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FINSTRÖMS KOMMUN

PROTOKOLL

Utfärdat den 27.1.2011
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdestid
Onsdag 2.2.2011 kl. 17.00
Sammanträdesplats

Nr
2/11

Kommunkansliet, sammanträdesrummet

13 § Konstatera laglighet och beslutförhet
14 § Protokolljusterare
15 § Föredragningslistan
16 § Delgivning
17 § Protokoll från nämnder
18 § Kommunal centralvalnämnd
19 § Valnämnder och valbestyrelse
20 § Valnämndernas och valbestyrelsen arvoden
21 § Arvodesstadga för år 2011
22 § Anhållan om detaljplaneändring – Fastighets Ab Atum
23 § Assistentbehov – barnomsorgen
24 § Ordinarie sammanträden 2011
25 § Finström – Vision 2030
26 § Detaljplaneändring – Norrö
27 § Busslinje under sommartrafiken
28 § Avtal om lyfthjälp – Äldreomsorgen
29 § Hemställningsmotion
30 § Renoveringsbehov vid Rosengård och Linneagården
31 § Klassificering av kommunens äldreboenden
32 § Anhållan om ökat anslag för sysselsättningsverksamhet för år 2011
33 § Tomtinventering i Godby
34 § Detaljplaneändring – Stålsby
35 § Inventering av lösöre
36 § Anhållan om ålderstillägg
37 § Besvärsanvisning
38 § Nästa sammanträde

2

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Kst § 13

Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande.
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och
beslutför.

PROTOKOLLJUSTERARE
Kst § 14

Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll.
Beslut:
Kommunstyrelsen utsåg Regina Lindblom och Charlotta Haupt
till att justera dagens protokoll.

FÖREDRAGNINGSLISTAN
Kst § 15

Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av
brådskande natur.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan med följande
tillägg:
• Anhållan om ålderstillägg

DELGIVNING
Kst § 16

Delgivning av följande handlingar:
• Ålands Kommunförbund, förbundsstyrelsen, protokoll
1/2011, 13.1.2011
• ÅSUB, ”Invånarnas syn på kommunernas verksamhet
och organisation”, Rapport 2010:9
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet.
Förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 2 februari 2011

-3-

Niklas Oriander

PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER

Kst § 17

Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder
och övriga organ:
Kultur- och fritidsnämnden (8/10) 1/11
Byggnadsnämnden (9/10) 10/10 1/11
Skolnämnden (10/10)
Lantbruksnämnden (2/10) 1/11
Socialnämnden (11/10) 1/11
Tekniska nämnden (8/10)
Räddningsområde Ålands landskommuner (4/10)
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 1/11
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet
Förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

KOMMUNAL CENTRALVALNÄMND
Kst § 18

Upptas till behandling tillsättande av kommunal centralvalnämnd för Finströms kommun.
Kommunfullmäktige
skall
under
valåret
tillsätta
en
centralvalnämnd enligt 5 § landskapslagen om lagtingsval och
kommunalval.
Nämnden har haft följande sammansättning:
Ordförande: Margareta Brändström, Bjärström
Viceordf:
Sven-Erik Jansson, Bjärström
Ledamöter: Gerd Viktorsson, Godby
Inger Johansson, Ämnäs
Tage Boman, Stålsby
Suppleanter: Sigmar Karlsson, Birger Berndtsson, Fraenk
Andersson, Brita Erlandsson och Göran Eklund.
Förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att centralvalnämnden bibehåller ovannämnda sammansättning.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget med följande ändring:
• Leif Isaksson ersätter Göran Eklund som suppleant.

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 2 februari 2011
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VALNÄMNDER OCH VALBESTYRELSE
Kst § 19

