skolans storlek tillåter det från 
1.8.2021. 

Lönen och behörigheten är den samma för skolföreståndare/rektor. 

 

Efter att kommunstyrelsen inrättat tjänsten finns det två vägar att gå: 

1. Inrätta tjänsten, lediganslå den och förordna den mest lämpade. Om någon annan 
är nuvarande skolledare förordnas till tjänsten behövs samarbetsförhandlingar 
med samtliga klasslärare i Finström, 14 stycken, för att dra in den övertaliga 
klasslärartjänsten. 

2. Förflyttning av nuvarande skolföreståndare till tjänsten. 

En tjänsteinnehavare kan förflyttas till ett annat tjänsteförhållande vars 
behörighetsvillkor han eller hon uppfyller och som kan anses vara lämpligt för 
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honom eller henne, om tjänsteinnehavarens ställning som anställd tills vidare 
eller för viss tid inte ändras och det för förflyttningen finns grundad anledning i 
anknytning till en omorganisering av verksamheten eller uppgifterna och 
tjänsteinnehavarens ordinarie lön inte sjunker, eller tjänsteinnehavaren har gett 
sitt samtycke till förflyttningen eller det finns något annat godtagbart skäl till 
förflyttningen och tjänsteinnehavaren har gett sitt samtycke till den (KomTjL § 
24). 

Efter förflyttningen lämnas skolföreståndarens klasslärartjänst obesatt och kan 
dras in. 

 

Utbildningschefens förslag:  Invånarnämnden föreslår för kommunstyrelsen att  
en tjänst som skolföreståndare inrättas vid Källbo skola från 1.8.2021.    
Arbetsuppgifter, behörighetskrav och lönesättning är samma som dagens förordnade 
skolföreståndare. 

Ett hörande av skolföreståndaren inleds direkt efter inrättande för en förflyttning till 
skolföreståndartjänsten från 1.8.2021. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 9 YTTRANDE GÄLLANDE LÄROPLAN FÖR BARNOMSORGEN 

InvN § 9/ 9.2.2021 
  

•Bilaga 7: ÅLR beslut 136 S2 

•Bilaga 8: Sammanfattning 161220 

•Bilaga 9: Förslag till läroplan för barnomsorgen 161220 

•Bilaga 10: Yttrande 

 

Ålands landskapsregering begär in Finströms kommuns yttrande över förslag till 
läroplan för den åländska barnomsorgen. 

Landskapsregeringen har haft en kommitté tillsatt för att arbeta fram ett förslag till 
revidering av de åländska grunderna för förundervisningen och i tillämpliga delar 
läroplanen för hela den åländska barnomsorgen. 

Kommittén har slutfört sitt arbete och förslaget är nu utskickat på remiss. 

I och med att landskapslag om barnomsorg och grundskola (2020:32) trädde i kraft 
1.1.2021 kommer barnomsorgen att ligga under utbildningsväsendet. 
Utbildningschefen har i samråd med Finströms barnomsorgsledare begärt in 
synpunkter från daghemmen och fritidshemsverksamheten för att slutligen 
sammanställa kommentaren i ett gemensamt dokument för Norra Ålands 
utbildningsdistrikt. 

 

Utbildningschefens förslag: Invånarnämnden omfattar yttrandet enligt bilaga 10 
och för det vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 10 SKRIVELSE FRÅN PERSONAL 

InvN § 10/ 9.2.2021 
  

 

•Bilaga 11: Anvisning om bekämpningsåtgärder vid skabbepidemi, Institutet för  

                     hälsa och välfärd. 

 

En skrivelse har inkommit till kommunen 26.11.2020 beträffande önskemål om 
ersättning för erlagda kostnader i samband med skabbutbrott vid servicehuset 
Rosengård; ”Läkemedel till alla, personal, vikarier och närstående bör ersättas av 
kommunen. Förslagsvis mot kvitton/redovisning. Har förutom läkemedel kostat med 
att sanera hemmen, el, vatten, tvättmedel och många timmars jobb”. 

I skrivelsen finns även förbättringsförslag: ”Tillgång till skyddskläder/arbetskläder 
för alla, även vikarier. Samt skötsel av arbetskläder. Tillräckligt med ändamålsenliga 
engångs skyddskläder (vid behov långa handskar eller förkläden med lång ärm”. Kan 
hygienen förbättras? Hygienkurs, genomgång av hygienrutiner samt hygienen i 
tvättstugor. 

Bättre information vid liknande händelser framöver önskas så att samma 
information når alla berörda, gärna från ÅHS/företagshälsovård.” 

 

Skabb är ett kliande hudutslag som orsakas av skabbdjur. Skabb smittar som 
kontaktsmitta via huden, via kläder och via sänglinne. För att skabb ska smitta krävs 
upprepad eller intensiv kontakt, till exempel boende i samma hushåll. Skabb smittar 
vanligen inte vid bara handskakningar. Hudutslagen uppkommer ungefär en månad 
efter smittillfället. Symtomen på skabb är kliande hudutslag. 

