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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kst § 340
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande.
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför.

PROTOKOLLJUSTERARE

Kst § 341
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll.
Beslut:
Kommunstyrelsen utsåg Björn Grüssner och Rolf  Karlsson till 
att justera dagens protokoll.

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kst § 342
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av
brådskande natur.
Beslut:
Kommunstyrelsen  godkände  föredragningslistan  med följande 
tillägg:
- Lediganslående av tjänst – husmor
- Lån/kapitaltillskott till Mise  

DELGIVNING

Kst § 343
Delgivning av följande handlingar:
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet.
- Byggnadsnämnden  för  daghemsbygget,  protokoll  nr.19 

3.11.2009
Förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER

Kst § 344
Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder
och övriga organ:
Kultur- och fritidsnämnden (6/09) 7/09
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Byggnadsnämnden (8/09)
Skolnämnden (10/09)
Lantbruksnämnden (3/09) 
Socialnämnden (11/09) 12/09
Tekniska nämnden (6/09) 7/09
Räddningsområde Ålands landskommuner (5/09) 6/09
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 17/09
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet
Förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

BUDGET 2010 SAMT EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2011-2012

Kst §§ 307/14.10.2009 , 316/20.10.2009

Upptas till  diskussion budgeten för  2010 samt ekonomiplanen 
för åren 2011-2012. Ansvariga för kultur- och fritidsnämndens, 
tekniska  nämndens,  byggnadsnämndens,  socialnämndens 
brandnämndens,  lantbruksnämndens  samt  skolnämndens 
budgetar har bjudits in, bilaga A § 307/14.10.2009.
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.
---------------

Kst § 334/28.10.2009
Återupptas  till  diskussion  budgeten  för  2010  samt 
ekonomiplanen för åren 2011-2012.
Förslag:
Ekonomichefen  presenterar  det  uppdaterade  budgetförslaget 
och kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet. 
Beslut:

                                                                Kommunstyrelsen godkände förslaget.
-----------------

Kst § 345
Återupptas  till  diskussion  budgeten  för  2010  samt 
ekonomiplanen för åren 2011-2012.
Förslag:
Ekonomichefen  presenterar  det  uppdaterade  budgetförslaget 
och kommunstyrelsen beslutar förelägga budgetförslaget för år 
2010  till  kommunfullmäktige,  bilaga  A  kst  §  345/09. 
Budgetförslaget  återremitteras  till  kommunstyrelsen  efter 
remissdebatt i fullmäktige. 
Beslut:
Kommunstyrelsen  omfattade  förslaget  och  konstaterade  att 
utebliven  indexförhöjning  på  landskapsandelen  leder  till  ett 
underskott i budgeten samt att skatteintäkterna är högre p.g.a. 
att  det  allmänna  avdraget  försvinner  och  i.o.m.  det  även 
kompensationen  för  det  allmänna  avdraget,  enligt 
landskapsregeringens budgetförslag.
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STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR INOM DEN SOCIALA VERKSAMHETEN 

Soc.N § 110/29.6.2009
.
En  strukturell  förändring  inom  äldreomsorgen  kommer  att 
påverka  även  den  övriga  sociala  verksamheten  i  Finström 
varför det är befogat att titta på helheten.
Målsättningen  är  att  utnyttja  personalresurserna för  all  social 
verksamhet på ett ändamålsenligt sätt.

Socialchefens förslag:
En arbetsgrupp utses med vikarierande kommundirektör Niclas 
Oriander  som  ordförande.  Övriga  medlemmar:  Per  Lycke, 
Carola  Wikström-Nordberg  och  Sören  Karlsson.  Torbjörn 
Björkman  är  suppleant.  Arbetsgruppen  tar  ställning  till  vilka 
personer  som  skall  höras  och  om  en  utomstående  konsult 
behöver  tas  in.  Arbetet  bör  vara  färdigt  före  utgången  av 
september. Ärendet förs till kommunstyrelsens kännedom.

