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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kst § 324 
Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samt 
beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad och 
beslutför. 
 
 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Kst § 325 
Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen utsåg Per Lycke och Regina Lindblom till att 
justera dagens protokoll. 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Kst § 326 
Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden av 
brådskande natur.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan utan tillägg. 
 
 

DELGIVNING 

Kst § 327 
Delgivning av följande handlingar: 

 Utlåtande angående Omsorgsförbundets budgetförslag, 
15.10.2010 

Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 

 

 



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 27 oktober 2010 Niklas Oriander 

     

 - 4 - 

PROTOKOLL FRÅN NÄMNDER 

 
Kst § 328 

Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnder 
och övriga organ: 
Kultur- och fritidsnämnden (7/10) 
Byggnadsnämnden (8/10) 
Skolnämnden (8/10) 
Lantbruksnämnden (2/10) 
Socialnämnden (8/10) 9/10 
Tekniska nämnden (6/10) 
Räddningsområde Ålands landskommuner (4/10) 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 16/10, 17/10 
Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet 
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

 
 

BUDGET 2011 SAMT EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2012-2013 

Kst § 229/23.6.2010    
Upptas till behandling budgetdirektiven för år 2011, bilaga A § 
229/10 kst. Inför 2011 föreslås kostnaderna bevaras på 2010 
års nivå, lönerna höjs enligt gällande kollektivavtal och att 
kommunförbundens budgeter följs. Vidare föreslås att en skild 
budgetram för äldreomsorgen inför. Förslag till budgetramar 
presenteras under mötet. Nämnderna skall inkomma med sina 
budgetförslag till kommunkansliet senast 3 september 2010 och 
i samband med budgetbehandlingen, förslag till avgifter och 
ekonomiplan för 2012-2013. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen omfattar budgetdirektiven och beslutar 
inbegära nämndernas förslag till budget och avgifter för 2011 
samt förslag till ekonomiplan för år 2011-2012.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. Vidare beslöt 
kommunstyrelsen att föreslå inför fullmäktige att 
minimikostnaden för investering höjs från 4000€ till 8000€.  
------------------------  
 

Kst § 307/11.10.2010 
Upptas till diskussion budgeten för 2011 samt ekonomiplanen 
för åren 2012-2013. Ansvariga för lantbruks-, kultur- och fritids-, 
tekniska-, byggnads- samt skolnämndens budgetar har bjudits 
in, bilaga A § 307/10. 
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Förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
 
-----------------------  

Kst § 318/12.10.2010 
Upptas till diskussion budgeten för 2011 samt ekonomiplanen 
för åren 2012-2013. Ansvariga för socialvårdens, barn- och 
äldreomsorgens, brandväsendets och FFBK:s samt allmänna 
förvaltningens budgetar har bjudits in, bilaga A § 307/10. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera budgetförslagen till 
följande nämnder: 
 
Socialnämnden 

 Budgetförslaget för socialvården höjs med 200.000€. 

 Kostnaderna för det nya avtalet angående 
fältarverksamheten skall ingå. 

 Kostnaden för familjearbetare skall ingå men anslaget 
binds till kommunstyrelsen. 

 Kommunförbundens budgetar skall följas. 

 En budgetspecifikation på kontonivå inklusive 
motiveringar av kostnadsökningarna skall delges 
kommunstyrelsen senast 21.10.2010.  

 
Tekniska nämnden 

 nämndens personalresurser ökar med 0.5 i.o.m. att Mise 
sagt upp avtalet med kommunen om köptjänster. 
Kommunstyrelsen föreslår att anslaget för 
underhållskostnader under intern service minskas med 
10.000€. 

 
Investeringar  

 anslag för underhåll av fastigheter slås ihop till 
sammanlagt 26.000€. Nämnden får avgöra 
underhållsbehovet.  

--------------------  
Kst § 329 

Återupptas till diskussion budgeten för 2011 samt 
ekonomiplanen för åren 2012-2013 
Förslag: 
Ekonomichefen presenterar det uppdaterade budgetförslaget 
och kommunstyrelsen beslutar förelägga budgetförslaget för år 
2011 till kommunfullmäktige, bilaga A § 329/10 kst. 
Budgetförslaget återremitteras till kommunstyrelsen efter 
remissdebatt i fullmäktige.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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ÅLANDS MILJÖSERVICE K.F., HÖSTSTÄMMA 

Kst § 330 
Ålands miljöservice håller höststämma den 29 oktober 2010 kl. 
13.00 i Ålands hotell- och restaurangskolas audiotorium, bilaga 
B § 330/10 kst. I kallelsen finns bl.a. följande punkter upptagna: 

 Avgifter 2011 

 Budget 2011 

 Godkännande av nytt grundavtal. 
Kallelsen till höststämman har delgetts kommunstyrelsens 
ledamöter. Kommunen företräds vid stämman av Elof Johns 
och Bernt Randelin.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om särskilda direktiv till kommunens 
representanter. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen gav följande direktiv: 

 Kommunstyrelsen vidhåller sitt tidigare utlåtande 
angående grundavtalet. 
 

