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§ 62 KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KF § 62  
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 8.12.2022 
Sammanträdet bevistas av 16 beslutande ledamöter, varav 12 ordinarie. 
Förslag:  
Kommunfullmäktige konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslut-
fört.  
Beslut: 
Enligt förslag 
--- 

 

§ 63 FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE 

KF § 63 
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 utan ändringar 

 
   

§ 64 PROTOKOLLJUSTERING 

KF § 64  
Utses två protokolljusterare att justera protokoll, enligt förvaltningsstadgan 44 §.  
Protokollet justeras genast efter sammanträdets avslutande, på Kommungården. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Jenny Berglund och Freddie Forsman.  
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§ 65 BUDGET 2023 OCH EKONOMIPLAN 2024–2025 

KS § 136/ 12.10.2022 

 
Bifogas en första sammanställning av nämndernas budgetförslag. För att underlätta 
överskådligheten i ärendet så hänvisas till respektive nämns protokoll för detaljerna 
i behandlingen av budgetförslagen; 

Invånarnämnden 27.9 

Samhällsnämnden 27.9 

RÅL 15.9 

Lantbruksnämnden 22.9 

Budgetboken är ännu i en preliminär form och kommer att uppdateras. Beräkningar 
av skatteinkomster och landskapsandelar bygger ännu på preliminära uppgifter. 
Skatteintäkterna är inför 2023 är svåra att uppskatta, och de prognoser som finns 
att tillgå visar på en tillväxt i skatteintäkterna för de åländska kommunerna som ter 
sig osannolikt hög, och därför har prognoserna för kommunalinkomst 
skatteintäkterna i detta skede skrivits ner en aning. 

 
Från 2023 erhåller kommunerna ca 20% av samfundsskattens intäkter mot tidigare 
ca 30, och avsikten är att Ålands Landskapsregering ska täcka bortfallet genom 
kompensationer, men dessa har ännu inte presenterats, och inte heller 
landskapsandelarna i övrigt.  Budgeten beräknas i detta skede enligt följande  

 

Skatt FKF Höstprognos 2022 Nämndernas budgetförslag 
Kommunal inkomstskatt 9 550 000,00                      9 375 000,00                                   
Andel av samfundsskatt 682 000,00                          450 000,00                                       
Fastighetsskatt 192 000,00                          175 000,00                                       
Källskatt 75 000,00                            75 000,00                                         
Summa 10 499 000,00                    10 075 000,00                                 

Landskapsandel 2023*
Skattekomplettering 2 545 236,81  
Grundskola 431 231,17     
Barnomsorg 379 529,65     
STR 32 934,57        
Grundvux, förberedande undervisning 108 326,02     
Specialfritids
Socialvård     (äldreomsorg) 359 031,73   
Socialtjänst (till KST)
Kultur 41 145,62        
Medis
Summa 3 897 435,57  
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Kostnadsökningen i det sammanställda budgetförslaget är stor, både på grund av 
utökade kostnader för löner och på grund av ökade kostnader för i synnerhet 
energi. 

 
Ökningen i externa nettoutgifter är 5% eller 605 000 e mot budget 2022 och inte 
mindre än 17 % eller 1 987 000 e mot bokslut 2021. 

Resultaträkningen visar på ett årsbidrag om ca 60 000 e och ett underskott om 
något mindre än 700 000 e.   

Trots att det finns förhoppningar om att de finansiella intäkterna kan öka något 
genom den utlovade kompensationen av bortfall av samfundsskatteintäkter som 
bör motsvara minst en ökning om 150 000 e och eventuellt genom något förhöjda 
landskapsandelar så finns det ett behov av att minska driftskostnaderna med 
målsättningen att nå ett nollresultat.  

En proportionell fördelning av en nettodriftskostnadsminskning om 500 000 e 
motsvarar en nedskärning om 3,6% och skulle kunna fördelas ut så här;  

 

VAD Externa netto BU2023 Andel Anpassning Minskning
Allmän förvaltning -1 033 826 7 % 37 204                 -3,6 %
Invånarnämndens förvaltning -5 000 0 % 180                       -3,6 %
Socialvård -2 260 500 16 % 81 348                 -3,6 %
Äldreomsorg -2 288 638 16 % 82 361                 -3,6 %
Utbildning -6 033 747 43 % 217 135               -3,6 %
Kultur och fritid -420 443 3 % 15 130                 -3,6 %
Centralkök -576 049 4 % 20 730                 -3,6 %
Byggnadsinspektion -64 089 0 % 2 306                    -3,6 %
Tekniska och hyreshus -1 070 721 8 % 38 532                 -3,6 %
Gemensamma brandnämnden -123 810 1 % 4 456                    -3,6 %
Gemensamma lantbruksnämnden -17 200 0 % 619                       -3,6 %
EXTERNA KOSTNADER NETTO -13 894 023 100 % 500 000               -3,6 %



                                                                KOMMUNFULLMÄKTIGE                     PROTOKOLL 7 / 15.12.2022 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 16.12.2022 Sid 6 

     
 

Svårigheten består i att få kommunalförbunden, som står för en stor del av 
ökningen, att anpassa verksamheten enligt kommunens direktiv och önskemål.  