Beslut:
Socialnämnden godkänner förslaget.
------------------------

SocN §  172/27.10.2009

• Bilaga 10: Organisationsschema för socialkansliet
• Bilaga 11: Tjänstebeskrivning för äldreomsorgsledare

Arbetsgruppen  har  analyserat  helheten  av  den  sociala 
verksamheten och framarbetat ett förslag till omstrukturering av 
organisationen och tjänster. Syftet med omstruktureringen är att 
effektivera arbetet som helhet och att tydliggöra tjänsterna inom 
den  sociala  verksamheten.  Utgångsläget  är  att 
omstruktureringen  påverkar  den  nuvarande  budgetramen 
möjligast lite.

Arbetsgruppens förslag till omstrukturering är:
1.att utöka byråsekreterartjänsten från nuvarande 41,7 % till 80 
% och ändra tjänsten till att enbart omfatta socialkansliet
2.att dra in den nuvarande hemserviceledar/föreståndartjänsten 
och inrätta en äldreomsorgsledartjänst  med helhetsansvar för 
äldreomsorgen i Finström och Geta, bilaga 10.
3.att minska den nuvarande 85 % socialarbetartjänsten till 60 % 
för  att  kompensera  för  den  utökade  byråsekreterartjänsten. 
Kostnadsökningen blir dock c. 1000 € på årsnivå. 
Dessa  förändringar  påverkar  byggnadskansliet  och 
samarbetsavtalet med Geta. Samtliga tjänstebeskrivningar bör 
uppdateras  i  den  mån  de  påverkas  av  omstruktureringen. 
Vidare  föreslår  arbetsgruppen  att  socialarbetare  Britt  Branér 
förflyttas från sin nuvarande tjänst till äldreomsorgsledartjänsten 
efter att tjänsten inrättats och en socialarbetare har rekryterats 
till den föreslagna deltidstjänsten. 

Ordförandes förslag:
Socialnämnden  omfattar  arbetsgruppens  förslag  till 
omstrukturering och anhåller till kommunstyrelsen om att:  

1. utöka byråsekreterartjänsten från nuvarande 41,7 % till 
80 % och att omdisponera tjänsten till att enbart omfatta 
socialkansliet

5



2. dra  in  den  nuvarande 
hemserviceledar/föreståndartjänsten  och  inrätta  en 
äldreomsorgsledartjänst  med  helhetsansvar  för 
äldresomsorgen i Finström och Geta

3. minska den nuvarande 85 % socialarbetartjänsten till 60 
%  för  att  kompensera  för  den  utökade 
byråsekreterartjänsten.  Kostnadsökningen  blir  dock  c. 
1000 € på årsnivå. 

Socialnämndens beslut:
Socialnämnden  godkänner  förslaget.  Den nya  organisationen 
utvärderas om ett år. 
----------------

Kst § 336/28.10.2009
För  att  effektivera  arbetet  inom  den  sociala  verksamheten 
anhåller socialnämnden till kommunstyrelsen om att få tillsätta 
en  tjänst  som  deltids  socialarbetare  och  att  få  omdisponera 
byråsekreterartjänsten  till  att  enbart  omfatta  socialkansliet. 
Vidare anhåller socialnämnden om att den nuvarande tjänsten 
som hemserviceledare/föreståndartjänsten  dras  in  och  att  en 
äldreomsorgsledartjänst, med helhetsansvar för äldreomsorgen 
i Finström och Geta inrättas, Bilaga C1 § 336/09
Förslag:
Kommunstyrelsen  ber  byggnadsnämnden  om  ett  utlåtande 
gällande  konsekvenserna  av  att  omdisponera 
byråsekreterartjänsten  till  att  enbart  omfatta  socialkansliet. 
Vidare önskar kommunstyrelsen ett utlåtande beträffande hela 
omstruktureringsförslaget av Geta kommun.

