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§ 34 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

InvN § 34/ 19.5.2020 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande.  

Beslut: Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och 
beslutfört. 

 

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

§ 35 PROTOKOLLJUSTERARE 

InvN § 35/ 19.5.2020 
Utses protokolljusterare.  

Beslut: Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Leif Karlsson och Fia 
Hellsten, justering sker efter mötet. 

 

  

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

§ 36 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

InvN § 36/ 19.5.2020 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur. 

  

Beslut: Invånarnämnden beslutar godkänna föredragningslistan. 

 

------------- 
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§ 37 OMÄNDRING PÅ LINNEASTUGAN PÅ GRUND AV COVID-19 

InvN § 37/ 19.5.2020 
 

Linneastugans stödboende har varit utan boende sedan 31.3.2020. Eftersom 
boendet inte är handikappanpassat och inte bemannat dygnet runt så har det varit 
svårt att hitta lämpliga hyresgäster som har ett behov av ett sådant boende. 

Nu med rådande situation angående covid-19 så skulle äldreomsorgen ha ett behov 
av ett tillfälligt eller så länge situationen kräver använda sig av utrymmena för att 
placera hemservicepersonalen där och på det viset minska risken för att få in viruset 
på Rosengård. 

Lokalen är fullt användbar till det ändamålet som den nu är, det är endast internet- 
anslutning som krävs innan delar av personalen kan vara där. Enligt Ålcom skulle 
internetanslutning uppskattas till ca 900 euro. 

 

 

Äldreomsorgsledarens förslag: Att nämnden antecknar ärendet till kännedom. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 38 BUDGETUTFALL OCH KÄNDA FÖRÄNDRINGAR/INVÅNARNÄMNDEN 

InvN § 38/ 19.5.2020 
 

•Bilaga 1: Budgetutfall 2020 samt budget 2021. 

 

Träff med verksamhetschefer hölls 27.4.2020. Därefter har samtliga verksamheter 
gjort uppskattningar beträffande förändringar i budgetutfall för 2020 samt 
förändringar inför budget 2021. Enligt gällande direktiv ska nämnderna i maj månad 
ta upp äskanden om investeringar och kända förändringar i driften. I juni fastställer 
kommunstyrelsen budgetramarna och för dem till fullmäktige till kännedom. 

 

Uppskattade budgetutfall 2020 och förändringar inför 2021; 

 -Invånarförvaltning 

 -Socialvård 

 -Äldreomsorg 

 -Barnomsorg 

 -Skola och fritidshemmet 

 -Bibliotek och kultur 

 -Ungdom och Idrott 

 -Centralkök 

 

  

Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden översänder uppskattade 
budgetutfall 2020 och kända förändringar inför 2021 till kommunstyrelsen för 
vidare behandling. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 39 OMDISPONERING MELLAN KOSTNADSSTÄLLEN (INOM RAM) FÖR 

SOCIALVÅRDEN 

InvN § 39/ 19.5.2020 
 

Totalt uppgick de budgeterade medlen på kostnadsställe specialomsorg till 1 039 208 
euro. Kostnaderna för specialomsorg kommer dock att bli lägre än budget då 
kommunen köper mindre service. Uppskattad minskning: 63 000 euro. 

 

Behov av boendeplats i enighet med socialvårdslagen har uppstådd och kommunen 
kan köpa vårddygn av Stiftelsen hemmet. Uppskattat behov är 228 vårddygn 2020, 
totalkostnad 62 654 euro. För boendeplatsen kommer kommunen att fakturerar en 
vårdavgift som tillfaller kommunen. Kostnaden blir därmed lite lägre än vård-
dygnskostnaden. 

 

Kostnader för öppenvård inom barnskyddet (kostnadsställe 21 710) beräknas stiga 
11 000 euro utöver budget. 

Av ovanstående orsaker föreslås därmed att 57 000 euro omdisponeras från 
specialomsorgen till övrig socialvård (29 010) för att täcka kostnader för vårddygn. 
Samt 6 000 euro omdisponeras från specialomsorgen till annan barn- och familjevård 
(21 710) för att täcka kostnader för barnskyddets öppenvård. 