Kommunfullmäktige skall enligt 6 § landskapslagen om
lagtingsval och kommunalval under valåret tillsätta en valnämnd
för varje röstningsområde och en eller flera valbestyrelser.
Valnämnderna har följande sammansättning:
1 röstningsområde Tjudö
Ordförande: Ingermo Söderlund, Tjudö
Viceordf:
Kristina Högman, Tjudö
Ledamöter: Carita Fellman, Stålsby
Bore Eriksson, Vestanträsk
Magnus Rosenqvist, Pettböle
Suppleanter: Carita Blomsterlund, Robert Mattsson, Eleonor
Donner, Kaj Karlsson och Rigmor Erikson.
2 röstningsområde Markusböle
Ordförande: Ann-Britt Verho, Markusböle
Viceordf:
Kerstin Jansson, Svartsmara
Ledamöter: Kerstin Sarling, Pålsböle
Magnus Kraufvelin, Torrbolstad
Bo-Erik Sandell, Markusböle
Suppleanter: Åke Eklund, Stina Isaksson, Birgitta Englund,
Åsmund Sundberg och Carina Sandell.
3 röstningsområde Emkarby
Ordförande: Lars-Yngve Johansson, Emkarby
Viceordf:
Gunnevi Sjölund, Bamböle
Ledamöter: Jan-Peter Sjölund
Egon Lönnqvist, Bjärström
Inga-Lill Abrahamsson, Bamböle
Suppleanter: Erja Nordqvist, Viola Fagerholm, Brita Landell,
Jan-Erik Henriksson och Karl-Johan Wallin
4 röstningsområde Godby
Ordförande:
Viceordf:
Christina Danielsson, Ämnäs
Ledamöter: Gunilla Grönlund, Godby
Ann-Louise Pellas, Godby
Carl Lars Lindén, Godby
Suppleanter: Marianne Karlsson, Bror Karlsson,
Sundberg, Patricia Boman och Roland Lindblom.
Valbestyrelse för Finströms kommun
Ordförande: Ann-Britt Mörn
Viceordf:
Christina Pettersson
Ledamot: Knut Grüssner
Suppleanter:Eivor Dahlblom, Styrbjörn
Margaretha Johansson.

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Zetterman
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och

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 2 februari 2011

Anette

Niklas Oriander

Förslag:
Kommunstyrelsen kompletterar nämnden för röstningsområde 4
Godby samt tillfrågar och utser ordförande för området.
I övrigt föreslår kommunstyrelsen inför fullmäktige att de
ovannämnda valnämnderna och valbestyrelsen bibehålls
oförändrade.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget och beslöt att
komplettera nämnden för röstningsområde 4 enligt följande:
4 röstningsområde Godby
Ordförande: Ann-Louise Pellas, Godby
Viceordf:
Christina Danielsson, Ämnäs
Ledamöter: Carl Lars Lindén, Godby,
Marianne Karlsson, Godby
Roland Lindblom, Godby
Suppleanter:, Bror Karlsson, Anette Sundberg, Patricia Boman,
Werner Sundberg och Maricka Sundin.

VALNÄMNDERNAS OCH VALBESTYRELSENS ARVODEN

Kst § 20

Förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att arvodena under
år 2011 fastställs till:
Centralvalnämnd:
Ordförande 37,50/möte
Sekreterare 37,50/möte
Ledamot 25,00/möte
Valnämnd:
Ordförande – 120 euro/valdag
Ledamot – 100 euro/valdag
Valbestyrelse:
Ordförande 37,50/möte
Ledamot 25,00/möte
Hemmaröstning 25,00/uppdrag

Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 2 februari 2011
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ARVODESSTADGA FÖR ÅR 2011

Kst § 361/10.11.2010

Kfm § 68/9.12.2011

Kst § 21

Förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att arvodesstadgan
bibehålls oförändrad år 2011, bilaga E § 361/10 kst.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
---------------Förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att
arvodesstadgan för år 2011 fastställs enligt bilaga C § 68/10
Kfm.
Beslut:
Kommunfullmäktige beslöt att återremittera ärendet.
--------------Förslag:
Kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp med uppgift att utreda
ett möjligt behov att revidera arvodesstadgan.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att utse ekonomichefen och
kommundirektören för att utreda ärendet samt att
valnämndernas och valbestyrelsens arvoden bör ingå i
arvodesstadgan.

ANHÅLLAN OM DETALJPLANEÄNDRING – FASTIGHETS AB ATUM
Kst § 46/10.2.2010

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

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.
Protokollet framlagt till påseende

Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 2 februari 2011

-7-

Niklas Oriander

TN § 11/9.2.2010
Förslag till beslut:
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att
målsättningarna godkänns med följande påpekanden:
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

Kst § 70/3.3.2010

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.
----------------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.

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 2 februari 2011
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Förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer
målsättningarna
för
området.
Vidare
godkänner
kommunstyrelsen Åsa Mattsson som planläggare givet att
målsättningarna fastställs.
Beslut:
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.