Angående  tillsättande  av  deltids  socialarbetartjänst  gäller  i 
enlighet med budgeten för år 2009 att verkställighetsföreskrifter 
i  anslutning  till  2002  års  budget  fortsättningsvis  tillämpas. 
Föreskrifterna innebär att anställningsstopp råder i kommunen, 
vilket innebär att  en tjänst inte tillsätts om verksamheten kan 
läggas  ned  eller  arbetsuppgifterna  omfördelas  på  annan 
personal.  Kommunstyrelsen  beviljar  dock  att  tjänsten  tillsätts 
och  att  byråsekreterartjänsten  omdisponeras  under 
förutsättning  att  de  hörda  instanserna  inte  motsätter  sig 
förslaget  och  att  omstruktureringen  inte  påverkar  den 
nuvarande budgetramen.  
Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige drar in 
den  nuvarande  hemserviceledar/föreståndartjänsten  och 
inrättar en äldreomsorgsledartjänst samt överför i övrigt ärendet 
till fullmäktiges kännedom, bilaga C2 § 336/09. 
Beslut:
 Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet. 
------------------

Kst § 346
Förslag:
Kommunstyrelsen återupptar behandlingen av ärendet Kst § 
336/28.10.2009, bilagor C1, C2 § 336/09.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt att inbegära utlåtanden av: 
-     Byggnadsnämnden gällande konsekvenserna av att 
omdisponera byråsekreterartjänsten till att enbart omfatta 
socialkansliet 
- Geta kommun gällande hela omstruktureringsförslaget

6



Vidare beslöt kommunstyrelsen att bifalla socialnämndens 
anhållan om att få tillsätta 60 % socialarbetartjänsten samt 
hemserviceledar/föreståndartjänsten.  

INKOMSTSKATTESATSEN FÖR ÅR 2010

Kst § 347

Förslag till inkomstskattesats för år 2009. 
Förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bibehåller 
inkomstskattesatsen på 19,50 % oförändrad år 2010, Bilaga B § 
347/09. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

FASTIGHETSSKATT FÖR ÅR 2010

Kst § 348  

Förslag till fastighetsskattens procentsatser för år 2010.
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bibehåller 
fastighetsskattens procentsatser för år 2010 oförändrade enligt 
följande: 
Allmän: 0,75 % 
Stadigvarande bostad: 0,1 % 
Övriga bostadsbyggnader 0,9 % 
Bilaga C § 348/09 kst. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

HUNDSKATT FÖR ÅR 2009

Kst § 349

Förslag  till  hundskattens  storlek  för  år  2009.  En  eventuell 
hundskatt fastställs och debiteras i efterskott. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fattar beslut om att inte 
uppbära någon hundskatt för år 2009. 
Beslut: 

                                                                Kommunstyrelsen godkände förslaget.

ARVODESSTADGA FÖR ÅR 2010
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Kst § 350 

Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att arvodesstadgan 
bibehålls oförändrad år 2010, bilaga D § 350/09 kst. 
Beslut:
Kommunstyrelsen  godkände  förslaget  med  tillägget  att 
ordförande i brandnämnden utgår. 

ANHÅLLAN OM TILLÄGGSBUDGET ÅR 2009, SOCIALFÖRVALTNINGEN

SocN § 168/27.10.2009

Bilaga 1: Ekonomisk rapport per 30.9.2009, socialvården
Bilaga 2: Ekonomisk rapport per 30.9.2009, barnomsorgen
Bilaga 3: Finströms kommun, budgetuppföljning

Sammanlagt har 78,27 % av den totala budgeten använts per 
30.9.2009 för socialvården. Procentsiffran borde vara 75 %.
Kontona  har  granskats  noggrant  och  det  visar  sig  att 
beräkningarna gjorda per 31.8.2009 kan justeras.

Gällande utkomststödet visar det ytterligare en ökning
Beräknat behov av tilläggsanslag om 25.000,00 euro för tiden 
oktober-december.
Merkostnaden för utkomststödet är en följd av att nya hushåll 
har  tillkommit  under  de  senaste  månaderna.  Emellertid  har 
under  hösten  också  ett  antal  klienter  inom  utkomststödet 
avslutats, då de glädjande nog antingen har fått arbete eller är i 
sysselsättningsbefrämjande  åtgärd.  En  orsak  till  ökningen  av 
utkomststödstagare tycks vara svårigheter för ungdomar att få 
arbete.
Totala antalet hushåll under året är 46 hushåll, i medeltal 28-34 
hushåll  per  månad.  Nettokostnaden  per  månad  är  ca  9.800 
euro. Kvar att använda finns 4.000 euro.

Kontot  21 210  Barnskyddet:  På  grund  av  lagstadgade 
löneförhöjningar  för  familjehem  och  lagstadgade  åtaganden 
som  tillkommit  under  budgetåret  behövs  ett  tillskott  på 
10.000,00 euro.

