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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 288 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 289 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Per Lycke och Regina Lindblom till att 
justera dagens protokoll. 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 290 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan med följande 
tillägg: 

• Ansökan om minutförsäljning av nikotinpreparat 
• De Gamlas Hem k.f., direktiv till ombudet   

 

DELGIVNING  

Kst § 291 
Delgivning av följande handlingar: 

• Blanketter för redovisning av valfinansiering, Ålands 
Landskapsregering, 18.10.2011 

• Ikraftträdande av ny barnomsorgslag, 1.1.2012, Ålands 
Landskapsregering, 16.9.2011 

Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig handlingen till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER 

 
Kst § 292 

Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (7/11) 8/11 
Byggnadsnämnden (8/11) 9/11 
Skolnämnden (6/11) 
Lantbruksnämnden (2/11)  
Socialnämnden (8/11) 9/11 
Tekniska nämnden (6/11) 
Räddningsområde Ålands landskommuner (7/11) 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 16/11 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 
 

BUDGET 2012 SAMT EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2013-2014 

Kst § 174/22.6.2011    
Upptas till behandling budgetdirektiven för år 2012. Inför 2012 
föreslås kostnaderna bevaras på 2011 års nivå, lönerna höjs 
med 2 % (gällande kollektivavtal utgår 31.12.2011) och att 
kommunförbundens budgeter följs. Förslag till budgetramar, 
bilaga H § 174/11 kst. Nämnderna skall inkomma med sina 
budgetförslag och ekonomiplaner för 2012-2013 till 
kommunkansliet senast 6 september. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen omfattar budgetdirektiven och beslutar 
inbegära nämndernas förslag till budget och avgifter för 2012 
samt förslag till ekonomiplan för år 2012-2013.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------------  
 

Kst § 256/19.10.2011 
Upptas till diskussion budgeten för 2012 samt ekonomiplanen 
för åren 2013-2014. Ansvariga för lantbruks-, brand- och 
räddnings- skol- och tekniska nämndens budgetar har bjudits in, 
bilaga A § 256/11 kst. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-------------  
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Kst § 264/20.10.2011 
Upptas till diskussion budgeten för 2011 samt ekonomiplanen 
för åren 2012-2013. Ansvariga för socialvårdens, barn- och 
äldreomsorgens, byggnads-, kultur- och fritidsnämndens samt 
tekniska nämndens budgetar har bjudits in, bilaga A § 264/11 
kst. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet med följande förslag 
till ändringar: 
 

• Budgetmoment ”Kommunstyrelsens dispositionskonto” 
införs och budgeteras med 20.000€ 

Allmän förvaltning 

Investeringar; 
• För centrumprojektet budgeteras 20.000€ för 2012, 

50.000€ för 2013 och 20.000€ för år 2014 
 

• Driftskostnaderna utökas med 20.000€ för anställande 
av ungdomar bosatta i Finström som sommarpersonal. 

Tekniska nämnden 

Investeringar; 
• Grundförbättring av fastigheter utökas med 20.000€ 

 

Investeringar; 
Socialnämnden 

• Anslaget för utbyggnaden av Rosengård år 2012 binds 
till kommunstyrelsen. Den långsiktiga strukturen inom 
äldreomsorgen i kommunen skall utredas av oberoende 
konsult innan beslut om utbyggnad fattas.  

 
Den kommunala inkomstskatten utökas med 35.000€. 
Finansiella kostnader minskas med 30.000€ och 
samfundsskatten med 10.000€. Arbetslöshetsförsäkrings-
premien utökas med 12.700€ 
-----------------  

Kst § 275/26.10.2011 
Återupptas till behandling budgeten för 2012 samt 
ekonomiplanen för åren 2013-2014 
Förslag: 
Ekonomichefen presenterar det uppdaterade budgetförslaget 
och kommunstyrelsen beslutar förelägga budgetförslaget för år 
2012 till kommunfullmäktige, bilaga A § 275/11 kst. 
Budgetförslaget återremitteras till kommunstyrelsen efter 
remissdebatt i fullmäktige.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
---------------  

Kfm § 36/3.11.2011 
Förslag: 
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Budgetförslaget för år 2012 samt ekonomiplanen för 2013-2014 
presenteras, diskuteras och återremitteras till kommunstyrelsen, 
bilaga A § 36/11 Kfm. 
Beslut: 
Under remissdebatten framfördes följande synpunkter som 
styrelsen bör utreda: 