Under senare år har skabb blivit en vanlig åkomma. 

Behandling av skabb grundar sig på en diagnos av en läkare.  Det finns både en 
receptfri kräm och receptbelagda tabletter för behandling av skabb. 

Servicehuset Rosengård ansvarar för behandling av sina klienter. Undersökning av 
personal koncentreras till företagshälsovården och familjemedlemmar till 
hälsocentralen. 

I oktober konstaterades utbrottet, läkemedel gavs till 16 boende och 30 personal. 

För att framgångsrikt stoppa smitta krävs kartläggning, diagnostik, samordnad 
behandling och rengöring/sanering samt uppföljning. Samverkan mellan 
verksamhetsansvarig och behandlande läkare är viktig. Behandling bör vara 
ordinerade av läkare. 

Vid smitta i vården rekommenderas att arbetsgivaren tar ansvar för sin personal och 
bistår med läkemedel. Personalen ska tillämpa basala hygienrutiner och dessutom 
ha handskar och engångsrock med lång ärm och mudd vid vårdkontakt samt vid 
kontakt med säng, sängkläder och kläder. 
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Ålands Hälso- och sjukvård har det medicinska ansvaret för klienterna på Rosengård 
och det är också läkarna där som ställer diagnoser och läkemedelsordinationer. 

När skabbutbrottet blev diagnosticerat på Rosengård behövdes en akutåtgärd göras 
för att snabbt få bukt med smittan och det köptes in läkemedel till personal och 
boende omedelbart för att stoppa smittspridningen, samt införskaffades speciella 
skyddskläder som användes vid liknande händelser. 

Medarbetarsamtal pågår och åtgärder kommer att vidtas under våren utgående från 
vad som framkommer i samtalen. 

 

Arbetsgivaren ska ta ansvar för sin personal och bistå med läkemedel om det 
framkommer att det är något som uppstått på arbetsplatsen. 

Idag finns ingen gemensam policy i kommunen om att hantera bekämpningsåtgärder 
vid epidemier. 

Läkemedel kan dras av i beskattningen och eftersom kommunen inte har någon 
policy gällande detta är förslaget att kommunen inte ersätter anhöriga och övriga 
närstående som redan kan söka ersättning på annat håll. 

 

 

Äldreomsorgsledarens förslag: Ingen ersättning utgår från äldreomsorgen till 
anhöriga och övriga närstående, då det inte har framkommit hur och var skabb-
utbrottet startade. Anhöriga och övriga närstående kan dra av läkemedel som 
sjukvårdskostnad i beskattningen. 

 

Beslut: Enligt förslag samt att kommunen tar fram en gemensam policy för att 
hantera bekämpningsåtgärder vid epidemier. 
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§ 11 DELGIVNINGAR 

InvN § 11/ 9.2.2021 
 

•Prövningsbaserad tjänstledighet och vikarie för personal vid centralkök. 

 

•Kommunstyrelsen beslöt 20.1.2021 att dra in tjänsterna som socialchef, 
socialarbetare och socialhandledare från och med 1.1.2021. 
 
•ÅLR beslut 10 U2, 12.01.2021 Tutorersättning. 
 
•ÅLR beslut 5 U2, 08.01.2021 Beviljande av landskapsandel för kommunernas 
utbildningsverksamhet 2021. 
 
•Skoldirektörens tjänstemannabeslut 15.9-31.12.2020: 
59-20 Anhållan om årsbundet tillägg, 20 år 
60-20 Anhållan om årsbundet tillägg, 8 år 
61-20 Anhållan om årsbundet tillägg, 8 år 
62-20 Anhållan om årsbundet tillägg, 5 år 
63-20 Anhållan om årsbundet tillägg, 15 år 
64-20 Anhållan om uppflyttande till högre löneklass 
65-20 Överföring till mångprofessionellt stöd i träningsundervisning 
66-20 Förordnande av vik. barnskötare 
67-20 Anhållan om årsbundet tillägg, 20 år 
68-20 Korrigering av lön för barnskötare 
69-20 Förordnande av vik. musiklärare. 
 

Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden antecknar informationen till 
kännedom. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 12 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION 

InvN §12/ 9.2.2021 
 

 

•Invånarnämndens möten: 

 

23.3.2021, 20.4.2021, 18.5.2021, 15.6.2021 kl. 17.00, Kommungården. 

 

 

Personal- och servicechefens förslag: Antecknas till kännedom. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 13 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

InvN § 13/ 9.2.2021 

Beslut: 

Sammanträdet förklarades avslutat kl. 18.45 

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: §§ 7-9, 11-13 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet: §§ 1-6, 10 
 
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:  
Invånarnämnden i Finström 
Skolvägen 2 
22 410 Godby 
 
Paragrafer i protokollet: §§ 1-6,10 
 
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 kommunmedlem 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. 
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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 fattas beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3) beslutet annars strider mot lag. 
 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer: §§ 
 
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. 
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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:   
 
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. 
 
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:   
 