 

SKRIVELSE ANGÅENDE GÅNGTRAFIK TILL GODBY DAGHEM 

Kst § 331 
En skrivelse har riktats till kommunstyrelsen angående 
möjligheten för fotgängare och cyklister att ta sig till Godby 
daghem, bilaga C § 331/10 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen begär utlåtanden över skrivelsen av tekniska 
nämnden och socialnämnden. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

SKRIVELSE ANGÅENDE AVLOPPSVATTEN I GRELSBY 

Kst § 332 
En anhållan om nedsatt avloppsvattenavgift har riktats till 
kommunstyrelsen, bilaga D § 332/10 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen begär utlåtanden från tekniska nämnden och 
Finströms kommunaltekniska Ab. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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INVENTERING AV LÖSÖRE 

Kst § 333 
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. 
 
 

IORDNINGSTÄLLANDE AV MARKOMRÅDE 

Kst § 209/3.6.2009 
Påsaområdet (kvarter 6) i Godby by är planerat för bostads- och 
radhustomter men området är inte ännu iordningsställt för att 
kunna säljas. Detaljplanen för området är även gammal och 
behöver ses över i förhållande till förslaget till delgeneralplanen. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar be tekniska nämnden inkomma med 
förslag till hur området kan iordningsställs enligt förslaget till 
delgeneralplanen inklusive kostnadskalkyl.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
----------- 

TN § 104/1.12.2009  
Önskemål om att köpa hela området har framförts från en 
entreprenör i byggbranschen. 
Förslag till beslut: 
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att de 
ser på möjligheten att bjuda ut området till försäljning.
  
BESLUT: 
Enligt förslag 
----------- 

Kst § 412/16.12.2009 
Konstateras att tekniska nämnden ännu inte inkommit med ett 
förslag om iordningställande av Påsaområdet och att det på 
området för närvarande finns ett antal olika föråldrade 
detaljplaner. Vidare konstateras att intresse för att köpa 
bostadstomter i området har visats men att kommunstyrelsen 
inte kan ta ställning till försäljning innan helheten är planerad. 
Förslag:  
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Kommunstyrelsen ber områdesarkitektkontoret att uppdatera de 
befintliga planerna och/eller utarbeta en ny detaljplan för hela 
Påsaområdet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget med tillägget att 
detaljplanen bör omfatta det område som tillhör kommunen.  
--------------------  

Kst § 192/26.5.2010 
Områdesarkitekten presenterar förslag till detaljplan för 
området, bilaga E § 192/10 kst. 
Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och besluter om vidare 
åtgärder. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att begära utlåtanden över förslagen 
till detaljplan för Påsaområdet av tekniska nämnden, 
byggnadsnämnden samt Finströms kommunaltekniska, särskilt 
angående vägdragning och byggnadstyp på de planerade 
tomterna. 
-----------------------  

TN § 57/22.6.2010  
Förslag till beslut: 
Tekniska nämnden Föreslår åt kommunstyrelsen 
byggnadsmässigt enligt alternativ tre och trafikmässigt med 
förändring så att Hjortronvägen ansluter till Sandbolsvägen och 
Bärvägen blir i största mån gång- och cykelbana.  
I samtliga alternativ måste också dagvattnet som idag rinner 
igenom området få en bra lösning 
 
BESLUT: 
Tekniska nämnden besluta föreslå för kommunstyrelsen enligt 
alternativ två, nämnden vill även att man funderar på att ha 
kontorslokaler och bostäder ovanpå affärstomten. 
I första hand används Björkvägen i stället för att ansluta till 
Getavägen. 
-----------------  

Bn § 144/12.10.2010   
Uppta till behandling begäran om utlåtande från Finströms 
kommunstyrelse gällande förslagen till detaljplan för 
Påsaområdet i Godby 
 
Förslag till beslut: Byggnadsnämnden föreslår för 
kommunstyrelsen att området detaljplaneras enligt alternativ 2. 
Det föreslagna alternativet medför en god exploatering som 
möjliggör hög inflyttning i centrala Godby. 
 