Kfm § 15/18.3.2010

Kst § 159/5.5.2010

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

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.
------------------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.
-------------------Fastighets
Ab
Atum
anhåller,
i
samband
med
detaljplaneändringen, om justering av tomtgränser samt
ägobyte av mark- och vägområden vid tomten i enlighet med
bilaga C § 159/10 kst.
Enligt förslaget övergår c. 390kvm till kommunen och c. 510kvm
till Fastighets Ab Atum. De exakta ytorna fastställs i samband
med
lantmäteriförrättning.
Mellanskillnaden
gällande
områdenas storlek och värde samt kostnader för lantmäteri
erläggs av Fastighets Ab Atum. Kommunens fastslagna
tomtpris på planerat område är 6€/kvm. I tidigare avslutad
allmän vägförrättning i Godby har fastställts ett enhetspris om
33.000€/ha (3.3€/kvm) för tomtmark under 3500kvm.
Förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner ägobyte
samt försäljning av mark- och vägområden enligt bilaga. Vidare
Protokollet framlagt till påseende

Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 2 februari 2011
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Kfm § 32/17.6.2010

Kst § 411/14.12.2010

Kst § 22

konstaterar kommunstyrelsen att ägobytet och försäljningen kan
verkställas först efter att Lantmäteribyrån genomfört
styckningen av allmänt område vid Postvägen.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
----------------Förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner ägobyte
samt försäljning av mark- och vägområde enligt bilaga D §
32/10 Kfm.
Beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt förslaget.
Jäv:
Dick Lindström anmälde jäv. Kommunfullmäktige beslöt att
jävsgrund förelåg och Lindström avlägsnade sig under
ärendebehandlingen.
---------------------Förslag till detaljplaneändring, bilaga A § 411/10 kst.
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att begära utlåtanden över förslaget
till detaljplaneändring av tekniska nämnden, byggnadsnämnden
samt Finströms kommunaltekniska Ab. Vidare besluter
kommunstyrelsen att lägga ut detaljplanen till allmänt påseende
i 30 dagar och ger planläggaren i uppdrag att under
utställningstiden höra grannar.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
---------------Planen var utställd till allmänt påseende under tiden 21.12.2010
och 24.1.2011. Under utställningsperioden inkom 5
anmärkningar, bilaga A § 22/11 kst.
Förslag:
Kommunstyrelsen antecknar sig anmärkningarna till kännedom.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget och inväntar tekniska
nämndens,
byggnadsnämndens
samt
Finströms
kommunaltekniska
Ab:s
utlåtanden.
Vidare
begär
kommunstyrelsen
ett
utlåtande
över
planen
av
områdesarkitekten.

ASSISTENTBEHOV – BARNOMSORGEN

SocN § 202/ 15.11.2010
Vid Pålsböle daghem, Gröna avdelningen, upplevs att de
personella resurserna inte tillgodoser barngruppens behov pga
Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 2 februari 2011
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enskilda barns specialbehov. För att kunna skapa bättre
förutsättning för barngruppen och specifika barn önskar man en
utökning av personalresursen. Detta i första hand till årets slut
för att göra en utvärdering om huruvida man genom
personalutökning kan komma tillrätta med situationen i
barngruppen eller om specialbehov fortsättningsvis finns.
Den efterfrågade utökningen efter personella resurser omfattar
en assistent måndagar och fredagar á sex timmar per dag,
vilket motsvarar en kostnad om ca 1.045 € för löner och
lönebikostnader fram till årets slut.
Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att socialnämnden godkänner anställande av assistent
till Pålsböle daghem omfattande 12 h/v tom 31.12.2010. Lön
utgår enligt 31 % av 1.860,39 €/månad. Lönekostnaderna
finansieras inom ramen för daghemmets budget.
Socialchefens förslag:
Förslaget omfattas.
Beslut:
Socialnämnden godkänner förslaget.
----SocN § 4/24.1.2011
•

Bilaga 1: Intyg, specialbarnträdgårdsläraren

Från och med mitten av november 2010 har personalstyrkan vid
Gröna avdelningen, Pålsböle daghem, varit utökad med en
befattning som assistent omfattande 12 h/v.
Målsättningen med utökningen av personalresurserna var att
kunna skapa bättre förutsättning för barngruppen och specifika
barn på grund av enskilda barns specialbehov. Vid utvärdering
av situationen vid daghemmet med personalen har framkommit
att assistent omfattande 12 h/v har förbättrat situationen vid
avdelningen, men att en utökning av arbetstiden för
assistentbefattningen är nödvändig för att uppnå ovanstående
målsättning.
Specialbarnträdgårdslärare Gunilla Säll har besökt Gröna
avdelningen vid ett flertal tillfällen och hennes bedömning är att
barngruppen för närvarande kräver en större personaltäthet än
tidigare.
Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen om
rätt att tillsätta en befattning som assistent omfattande 81,05 %
av heltid vid Pålsböle daghem, Gröna avdelningen, för tiden
februari-juni 2011. Den uppgiftsrelaterade grundlönen utgör
81,05 % av 1.856,08 €/månad. Lönen finansieras inom ramen
Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 2 februari 2011
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för barnomsorgens budget genom omfördelning av
lönekostnader för gruppfamiljedaghem, vilket är möjligt då
denna verksamhet inte planeras inledas under våren 2011.
Vik socialchefens förslag:
Förslaget omfattas.
Socialchefens förslag:
Förslaget omfattas.
Beslut:
Socialnämnden godkänner förslaget.
----------------

Kst § 23

Förslag:
Kommunstyrelsen godkänner ett tidsbundet arbetsavtal som
assistent 81.05% för barnomsorgen i Finströms kommun under
perioden februari till juni 2011.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

ORDINARIE SAMMANTRÄDEN 2011
Kst § 24

Under år 2010 har kommunstyrelsens ordinarie sammanträden
hållits kl 17.00 varannan onsdag i sammanträdesrummet på
kommungården om inte annat har bestämts.
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om när sammanträdena skall äga
rum.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att ordinarie sammanträden under
2011 äger rum varannan onsdag kl. 17.00 på kommunkansliet
om inte annat bestäms.

FINSTRÖM - VISION 2030
Kst § 41/10.2.2010

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Förslag:
Kommunstyrelsen tillfrågar och utser en arbetsgrupp men
uppgift att utarbeta tänkbara framtidsscenarion i kommunen
beträffande
befolkning,
åldersstruktur,
planerade
bostadsområden, skatteunderlag och vilka behov av
samhällelig service så som äldrevård, skola, daghem det
kommer att förutsätta på 5, 10, 15 och 20 års sikt.
Protokollet framlagt till påseende

Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 2 februari 2011
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Niklas Oriander

Kst § 79/4.3.2011

Kst § 25

Arbetsgruppen har rätt att kalla sakkunniga till sammanträden
och arbetet bör vara färdigställt före utgången av april 2010.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.
------------------Förslag:
Kommunstyrelsen tillfrågar och utser arbetsgruppen.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt tillfråga och utse följande personer till
arbetsgruppen:
Regina Lindblom – ordförande
Inger Rosenberg-Mattsson – sekreterare/sammankallare
Boel Josefsson
Thomas Mattsson
samt beviljade närvaro- och samt åt Roger Höglund och Niklas
Oriander. Vidare beslöt kommunstyrelsen att arbetsgruppen har
rätt att kalla sakkunniga till sammanträden och att tidsgränsen
för arbetet är 31.5.2010.
------------------Arbetsgruppen presenterar dokumentet ”Vision 2030”, bilaga B
§ 25/11 kst. Dokumentet bör ses som en utgångspunkt för
vidare arbete och är ett ”levande dokument” som kontinuerligt
uppdateras. Vidare är syftet med dokumentet att användas vid
budgetering, uppgörande av ekonomiplaner samt att även i
övrigt fungera som stöd för beslutsfattning i kommunen.
Förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att arbetsgruppen har slutfört sitt
arbete enligt uppdrag.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

DETALJPLANEÄNDRING – NORRÖ
Bn § 155/16.11.2010

Uppta till behandling ändring av detaljplan för Norrö 3:42 i
Bamböle, Finström.
Förslag till beslut: Byggnadsnämnden föreslår inför Finströms
kommunstyrelse att nya detaljplanen fastställs enligt bilaga.

Kst § 385/2.12.2010

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Beslut: Beslut enligt förslag.
----------------Förslag:
Kommunstyrelsen besluter att ställa ut detaljplanen till allmänt
påseende i 14 dagar samt ger områdesarkitekten i uppdrag att
under utställningstiden höra berörda tomtgrannar, bilaga F §
385/10 kst.
Protokollet framlagt till påseende

Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 2 februari 2011
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Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
----------------

Kst § 26

Planen var utställd till allmänt påseende 9-23.12.2010. Under
tiden inkom en anmärkning som planläggaren har bemött,
bilaga C § 26/11 kst.
Förslag:
Kommunstyrelsen omfattar planläggarens bemötande och
föreslår att kommunfullmäktige fastställer detaljplanen.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