Kontot  24 510  Missbrukarvården:  För  att  kunna  tillgodose 
behovet  av  vård  och  behandling  för  beroendeproblematik 
behövs ett tillskott på 7.000,00 euro.
 
Kontot 22 010 Vård på åldringshem: 66.000,00 euro behövs för 
att garantera institutionsvården. 15 vårdplatser behövs idag på 
De Gamlas Hem. 

Från  kontot  23 010  Sysselsättningsverksamhet  för 
handikappade föreslås att 7.000,00  euro överförs från 43 30 till 
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kontot  24 030  Närståendestöd  som  därmed  beräknas  hålla 
ramen.  Från  samma  konto  d.v.s.  23 010  föreslås  även  att 
3.500,00  euro  överförs  från  40  30  till  konto  22 510 
Anstaltstjänster för handikappade som även då beräknas hålla 
ramen.

Kontot  24 040  Handikappservice  behöver  ett  tillskott  på 
26.000,00  euro.  Tillskottet  behövs  p.g.a.  ökat  behov  av 
färdtjänst samt personliga hjälpare.

Kontot 24 050 Specialomsorg behöver ett tillskott på 21.500,00 
euro.    behövs  för  att  garantera  vården  inom  Ålands 
Omsorgsförbund samt 1.700,00 euro för avlastning inom D.U.V. 
Totalt 23.200,00 euro.

De nya beräkningarna kräver en tilläggsbudget om 157.200,00 
euro.

Barnomsorgen  har  nyttjat  1.174.115  euro  på  nettonivå  för 
perioden januari – september. Detta utgör 65,85 % av det totala 
anslaget  för  år  2009.  Om  utgifter  som  dras  i  slutet  av  året 
såsom periodiserade löner och interna serviceavgifter beaktas 
uppskattas 1.228.317 euro eller 68,89 % av anslaget ha nyttjats 
för perioden. Om man utöver ovan nämnda utgifter uppskattar 
de  medel  som  förväntas  åtgå  under  år  2009  inom 
barnomsorgen beräknas att ca 100.000 euro ej utnyttjas.

Förslag:
Socialnämnden  godkänner  tilläggsbudgeten  om  157.200,00 
euro och ärendet överförs till kommunstyrelsen 

Beslut:
Enligt förslag. Socialnämnden konstaterar vidare att man inom 
barnomsorgen uppskattar att ca 100.000 euro inte kommer att 
utnyttjas under året.
Inbegärs klarare underlag för vilken service som är lagstadgad 
inom  socialvården  och  vilken  service  som  baseras  på  en 
prövning.
-------------------

Kst § 351
Socialnämnden  anhåller  om tilläggsanslag  om 157 200  euro. 
De  kostnader  som  överstiger  budgeterade  medel  gäller 
områdena:
- utkomststöd 25 000
- barnskydd 10 000
- missbrukarvård 7000
- vård på åldringshem 66 000
- handikappservice 26 000
- specialomsorg 23 200 

Förslag:
Kommunstyrelsen föreslår  inför  fullmäktige  att  socialnämnden 
beviljas tilläggsanslag om 157 200 euro.

Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

LEDIGANSLÅENDE AV TJÄNST - HUSMOR
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SocN § 171/27.10.2009

Bilaga 6: Redogörelse över personalfördelning.
Bilaga 7: Tjänstebeskrivning, husmor
Bilaga 8: Befattningsbeskrivning, kock
Bilaga 9: Befattningsbeskrivning, köksbiträde

Inför driftsstarten för  det nya daghemmet har en arbetsgrupp 
haft i uppdrag att se över personalresurserna inför startandet av 
centralköket för kommunens barnomsorg och skola.

Arbetsgruppens  förslag  har  godkänts  av  kommunstyrelsen  § 
310/2009 och omfattar bl a följande:
Fördelning av personalresurser enligt bilaga. Bilagan beskriver 
fördelning  av  personalresurser  i  flera  steg  i  och  med  att 
Pålsböle skola är verksam under våren 2010 och fr o m hösten 
2010  upphör  skolans  verksamhet.  Den  nya  tjänsten  som 
husmor ska fastställas av kommunfullmäktige.
Centralköket och dess personal lyder under socialnämnden.

Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att socialnämnden:
godkänner personalfördelningen i enlighet med bilaga 6
inför kommunstyrelsen förordar att tjänsten som husmor samt 
tjänstebeskrivningen  för  denna  godkänns,  vidare  föreslås  att 
tjänsten lediganslås under förutsättning att kommunfullmäktige 
godkänner tillsättandet av tjänsten 
godkänner  befattningsbeskrivningarna  för  befattningarna  som 
kock och köksbiträde 

Socialchefens förslag:
Förslaget omfattas.

Socialnämndens beslut:
Enligt förslag
-----------------

Kst § 352
Socialnämnden  anhåller  om  att  få  lediganslå  tjänsten  som 
husmor under  förutsättning  att  kommunfullmäktige  godkänner 
tillsättande av tjänsten
Förslag:
Kommunstyrelsen bifaller socialnämndens anhållan under ovan 
nämnda förutsättning.
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

LÅN/KAPITALTILLSKOTT TILL MISE

Kst § 322/20.10.2009
Grundavtal Mise :
§16 Finansiering av verksamheten
Kommunalförbundet  täcker  sina  kostnader  med  intäkterna.  
Kommunalförbundet är beredd att med sina intäkter finansiera 
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investeringar inom miljövården. Vid behov av kapitaltillskott från 
medlemskommunerna fördelas detta enligt rösträtt.

Den  12  december  2008  beslutade  stämman  att 
medlemskommunerna skall tillföra medel i form av kapitaltillskott 
enligt  Mises grundavtal  för underskotten åren 2006 och 2007. 
Stämman  godkände  även  enhälligt  en  kläm  till  beslutet  att 
kapitaltillskottet skall ses som ett lån från medlemskommunerna.

Mises styrelse beslöt den 8 juli 2009 följande villkor för betalning 
av kapitaltillskottet:
1. Förfallodag den 30 november 2009
2. Ingen ränta skall tas ut
3. Beloppet betalas ut i sin helhet per medlemskommun

Totalt  uppgår  kapitaltillskottet  till  443  133,50  euro.  Finströms 
andel är 45 217,70 €, bilaga B § 322/09.
Förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner ett 
lån om 45 217,70 € till Mise. 
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet. 
----------------

Kst § 353
Under  Mises  höststämma  2008  beslöt  man  genom  ett 
klämförslag  att  kapitaltillskottet  skall  ses  som  ett  lån  från 
medlemskommunerna.  Ett  lån  borde  dock  bokföras  under 
främmande  kapital  i  Mises  bokföring.  Mise  redovisar  att  de 
upptar  kapitaltillskottet  under  eget  kapital.  För  att  ha  en 
samstämmighet med Mises bokföring bör därför kapitaltillskottet 
ses  som  ett  oavkortat  ägartillskott.  I  bokslutet  2008  avsattes 
medel  för  kapitaltillskottet  varför  utbetalningen  inte  påverkar 
kommunens resultat för 2009. 
Förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar medel 
för ett kapitaltillskott om 45 217,70 € till Mise. 
Beslut:
Kommunstyrelsen godkände förslaget.

BESVÄRSANVISNING

Kst § 354
Sammanträdet förklarades avslutat kl. 21: 00 
Besvärsanvisning bifogas protokollet. 

NÄSTA SAMMANTRÄDE

Kst § 355
Förslag: 
Nästa sammanträde äger rum enligt kallelse.
Beslut:
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING

Kommunens myndighet Datum för sammanträdet Paragraf

Kommunstyrelsen i Finström 4 november 2009____ §§ 340-355 

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:
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343-351, 353-355 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer i protokollet:
340-342

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
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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

14


	Protokolljusterarnas signatur
	FINSTRÖMS KOMMUN
	PROTOKOLL  
	KOMMUNSTYRELSEN
	Sammanträdestid

	FINSTRÖMS KOMMUN
	PROTOKOLL  
	KOMMUNSTYRELSEN
	Sammanträdestid
	Sammanträdesplats

	Kommunstyrelsen i Finström		4 november 2009____			§§ 340-355 
	FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
	343-351, 353-355 
	Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
	ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE



