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§ 1 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KS § 1 / 22.1.2020 
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutsförhet med 
hänsyn till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 §, förvaltningsstadga 
60-64 §§ och kommunstyrelsens beslut (KST § 32/2.3.2016).  

Beslut: 

Kommunstyrelsen konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 

§ 2 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KS § 2 / 22.1.2020 
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 73 §.  

Beslut:  

Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Cecilia Berndtsson och 
Christofer Eriksson. 

Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 

§ 3 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KS § 3 / 22.1.2020 
Ärendena behandlas i den ordning som anges på föredragningslistan, såvida orga-
net inte besluter annorlunda. Till behandling kan även beslutas att uppta sådana 
ärenden som inte nämns i sammanträdeskallelsen, enligt förvaltningsstadgan 64 §.  

Beslut: 

Föredragningslistan godkänns i föreliggande form.  
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§ 4 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KS § 4 / 22.1.2020 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:  

- Skatteutfall och kassa per 31.12.2019 

- Samhällsnämndens protokoll 17.12.2019 

- Kommundirektörens tjänstemannabeslut 2019 

- Personal- och servicechefens tjänstemannabeslut 2019 

- Ekonomichefens tjänstemannabeslut 2019 

- Upphandling av nytt ekonomisystem 

- Fastställande av ny avfallsplan 

 

Tf. Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 

Beslut:  

Enligt förslag. 
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§ 5 KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL 

KS § 5 / 22.1.2020 
Enligt 49 § kommunallagen ska kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut 
som fattas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har senast sammanträtt 
12.12.2019 (§§ 72–85)  

Protokoll: https://www.finstrom.ax/protokoll  

Tf. Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen bedömer att kommunfullmäktiges beslut §§ 72–85/2019 
tillkommit i laga ordning och att de kan verkställas, och antecknar fullmäktiges 
protokoll nr 7/2019 till kännedom. 

Beslut:  

Enligt förslag. 

  

https://www.finstrom.ax/protokoll
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§ 6 UTBILDNING FÖR FÖRTROENDEVALDA 

KS § 6 / 22.1.2020 
Finlands kommunförbund i samarbete med Ålands kommunförbund anordnar 
utbildningstillfällen för förtroendevalda 28.1 i Brändö och Kumlinge samt 29.1 och 
30.1 i Jomala. https://www.kommunforbundet.ax/nyheter/utbildningstillfallen-
fortroendevalda-281-291-och-3012020 

Tf. Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen antecknar utbildningen till kännedom. 

Beslut:  

Enligt förslag. 

  

https://www.kommunforbundet.ax/nyheter/utbildningstillfallen-fortroendevalda-281-291-och-3012020
https://www.kommunforbundet.ax/nyheter/utbildningstillfallen-fortroendevalda-281-291-och-3012020
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§ 7 FÖRSLAG TILL NY BYGGNADSORDNING FÖR FINSTRÖMS KOMMUN 

SamN § 68/ 28.8.2018  

Bilaga: Förslag till reviderad byggnadsordning.  

Dagens gällande byggnadsförordning i Finström är från 1985. 2011 gjorde Ålands 
Landskapsregering ett modellförslag för kommunernas byggnadsordningar enligt 
nuvarande Plan- och bygglag (2008:102).  

Enligt PBL (2008/102) 8 § står följande om kommunernas byggnadsordning:  

”8 §. Byggnadsordning Kommunen kan göra upp en byggnadsordning. I 
byggnadsordningen kan bestämmelser tas in som förutsätts av de lokala 
förhållandena och som är nödvändiga för ett planmässigt och lämpligt byggande, 
att skydda natur- och kulturvärden, att markanvändningen ska medföra minsta 
möjliga negativa miljöpåverkan samt för att en god livsmiljö ska kunna skapas och 
bevaras. Bestämmelserna i byggnadsordningen kan gälla tomters beskaffenhet, 
byggnaders utformning och placering, anpassning av byggnader till miljö och 
omgivning, byggnadssättet, planteringar, inhägnader och andra konstruktioner, 
vården av den bebyggda miljön, ordnandet av vatten och avlopp, minsta storlek på 
tomt, byggnadsrätt, avstånd till strand, antalet byggnader som får placeras på 
tomten samt definiering av ett område i behov av planläggning. Om man i 
byggnadsordningen tar in villkor för minsta storlek på tomt, byggnadsrätt, minsta 
avstånd till strand eller antalet byggnader som får placeras på tomten ska detta 
motiveras i byggnadsordningen. Byggnadsordningens bestämmelser kan variera för 
olika områden i kommunen. Bestämmelserna i byggnadsordningen tillämpas inte 
om något annat bestäms om saken i en generalplan eller i en detaljplan. 
Bestämmelserna i byggnadsordningen får inte vara oskäliga för markägare och 
andra rättsinnehavare. Landskapsregeringen ska göra upp en modell för 
kommunernas byggnadsordningar.”  
Byggnadsinspektörens förslag:  

Nämnden diskuterar igenom det reviderade förslaget för vidare behandling i 
Samhällsnämnden under hösten. Sedan skickas förslaget vidare till 
Kommunstyrelsen som nästa led i antagningsprocessen av den reviderade 
byggnadsordningen.  