BUSSLINJE UNDER SOMMARTRAFIKEN
Kst § 27

Under perioden för sommarbusstidtabellen (9.6-17.8.2011) har
inte Finström matartrafik på linje 6. Kommunen har möjlighet att
ansöka
om
glesbygdsstöd
för
kollektivtrafik
hos
landskapsregeringen för anordnandet av matartrafiken.
Under sommartidtabellen är det ca 50 vardagar som blir aktuella
för matartrafiken på linje 6. Sommaren 2009 beslöt
kommunfullmäktige att kommunen skulle tillhandahålla denna
busslinje under sommartrafiken. Enligt statistik från sommaren
2009 åkte i medeltal 1,5 person per tur. Kostnaden per tur var
33,33 euro. Totalkostnaden under sommaren blev 3 466,67
euro. Kommunen ansökte om understödet på 80 % för
upprätthållande av kollektivtrafik i glesbygderna under år 2009
från landskapsregeringen och erhöll 2 733,34 euro. Kommunens
totala nettokostnad för trafiken år 2009 blev 733,33 euro.
Kommunen har inte budgeterat medel för busstrafik i 2011-års
budget.
Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att inte tillhandahålla matartrafik på
linje 6 under sommaren 2011 då underlaget kan anses som
ringa och medel inte finns upptaget i kommunens budget.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 2 februari 2011
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AVTAL OM LYFTHJÄLP - ÄLDREOMSORGEN

SocN § 238/14.12.2010
Finströms kommun har avtal med Godby Taxi gällande köptjänst
för samarbete vid utryckning till följd av alarm via
trygghetstelefon nattetid. Omfattningen av lyfthjälp har varit ca
3-4 per år. Det finns behov av att
se över arrangemanget och förslaget är att Finströms kommun
istället skulle skriva avtal med Finströms FBK för att få tillgång
till lyfthjälp.
Finströms FBK har vid sitt möte den 28 september 2010
behandlat en förfrågan om assistans av trygghetstelefoner inom
hemservicen. Lyfthjälpen gäller främst nattetid då bemanningen
är låg och det handlar framför allt om lyfthjälp. Styrelsen för
Finströms FBK beslöt att ingå avtal med Finströms kommun från
den 01.01.2011.
Ett förslag till avtal har utarbetats tillsammans med brandkårens
styrelseordförande. Det framkom att i det förslag till avtal som
socialnämnden tidigare har godkänt var ersättningen felaktig
och den rätta ersättning som brandkåren begär för lyfthjälp är
100 euro per påbörjad timme. I avtalsförslaget ingår även ett
krav att Finströms kommun ska stå för tilläggskostnader som
förorsakas av kompletterande ansvarförsäkringar. Ålands
Ömsesidiga har delgett en offert på verksamhetsförsäkring.
Äldreomsorgsledarens förslag:
Föreslås att socialnämnden godkänner föreslaget avtal med
Finströms FBK gällande assistans med lyfthjälp inom
äldreomsorgen i Finström. Kostnaden uppgår till 100,00 euro
per påbörjad timme till Finströms FBK samt 51,00 euro i
årspremie för en verksamhetsförsäkring som tecknas i Ålands
Ömsesidiga
försäkringsbolag.
Ärendet
överförs
till
kommunstyrelsen.
Socialchefens förslag:
Förslaget omfattas.
Beslut:
Socialnämnden godkänner förslaget.
----------------

Kst § 28

Förslag:
Kommunstyrelsen antecknar sig ärendet till kännedom.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 2 februari 2011
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HEMSTÄLLNINGSMOTION
Kfm § 45/17.6.2010