 

Socialchefens förslag:  Invånarnämnden omdisponerar 57 000 euro från 
kostnadsstället specialomsorg till kostnadsställe övrig socialvård (29 010) och 6 000 
euro från kostnadsställe specialomsorg till annan barn- och familjevård (21 710). 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 40 ÄNDRING I KOMMUNENS PRINCIPER FÖR UTKOMSTSTÖD 

InvN § 40/ 19.5.2020 
  

•Bilaga 2: Principer för utkomststödet i Finströms kommun 2020. 

 

Finströms kommun har sedan tidigare fastställda principer för utkomststöd, se 
bilaga. Principerna är en tillämpningsanvisning för de tjänstemän som arbetar med 
utkomststöd. Principerna innehåller också kommunens fastslagna riktlinjer för 
förebyggande utkomststöd. 

 

Ålands förvaltningsdomstol har fastslagit att kommunens principer om hur 
arbetsresor ersätts inom utkomststödet är felaktigt. Från inkomsterna avdras 
utgifter för arbetsresor och övriga av arbetet förorsakade utgifter. Av denna orsak 
föreslås att stycket om arbetsresor (sidan 9) styrks i kommunens principer om 
utkomststöd med hänvisning att det är felaktigt. 

 

Det vill säga följande stycke tas bort: 

•Arbetsresor. Utgifter för eget fortskaffningsmedel enligt FPAs reseersättning för 
egen bil kan beaktas när personen är tvungen att använda eget fortskaffningsmedel 
till exempel för att det inte finns kollektivtrafik eller förbindelserna är besvärliga 
enligt billigaste alternativ för att trygga en fortsatt möjlighet för klienten att ta sig 
till och från arbetet. Detta kan enbart beaktas tills klienten har börjat få lön från sitt 
arbete. 

 

Från och med 1.1.2021 kommer utkomststödet att handläggas av Kommunernas 
socialtjänst och då är inte längre Finströms kommuns principer om utkomststöd 
tillämpliga. 

 

Socialchefens förslag: Invånarnämnden stryker stycket om arbetsresor (sidan 9) i 
Principer för utkomststödet i Finströms kommun 2020. I övrigt inga ändringar och 
principerna förblir tillämpliga t.o.m. 31.12.2020. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 41 FÖRÄLDRAENKÄT BARNOMSORGEN 

InvN § 41/ 19.5.2020 
 •Bilaga 3: Sammanställning föräldraenkät för barnomsorgen totalt. 

 

I mars 2020 genomfördes en föräldraenkät riktad till vårdnadshavare med barn 
inom kommunens barnomsorg. 

Totalt har 62 enkätsvar inkommit vilket utgör en svarsprocent om 49,2%. 

Resultatet av enkäten finns sammanställd per avdelning, per enhet och för 
barnomsorgen totalt. En genomgång med förmännen för samtliga enheter har 
gjorts och i det fortsatta arbetet beaktas resultaten från enkäten för vidare-
utveckling av verksamheten. Särskild tonvikt läggs vid de punkter där flera 
vårdnadshavare är mindre nöjda vid samma enhet. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att 80,6% av vårdnadshavarna är mycket nöjda 
och 16,1 % är nöjda med barnets barnomsorgsverksamhet som helhet. 

 

Barnomsorgschefens förslag: Föreslås att invånarnämnden antecknar 
informationen för kännedom. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 42 UTVÄRDERING AV FRITIDSHEMSMODULER 

InvN § 42/ 19.5.2020 
 

•Bilaga 4: Sammandrag kostnader för moduler per 6.5.2020. 

•Bilaga 5: Sammandrag föräldrautvärdering. 

•Bilaga 6:  Begäran om utvärdering av fritidshemmets lokaler, Leif Karlsson. 

 

En skriftlig begäran om utvärdering av fritidshemsverksamhetens lokaler har 
inkommit till invånarnämnden från ledamot Leif Karlsson. Utvärdering av 
fritidshemsmodulerna bör, enligt Leif Karlsson, göras dels med intention att ta reda 
på om utrymmena fungerar för verksamheten, dels för att se om lokalerna kan 
avyttras och istället planera för ett permanent fritidshem. 

 

Fritidshemsverksamheten är lagstadgad barnomsorg för elever i åk 1 och 2 samt 
elever överförda till mångprofessionellt stöd i specialklass. Finns det lediga platser 
erbjuds även elever i åk 3 fritidshemsverksamhet. För inskrivna barn i 
fritidshemsverksamheten uppbärs en månadsavgift 60% av barnomsorgens 
heldagsavgift. I och med de nya lokalerna har kommunen utökat sina 
fritidshemsplatser från 39 till 52 platser i eftermiddagsverksamheten. I maj finns 49 
elever inskrivna i eftermiddagsverksamheten (54 på hösten) och 24 i morgon-
verksamheten. Personalen består av deltidsanställd personal; en fritidshems-
föreståndare, tre barnskötare och en elevassistent. 

 

Fritidshemmets lokaler används på morgonen för morgonverksamheten mellan kl. 
7-8.15. Eftermiddagspersonalen finns på plats från kl. 11 alla dagar. Barnen kommer 
kl. 12.30 (tisdagar 13.30) och är på plats till ca kl. 17.30. Under detta läsår har 
beläggningen fram till februari ett medeltal på 81 %. 

 

Skolföreståndare Sofi Ekholm och fritidshemsföreståndare Fredrick Boman har 
skickat ut en enkät till vårdnadshavare till de 49 inskrivna barnen på fritidshemmet 
samt hörande av berörd personal. Enkätsvar har inkommit från 23 personer. 

 

Resultatet från enkäten är övervägande positivt. Största delen av barnen och 
vårdnadshavarna tycker att lokalerna är ändamålsenliga och att de inbjuder till 
varierande och kreativa aktiviteter. Att lokalerna är indelade i mindre rums upplevs 
som mycket positivt. För vårdnadshavarna känns de nya lokalerna trygga om än lite 
bullriga. Barnen upplever förflyttningen mellan skolan och fritidshemmet som 
mycket tryggt. Att fritidshemmet är skilt från skollokalerna upplevs till stor del som 
positivt bland vårdnadshavarna. Ljudnivån i modulerna upplevs hög och ibland 
mycket. Enkäten visar att barnen trivs i fritidshemmet och dess lokaler. 
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Personalen känner att de nu har sina egna lokaler där det är fritidshem med 
fritidshemsmiljö och inte skolmiljö. Fritidshemsmiljön är mer lik hemmiljön, alltså 
fritid. Modulerna är indelade i flera olika rum vilket gör att barnen kan leka mera 
åtskilt och med olika saker. Påbörjade projekt kan nu lämnas på plats till nästa dag, 
vilket inte var möjligt i de tidigare lokalerna. Ljudnivån är högre än i de tidigare 
lokalerna, vilket beror på byggnadens konstruktion och ett ökat barnantal från 45 
till 54 under hösten. Akustikskivor har monterats. 

 

Då fritidshemmet har fått nya lokaler skilt från skolan har samarbetet mellan 
skolföreståndaren och fritidshemsföreståndaren förändrats och utvecklats i positiv 
riktning med tanke på ledarskap och organisation. 

 

I kommunfullmäktigebeslut § 30, 2.5.2019 går kommunen in för tilläggsbudget om 
300 000 euro för inköp och etablering av fritidshemslokaler efter ett förarbete av 
kommunstyrelsen (KF § 63, 20.12.2018 beslöts att frågan om moduler för 
skola/fritidshem och barnomsorg lyfts till styrelsenivå). Motivering till beslutet om 
att köpa in moduler var att ge verksamheten bästa förutsättningar samtidigt som 
kommunens investeringsbudget avlastas och minskar behovet av upptagande av 
nya lån. 

 

Kostnaden för inköp och etablering slutade på totalt 254 828 euro (modulkostnad 
med fast inredning 223 575 euro). Fritidshemmet tog i bruk lokalerna i mitten av 
september 2019. 

 

Vid en avyttring av modulerna räknar planerings- och utvecklingschef Aron 
Lundström med en intäkt på 80% av modulvärdet, dvs. 178 860 euro samt en 
kostnad på 10 000 euro för återställande av tomt. En avveckling av modulerna idag 
betyder att kommunen får stå för en kostnad på 85 000 euro. 

 

Skoldirektörens förslag: Invånarnämnden tar del av fritidshemsverksamhetens 
utvärdering och konstaterar att verksamhetens lokaler efter sex månaders 
användning är till belåtenhet för vårdnadshavare och personal. En avyttring av 
befintliga moduler och tillbakaflytt in i skolan skulle betyda att antalet 
fritidshemsplatser måste minskas till 39 platser vilket inte motsvarar det 
lagstadgade behovet. Försäljning av modulerna idag är inte ekonomiskt försvarbart 
med tanke på inköps- och etableringskostnader kommunen gjort. 

 

Beslut: Enligt förslag med tillägg att ärendet sänds till kommunstyrelsen för 
kännedom. 
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§ 43 VAL AV KLASSLÄRARE 

InvN § 43/ 19.5.2020 
•Bilaga 7:  Sammanställning av sökande. 

 

En tjänst som klasslärare tillsvidare från 1.8.2020 vid Källbo skola har varit 
utannonserad att söka. Vid ansökningstidens utgång hade 12 personer sökt 
tjänsten, varav 4 är behöriga klasslärare. 

 

Utifrån uppsatta kriterier för tjänsten har Källbo skolas ledningsgrupp kallat två 
behöriga till intervju, de andra två arbetar i skolan och har haft möjlighet att visa sin 
förmåga. Ledningsgruppen ser utifrån intervjuerna att Måns Masgård är den som 
motsvarar de uppsatta kriterierna bäst. Tackar Måns nej till tjänsten väljs Andreas 
Öfverström. 

 

Enligt grundskolelagen (1985:18) för landskapet Åland § 10 tillsätter skolnämnden 
ordinarie lärartjänster. En lärare kan enligt § 37 anställas på prövotid under högst 
ett år. Invånarnämnden i Finströms kommun fungerar som skolnämnd, skolstadga 5 
§. 

 

Skoldirektörens förslag: Invånarnämnden väljer Måns Masgård till klasslärare 
tillsvidare vid Källbo skola från 1.8.2020 med ett års prövotid. Tackar Måns nej till 
tjänsten väljs Andreas Öfverström. Enligt lag om kontroll av brottslig bakgrund hos 
personer som skall arbeta med barn (ÅFS nr 3/2004) krävs av den som blir vald att 
uppvisa ett utdrag ur straffregistret. Utdraget skall uppvisas till förbundskansliet 
innan 20.6.2020. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
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§ 44 KONFIDENTIELLT /RÄTTELSEYRKAN/UTKOMSTSTÖD 

InvN § 44/ 19.5.2020 

 

•Bilaga 8:   Rättelseyrkan 

•Bilaga 9:   Utkomststödsbeslut § U-2200075 

•Bilaga 10:  Ansökan om utkomststöd samt bilagor 

•Bilaga 11: Sammanfattning av kontakten mellan sökande och socialkansliets 
personal 

 

Den 21.4.2020 inkom ett rättelseyrkande avseende utkomststödsbeslut § U-
2200075 (se bilaga) fattat av socialhandledare Maria Gröndahl den 16.4.2020. 
Rättelseyrkandet (se bilaga) avser beslut om utkomststöd för april 2020. 
Rättelseyrkandet har inkommit under besvärstiden och skall därmed behandlas. 

 

Sökande yrkar på att beslutet som avser utkomststöd för april är felaktigt då 
inkomster som inkommit till bankkontot 27.3.2020 har beaktats som inkomst i april 
månads utkomststödsansökan. 

 

Sökande har inkommit med sina handlingar per e-post vilket är möjligt under 
pågående covid 19-epidemi. Sökande har inte varit i kontakt med socialhandledare 
Gröndahl per telefon tidigare. Sökande har varit i kontakt med övrig i personal i 
kommunen ( bl.a. bokförare som gör utkomststödsbetalningar) per telefon. 

 

Den 15.4.2020 inkommer ansökan om utkomststöd till Finströms kommun. XX har 
ansökt om utkomststöd i mars och fått avslag pga. inkomstöverskott. I februari har 
XX erhållit betalningsförbindelse för receptbelagda läkemedel samt betalnings-
förbindelse för mat. El- och sjukvårdsfakturor har beaktats. 

 

Som godtagbara utgifter har hyra för april beaktats samt elkostnad (förfallodag 
23.4). Grunddelen för vuxen ensamboende är 522,02 euro.  
Se bilaga utkomststödsbeslut. 

 

I utkomststödsansökan för april beaktas fakturor som har förfallodag i april. 
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XX har för april erhållit bostadsbidrag (FPA), folkpension 662,86 euro (FPA). 
Eftersom FPA också har gjort två utbetalningar (197,50 + 134,18 euro) den 27.3 har 
de räknats som inkomst i april månads utkomststöd. Orsaken är att summan 
utbetalades i slutet av månaden och därmed borde stå sökande till förfogande 
också i april. 

Noteras bör att sökande senare (22.4) erhöll garantipension om 171,86 euro (FPA) 
vilken ej beaktats i utkomststödet för april. Så oberoende huruvida inkomsterna från 
27.3 räknats som inkomst eller ej skulle inkomsterna som dessutom utbetalats i april 
(bostadsbidrag, folkpension och garantipension) vara över norm, dvs XX är inte 
utkomststödsberättigad i april. 

 

Handlingarna finns till påseende under sammanträdet. Av bilagorna framkommer 
bakgrund och övrig information. Bilagorna är konfidentiella med hänsyn till att det 
framkommer känsliga uppgifter. 

 

Socialchefens förslag: Invånarnämnden vidhåller tjänstemannens beslut. 

 

Beslut: Enligt förslag.  
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§ 45 KONFIDENTIELLT/RÄTTELSEYRKAN/SKOLA 

InvN § 45/ 19.5.2020 
  

•Bilaga 12:  

•Bilaga 13:  

•Bilaga 14:   

•Bilaga 15:  

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                 INVÅNARNÄMNDEN                     PROTOKOLL NR 3/ 19.5.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 20 maj 2020  

 15 (21)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 INVÅNARNÄMNDEN                     PROTOKOLL NR 3/ 19.5.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 20 maj 2020  

 16 (21)  

 

§ 46 DELGIVNINGAR 

InvN § 46/ 19.5.2020 
 

•Ålands författningssamling nr 32/2020: Landskapslag om barnomsorg och 
grundskola. 

•Samhällsnämnden 28.4.2020, § 49: Renovering Pålsböle daghem. 

•Inomhusluftgruppens mötesprotokoll 28.4.2020. 

•Mariehamns stad, socialnämnden, 21.4.2020 § 35: Uppsägning av avtal om köp av 
tjänster för fältarbetare. Upphör 31.12.2020. 

•Mariehamns stad, socialnämnden, 21.4.2020 § 36: Uppsägning av avtal om köp av 
tjänster inom missbrukarvården. Upphör 31.12.2020. 

•Hyresavtal för ungdomsgård. Från 1.5.2020 tillsvidare. 

•Ålands förvaltningsdomstol, beslut 26/2020 givet den 22.4.2020 avseende besvär 
som gäller utkomststöd. 

 

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

 

Beslut: Enligt förslag. 
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 § 47 ÖVRIGA FRÅGOR OCH DISKUSSION 

InvN § 47/ 19.5.2020 
 

 

•Nästa inplanerade nämndsmöte, 22.9.2020 kl. 17.00, Kommungården. 

Ärenden: Budget och investeringar, Taxor och avgifter, Kvartal 2, Arbetsplan för 
Källbo skola. 

 

 

Beslut: Informationen antecknas till kännedom. 
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§ 48 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

InvN §48/ 19.5.2020 

Beslut: 

Sammanträdet förklarades avslutat kl. 19.30 

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: §§ 37-42, 45-48 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet: §§ 34-36, 43 
 
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: §§ 34-36, 43 
 
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:  § 44 
 
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:   
 