Beslut: Byggnadsnämnden föreslår detaljplanering enligt 
alternativ 2 för kommunstyrelsen med tre tillägg. 1) I den 
planerade affärstomtens byggnad tillåts bostäder. 2) Tomten till 
väster skall möjliggöra byggande av radhus 1-2 våningar eller 
våningshus. 3) Den sydvästra tomten planeras för våningshus 
med 2-3 våningar. 
----------------------  
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Kst § 334 

Finströms kommunaltekniska konstaterar att alla tre alternativ 
går att genomföra vad beträffar kommunteknik om man tar 
hänsyn till befintliga ledningar.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen ger områdesarkitekten i uppdrag att uppgöra 
en detaljplan över området enligt alternativ 2, bilaga E § 334/10 
kst. Följande synpunkter bör beaktas i planen: Kontorslokaler 
och bostäder bör tillåtas i affärsfastigheten, tomten till väster bör 
möjliggöra byggande av radhus eller våningshus och den 
sydvästra tomten för våningshus i 2-3 våningar.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

BUDGETUPPFÖLJNING 

Kst § 335 
Budgetuppföljningen t.o.m. 30 september 2010 presenteras, 
bilaga F § 335/10 kst.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom 
och överför den som ett informationsärende till 
kommunfullmäktige.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 
 

TILLSÄTTANDE AV NÄRVÅRDARE TILL HEMSERVICEN 

 
SocN § 181/18.10.2010 

 
Under förutsättning att Susanna Koskinen beviljas befrielse från 
sin befattning som närvårdare, heltid, blir befattningen som 
tillsvidare närvårdare, heltid med placering i Rosengård obesatt 
från den 01.01.2011. Befattningen är nödvändig för 
verksamheten och kan inte lämnas obesatt varför 
socialnämnden bör anhålla till kommunstyrelsen om att få 
tillsätta den som tidigare i tillsvidare anställning. 
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden godkänner att den obesatta 
befattningen som närvårdare, heltid, med placering i Rosengård 
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får tillsättas. Ärendet överförs till kommunstyrelsen för 
godkännande. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
--------------------  

Kst § 336 
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner anställningen som närvårdare i 
arbetsförhållande från 1.1.2011. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 
 

TILLSÄTTANDE AV VIKARIE FÖR MODERSKAPSLEDIGHET  

SocN § 183/18.10.2010 
 
Under förutsättning att Sanne Björling som har en tillsvidare 
befattning som närvårdare med omfattningen 78,4 % beviljas 
moderskapsledighet för tiden 01.12.2010-12.10.2011 behövs 
en vikarie.  
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen om 
att få tillsätta vikarie för en tillsvidare befattning som närvårdare 
med omfattningen 78,4 % för perioden 01.12.2010-
12.10.2011med anledning av moderskapsledighet. 
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget. 
-------------------  

Kst § 337 
Förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner tillsättande av vikarie som 
närvårdare under perioden 1.12.2010–12.10.2011. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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INRÄTTANDE AV BEFATTNING - KÖKSBITRÄDE TILL ROSENGÅRD 

SocN § 182/23.11.2009 
 
En befattning som köksbiträde vid Rosengård har varit 
tidsbunden sedan 01.01.2008. Den nuvarande anställningen är 
t o m 31.12.2009. Behovet av köksbiträde till Rosengård 
uppstod i samband med att den dagliga verksamheten inom 
Ålands Omsorgsförbunds regi avslutades vid Rosengård och 
befattningen har varit tidsbunden i väntan på de utredningar 
som gjorts i anslutning till centralköket i nya Godby daghem.  
Resultatet av utredningen kring centralköket är att köksbiträdet i 
Rosengård  inte berörs av den nya verksamheten. Behovet av 
köksbiträde till Rosengård kvarstår och det finns inte någon 
giltig orsak att bibehålla befattningen som tidsbunden.   
 
Socialarbetarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att 
den tidsbundna befattningen som köksbiträde, 78,4 %, inrättas 
som en tillsvidare befattning till köket i Rosengård från den 
01.01.2010 och med grundlönen 1 792,47 euro/månad (heltid).   
 
