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Tid Torsdagen den 16 juni  kl 19:00  

Plats Kommungården, Godby 

 
Ärenden: 
 
§ 27 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3
§ 28 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 3
§ 29 PROTOKOLLJUSTERING 3
§ 30 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 4
§ 31 ANHÅLLAN OM TILLÄGGSBUDGET 6
§ 32 ANHÅLLAN OM BUDGETÄNDRING INVESTERINGSANSLAG 7
§ 33 MOTION: PRIDEFLAGGNING FÖR SOLIDARITET OCH MÅNGFALD 9
§ 34 VAL AV REPRESENTANTER TILL ARBETSGRUPP ÄLDREOMSORGEN I FINSTRÖMS KOMMUN 10
§ 35 BUDGETDIREKTIV 2023 TILL KÄNNEDOM 12
§ 36 SERVICENIVÅ FÖR BRAND- OCH RÄDDNING 14
§ 37 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 16
FRÅGESTUND 16
  
  
 

Magnus Sandberg kommundirektör, enligt uppdrag av Leif Andersson, kommunfullmäktiges ordförande. 
 
Möteskallelsen har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby 9.6.2022. 
 
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende på kommungården i Godby den 23.6.2022. 
 

Intygar Magnus Sandberg, kommundirektör  
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Tid Torsdagen den 16 juni kl 19:00-19:42 

Plats Kommungården, Godby 

Närvarande Ledamöter: 
 Andersson Leif 
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 Berglund Jenny 
 Blixt Mathilda 
 Fagerlund Miina 
 Forsman Freddie 
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 Höglund Roger 
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 Lundberg Håkan 

 

 
 Mattsson Åke 
 Rådland Bodil  
 Rögård Christian  
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 Blomqvist Björn (C) 
 Sundin Janne (Lib) 
 Nordqvist Vidar (Lib) 
 Lundberg Helena (S) 
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Övriga närvarande 
 
 
 
 

 Danielsson S-A, ks-ordf 
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Karlsson, Per Lycke 
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Ordförande                             Sekreterare  

Protokolljustering   

 Håkan Lundberg 
Protokolljusterare 

Åke Mattsson 
Protokolljusterare 

Sammanträdeskallelsen kungjord  Godby den 9.6.2022  

Protokollet framlagt till påseende  Godby den 23.6.2022 
 

 

Intygar Magnus Sandberg, kommundirektör  

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den 
 

 

Underskrift Ann-Katrine Silfvernagel, 
administratör 
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§ 27 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KF § 27  
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 8.6.2022. 
Sammanträdet bevistas av 13 beslutande ledamöter, varav 12 ordinarie. 
Förslag:  
Kommunfullmäktige konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslut-
fört.  
Beslut: 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. 
--- 

§ 28 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 

KF § 28 
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 ändringar så att 
§ 34 i kallelsen utgår, övriga ärenden numreras om. 
--- 

   

§ 29 PROTOKOLLJUSTERING 

KF § 29  
Utses två protokolljusterare att justera protokoll, enligt förvaltningsstadgan 44 §.  
Protokollet justeras genast efter sammanträdets avslutande, på Kommungården. 
 

Beslut:  
Till protokolljusterare utses Håkan Lundberg och Åke Mattsson 
---  
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§ 30 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 

 
KS § 63/ 27.4.2022 

 

Bokslut och verksamhetsberättelse 2021 

Bekräftelsebrev revisorerna  
 

Ekonomiförvaltningen har sammanställt det preliminära bokslutet för år 2021. 
Samtliga verksamheter har på driftssidan underskridit sina budgetramar. Enligt 
kommunens bindande nivåer fastställda i samband med budgeten ska 
kommunstyrelsen godkänna överskridningar av personalkostnader. Enligt 
nämndernas bokslutsberedningar har resultatområdet hyreshus överskridit 
budgeten för personalkostnader på grund av en budgeteringsmiss och skola och 
fritidshem på grund av en lärarlön som inte varit budgeterad men som ersatts fullt 
ut av NÅUD vilket syns på intäktssidan. 

Kommunen gör ett mycket bättre resultat än väntat med ett överskott om ca 1 
miljon euro. Främsta orsakerna är att skatterna flutit in långt över förväntan och att 
verksamhetskostnaderna har kunnat hållas nere.  

Tack vare resultatet, uteblivna investeringar och försäljning av en hyresfastighet 
stärks kassan med nästan 1,2 miljoner euro.  
 

