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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 

PROTOKOLL   

  Sammanträdesdatum Nr  

 KOMMUNFULLMÄKTIGE 18.3.2010 2/10 

Sammanträdestid Torsdag 18.3.2010, kl. 19.00 

 

 Nya daghemmet i Godby 

Beslutande  
x Mattsson, Lars-Åke 
- Danielsson, Sven-Anders 
- Eriksson Viveka 
x Karlsson, Sören 
x Rögård, Christian 
- Johns Elof 
- Lindström, Dick 
x Mattsson, Thomas  
- Jalava, Petra 
- Erland, Olof 
- Andersson, Leif 
x Pastoor, Frederik 
- Mattsson, Margareta 
x Grüssner, Björn  
x Björkman, Torbjörn  
x Löfman, Sven 
- Gestberg, Solveig 
 

 
- Rögård, Inga-Lill 
x Rögård, Lars 
x Boman, Carola 
- Lindblom, Per 
- Johansson, Lene-Maj 
- Johansson, Ulf  
 

Övriga närvarande x Höglund Roger, kst ordförande 
- Lycke, Per, kst viceordförande 
x Oriander, Niklas vik kom.dir.   
x Lindblom, Regina 
 

x Randelin, Bernt 
x Karlsson, Rolf 
x Lignell, Maj-Gun 

Paragrafer §§  11 - 23 

Underskrifter Ordförande 
 
                 
   

Sekreterare 
 

   

 Lars-Åke Mattsson 
 

Niklas Oriander 

Protokolljustering Godby den 18.3.2010 

   

 Björn Grüssner Torbjörn Björkman   

Protokollet framlagt till 
påseende 

Godby den 18.3.2010  

   

Intygar Niklas Oriander   
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FINSTRÖMS KOMMUN 
 
 
 

PROTOKOLL     

  Utfärdat den 11.3.2010 Sida 
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 18.3.2010 2 

Sammanträdestid Torsdag 18.3.2010, kl. 19.00 
 

Sammanträdesplats Nya daghemmet i Godby 
 
Ärenden: 
 

11 § Konstatera laglighet och beslutförhet 
12 § Protokolljusterare 
13 § Föredragningslistan  
14 § Återbetalning av samfundsskatt  
15 § Anhållan om detaljplaneändring – Fastighets Ab Atum 
16 § Ersättare i kommunstyrelsen  
17 § Anhållan – planering av Norrskog 3:62 
18 § Tärnebolstad  
19 § Justering av hemservicens måltidsavgifter  
20 § Nämnder och representanter – kompletteringsval 
21 § Beviljande av tjänstledighet – byggnadsinspektör  
22 § Förlängning av vikariat – kommundirektör 
23 § Besvärsanvisning  
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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kfm § 11 
Förrätta namnupprop, konstatera sammanträdets lagliga 
sammankallande samt beslutförhet med hänsyn till antalet 
närvarande. 
Beslut: 
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat samt 
i övrigt beslutfört. 
 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kfm § 12 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Att justera dagens protokoll utsågs Björn Grüssner och Torbjörn 
Björkman. 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN  

Kfm § 13 Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut:  
Kommunfullmäktige godkände föredragningslistan med följande 
tillägg: 
 
- Beviljande av tjänstledighet – byggnadsinspektör 
- Förlängning av vikariat – kommundirektör  
 
 
 

ÅTERBETALNING AV SAMFUNDSSKATT  

Kst § 62/3.3.2010 
År 2006 uppdagades att samfundskatter under åren 2002 – 
2005 från företag verksamma i Saltviks kommun hade räknats 
Finströms kommun tillgodo. Orsaken var att de uppgifter som 
utgjorde underlag vid fastställandet av fördelningsnyckeln och 
därmed beräkningen av de enskilda kommunernas andelar inte 
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till alla delar var korrekta. Landskapsregeringen har nu utarbetat 
ett avtalsförslag mellan parterna Finströms kommun, Saltviks 
kommun och landskapsregeringen där samfundskatten regleras 
så att Finström återbetalar en del av den felaktigt influtna 
samfundsskatten till landskapsregeringen som ombesörjer att 
Saltvik erhåller sin rättmätiga del av samfundskatten för åren 
2002 – 2005. Finströms kommun bör återbetala 5 929 €, bilaga 
A § 62/10 Kst.. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
bifogade förslag till avtal samt beviljar tilläggsmedel om 5 929 € 
för återbetalning av samfundskatt för åren 2002 – 2005. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-----------------  