• Kostnaderna för Omsorgsförbundet och De Gamlas Hem inför 
2012  

Socialnämnden  

• Möjligheten för höjt hemvårdsstöd för föräldrar med barn under 
3 års ålder  
• Samarbetsmöjligheter med Folkhälsans park i Godby 

• Kostnadsfördelning mellan Geta och Finström bör ses över 
Byggnadsnämnden 

• Lokaliseringslösningar bör ses över under 2012 
Skolnämnden 

----------------  
Kst § 293 

Återupptas till behandling budgetförslaget 2012 samt 
ekonomiplanen för 2013-2014. I det reviderade förslaget har 
Omsorgsförbundets och De Gamlas Hems fastställda budgeter 
beaktats. Vidare har sänkningen av fastighetsskatten 
inarbetats, bilaga A1 § 293/11 kst och en utredning över 
kostnaderna för höjt hemvårdsstöd gjorts, bilaga A2 § 293/11 
kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar förelägga budgetförslaget för år 
2012 och ekonomiplanen för 2013-2014 till kommunfullmäktige. 
Vidare föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige besluter om 
vidare åtgärder angående höjt hemvårdsstöd.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.  

AVGIFTER 2012 

Kst § 294 
Upptas till behandling nämndernas förslag till avgifter för 2012. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att 
avgifterna för 2012 fastställs i enlighet med bilaga B § 294/11 
Kst. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET – EKONOMICHEF 

Kst § 295 
Boel Josefsson anhåller om oavlönad tjänstledighet under tiden 
28.12.2011 t.o.m. 11.4.2012 i samband med hon erbjudits en 
ny tjänst vid Mariehamns stad, bilaga C § 295/11 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner anhållan.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET – ORDINARIE KOMMUNDIREKTÖR  

Kst § 296 
Katarina Dahlman anhåller om oavlönad tjänstledighet t.o.m. 
31.3.2012 i samband med hon erbjudits en ny tjänst vid De 
Gamlas Hem, bilaga D § 296/11 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
anhållan.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

NYTT LARM TILL ROSENGÅRD 

SocN § 167/24.10.2011 
 
Det finns behov av att byta ut det larmsystem som finns för de 
boende i Rosengård. Det larmsystem som finns har blivit 
föråldrat. Dels tillverkas inte längre reservdelar så när t ex 
larmklockor går sönder är det svårt att ersätta dem, dels är inte 
längre larmsystem godkänt av EU p g a larmfrekvensen som 
används. Kostnaden för att byta ut hela larmsystemet 
uppskattas till ca 60 000 euro, varav planeringen uppskattas till 
ca 3000 euro.  Larmsystemet vid Rosengård hör till fastigheten 
som handläggs av Tekniska nämnden. 
 
Socialarbetarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden överför informationen om behovet 
av nytt larm till Kommunstyrelsen. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
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Socialnämnden godkänner förslaget och påpekar att det 
eventuellt bör samordnas med en utbyggnad av Rosengård. 
----------------  

 
Kst § 297 

Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig ärendet till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att ge tekniska nämnden i uppdrag att 
utreda ärendet. 
 
 

GODKÄNNANDE AV SOCIALINSTRUKTION 

 
SocN § 151/5.9.2011 

 
• Bilaga 20: SocN § 115 
• Bilaga 21: Socialinstruktionen 
 
Socialinstruktionen har kompletterats med förtydligande av § 
18, vilket var socialnämndens önskemål. 
Bilagorna d.v.s. arbetsbeskrivningarna tas upp nästa 
socialnämndsmöte. 
 
Socialchefens förslag: 
Socialnämnden godkänner förslaget på ny socialinstruktion och 
överför ärendet till kommunstyrelsen. Bilagorna tas upp nästa 
socialnämndsmöte. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget på ny socialinstruktion och 
överför ärendet till kommunstyrelsen. Bilagorna tas upp nästa 
socialnämndsmöte. 
----------------  
 

SocN § 161/24.10.2011 
 
•Bilaga 1: SocN § 109,20.6.2011 
•Bilaga 2: Arbetsbeskrivning för socialchefen 
•Bilaga 3: Arbetsbeskrivning för barnomsorgsledaren 
•Bilaga 4: Arbetsbeskrivning för socialarbetare 
•Bilaga 5: Arbetsbeskrivning för socialarbetare 
•Bilaga 6: Arbetsbeskrivning för byråsekreterare 
 
Arbetsbeskrivningarna för socialkansliets personal har 
reviderats. 
 