Förändringar bokslut 2020  bokslut 2021 

Årsbidragets förändring 

+ 940 000 € 

Räkenskapsperiodens överskott  

+ 925 000 € 

Skatteinkomster 

+ 9 % 

Landskapsandelar 
- 4 % 

Lånestocken totalt 

- 493 000 €   5,1 
miljoner euro 

Lånestock per invånare 

- 216 €  1 950 € 

Kommunens soliditet 

+ 4,4 %  63,4 % 

Koncernens soliditet 

+ 3,4 %  52,2 % 
 

Kommunens revision är inplanerad till 16 och 23 maj. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner personalöverskridningarna för hyreshus samt skola 
och fritidshem och omfattar förslaget till bokslut och verksamhetsberättelse för 
2021 samt bekräftelsebrev till revisorerna, undertecknar dessa och överlämnar det 
till revisorerna för granskning. Förvaltningen ges möjlighet att genomföra smärre 
och icke resultatpåverkande korrigeringar i enlighet med vad som framkommer 
under revisionen inför bokslutets vidare behandling.  
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Beslut:  

Enligt förslag. 

---- 

 

KS § 98/ 8.6.2022 
 

Ekonomichefens beredning 

 

Bilagor Bokslut, revisionsberättelse och revisionsrapport 

 

Revisorerna överlämnade 23 maj 2022 sin revisionsberättelse och -rapport efter 
slutförd revision, enligt bilaga.  

Revisorerna förordar att bokslutet godkänns och att de redovisningsskyldiga beviljas 
ansvarsfrihet för den granskade perioden.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen överlämnar bokslut med balansbok och verksamhetsberättelse 
1.1.2021–31.12.2021 till kommunfullmäktige för fastställande.  

Revisionsberättelsen ges kommunfullmäktige till kännedom för beslut om 
ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.  

Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsperiodens årsresultat om 1 047 265,57 
euro förs till det fria egna kapitalet. 

 

Beslut: 

Enligt förslag 

---  

 

KF § 30/ 16.6.2022 
Beslut: 

Kommunfullmäktige fastställde enhälligt bokslutet och verksamhetsberättelsen för 
år 2021 

 

Kommunfullmäktige beviljade enhälligt de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet 

---  
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§ 31 ANHÅLLAN OM TILLÄGGSBUDGET  

InvN § 15/ 29.3.2022 
 

Förutsättningarna inom barnomsorgen har förändrats efter att budgeten antogs. 
Behovet av assistenter har därför ökat för att få verksamheterna att fungera. 

 

Ekonomichefens förslag: 

Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att barnomsorgens budgetram 
utökas med 1,2 assistenter till en kostnad om 44 000 euro.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 
KS § 56/ 6.4.2022 

 

Invånarnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att barnomsorgens budgetram 
utökas med 1,2 assistenter till en kostnad om 44 000 euro.  

 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att en tilläggsbudget om 
44 000 euro ges till barnomsorgen för utökning av 1,2 assistenter. 

Beslut:  

Kommunstyrelsen beslöt att föreslå för kommunfullmäktige att Invånarnämndens 
anhållan om tilläggsanslag omfattas. 

--- 

KF § 31/ 16.6.2022 
 

Beslut: 

Enligt förslag 

--- 
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§ 32 ANHÅLLAN OM BUDGETÄNDRING INVESTERINGSANSLAG 

KS § 92 /8.6.2022 
 

I den fastställda budgeten för 2022 ingår under kommunstyrelsens ansvarsområde 
ett anslag om 20 000 e, kostnadsställe 98002, med rubriceringen Rosengård, 
Utredning av utbyggnad alternativt renovering av kök.  

Genom kommunstyrelsens beslut § 75/18.5.2022 har förutsättningarna för 
äldreomsorgens verksamhet under de närmaste åren förändrats, och planer på 
eventuella om- eller tillbyggnader som relaterar till de intentioner som funnits om 
anslutande tillbyggnader till Rosengård behöver revideras.   

Anslaget om 20 000 föreslås därför minskas till 10 000 e och rubriceringen ändras 
så att anslaget skall användas för att utreda vilka delar av den planering av 
anläggningsprojekt som gjorts kring Rosengård och som relaterar till de intentioner 
om samarbete som funnits som kan användas för en eventuell framtida ut- eller 
ombyggnad.  Enligt kommunens huvudbokföring finns upplupna kostnader under 
pågående projekt i balansräkningen om ca 401 000 e.  