Kst § 239/23.6.2010

SocN § 234/14.12.2010

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Thomas Mattson inlämnade en hemställningsmotion med
hemställningen att utreda möjligheten att höja hemvårdsstödet,
bilaga L § 45/10 kfm.
Beslut:
Kommunfullmäktige remitterade ärendet till styrelsen för
beredning.
------------En hemställningsmotion angående höjning av hemvårdstöd har
delegerats till styrelsen för beredning, bilaga G § 239/10 kst.
Förslag:
Kommunstyrelsen ber socialnämnden om ett utlåtande
angående motionen.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
----------------Kommunstyrelsen har begärt ett utlåtande av socialnämnden
över en hemställningsmotion angående höjning av kommunens
hemvårdsstöd. I motionen motiveras en höjning av kommunens
hemvårdsstöd med att stödet för vård av barn under tre år
nästan har varit oförändrat det senaste årtiondet samtidigt som
löneutvecklingen under samma period uppges ha varit god och
levnadskostnaderna har höjts.
Hemvårdsstödet regleras i landskapslagen om stöd för vård av
barn i hemmet, nedanstående summor är i nivå med gällande
lagstiftning. Det är möjligt för en enskild kommun att göra egna
förändringar i stödsystemet så länge dessa inte försämrar den
grundnivå som anges i lagen.
Grunddel erhålls efter föräldrapenningperiodens slut för ett barn
under tre år som inte nyttjar kommunal barnomsorg.
Syskonförhöjning erhålls då det finns under sjuåriga syskon till
det barn som är under tre år om syskonet inte nyttjar
heltidsplats inom den kommunala barnomsorgen.
Full tilläggsdel erhålls om familjens sammanlagda skattepliktiga
inkomster per månad ej överstiger 777 €. Överstiger de
skattepliktiga inkomsterna 2.597 €/månad utbetalas ingen
tilläggsdel.
Partiellt stöd utbetalas om vårdnadshavare till barn under tre år
eller skolbarn i årskurs ett och två arbetar högst 30 h/v. Stödet
utbetalas inte om grunddel utbetalas eller om barnet nyttjar
kommunens fritidshemsverksamhet.
För närvarande är hemvårdsstödets belopp följande:
- grunddel 390 €/månad
- syskonförhöjning, 20 % av grunddelen, 78 €/månad
- partiellt stöd, 25 % av grunddelen, 97,50€/månad
- tilläggsdel, högst 70 % av grunddelen, max 273 €/månad
Barnomsorgsledarens förslag:
Protokollet framlagt till påseende

Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 2 februari 2011
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I landskapets budget för år 2011 ingår som ett mål att lagen om
stöd för vård av barn i hemmet skall revideras. Ett av de
revideringsbehov som föreslås genomföras är en förhöjning av
hemvårdsstödet
i
enlighet
med
indexhöjningen
för
konsumentprisindex 2001-2009. Med hänvisning till detta
föreslås att socialnämnden förordar inför kommunstyrelsen att
fortsättningsvis följa den gällande lagstiftningen i väntan på
beslut från landskapsregeringen i ärendet.
Socialchefens förslag:
Förslaget omfattas.
Beslut:
Socialnämnden godkänner förslaget.
--------------

Kst § 29

Förslag:
Kommunstyrelsen omfattar socialnämndens beslut och överför
ärendet till kommunfullmäktige.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

RENOVERINGSBEHOV VID ROSENGÅRD OCH LINNEAGÅRDEN

SocN § 243/14.12.2010
Det finns ett flertal olika åtgärdsbehov på Linneagården och i
Rosengård. Hemservicens personal har sammanställt de mest
uppenbara behoven vilka listas här nedan. Det är tekniska
nämnden som är ansvarig för fastigheterna och socialnämnden
kan delge informationen till kommunstyrelsen som i sin tur kan i
sin tur delge tekniska nämnden ärendet.
Renoveringsbehov vid Linneagården och Rosengård:
1.Fönstertaket i vinterträdgården. Det har i flera års tid, främst
på vintern, runnit vatten in i rummet genom taket där fönstret är.
2.Carport för att skydda hemservicens bil mot främst snö. Det är
orimligt tungt att borsta av och skrapa av bilen inför hembesök.
Bilen används i stort sett dygnet runt.
3.Ventilation till diskrummet. I samband med diskning blir
rummet tidvis så syrefattigt att det föreligger svimningsrisk för
den personal som utför arbetet.
4.Rengöring av Rosengårds ventilation.
5.Ytterdörrarna i lilla köket i omsorgsboendet och i
vinterträdgården är murkna och har delvis ruttnat sönder.
6.Byte av båda ytterdörrar i Rosengård.
7.Persiennerna i lilla köket i omsorgsboendet är trasiga.
8.Saknas helt handlavoar för personalen.
9.Saknas varmvattenspärr på kranarna.
10.Rampen vid ingången till Linneagården är hal och utgör
därmed en stor risk.
Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 2 februari 2011
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11.Saknas en ramp vid utgången från altandörren i slutet av
omsorgsboendets korridor. Steget till marken är så högt att det
inte är möjligt för de boende att använda dörren.
12.Asfaltering av grusgångarna mellan Rosengård och Godby
Center. Grusgångarna går inte att använda av de boende p g a
att de inte är asfalterade för det är inte möjligt att gå i gruset
med rollator eller rullstol.
13.Rost vid handfaten i toaletterna, målningsbehov.
Äldreomsorgsledarens förslag:
Föreslås att socialnämnden antecknar ärendet till kännedom
och överför informationen till kommunstyrelsen.
Socialchefens förslag:
Förslaget omfattas.
Beslut:
Socialnämnden godkänner förslaget.
---------------

Kst § 30

Förslag:
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att göra en
kostnadsberäkning
samt
prioriteringsbedömning
av
ovannämnda renoveringsbehov.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

KLASSIFICERING AV KOMMUNENS ÄLDREBOENDEN

SocN § 242/14.12.2010
Finströms kommun har två äldreboenden, Rosengård med 16
lägenheter och Linneagården med 6 lägenheter och 5
stödboenderum. Inför upprättandet av intagningskriterier för
beviljande av boendeplats till kommunens äldreboenden finns
det skäl att klargöra vilken typ av boende kommunen har att
erbjuda. I samband med inlämnande av statistiska uppgifter är
det också betydelsefullt att kommunen har en tydlig definition av
äldreomsorgens boendeplatser. Kriteriet för att ett kommunalt
serviceboende skall kallas effektiverat serviceboende är att det
finns personal på plats dygnet runt. Det handlar då om att
behovet av vård är högre än i ett vanligt serviceboende.
Servicehem med stödboende har personal från morgon till kväll.
Äldreomsorgsledarens förslag:
Föreslås att socialnämnden fastställer att Rosengård
inrymmande 16 lägenheter i alla sammanhang klassificeras
som effektiverat serviceboende och att Linneagårdens 5
stödboendeplatser på motsvarande sätt klassificeras som
Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 2 februari 2011
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servicehem med stödboendeplatser samt att de övriga 6
lägenheterna i Linneagården är pensionärslägenheter.
Socialchefens förslag:
Förslaget omfattas.
Beslut:
Socialnämnden godkänner förslaget.
-------------------

Kst § 31

Förslag:
Kommunstyrelsen antecknar sig ärendet till kännedom.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

ANHÅLLAN OM ÖKAT ANSLAG FÖR SYSSELSÄTTNINGSVERKSAMHET FÖR ÅR 2011

SocN § 236/14.12.2010
Anslag för sysselsättningsverksamhet för handikappade är
föreslaget till ett belopp om 18 620 euro för inkommande år
2011. Anslaget är tänkt för sysselsättningsverksamhet på
Fixtjänst för två personer, dvs 14 300 euro. Därutöver finns ett
anslag 2 x flitpeng på 4 320 för . Det anslag som var upptaget i
årets budget, 2010, på 4 040 euro t.ex för anställning med
sysselsättningsstöd från ams är helt borttaget i nästa års
budget.
Detta
får
konsekvensen
att
påbörjad
sysselsättningsverksamhet inte kan fortgå. Verksamheten är
lagstadgad enligt socialvårdslagen § 27 d och e. Under
budgetbehandlingen flyttades 16 810 euro av det föreslagna
anslaget över till utkomststödet.
På grund av det stora behovet av att kunna fortsätta påbörjade
anställningar påverkas kostnadskalkylen för år 2011 enligt
följande:
Klienter
Person 1
Person 2
Person 3
Person 4

Typ av sysselsättning
Beräknad nettokostn.
Beslut
Fixtjänst/ avgift
6 600 / år
beslut finns
Sysselsättningsstöd från ams
6 720 / år
till soc.n 14.12.10
Sysselsättningsstöd från ams
9 690 / år
till soc.n 14.12.10
Pectus/flitpeng
672 / år
beslut finns
Fixtjänst, resterande anslag
7 700 / år
Flitpeng, resterande anslag
( 3 648 / år)
Ev. behov
2 400 / år
Totalt
33 782
Det förslag till budgetanslag som idag föreligger är 18 620 euro
och då ovanstående behov leder till en total kostnad om 33
800, blir behovet av en utökning av anslaget med 15 180 euro.

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes
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Socialchefens förslag:
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att en överföring
av budgetanslag om 15 180 görs från utkomststödet till
sysselsättningsverksamhet för år 2011 föra att möta behovet av
sysselsättningsverksamhet
i
enlighet
med
socialvårdslagstiftningen.
Beslut:
Socialnämnden godkänner förslaget.
---------------------

Kst § 32

Konstateras att det i beredningen saknas kalkyler angående
behovet av utkomststöd 2011. Nämnden kan självständigt fatta
beslut angående omdisponering av medel inom ram.
Förslag:
Kommunstyrelsen överför ärendet till socialnämnden.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

TOMTINVENTERING I GODBY
Bn § 156/16.11.2010

Uppta
till
behandling
tomtinventering
utförd
av
områdesarkitektkontoret. Efter utförd inventering konstateras att
det finns 8 st. icke utbrutna planerade tomter i kommunens ägo.
Förslag
till
beslut:
Byggnadsnämnden
informerar
kommunstyrelsen enligt bilaga och uppmanar att tomterna
bjuds ut till försäljning.

Kst § 384/1.12.2010

Bn § 164/15.12.2010

Beslut: Beslut enligt förslag.
-----------------Förslag:
Kommunstyrelsen antecknar sig ärendet till kännedom och
konstaterar vidare att tomterna bör saluföras på kommunens
hemsida, bilaga F § 384/10 kst.
Beslut:
Kommunstyrelsen
godkände
förslaget.
Vidare
ger
kommunstyrelsen byggnadsnämnden i uppdrag att inventera
obebyggda privatägda bostadstomter i Godby.
----------------Byggnadskontoret har utfört inventering enligt uppdrag. I Godby
finns åtminstone 5 st. obebyggda privatägda bostadstomter.
Förslag till beslut:
Byggnadsnämnden informerar kommunstyrelsen enligt bilaga.

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes
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Beslut:
Beslut enligt förslag.
---------------

Kst § 33

Bilaga D § 33/11 kst.
Förslag:
Kommunstyrelsen antecknar sig ärendet till kännedom.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

DETALJPLANEÄNDRING – STÅLSBY
Kst § 34

Rune Fellman anhåller om detaljplaneändring för en del av
Östergård i Stålsby, bilaga E § 34/11 kst.
Förslag:
Kommunstyrelsen besluter att ställa ut planen till allmänt
påseende i 14 dagar.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

INVENTERING AV LÖSÖRE
Kst § 333/27.10.2010

Kst § 35

Inventering av lösöre i gamla dagiset och Pålsböle skola är
genomförd, bilaga F § 35/11 kst.
Förslag:
Innan beslut om försäljning fattas efterhör kommunstyrelsen
samtliga nämnders eventuella behov av lösöret.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Upptas till behandling frågan om eventuell avyttring av lösöre i
kommunens fastigheter. Bl.a. i gamla dagiset och Pålsböle
skola finns en del lösöre som hänför sig till tidigare verksamhet i
fastigheterna.
Förslag:
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att i samråd
med skolnämnden och socialnämnden uppgöra en förteckning
på lösöre i fastigheterna, inklusive kök och köksutrustning, samt
överväga möjligheterna att avyttra lösöret eller delar därav, som
inte längre behövs i kommunens verksamheter.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
-------------------

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes
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ANHÅLLAN OM ÅLDERSTILLÄGG
Kst § 36

Kommuningenjör Fredrik Molinder anhåller om ålderstillägg,
bilaga G § 166/10 kst. Inom tekniska sektorn beviljas 5% tillägg
på grundlönen efter 3 års relevant erfarenhet och 9% efter 5 års
erfarenhet.
Förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att Molinder har arbetat i
motsvarande uppgifter i c. 3.5 år och att 5 % tillägget därmed
kan beviljas.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

BESVÄRSANVISNING
Kst § 37

Sammanträdet förklarades avslutat kl. 21:10.
Besvärsanvisning bifogas protokollet.

NÄSTA SAMMANTRÄDE
Kst § 38

Förslag:
Nästa sammanträde äger rum enligt kallelse.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

Protokolljusterarnas signatur
Nämnd

Kommunstyrelse

Protokollet framlagt till påseende
Kommunfullmäktige

Utdragets riktighet bestyrkes

på kommungården i Godby
Den 2 februari 2011

- 22 -

Niklas Oriander

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING
Kommunens myndighet

Datum för sammanträdet

Paragraf

Kommunstyrelsen i Finström

2 februari 2010

§§ 13-38

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
Vad förbudet grundar sig på
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 §
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer i protokollet:
18-22, 26, 29-30, 32, 34, 35

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer i protokollet:
13-15
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda
beslut. Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbudet:
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse
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 är
Kommunstyrelsen i Finström
Skolvägen 2
22410 Godby
Yrkandet skall 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.
Rättelseyrkandets innehåll
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING

KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med
anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt
rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i
beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.
Ett beslut får överklagas genom kommunalbevär 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
221 01 Mariehamn
Paragrafer i protokollet:
Besvärstid är 30 dagar från dagen för 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.

FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31
221 01 Mariehamn
Paragrafer i protokollet:
Besvärsskrift
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat
skriften. Om endast den som fattat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke,
boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt
bestyrkt kopia.
Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens
eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan
besvärstiden går ut.
Avgift
Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters
prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 82 euro av en ändringssökande i
förvaltningsdomstolen.