Kfm § 14 
Förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
bifogade förslag till avtal samt beviljar tilläggsmedel om 5 929 € 
för återbetalning av samfundskatt för åren 2002 – 2005, bilaga 
A § 14/10 Kfm.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
 

ANHÅLLAN OM DETALJPLANEÄNDRING – FASTIGHETS AB ATUM 

Kst § 46/10.2.2010 
Fastighets Ab Atum anhåller om fastställningar av målsättningar 
för detaljplaneändring för kvarter 101, del av kvarter 90 (tomt 1 
och 4) samt gata och GC-väg i Godby by. Samtidigt anhåller 
Fastighets Ab Atum om att områdesplanerare Åsa Mattsson 
godkänns som planläggare för detaljplaneändringen, bilaga B § 
46/10 kst. Konstateras att ärendet behandlats tidigare under 
åren 2008-2009 men att förutsättningarna för 
detaljplaneändringen ändrats så att nya målsättningar bör 
fastställas.   
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar begära utlåtanden över 
målsättningarna för detaljplaneändringen av 
byggnadsnämnden, tekniska nämnden, Finströms 
kommunaltekniska och områdesarkitektkontoret.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 

TN § 11/9.2.2010  

Förslag till beslut: 
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att 
målsättningarna godkänns med följande påpekanden: 
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- En god lösning för trafiken i området kan överenskommas 
- En god lösning för trafiken till och från tomt 6:125 

(Rosenström) 
- Tillgängligheten att serva kommunaltekniken får inte 

försvåras och eventuell flytt av kommunalteknik bekostas av 
Fastighets Ab ATUM. 

- Åsa Mattsson godkänns som planläggare 
BESLUT: 
Enligt förslag 
 
 

BN § 28/16.2.2010 
 
Uppta till behandling Finströms kommunstyrelses begäran om 
utlåtande gällande Fastighets AB Atums begäran om 
detaljplanändring samt målsättningar för ändringen i Godby, 
Finström. 
Förslag till beslut:  
Byggnadsnämnden förslår inför Finströms kommunstyrelse att 
målsättningarna fastställs. Nämnden poängterar vikten av ett 
planläggningsavtal för att undvika oklarheter i ett senare skede. 
Nämnden påpekar även att ett ordentligt skyddsområde måste 
ordnas mot kv 100 samt någon form av skyddsåtgärder mot 
kringliggande bosättning. Övriga affärstomter i centrala Godby 
borde få samma förutsättningar. 
Beslut:  
Ordföranden anmälde jäv som godkändes och deltog ej i 
ärendets behandlig. Ordförande avlägsnade sig från rummet. 
Ledamot Margareta Mattson utsåg i egenskap av nämndens 
äldste Alfons Henriksson till ordförande för paragrafen. Beslut 
enligt förslag. 
-----------------  

Kst § 70/3.3.2010 
 

Styrelsen för Finströms Kommunaltekniska Ab föreslår för 
kommunstyrelsen att målsättningarna godkänns och att Åsa 
Mattsson godkänns som planläggare med följande påpekande: 
Tillgängligheten att serva kommuntekniken får inte försvåras 
och eventuell flytt av kommunteknik bekostas av fastighets Ab 
Atum. 
 
Områdesarkitektkontoret påpekar bl.a. att det är viktigt att 
bebyggelsen på området förbättrar bybilden och inte försämrar 
boendemiljön i omgivningen och att kommunen, för att 
säkerställa detta, bör lägga krav på miljöanpassning, bilaga E § 
70/10 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
målsättningarna för området. Vidare godkänner 
kommunstyrelsen Åsa Mattsson som planläggare givet att 
målsättningarna fastställs.  
Beslut: 
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Roger Höglund föreslog understödd av Rolf Karlsson att punkt 
4 i områdesarkitektens utlåtande gällande grönområden borde 
ändras till ”Planterade områden skall anläggas på ett 
ändamålsenligt och estetiskt vis samt utgöra åtminstone 5 % av 
det område som detaljplanen omfattar”. Kommunstyrelsen 
beslöt efter omröstning med siffrorna 3-2 att omfatta Roger 
Höglunds förslag, omröstningsprotokoll bilaga K §70/10 kst.  
 
Kommunstyrelsen beslöt att föreslå inför kommunfullmäktige att 
målsättningarna (bilaga B § 46/10 kst) inbegripet nämndernas 
samt områdesarkitektens utlåtanden med ovannämnda ändring 
av punkt 4, fastställs och konstaterar att frågor gällande bl.a. 
kommunalteknik avgörs i planläggningsavtalet. Vidare 
godkände kommunstyrelsen Åsa Mattsson som planläggare.  
-------------------  

Kfm § 15 
 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer 
målsättningarna för detaljplaneändring för kvarter 101, del av 
kvarter 90 (tomt 1 och 4) samt gata och GC-väg i Godby by, 
bilaga B1 § 15/10 Kfm, inklusive: 

- nämndernas och Finströms Kommunaltekniska Ab:s 
utlåtanden 
- områdesarkitektkontorets utlåtande, bilaga B2 § 15/10 
Kfm, med ändringen i punkt 4 ”Planterade områden skall 
anläggas på ett ändamålsenligt och estetiskt vis samt utgöra 
åtminstone 5 % av det område som detaljplanen omfattar”.  

Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 

 

ERSÄTTARE I KOMMUNSTYRELSEN 

Kst § 72/3.3.2010  
Carola Wikström-Nordberg, som av kommunfullmäktige utsågs 
till ersättare för Maj-Gun Lignell i kommunstyrelsen för 
mandatperioden 2010-2011, ger inte sitt samtycke till 
uppdraget. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser Jana 
Ekebom som ersättare för Maj-Gun Lignell för mandatperioden 
2010-2011. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
---------------------  

Kfm § 16 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
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ANHÅLLAN – PLANERING AV NORRSKOG 3:62 

Kst § 16/20.1.2010 
Under bildning varande aktiebolag Alpo Mikkola anhåller om att 
genom arkitekt Jens Karmert, Atomarkitekter upprätta en 
detaljplan över Norrskog 3:62. Vidare anhåller bolaget om att 
målsättningarna för området godkänns, bilaga D § 14/1 kst.    
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar begära utlåtanden över anhållan av 
byggnadsnämnden och områdesarkitektkontoret.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

Bn § 22/16.2.2010 
Uppta till behandling Finströms kommunstyrelses begäran om 
utlåtande gällande målsättningar för byggnadsplanering av 
fastigheten Norrskog 3:62 i Godby, Finström. 
Förslag till beslut:  
Byggnadsnämnden förordar inför Finströms kommunstyrelse att 
ATOM-arkitekter godkänns som områdesarkitekt för det aktuella 
området. Målsättningsdokumentet är väl genomarbetat och ett 
bra underlag för vidare planering och byggnadsnämnden kan 
förorda att målsättningarna fastställs. Kommunen bör som det 
nämns i dokumentet uppgöra ett planläggningsavtal för att 
klargöra ansvarsområdena i processen. 
Beslut:  
Enligt förslag 
-------------------- 
 

Kst § 75/3.3.2010 
Områdesarkitektkontoret påpekar bl.a. att vägförbindelsen till 
området är avgörande, att strävanden borde göras för att 
förverkliga området etappvis parallellt med kommunalteknik och 
gatunät och att frågan om huvudmanskapet besluts om i ett 
separat planläggningsavtal, bilaga F § 75/10 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
målsättningarna för området. Vidare godkänner 
kommunstyrelsen Atomarkitekter som planläggare givet att 
målsättningarna fastställs.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
---------------------  

Kfm § 17 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer 
målsättningarna för området Norrskog 3:62 i Godby, bilaga C § 
17/10 Kfm.  
Beslut:  
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
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TÄRNEBOLSTAD 

Kst § 471/21.11.2007  
Ärendet om avslutande av deponin skall kungöras hos 
miljöprövningsnämnden. Vi har ett arrendeavtal på fastigheten. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsens ordförande gavs i uppdrag att kontakta 
arrendegivaren. 
  

TN § 33/12.5.2009   
Markfrågan för deponin är ännu inte löst. 
   
Förslag till beslut: 
Tekniska nämnden beslutar föreslå att kommunstyrelsen köper 
området som idag arrenderas.  
 
BESLUT: 
Enligt förslag 
----------------- 
 

Kst § 233/12.8.2009   
Förslag: 
Kommunstyrelsen utser person/er som utreder möjligheterna för 
kommunen att köpa markområdet för deponi i Tärnebolstad.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg ordförande och vik. kommundirektören 
att utreda ärendet.  
-----------------  

Kst § 83/3.3.2010 
Möjligheten för kommunen att köpa markområdet vi 
Tärnebolstad har utretts och markägarna är villiga att sälja det 
c. 1.19 ha stora markområdet för 20 000€. I.o.m. en affär skulle 
arrendeavtalet mellan kommunen och markägaren upphävas.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar 
tilläggsmedel om 20 000€ för köp av mark. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
---------------------  

Kfm § 18  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar 
tilläggsmedel om 20 000€ för köp av det c. 1.19ha stora 
markområdet för deponi, i Tärnebolstad. 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
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JUSTERING AV HEMSERVICENS MÅLTIDSAVGIFTER  

SocN § 12/1.2.2010 
Hemservicens avgifter för år 2010 fastställdes i 
kommunfullmäktige, § 58/2009. Angående avgifterna för 
måltidsservice vid Rosengård finns det behov av att justera 
vissa av dem.  
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner justeringen av 
måltidsavgifterna inom hemservicen och på Rosengård i 
enlighet med bilagan och för ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Vik. socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Godkänns enligt förslag. 
-------------------  
 

Kst § 87/3.3.2010  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
måltidsavgifterna för hemservicen från 1.4.2010 i enlighet med 
bilaga J § 89/10 kst.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-----------------  

Kfm § 19 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
måltidsavgifterna för hemservicen från 1.4.2010 i enlighet med 
bilaga D § 19/10 Kfm.   
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
 
 

NÄMNDER OCH REPRESENTANTER - KOMPLETTERINGSVAL 

Kst § 66/3.3.2010   
I samband med nyval av kommunstyrelse för perioden 2010-
2011 är det motiverat att se över nämnder och representanter.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser nya 
representanter i nämnderna för perioden 2010-2011 enligt 
följande:  
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Tekniska nämnden 
Björn Grüssner istället för Bernt Randelin - ordinarie 
Margareta Mattsson istället för Charlotta Haupt - ersättare 
 
Skolnämnden 
Elspeth Randelin istället för Charlotta Haupt - ordinarie 
 
Byggnadsnämnden 
Björn Grüssner istället för Bernt Randelin –ersättare  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
--------------------  

Kfm § 20 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
 
 

BEVILJANDE AV TJÄNSTLEDIGHET – BYGGNADSINSPEKTÖR 

Bn § 21/16.2.2010 
 
Uppta till behandling byggnadsinspektörens anhållan om 
tjänstledighet från den 3 maj 2010-29 april 2011. 
Förslag till beslut:   
Föredragande anmäler jäv 
Beslut:  
Föredragande anmälde jäv som godkändes och deltog ej i 
ärendets behandling. Byggnadsnämnden förordar inför 
Finströms kommunstyrelse att anhållan godkänns. Vikarie bör 
snarast rekryteras av kommunstyrelsen. 
 

Kst § 65/3.3.2010 
Förslag: 
Kommunstyrelsen bifaller byggnadsinspektörens anhållan om 
tjänstledighet och beslutar att lediganslå tjänsten som 
vikarierande byggnadsinspektör för tiden 3.5.2010 t.o.m. 
29.4.2011. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget under förutsättning att 
tjänsten tillsätts av en behörig vikarie under perioden 3.5.2010 
till 29.4.2011.  
-------------------  

Kst § 96/18.3.2010 
Enligt Finströms kommuns förvaltningsstadga § 69 utser fullmäktige 
kommundirektören och tjänstemän i ledande ställning. Anställningsvillkor och 
avlöningsfrågor för dessa avgörs i styrelsen som anställande organ. 
Beträffande tjänstledighet och förordnande av vikarie: § 73 ”… tillämpas 
principen att anställande myndighet beslutar om beviljande av tjänstledighet 
om tjänsteledigheten understiger 12 månader och förordnande av vikarie inom 
ramen för sin behörighet”. 

Förslag: 
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Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige delegerar 
utnämnandet av en behörig vikarie åt styrelsen.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
-------------------  

Kfm § 21 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige delegerar rätten att 
utse en behörig vikarie åt styrelsen.  
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
 
 
 
 