10 000 e bör anslås som projektanslag under C1000 allmän administration under 
kommunstyrelsen, där målsättningarna är följande: 

1. Kvalitetssäkra beslutsprocesserna och vård- och serviceplaneringen inom 
äldreomsorgen.  

2. Uppdatera Rapport kring Äldreomsorgen, daterad 26.8.2018, med speciellt 
fokus på uppdaterade underlag och uppdaterade serviceformer som följd av 
uppdaterad lagstiftning till stöd för de inriktningsbeslut som kommer att 
behöva fattas.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen anhåller hos kommunfullmäktige om ovanstående 
budgetändringar som torde ha marginell inverkan på budgetutfallet för 2022 men 
som är nödvändiga för att under återstoden av 2022 hinna planera sådana 
förändringar till äldreomsorgens verksamhet som är nödvändiga för att garantera 
en adekvat servicenivå under kommande verksamhetsår. 

   

Beslut:  

Enligt förslag 

--- 
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KF § 32/ 16.6.2022 

 

 

Beslut: 

Enligt förslag 

--- 
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§ 33 MOTION: PRIDEFLAGGNING FÖR SOLIDARITET OCH MÅNGFALD 

KF 25/ 24.3.2022  

 

Ledamot Miina Fagerlund med Freddie Forsman som andra undertecknare inlämnar 
en motion på temat PRIDEflaggning för solidaritet och mångfald, enligt bilaga. 

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen förs till kommunstyrelsen för beredning 

KS § 95 /8.6.2022 
 

Motionen som bilaga.  Det finns inte någon utförlig statistik över kommunernas 
beslut om att uppmärksamma Pride-veckan, men ganska många kommuner också 
på Åland torde numera hissa Pride-flagga i alla fall i samband med Pride-veckor och 
andra evenemang som tar sikte på att främja mångfalden och likabehandlingen i 
samhället.  

Motionsställarna föreslår att Finström kommun skall vidta följande åtgärder; 

- snarast införskaffar PRIDEflaggor från förslagsvis Regnbågsföreningen 
- flaggar med ovannämnda flaggor vid de kommunala anläggningarna under PRIDEveckan 
varje år 
- uppmuntrar NÅHD att flagga vid Godby Högstadieskola 
- erbjuder sambeställning med företag i kommunen för att främja möjligheten till ökad 
flaggning 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Finströms kommun med 
anledning av motionen införskaffar lämpligt antal Pride-flaggor, som hissas vid 
kommunala anläggningar under Pride-veckan på Åland.   

Beslutet ges NÅUD:s förbundsstyrelse till kännedom. 

 

Beslut: 

Enligt förslag 

--- 

KF § 33/ 16.6.2022 
Beslut: 

Enligt förslag. 

--- 
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§ 34 VAL AV REPRESENTANTER TILL ARBETSGRUPP ÄLDREOMSORGEN I FINSTRÖMS 
KOMMUN  

KS § 94 /8.6.2022 
 

Genom kommunstyrelsens beslut § 75/18.5.2022 har förutsättningarna för 
äldreomsorgens verksamhet under de närmaste åren förändrats.   

Eftersom planerna på ett seniorboende i anslutning till Rosengård har varit 
kommunens huvudinriktning inom äldreomsorgen under de senaste 3 - 4 åren 
behöver nu en arbetsgrupp tillsättas för att sammanfatta vad som behöver göras 
utgående ifrån det ändrade utgångsläget. 

Efterfrågan på service och boendelösningar inom äldreomsorgen i de åländska 
kommunerna påverkas också starkt av ÅHS verksamhetsmodell, delvis föranledd av 
sparåtgärder inom organisationen, där äldre med medicinska behov snabbare skrivs 
ut, och där det ofta fordras åtgärder från kommunens hemservice och/eller 
periodplatser med relativt kort varsel. 

Arbetsgruppen behöver söka lösningar för äldreomsorgen som är skalbara och som 
relativt snabbt, inom nästa budgetår och under den tid som kommer att gå åt till att 
processa, omforma, behandla och verkställa de planer för om- och tillbyggnad av 
kommunens lokaler som alltjämt är aktuella, kan verkställas.  

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tillsätter en politiskt väl förankrad arbetsgrupp med uppdrag att 
formulera en strategi för hur Finströms kommun kan utveckla serviceformerna inom 
äldreomsorgen under åren 2023 – 2026.   

Arbetsgruppen bör söka lösningar som garanterar invånarna tillgång till den 
lagstadgade servicen även vid plötsliga förändringar i efterfrågan och som fokuserar 
på lösningar som inte förutsätter investeringar i egen regi för att kunna verkställas.  