Förslag: 
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Socialnämnden godkänner samtliga arbetsbeskrivningar och 
överför socialchefens arbetsbeskrivning till kommunstyrelsen för 
vidare beslut. 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner samtliga arbetsbeskrivningar och 
överför socialchefens arbetsbeskrivning till kommunstyrelsen för 
vidare beslut. 
-----------------  

Kst § 298 
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
socialinstruktionen samt tjänstebeskrivningen för socialchefen, 
bilaga E § 298/11 kst. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med följande ändringar: 

5 § punkt 3. Tilläggs; Om nämnden eller enskild ledamot så 
önskar kan även kallelsen tillställas medlemmarna elektroniskt. 

Socialinstruktionen 

12 § ”bör” ändras till ”skall” i första och andra meningen 
14 § ”bör” ändras till ”skall” i tredje meningen  

Övriga uppgifter 
Arbetsbeskrivningen för socialchefen 

1. ordet ”ny” utgår 
 

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 

Kst § 299 
Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Ålands skall 
kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattas 
av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige höll sammanträden 
3.11.2011.   
Förslag:  
Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkommit i laga 
ordning och antecknar i övrigt protokollen till kännedom.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 

Kst § 300 
Landskapsregeringen begär kommunens utlåtande över Grelsby 
Kungsgård Ab:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast 
egendom (ÅLR 2011/7488). 
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Enligt förvaltningsstadgans 48 § så är det kommunstyrelsen 
som avger utlåtande över ansökningar om rätt att förvärva och 
besitta fast egendom i landskapet Åland. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen har inget att anföra i ärendet. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 

Kst § 301 
Landskapsregeringen begär kommunens utlåtande över Stefan 
Kihlström och Eva-Lotta Björklunds ansökan om rätt att förvärva 
och besitta fast egendom (ÅLR 2011/7449). 
 
Enligt förvaltningsstadgans 48 § så är det kommunstyrelsen 
som avger utlåtande över ansökningar om rätt att förvärva och 
besitta fast egendom i landskapet Åland. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen har inget att anföra i ärendet. 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

ANHÅLLAN OM HYRA AV VERKSAMHETSUTRYMME 

Kst § 302 
Norra Ålands Pensionärer r.f. anhåller om att hyra ett 
verksamhetsutrymme i Godby, bilaga F § 302/11 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att överföra ärendet till arbetsgruppen 
som utreder principer för uthyrande av kommunens fastigheter.  
 
 

OMDISPONERING AV MEDEL – KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN   

Kfn § 76/31.10.2011  
Kultur- och fritidsnämnden beslöt 15 augusti (Kfn § 54 
15.8.2011) att omdisponera medel när budgetuppföljningen för 
september är klar för att täcka den ökade kostnaden för 
Medborgarinstitutet, totalt 9.807 euro. 
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Kultur- och fritidschefens förslag: 
Kultur- och fritidsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om 
att få omdisponera medel som hänför sig till personalkostnader. 
Om detta godkänns skulle merkostnaden för Medis finansieras 
genom följande omdisponeringar: 
4.100 euro från 35510 4740 (föreningsbidrag) 
4.807 euro från 35530 4110 (personalkostnader Breidablick) 
900 euro från 36010 4110 (personalkostnader elevklubb) 
 
Beslut: 
Förslaget godkändes. 
_ _ _ _ _ _ _ 
 

Kst § 303 
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner anhållan. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

EKONOMISK RAPPORT – KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN  

Kfn § 77/31.10.2011 
Kommunstyrelsen ålade i budgeten för 2011 nämnderna att 
minst två gånger per år (per sista april och sista september) 
skicka upp sin budgetuppföljning till styrelsen för behandling. 
Avvikelser i budgetuppföljningen samt kända framtida 
förändringar ska redovisas. 
Budgetuppföljningen för sista september 2011 visar att kultur- 
och fritidsnämndens utfall är 445.964 euro vilket är 60,5 procent 
av budgeterade medel. Intäkterna uppgår till 24.227 euro 
(77,7%), utgifterna till 470.191 euro (61,2%). 
Nyttjandegraden ligger under budget. Kommunens kostnader 
för Medborgarinstitutet stiger detta år med 9.807 euro jämfört 
med budget. Nämnden finansierar ökningen genom 
omdisponeringar. Av de större utgifterna återstår rat 2 av 
Mediskostnaden. Nämnden har ingen uppfattning om den 
slutliga storleken på bidraget till Godby hallen/Godby simhall. I 
övrigt finns inga kända större förändringar som påverkar 
nämndens budget. 
 