I övrigt behöver redan aviserade förändringar i organisationen appliceras på 
budgetförslaget. Dessa är omfattade av kommunstyrelsen § 79/18.5.2022 och 
omfattar bl.a. överföring av ansvaret för äldreomsorgen från Invånarnämnden till 
kommunstyrelsen från och med 1.1.2023 och en del andra smärre ändringar. 

Ytterligare förslås att ansvaret för kommunens städfunktioner, som idag är 
uppdelat på olika verksamheter och enheter, sammanförs till ett nytt 
verksamhetsområde som underställs Samhällsnämnden. Målsättningen med denna 
ändring är att kunna effektivisera verksamheten, förbättra personalledning och 
förenhetliga städningen och minska behovet av vikarier. Förändringen, som rör 6–7 
personer, har behandlat i Ledningsgruppen som bedömer att den kan genomföras 
utan att tillföra resurser genom att prioritera hur kommunens 
personalledningsresurser används.   

Under 2023 behöver köksfunktionen på nytt utredas, denna gång med specifikt 
syfte att utnyttja befintliga kök på ett effektivare sätt och för att effektivera 
helheten i köksfunktionerna. 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen remitterar Nämndernas budgetförslag tillbaka till nämnderna för 
anpassning av nettodriftsutgifterna till ett totalbelopp om 3,6 % eller en total 
nettokostnadsminskning motsvarande 500 000 e.  En konsekvensbedömning skall 
fogas till förslagen för att tydliggöra hur inbesparingen påverkar verksamheten. 

Nämnderna bör behandla förslagen på nytt så att dessa är klara senast torsdagen 
den 3.11 

Kommunstyrelsen omfattar de föreslagna ansvars- och organisationsförändringarna 
såsom förtydligande till tidigare beslut och remitterar till kommundirektören och 
ekonomichefen att genomföra förändringana i följande framställning av 
budgetförslaget som beräknas kunna behandlas 7.11.  

Kommunstyrelsen ger nämndernas budgetförslag med de förändrings- och 
anpassningsåtgärder som framkommer ovan kommunfullmäktige till kännedom vid 
mötet 27.10.2022.  

Kommunstyrelsen tar i detta skede inte ställning till äskanden om 
investeringsanslag utan dessa behandlas när nämnderna behandlat sina 
budgetförslag på nytt och bättre uppskattningar om kommunernas finansiella 
intäkter finns att tillgå 

Beslut:  

Enligt förslag.  

---  
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KS § 154/ 9.11.2022 
 

Behandling av remitterade budgetförslag 
  
NAUD Fst 17.10 
Invånarnämnden 19.10 
Samhällsnämnden 25.10 
 
Sammanställning av nämndernas reviderade budgetförslag som bilaga, där även 
överföringen av städkostnader har överförts till en egen resultatenhet under 
Tekniska och hyreshus vilket påverkar flera andra verksamheters omkostnader. 
Trots att i synnerhet kommunalförbundens delar av budgeten inte kunnat justeras 
så har årsbidraget hittills förbättrats med drygt 330 000 e på grund av inbesparingar 
jämfört med ursprungsförslagen.  
 
Förbundsstyrelsen för NÅUD har trots påpekanden inte gjort några ändringar till det 
budgetförslag som skickades ut, däremot har man avgett en förklaring på 14 sidor, 
bilaga, samt föreslagit för Förbundsfullmäktige som sammankommer 3.11 att 
budgetförslaget skall omfattas.  
 
Förbundsstyrelsen för Kst sammankom 1.11.2022 och förvaltningen har på basen av 
kommunernas utlåtanden föreslagit anpassningar om 252 000 e eller -0,8 % jämfört 
med det utskickade budgetförslaget. Inverkan på Finströms kommuns 
betalningsandel motsvarar 20 000 e (2 240 000 e jämfört med 2 260 000 e) 
 
Ålands Landskapsregering presenterade 31.10 förslaget till landskapsbudget för 
2023.  Landskapsandelarna indexjusteras i viss utsträckning, däremot är de stora 
förändringarna i avdragen i kommunalbeskattningen och kompensationerna för 
avdragen från kommunalbeskattningen.   

 

LANDSKAPET BUDGETFÖRSLAG 2023 31.10.2022 Budget 2021 Budget 2022 Förslag 2023
Skattekomplettering 15 200 000           15 468 000           15 550 000           
Socialvårdsområdet 8 871 000             10 489 000           9 186 000             
Bildningssektorn 11 272 000           12 100 000           13 444 000           
Kultur 463 000                477 000                498 000                
Medborgarinstitut 105 000                108 000                
Samarbetsstöd 500 000                300 000                -                         
Tillfälligt likviditetsstöd 500 000                300 000                -                         
Anläggningsstöd 12 000                   
Kompensation för arbets- och pensionsavdrag 50 000                   -                         -                         
Kompensation för övriga ändringar i kommunalbeskattningen 725 000                -                         5 000 000             
Kompensation för minskad samfundsskatt 3 300 000             
Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt 821 000                -                         -                         
Summa 38 519 000           39 242 000           46 978 000           
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Det ersättningsnivåer som beaktas utgår ifrån kalkyler som bygger på 2020 års 
beskattning.   
 
Tillskottet jämfört med den första sammanställningen av budget uppgår till ca 
500 000 e brutto, däremot tillförs en stor osäkerhet kring beräkningen av 
kommunalskatteintäkter på grund av att inkomstgränsen för grundavdraget ökas 
från nuvarande dryga 22 000 e till 45 000 e.  
 
Ålands Landskapsregering har utlovat mera information kring effekterna av det 
förhöjda grundavdraget i samband med den lagframställning som måste göras för 
att ändra Kommunalskattelagen för landskapet Åland 
 
Tills vidare syns de utökade kompensationerna för avdrag i denna version av 
budgetframställningen endast genom att kompensationerna för 
resekostnadsavdraget har tagits in till ett belopp om 144 000 e, och beräkningen för 
kommunalinkomstskatt står kvar på samma nivå som i föregående version.  
Prognosen för fastighetsskatt har justerat något till 190 000 e 
 
Med dessa ändringar så blir årsbidraget 566 000 e och resultatet – 183 000 e.  
 
Det kan finnas anledning att justera prognosen för kommunalinkomstskatt neråt, 
eftersom skatteintäkterna kommer att påverkas också av möjligheten att dra av 
elkostnader i hushållsavdraget, utöver det utökade grundavdraget. Också 
budgeteringen av samfundsskatteintäkter kan behöva ses över, summan 450 000 e 
som är budgeterad beaktar kompensationerna men kan behöva revideras. 
 
På grund av informationsläget kommer de finansiella intäkterna, skatter och 
landskapsandelar samt kompensationer, inte att kunna slås fast slutligt förrän vid 
kommunstyrelsens mötet 30.11. Eftersom förhandlingar om kollektivavtal för 
kommunala sektorn har slutförts finns det också till nästa behandling av 
budgetförslaget anledning att räkna om effekterna av avtalsenliga lönejusteringar 
enligt de överenskomna justeringarna. 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen behandlar förslaget till 2023 års budget med fokus på 
investeringarna, ger budgetförslaget i föreliggande form kommunfullmäktige till 
kännedom inför behandlingen av inkomstskatte- och fastighetsskattesatserna för 
2023 samt återremitterar budgetförslaget till förvaltningen för vidare beredning. 
Beslut:  
Enligt förslag 
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KF § 51/ 17.11.2022  
 
Beslut:  
Tecknas till kännedom 

KS § 166/ 30.11.2022 
 

Bifogas uppdaterat budgetförslag.  De största förändringarna jämfört med 
föregående versioner är att kostnaderna för NÅUD beaktats enligt 
förbundsstyrelsens förslag till budget vilket innebär en minskning om ca 49 000 e.   
Samhällsnämnden föreslår att ca 60 000 e flyttas från år 2022 till 2023 vilket 
påverkar resultaten för åren 2022 och 2023 men inte kassaflödet. 
 
Ytterligare har prognosen för räntekostnaderna för kommunen lån justerats uppåt. 
Skatter och landskapsandelar har inte kunnat beräknas på nytt eftersom ingen ny 
information om varken den förväntade minskningen av kommunalinkomstskatt som 
följd av utökat grundavdrag eller preciserade beräkningar för kompensationerna för 
bortfallet har erhållits.   
 
Tills vidare kvarstår prognosen för kommunalinkomstskatt vid 9 375 000 e, och 
under budgetåret när det finns bättre underlag bör prognosen för 
kommunalskatteinkomster justeras neråt och prognosen för kompensationer 
justeras uppåt i motsvarande grad i en tilläggsbudget.  
 
Förvaltningen har utvärderat de beräkningar av personalkostnaderna som gjorde 
inför budgetprocessen i förhållande till de kollektivavtal som ingåtts för den 
kommunala sektorn på Åland och kunnat konstatera att Finströms prognos för 2023 
ligger mycket nära de förväntade utfallet av justeringarna och därför har ingen 
justering av lönesummorna gjort i förhållande till tidigare budgetversioner.  
 
Årsbidraget uppgår efter justeringar till ca 526 000 e och resultatet till ca -223 000e. 
 
När det gäller att uppskatta kostnaderna för planeåren 2024 och 2025 är läget på 
grund av inflationstakten under 2022 utmanande. 
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Förändringen i konsumentprisindex (KPI) för Åland är under perioden januari – 
oktober 2022 9,5 % vilket försvårar uppskattningen av kommande års kostnader. I 
brist mera hållbara indikatorer har kostnadsökningen mellan 2023 och 2024 
beräknats till 2 % och mellan 2024 och 2025 till 2%.  
 
Lönekostnaderna har beräknats öka med 2 % år 2024 i enlighet med avtal och till år 
2025 uppskattats till 1 % höjning. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att förslaget till budget för år 
2023 och ekonomiplan 2024–2025 omfattas. 

Förslag av Leif Karlsson att fasadrenoveringen av Maskrosvägen under investeringar 
ska föregås av en konditionsgranskning. 

Beslut:  

Enligt förslag, med de ändringar som framkommit under behandlingen. 
--- 
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KF § 65/ 15.12.2022 
 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att fastställa Budget 2023 och Ekonomiplan 
2024-2025 

--- 
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§ 66 INRÄTTANDE AV TJÄNST SOM ANSVARIG NÄRVÅRDARE 

KS § 168/ 30.11.2022 

 
I enlighet med den reviderade förvaltningsstadgan som antogs av 
kommunfullmäktige § 57/17.11.2022 överförs ansvaret för socialvård och 
äldreomsorg från och med 1.1.2023 från invånarnämnden till kommunstyrelsen.  
  
Som ett led i att följa upp det förändringsbehov som identifierats inom 
äldreomsorgen föreslås att funktionen som ansvarig närvårdare inrättas som en 
tjänst.  
 
Syftet med detta är att möjliggöra att den ansvariga närvårdaren fattar 
tjänstemannabeslut och självständigt tillämpar lag i anslutning till vårdbedömningar 
och beslut kring klienternas servicetilldelning.  De flesta av klientbesluten kommer 
även i fortsättningen att fattas av äldreomsorgsledaren men ansvariga närvårdaren 
bör kunna vikariera äldreomsorgsledaren vid ledigheter och frånvaro vilket 
motiverar förändringen.  
 
Nuvarande innehavare av funktionen har gett sitt medgivande till förändringen och 
anställningen föreslås övergå från arbetsavtalsförhållande till tjänsteförhållande 
från och med 1.1.2023.   
 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att en tjänst som ansvarig 
närvårdare i Finströms kommun inrättas från och med 1.1.2023. 

Kommunstyrelsen omfattar förslaget till lönesättning för tjänsten som ansvarig 
närvårdare. 

 

Beslut:  

Enligt förslag. 

--- 
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KF § 66/ 15.12.2022 
 
Beslut: 
Enligt kommunstyrelsens förslag 
--- 
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§ 67 ANHÅLLAN OM TILLÄGGSMEDEL/ÅIC 

KS § 170/ 30.11.2022 

Ekonomichefens beredning 
Kommunen har för år 2022 budgeterat 210 000 euro för verksamhetsbidrag till 
Ålands Idrottscenter. Pandemiåren har drabbat bolaget hårt. Statsunderstödet för 
Covid kombinerat med vidtagna åtgärder av bolaget gjorde att bolaget år 2021 
klarade det budgeterade verksamhetsbidraget.  
 
År 2022 har bolaget erhållit ett mindre statsstöd för Covid och gruppbokningarna 
har börjat ta fart. Detta har dock inte räckt för att täcka de stigande kostnaderna. På 
årets första 10 månader har t.ex. värme och el kostat 70 000 euro mer än år 2021. 
Avtalsenliga löneförhöjningar sker även retroaktivt från 1.6.2022 samt från 
1.11.2022. 
 
Förvaltningen har träffat representanter från Ålands Idrottscenter som redogjort för 
de åtgärder som vidtagits och kommer att vidtas. Oavsett detta har en preliminär 
prognos räknats ut av bolaget som visar ett behov av tilläggsmedel om ca 90 000 
euro. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag om 
maximalt 100 000 euro för Ålands Idrottscenter Ab.  

 

Beslut:  

Enligt förslag. 

--- 
 

KF § 67/ 15.12.2022 
 
Beslut: 
Enligt förslag, med tillägget att kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen att 
i samråd med styrelsen för ÅIC utreda långsiktiga lösningar för att stabilisera 
ekonomin i bolaget. 
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§ 68 ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG 

KS § 172/ 30.11.2022 

 

Marine Holm-Johansson, ordförande för Centralvalnämnden, anhåller, bilaga, om 
befrielse från förtroendeuppdraget, och påtalar samtidigt att det på grund av 
pågående förberedelser inför de val som skall hållas under nästa år snarast behöver 
tillsättas en ny nämnd. 

 
Kommunal central(val)nämnd för Finströms kommun har senast utsetts av 
kommunfullmäktige § 6/2019 och nämnden skall tillsättas på nytt senast i början av 
nästa år.   
 
Nämndens sammansättning  
 
Kommunala central(val)nämnden 2019 - 2022 
 
Ordförande  Marine Holm-Johansson 
v.ordförande  Karl-Johan Wallin 
  Gerd Viktorsson 
  Sigmar Karlsson 
  Anette Sundberg 
Ersättare inte personliga 
  Brita Erlandsson 
  Fraenk Andersson 
  Magnus Rosenqvist 
  Leif Isaksson 
  Erja Nordqvist 

 

Kommundirektörens förslag: 

- 

Beslut:  

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Marine Holm-Johansson 
beviljas befrielse från uppdraget som centralvalnämndens ordförande. 
Kommunstyrelsen påtalar att ny centralvalnämnd och valnämnder bör utses så att 
de är funktionsdugliga inför riksdagsvalet 2.4.2023 

--- 
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KF § 68/ 15.12.2022 

 
 
Beslut: 
Enligt förslag 

--- 
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§ 69 ANHÅLLAN OM TILLÄGGSBUDGET 

 
SamN § 140 / 28.11.2022 
 

Vid jämförelser mot årsslut konstateras att vissa budgeterade projekt på driften inte 
hinner genomföras. 
Dessa är: 

 Uppgradering av fastighetsautomation i Källbo och ÅIC inklusive renovering 
av ventilationsaggregat och kemikaliedoseringar 45 427€ 

 Fasadarbeten vid Pålsböle daghem (skorsten och fönster) 13 000€ 

 Dagvatten Källbo skola 4 000€ 
Totalt 62 427€ 
Samhällsnämnden önskar att kostnaderna för dessa projekt dras bort från årets 
budget för att läggas på nästa års driftsbudget. 
Kan även konstateras att leverans av det elverk som man tidigare äskat medel för 
inte hinner levereras under 2022. 

Tekniska chefens förlag: 
Samhällsnämnden föreslår inför kommunstyrelse och fullmäktige att årets budget 
justeras under moment 4394 på kostnadsställe 53502 med en nerdragning om 
62 427€. Motsvarande summa överförs till nästa års budgetförslag. 
Man föreslår även att elverkets investeringskostnad om 30 000€ flyttas till 2023 års 
budget med motiveringen att upphandlingen sker under 2022 men leverans 2023. 

Beslut:  

Enligt förslag. 
-------------- 

 
KS § 173/ 30.11.2022 

 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att samhällsnämndens förslag till 
budgetändringar för innevarande år omfattas. De anslag som föreslås överföras till 
2023 har beaktats i förslaget till kommunstyrelsens budget. 

Beslut:  

Enligt förslag. 

--- 
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KF § 69/ 15.12.2022 
 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--- 

 

 
  



                                                                KOMMUNFULLMÄKTIGE                     PROTOKOLL 7 / 15.12.2022 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

   på kommungården i Godby  

   Den 16.12.2022 Sid 19 

     
 

 

§ 70 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

KF 70/ 15.12.2022 
Beslut: 
Lagenlig besvärsanvisning meddelas och sammanträdet förklaras avslutat 19:59. 
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: 63,64,70 

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: 62, 65, 66, 67 ,68 ,69 
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. 