FÖRLÄNGNING AV VIKARIAT – KOMMUNDIREKTÖR  

Kst § 61/3.3.2010 
Ordinarie kommundirektören har beviljats vård- och 
föräldraledighet från 1.4.2010 till 13.2.2011. Det nuvarande 
vikariatet som kommundirektör utgår 31.3.2010 och föreslås 
förlängas till 13.2.2011. Givet att vikariatet förlängs anhåller vik. 
kommundirektören om att lönen justeras för att bättre 
överensstämma med kommunens lönegruppering enligt 
ansvarsområde och gängse lönenivå för kommundirektör i 
kommunen. Vidare anhåller vik. kommundirektören om att 
omvandla de innevarande och kommande semesterpremierna 
till ledig tid. 
Ordförandes förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga det nuvarande vikariatet 
från 1.4.2010 till 13.2.2011 och att godkänna justering av lön 
samt omvandlandet av semesterpremierna till ledig tid.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget och fastställde lönen till 4 
500€ samt konstaterade att lönen inte är underställd eventuella 
avtalsenliga lönejusteringar. 
Jäv: 
Vik. kommundirektören anmälde jäv. Styrelsen beslöt att 
jävsgrund förelåg och vik. kommundirektören avlägsnade sig 
under ärendebehandlingen. 
--------------------  

Kst § 97/18.3.2010 
Kommunstyrelsen konstaterar att beslutet Kst § 61/3.3.2010 bör 
korrigeras till den del som berör förlängningen av vikariatet med 
hänvisning till kommunens förvaltningsstadga § 69 ”Fullmäktige 

utser kommundirektören och tjänstemän i ledande ställning. Anställningsvillkor 

och avlöningsfrågor för dessa avgörs i styrelsen som anställande organ”, och 
därmed kommunfullmäktiges beslut:  
Kfm § 21/7.5.2009 ”Kommunfullmäktige beslöt att utse Niklas 
Oriander till tjänsten som vikarierande kommundirektör fram till 
den 31.3.2010 med tillträde enligt överenskommelse.”  
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Ordförandes förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att det 
nuvarande kommundirektörsvikariatet förlängs från 1.4.2010 
tills ordinarie kommundirektören återträder i tjänst.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
Jäv: 
Vik. kommundirektören anmälde jäv. Styrelsen beslöt att 
jävsgrund förelåg och vik. kommundirektören avlägsnade sig 
under ärendebehandlingen. 
-----------------  

Kfm § 22 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att det 
nuvarande kommundirektörsvikariatet förlängs från 1.4.2010 
tills ordinarie kommundirektören återträder i tjänst.   
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget. 
Jäv: 
Vik. kommundirektören anmälde jäv. Styrelsen beslöt att 
jävsgrund förelåg och vik. kommundirektören avlägsnade sig 
under ärendebehandlingen. 
 

BESVÄRSANVISNING 

Kfm § 23 
Lagenlig besvärsanvisning meddelades och sammanträdet 
förklarades avslutat kl. 20.53. Besvärsanvisning bifogas 
protokollet.   

 

 

 

FRÅGESTUND 

Under frågestunden diskuterade fullmäktige följande ärende: 
- Golf i Godby-Ämnäs 
- Kommunens framtid gällande bl.a. fastigheter 

BESVÄRSANVISNING 
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Kommunens myndighet    Datum för sammanträdet   Paragraf 

Kommunfullmäktige i Finström  18. 3.2010    §§ 11-23 

 

Kommunalbesvär 
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande paragrafer; 

11-23 

 

Besvär skall framställas inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. Kommunmedlem anses ha 

fått del av beslutet när protokollet har framlagts till offentligt påseende. 

 

Besvärsmyndighet  Ålands Förvaltningsdomstol 

    Torggatan 16 

    PB 31 

    22 101 MARIEHAMN 

 

KLAGOTID 
Besvärshandlingarna skall vara inlämnade till besvärsmyndigheten före utgången av besvärstiden. Om 

besvärstidens sista dag är helgdag, självstyrelsedag, självständighetsdag, första maj, jul- eller 

midsommarafton eller helgfri lördag, får besvärshandlingarna inlämnas den första vardagen därefter. 

 

INNEHÅLL 
Besvärsskriften skall innehålla 

- besvärandens namn, yrke, boningskommun och postadress 

- det beslut i vilken ändring söks 

- till vilka delar ändring söks och vilka ändringar som påyrkas 

- motiveringar till ändringsyrkandet 

 

UNDERSKRIFT 
Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av den som anför besvär eller annan person som har 

uppgjort den. Om endast den som har uppgjort besvärsskriften undertecknat den, skall också denna 

persons yrke, boningsort och postadress framgå. 

 

Till besvärsskriften skall bifogas beslutet i vilket ändring söks, i original eller som en officiellt bestyrkt 

kopia. 

 

Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 

(701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 82 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 

 