Kultur- och fritidschefens förslag: 
Kultur- och fritidsnämnden skickar budgetuppföljningen till 
kommunstyrelsen med ovanstående kommentarer. 
 
Beslut: 
Förslaget godkändes. 
 
_ _ _ _ _ _ _ 

Kst § 304 
Förslag: 
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Kommunstyrelsen antecknar sig rapporten till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
 

ANSÖKAN OM ÄNDRING AV GRUNDLÖN 

Kst § 280/26.10.2011 
Byggnadsinspektören anhåller hos kommunstyrelsen om att 
grundlönen för kommuningenjören och byggnadsinspektören 
skulle likställas, bilaga C § 280/11 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet.  
----------------  

Kst § 305 
Förslag: 
Med beaktande av tjänsternas innehåll och det personalansvar 
som åligger kommuningenjören godkänner kommunstyrelsen 
inte en ändring av grundlönen för byggnadsinspektörstjänsten.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

ANSÖKAN OM MINUTFÖRSÄLJNING AV NIKOTINPREPARAT 

Kst § 100/20.3.2007  
  
Firma Erik Mattsson Kb/Diane Svenblad anhåller om tillstånd för 
försäljning av nikotinpreparat. 
 
Kommunfullmäktige har i enlighet med kfm § 37/8.6.2006 
delegerat de i läkemedelslagen (FFS 395/1987) 54 a-54 e §§ 
angivna myndighetsuppgifterna gällande försäljning av 
nikotinpreparat till kommunstyrelsen. 
 
Kommunen tar ut en avgift om 50 euro per ansökan enligt taxa 
fastställd av fullmäktige kfm § 37/8.6.2006. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar bevilja Firma Erik Mattson Kb 
tillstånd till försäljning av nikotinpreparat i enlighet med i 
ansökan angivna uppgifter om förvaring och placering av 
preparaten.  
Sökanden uppmärksamgörs på att kommunen avser att 
överföra ansvaret för den lagstadgade tillsynen över 
försäljningen på ÅHS/miljöhälsovårdsenheten. 
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Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
------------------  

Kst § 306 
Firma Erik Mattsson Kb har bytt ägare till A/B Mathias Eriksson  
Mattssons, FO nummer är 0145110-2. I samband med detta 
anhåller den nya ägaren om ett tillstånd för försäljning av 
nikotinpreparat. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beviljar A/B Mathias Eriksson Mattssons 
tillstånd till försäljning av nikotinpreparat. Ingen avgift debiteras 
för tillståndet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

 

DE GAMLAS HEM K.F., DIREKTIV TILL OMBUDET 

Kst § 307 
Förbundsfullmäktige för kommunalförbundet De Gamlas Hem, 
kallas till sammanträde 21.11.2011.  
 
På föredragningslistan finns bl.a. tilläggsbudget för 2011 och 
budget 2012 samt verksamhets och ekonomiplan 2013-2014. 
 
Kommunens ombud är Carola Wikström-Nordberg och Björn 
Grüssner ersättare. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om eventuella direktiv för ombudet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att ge följande direktiv till ombudet: 

• Budgetförslaget för 2012 kan inte godkännas innan en 
detaljerad förklaring till budgetökningen om 7,3 % 
klarlagts. 

 

BESVÄRSANVISNING 

 
Kst § 308 

Sammanträdet förklarades avslutat kl.20:03. 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
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NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 309 
Förslag:  
Nästa sammanträde äger rum enligt kallelse. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 

 
 

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 
OCH BESVÄRSANVISNING 

 
Kommunens myndighet  Datum för sammanträdet  Paragraf 
Kommunstyrelsen i Finström 16 november 2011  §§ 288-309  
 
 
 
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: 
293, 294, 296, 298, 302 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 
kommunallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer i protokollet: 
288-290 
 
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 
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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 
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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. 
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