Vik. socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden godkänner förslaget och föreslår att 
kommunstyrelsen godkänner att befattningen inrättas tillsvidare, 
eftersom ingen utredning av köksfunktionen på Rosengård har 
initierats. 
---------------- 

Kst § 389/2.12.2009 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beviljar förlängning av den tidsbundna 
befattningen som köksbiträde vid Rosengård fr.o.m. 1.1.2010 t 
o m 31.12.2010 och ger socialnämnden i uppgift att utreda 
köksfunktionen på Rosengård.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
------------------  

SocN § 184/18.10.2010 
  
En befattning som köksbiträde vid Rosengård har varit 
tidsbunden sedan 01.01.2008. Den nuvarande anställningen är 
t o m 31.12.2010. Befattningen har hela tiden innehafts av 
Josefin Sporre som är utbildad kock. Kommunstyrelsen har vid 
sitt möte den 02.12.2009 beslutat att förlänga den tidsbundna 
befattningen som köksbiträde vid Rosengård från den 01.01-
31.12.2010 med hänvisning till att socialnämnden bör utreda 
köksfunktionen vid Rosengård. 
Socialnämnden tillsatte den 01.02.2010 en arbetsgrupp för 
ändamålet och den 31.05.2010 ändrades arbetsgruppens 
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medlemmar. Arbetsgruppen har ännu inte kommit fram till något 
resultat, men behovet av kökspersonal på Rosengård kan 
oberoende inte bli färre än två kökspersonal eftersom 
bemanningen måste förstärkas på det sättet att det bör finnas 
behörig kökspersonal även på helger och inte endast på 
vardagar som det är i nuläget.  
 
Äldreomsorgsledarens förslag: 
Föreslås att socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att 
den tidsbundna befattningen som köksbiträde, 78,4 %, inrättas 
som en tillsvidare befattning till köket i Rosengård från den 
01.01.2011 och med grundlönen 1 817,66 euro/månad (heltid).   
 
Socialchefens förslag: 
Förslaget omfattas. 
 
Beslut: 
Socialnämnden beslutar att upplösa arbetsgruppen för 
köksfunktionen och överför ärendet till kommunstyrelsen. I 
väntan på en utredning beslutas att befattningen som 
köksbiträde fortsätter som en tidsbunden befattning under år 
2011. 
-----------------  

Kst § 338 
Förslag: 
Kommunstyrelsen beviljar förlängning av det tidsbundna 
arbetsavtalet som köksbiträde vid Rosengård fr.o.m. 1.1.2011 t 
o m 31.12.2011. Vidare diskuterar kommunstyrelsen 
köksfunktionen i Rosengård och besluter om vidare åtgärder. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att återemittera ärendet.  
 
 
 

 
INKOMSTSKATTESATSEN FÖR ÅR 2011 

 
Kst § 339 

 
Förslag till inkomstskattesats för år 2011.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bibehåller 
inkomstskattesatsen på 19,50 % oförändrad år 2011, Bilaga G 
§ 339/10 kst.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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FASTIGHETSSKATT FÖR ÅR 2011 

Kst § 340   
 
Förslag till fastighetsskattens procentsatser för år 2011. 
Förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bibehåller 
fastighetsskattens procentsatser för år 2011 oförändrade enligt 
följande:  
Allmän: 0,75 %  
Stadigvarande bostad: 0,1 %  
Övriga bostadsbyggnader 0,9 %  
Bilaga H § 340/10 kst.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

 

HUNDSKATT FÖR ÅR 2010 

 
Kst § 341 

 
Förslag till hundskattens storlek för år 2010. En eventuell 
hundskatt fastställs och debiteras i efterskott.  
Förslag:  
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fattar beslut om att inte 
uppbära någon hundskatt för år 2010.  
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
 

BESVÄRSANVISNING 

Kst § 342 
Sammanträdet förklarades avslutat kl. 20.03 
Besvärsanvisning bifogas protokollet.  
 
 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Kst § 343 
Förslag:  
Nästa sammanträde äger rum enligt kallelse. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget. 
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 

OCH BESVÄRSANVISNING 
 
Kommunens myndighet   Datum för sammanträdet Paragraf 

Kommunstyrelsen i Finström  28 oktober 2010  

 §§ 324-343  

 
 

 

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: 

329-335,338-341 

 

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

kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragrafer i protokollet: 

324-326 

 

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 

 



 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

Nämnd Kommun-
styrelse 

Kommun-
fullmäktige 

på kommungården i Godby  

   Den 27 oktober 2010 Niklas Oriander 

     

 - 15 - 

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 
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- 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. 

 

 

 

 

 