Gruppen bör också rekommendera åtgärder inför kommande budgetår och 
ekonomiplaneperiod med fokus på servicelösningarna. 

Arbetsgruppen rapporterar till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige genom 
att uppdatera och omformulera den rapport för äldreomsorgen daterad 25.6.2018 
som lega till grund för tidigare inriktningsbeslut inom äldreomsorgen. 

Parallellt med denna arbetsgrupp bör kommunstyrelsen i ett något senare skede 
utse en dedikerad planerings- och byggnadskommitté med uppdrag att utgående 
ifrån befintliga planer och övrig dokumentation kring en om- och tillbyggnad av 
Rosengård söka en lösning som syftar till att utöka antalet boendeplatser för äldre i 
kommunen igenom byggande i egen regi eller på annat sätt.  

 

 



                                                                KOMMUNFULLMÄKTIGE                     PROTOKOLL 4 / 16.6.2022 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 23 juni 2022 Sid 11 

     

 

 

Förslag av Leif Karlsson att kommunfullmäktiges representanter till gruppen utses 
av kommunfullmäktige 16.6 

 

Förslag av Fredrik Andersson att Per Lycke utses till gruppen 

Förslag av Leif Karlsson att Cecilia Berndtsson utses till gruppen 

 

Förslagen understöddes enhälligt. 

 

Beslut: 

Enligt förslag, så att kommunfullmäktige vid mötet 16.6 utser minst två och högst 
tre representanter till arbetsgruppen.  

--- 

KF § 34/ 16.6.2022 
Förslag av Freddie Forsman att Miina Fagerlund utses till gruppen 

Förslaget understöddes inte 

Förslag av Elof Johns att centerns fullmäktigegrupp får tre platser i arbetsgruppen 
och föreslår Bodil Rådland, Tom Henriksson och Håkan Lundberg 

Förslaget understöddes av Rolf Karlsson 

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslöt att utse Bodil Rådland, Tom Henriksson och Håkan 
Lundberg som kommunfullmäktiges representanter i gruppen. 
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§ 35 BUDGETDIREKTIV 2023 TILL KÄNNEDOM 

KS § 67/ 27.4.2022 
 

Finströms kommun har en etablerad praxis att som preliminära budgetdirektiv utgå 
från ram per verksamhetsområde enligt föregående bokslut, med möjlighet till 
motiverade avvikelser. Ramarna inför år 2023 är således baserade på bokslut 2021 
enligt nedan: 

 
 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tillsänder nämnderna de preliminära budgetramarna för 
behandling senast 1 juni inför framtagande av budgetdirektiv för år 2023. 
Kommunstyrelsen begär även in investeringsäskanden för åren 2023 - 2025.  

 

Beslut:  

Enligt förslag. 

--- 

KS § 86/ 8.6.2022 
 

Bilaga  Budgetdirektiv 2023 

Nämnderna har behandlat de preliminära budgetramarna och 
investeringsäskanden. Konstateras i stort att på driftssidan har invånarnämnden 
påtalat att bokslut 2021 inte är ett bra utgångsläge för budgetramarna till följd av 
pandemin och menar att budgeten år 2022 ger ett mer rättvisande utgångsläge 
medan samhällsnämnden, lantbruk samt brand och räddning gett förslag om vissa 
justeringar i jämförelse mot bokslut 2021.  

Finströms Kommun -11 906 620
Allmän förvaltning -715 015

Invånarnämndens förvaltning -14 932

Socialvård -2 035 890

Äldreomsorg -2 090 769

Barnomsorg -1 768 428

Källbo skola och fritidshem -1 752 702

NÅUD -1 652 099

Kultur och fritid -368 806

Centralkök -503 553

Byggnadsinspektion -43 576

Teknisk sektor -907 654

Hyresbostäder 81 260

Gemensamma brandnämnden -119 077

Gemensamma lantbruksnämnden -15 380

Totalsumma -11 906 620
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På investeringssidan följer förslagen i stort ekonomiplan vad gäller projekt inom 
fastighets- och vägunderhåll. Invånarnämnden flaggar för eventuellt kommande 
behov av utökade småbarnsplatser inom barnomsorgen och inom äldreomsorgen 
råder ännu oklarheter om eventuella investeringsbehov.  

 

Förvaltningen har sammanställt ett förslag till budgetdirektiv utifrån nämndernas 
utlåtanden och med hänsyn taget till kommunens ekonomiska ramar. Direktivet bör 
ses endast som riktgivande då det i dagsläget saknas beslut om eventuella 
löneförhöjningar, det allmänna oroliga ekonomiska läget samt osäkra 
skatteprognoser. 

 

Ekonomichefens förslag:  

Kommunstyrelsen fastställer budgetdirektiven enligt bilaga och tillsänder dem 
kommunfullmäktige till kännedom. 

 

Beslut: 

Enligt förslag 

--- 

 

KF § 35  16.6.2022 

Beslut: 

Tecknas till kännedom 

--- 
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§ 36 SERVICENIVÅ FÖR BRAND- OCH RÄDDNING 

RN § 19/7.4.2022 
Enligt 20 § räddningslagen (ÅFS 2006:106) ska kommunen besluta om nivån på sin 
räddningsservice. I beslutet ingår bland annat riskanalys, de personella och 
materiella resurser som ska finnas i kommunen, vilken beredskap som ska 
upprätthållas, organisation, hur syneverksamheten upprätthålls och hur 
befolkningsskyddet bedrivs. RÅL har under en längre tid arbetat fram och 
sammanställt underlagsmaterial för ärendet. 

Räddningsområdets samarbetskommuner Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, 
Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö behandlar och beslutar 

ärendet enskilt för egen kommun, dock utgör bifogat material enligt bilaga 

ett gemensamt underlag. 

I bilagan, som även innehåller fakta och bakgrundsmaterial framgår under 

fyra kapitel en sammanställning och beslutsförslag om servicenivå. 

Beslutet bör gälla en tidsperiod om fyra år, 2022-2025. 

./. Bilaga A-RN § 19, riskanalys och servicenivåbeslut 2022-2025. 

Räddningschefens förslag: 

Den gemensamma räddningsnämnden omfattar Bilaga A-RN § 19 som underlag och 
förslag för servicenivå gällande samarbetskommunerna Eckerö, 

Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och 

Vårdö. 

Beslut: 

Enligt förslag med tillägg att ”efter diskussion med respektive FBK” införs 

i målsättningar under punkt ett, stycke 9.3, beslut om servicenivå. 

SamN § 67/ 18.5.2022 
Bilaga: riskanalys och servicenivåbeslut 2022-2025 

Ur samhällsnämndens perspektiv så har man beröringspunkter enligt följande: 

- Samarbetet med kommunernas byggnadsnämnder: 

o Syner i samband med bygglov (olika kanalsyner) 

o Ritningsgranskningar i samband med bygglov 

o Tillsyn av OVK. 

Samarbetet med byggnadsmyndigheten upplevs fungera bra och med hög 
servicenivå mellan myndigheterna. 

- Samarbetet med kommunernas tekniska förvaltning: 

o Automatiska brandlarm 

o Tillhandahållande av stationsbyggnader för den frivilliga brandkåren 

o Tillhandahållande av övningsplatser för den frivilliga brandkåren 
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Samarbetet med tekniska upplevs fungera bra, där man får bra service av 
brandmyndigheten. Vissa oklarheter uppstår emellanåt bokföringsmässigt då den 
frivilliga brandkåren delvis sköter sina fastigheter själva, men servicenivåmässigt 
finns inget att anmärka på. 

- Samarbetet med övriga kommunala myndigheter: 

o Kommunen har avtal med RÅL bl.a. gällande beredskaps- och 
befolkningsskyddsärenden där man från kommunenens sida skall 
tillhandahålla resurs från kommundirektör samt 
befolkningsskyddsinspektör. 

o Räddningsmyndigheten bistår även med förebyggande 
brandskyddsinformation bl.a. i kommunblad. 

Samarbetet gällande befolkningsskyddet fungerar bra, och med nya 
beredskapsplaner som är under beredning lär rollfördelningar förtydligas 
ytterligare.  

Tekniska chefens förslag: 

Samhällsnämnden omfattar den gemensamma räddningsnämndens beslut. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

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

KS § 76/ 18.5.2022 

Kommundirektörens förslag: 

Enligt samhällsnämndens förslag. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

--- 

 

KF 36 / 16.6.2022 

Beslut: 

Enligt förslag. 

--- 
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§ 37 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

KF 37/16.6.2022 

Beslut: 

Lagenlig besvärsanvisning meddelas och sammanträdet förklaras avslutat 19:42. 
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: 28, 29, 34, 37 

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:  27, 30, 31, 32, 33, 35, 36 

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. 