Beslut:  

Beslut enligt förslag  

SamN § 18/26.2.2019  

Bilaga: Förslag till ny byggnadsordning.  

Byggnadsinspektören har arbetat vidare med ett förslag till ny byggnadsordning. 
Bilagan har omarbetats efter Nämndens kommentarer samt anpassats till Finström.  

Byggnadsinspektörens förslag:  

Samhällsnämnden godkänner förslaget till en ny byggnadsordning. Förslaget sänds 
vidare till Kommunstyrelsen som tar ställning till Samrådsmöte enligt PBL §9.  
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Beslut:  

Beslut enligt förslag.  

KS § 31/27.2.2019  

Plan- och bygglagen reglerar antagande av byggnadsordning och 
samrådsmötesförfarande:  

”9 §. Antagande av byggnadsordningen  
Byggnadsordningen antas av kommunfullmäktige. När byggnadsordningen bereds 
ska i tillämpliga delar bestämmelserna i 30 § om hörande i beredningsskedet och i 
31 § om utställande av planförslag iakttas varvid även landskapsregeringen skall 
höras.” 
”30 §. Hörande i beredningsskedet När en plan utarbetas ska andra kommuner, 
myndigheter, juridiska personer och enskilda som berörs av förslaget ges tillfälle till 
samråd och att yttra sig antingen skriftligen eller muntligen när det är 
ändamålsenligt med tanke på planens syfte och betydelse. Syftet med hörandet är 
att förbättra beslutsunderlaget och ge möjligheter till insyn och påverkan. 
Resultatet av hörandet och förslag med anledning av de synpunkter som har 
framförts ska redovisas då planförslaget ställs ut. ”  
”31 §. Utställande av planförslag Innan en plan antas ska kommunen ställa ut 
förslaget under minst 30 dagar. Kommunmedlemmar och de som anges i 30 § 1 
mom. har rätt att under utställningstiden skriftligen framföra synpunkter på 
planförslaget. Ett förslag till ändring av en detaljplan som har ringa verkningar 
behöver dock inte vara utställd under mer än 14 dagar. Meddelande om att 
planförslaget ska ställas ut ska senast sju dagar före utställningen sändas per brev 
till kommuner som berörs av förslaget samt till markägare och andra av kommunen 
kända innehavare av mark inom planområdet. Ett meddelande behöver dock inte 
sändas om personen ifråga har godkänt planförslaget.”  
Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen omfattar förslag till ny byggnadsordning och ger 
samhällsnämndens förvaltning i uppdrag att kalla till samrådsmöte måndag 18 mars 
kl 18:00 på Kommungården i Godby.  

Angränsande kommuner samt landskapsregeringen och andra berörda instanser 
och personer enligt PbL 30 § bjuds in och delges förslaget inför mötet.  

Beslut:  

Beslut enligt förslag. 

KS § 7 / 22.1.2020 
Bilaga: Förslag till byggnadsordning för Finströms kommun  

 

Planerings- och utvecklingschefens beredning: 

Byggnadsinspektören har omarbetat byggnadsordningen med beaktande av 
inkomna synpunkter från samrådsmöte. 
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Diskussion 

Ledamot Miina Fagerlund föreslår att under punkt 4.2 stryks punkten att minst var 
7:e meter ska en brytning i takkonstruktionen utföras gällande båthus.  

Roger Höglund understöder förslaget. 

Tf. Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att omfatta och ställa ut byggnadsordningen för allmänt 
påseende mellan den 29:e januari till och med 2:a mars 2020. 

Beslut: 

Enligt förslag med tillägget att under punkt 4.2 stryks punkten att minst var 7:e 
meter ska en brytning i takkonstruktionen utföras gällande båthus. 
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§ 8 TOMTPRISER PÅSA 

SamN § 149/ 26.11.2019 
Bilaga: Projektkostnader 

Bilaga: Tomtpriskalkyl 

Förvaltningen har räknat fram tomtpriser i Påsa med grund i prissättningsprinciper 

fastslagna enligt KS § 28/2015. 

I Påsa är det blandat med både privat mark och kommunens mark. Tomtpriserna är 

beräknade med de privata tomterna med i kalkylen, då man normalt fakturerar 

kostnaden för anläggande av infrastruktur till dessa genom bestämmelserna i PBL 

46§. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Samhällsnämnden ger Planerings- och utvecklingschefen i uppdrag att räkna ut ett 

slutgiltigt tomtpris per tomt för vidare beredning i kommunstyrelsen med 

utgångspunkt i att man också räknar med förverkligande av ett litet område norr 

om Knappelstan, tar i beaktande byggrätten på den privata tomtmarken, samt 

räknar 25% av kostnaden till ett framtida förverkligande av Sandbol. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

KS § 8 / 22.1.2020 
Bilaga A: Projektkostnader 

Bilaga B: Prissättningsprinciper tomtmark 

Bilaga C: Tomtpriskalkyl med 25% av kostnaden för framtida Sandbol 

Bilaga D: Tomtpriskalkyl utan beaktande av Sandbol 

 

Planerings- och utvecklingschefens beredning: 

Tomtpriser har beräknats enligt kommunens principer för prissättning både med 
och utan en reservation för framtida färdigställande av Sandbol bostadsområde. 

Tomtpris utan beaktande av Sandbol genererar 25% mer intäkt och innebär ett 
tomtpris om 21,85 €/m2 (BVR) respektive 24,47 €/m2 (BV). Kostnaden per 
kvadratmeter byggrätt blir då 87,41€ respektive 61,19€.  

Med en framtida reservering för Sandbol blir priset 16,39 €/m2 samt 18,36 €/m2. 

Idag finns radhustomter i området till salu för 26,78 €/m2.  
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Tf. Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen fastställer tomtpriser för Påsa bostadsområde enligt Bilaga D och 
ger förvaltningen i uppdrag att ställa ut tomterna till försäljning via kommunens 
hemsida samt genom en annons i respektive dagstidning. 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 9 FRAMTIDA NYTTJANDE AV SÖDRA LÄNGAN I GODBY 

KS § 9 / 22.1.2020 
Planerings- och utvecklingschefens beredning: 

Finströms fastighetsskötsel har flyttat ut från gamla brandgaraget i södra längan till 
vägstationen i Godby. 

Folkhälsan på Åland har idag meckverksamhet för ungdomar och nyinflyttade i 
Breidablick men det upplevs både som avsides och trångt.  

Södra längan som kommer stå tom kunde med fördel nyttjas till detta ändamål, det 
finns även ett snickeri som kan bredda verksamheten, samt kontorslokaler som kan 
nyttjas för olika sociala verksamheter.  

Kommunen kommer troligen ha ett framtida behov att hålla byggnaden uppvärmd 
samt nyttja delar av den för magasinering av t.ex. möbler från verksamheterna. 

Tf. Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att tillsammans med 
Folkhälsan se över möjligheterna för att Folkhälsan ska kunna nyttja delar av södra 
längans utrymmen för social allmän verksamhet, och erbjuder folkhälsan avgiftsfritt 
uppehälle i dessa lokaler under resterande del av 2020. 

Man ger sedan förvaltningen vidare uppdrag att utarbeta ett hyresavtal för 
lokalerna från januari 2021 och framåt. 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 10 DIREKTIV TILL BYGGNADSKOMITTÉN FÖR ROSENGÅRDS UTBYGGNAD 

KS § 10 / 22.1.2020 
Bilaga: Målsättningar för detaljplan 

 

Planerings- och utvecklingschefens beredning: 

I och med fastslagna målsättningar för detaljplanen för kvarter 23 tomt 6 (KFM § 70 
/ 2019) där man avser skapa synergieffekter mellan Rosengård och ett boende 
avsett för seniorer behöver detta tas i beaktande i den tillbyggnad av Rosengård 
som byggnadskommittén för Rosengård leder. 

Tf. Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen ger ett utökat uppdrag till byggnadskommittén för Rosengård att 
även se om det finns uppenbara lösningar för att förbättra synergieffekterna mellan 
dessa tomter. 

Byggnadskommittén kan använda anlitad områdesplanerare för detta. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

  



                                               KOMMUNSTYRELSEN      PROTOKOLL NR 1/ 22.1.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 23 januari 2020  

 14 (20)  

 

§ 11 PERSONUPPGIFTSPOLICY 

KS § 11 / 22.1.2020 
Bilaga: Förslag till personuppgiftspolicy 

 

Kommunens dataskyddsombud vid Åda Ab har utarbetat en mall för 
Personuppgiftspolicy som har anpassats för kommunen. Dokumentet är ett 
kommunalt ställningstagande om hur kommunen hanterar personuppgifter i 
enlighet med vad som föreskrivs i gällande dataskyddslagstiftning.  

Ställningstagandet skall inge trygghet för personer vars personuppgifter behandlas i 
kommunen att kommunen samlar in, lagrar och hanterar uppgifterna på ett 
lagenligt sätt. Dokumentet beskriver även berördas rättigheter och hur de kan göra 
för att åberopa dem. Den av kommunstyrelsen godkända personuppgiftspolicyn för 
Finströms kommun ska sedan finnas tillgänglig på kommunens hemsida samt 
hänvisas till på de blanketter kommunen inbegär personuppgifter på. 

Tf. Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till personuppgiftspolicy för Finströms 
kommun och ger förvaltningen i uppdrag att publicera den på hemsidan och 
inarbeta hänvisningar till policyn där personuppgifter samlas in. 

Beslut: 

Enligt förslag.  
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§ 12 FÖRLÄNGNING AV DRIFTSAVTAL MED ÅLANDS IDROTTSCENTER 

KS § 12 / 22.1.2020 
Bilaga: Förslag till nytt driftsavtal 

 

Driftsavtalet med Ålands Idrottscenter gick ut 31.12.2019. Förvaltningen har 
tillsammans med Ålands Idrottscenter sett över avtalet och föreslår mindre 
justeringar av avtalet för att förtydliga ansvarsfördelningen mellan parterna. 

Konstateras: 

Ledamöterna Roger Höglund och Lene-Maj Johansson anmäler jäv men 
kommunstyrelsen beslutar att jäv inte föreligger. 

Tf. Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner driftsavtalet enligt bilaga att gälla från och med 
1.1.2020 och ger kommundirektören i uppdrag att underteckna avtalet under 
förutsättning att Ålands Idrottscenters styrelse godkänner detsamma. 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 13 MELLANKOMMUNAL OMBUDSSTÄMMA 

KS § 13 / 22.1.2020 
 

KomL. §§ 80-83 
En överenskommelse om sammankallande av en mellankommunal ombudsstämma 
träffas på initiativ av fullmäktige i en kommun. 
Varje deltagande kommun representeras vid ombudsstämman av högst tre ombud, 
vilka utses av fullmäktige. Fullmäktige kan även utse personliga ersättare för 
ombuden. Valbar är envar som är valbar till kommunfullmäktige, men också 
kommundirektören. 

Ombudsstämman sammankallas sålunda efter nyval för val av representanter för 
Norra Åland i olika organ där regionens kommuner skall vara företrädda. 
Finströms kommun kan åta sig att sammankalla en ombudsstämma för ovanstående 
frågor för kommunerna på den fasta delen av norra Åland; Finström, Geta, Saltvik 
och Sund. Vårdö deltar i skärgårdskommunernas ombudsstämma men till följd av 
bl.a KST och kommunstrukturlagen där Vårdö ingår i Norra Åland bör även Vårdö 
ingå i ombudsstämman. 

Tf. Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ges i 
uppdrag att sammankalla en för kommunerna Finström, Geta, Saltvik, Sund och 
Vårdö mellankommunal ombudsstämma, för fördelning av regionens kommunala 
representanter till olika gemensamma organ samt för diskussion om norråländska 
samarbeten. Vidare utses kommunfullmäktiges respektive kommunstyrelsens 
ordförande, med respektive viceordförande som ersättare, jämte 
kommundirektören, med vikarierande kommundirektör som ersättare som ombud 
till den mellankommunala ombudsstämman, som bör hållas i februaris första hälft. 
Övriga kommuner anmodas att utse sina ombud till stämman vars mandatperiod 
föreslås sträcka sig t.o.m. år 2023 och som kan sammankallas vid behov under 
perioden. 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 14 AVSLUTANDE AV FONDER 

KS § 14 / 22.1.2020 
Kommunen har två gamla konton för Finströms Cancer- och tuberkulosfond 
(243918-6145) samt Finströms Folkskolefond (229620-4015199) hos Nordea som 
legat oanvända de senaste åren och bör avslutas. 

Tf. Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att avsluta kontona för Finströms Cancer- och 
tuberkulosfond (243918-6145) samt Finströms Folkskolefond (229620-4015199) hos 
Nordea. De pengar som finns på Finströms Cancer- och tuberkulosfond (ca 1 800 
euro) sätts in på kommunens konto och tilldelas Rosengårds trivselkonto. De pengar 
som finns på Finströms Folkskolefond (under 10 euro) sätts in på kommunens konto 
och tilldelas Källbo skolas budget.  

Beslut: 

Enligt förslag. 

  



                                               KOMMUNSTYRELSEN      PROTOKOLL NR 1/ 22.1.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 23 januari 2020  

 18 (20)  

 

§ 15 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

KS § 15 / 22.1.2020 

 Beslut: 

Sammanträdet förklaras avslutat kl 18:02. Besvärshänvisning bifogas protokollet. 
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A N V I S N I N G   F Ö R   Y R K A N D E   P Å   R Ä T T E L S E   O C H   B E S V Ä R  
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING  
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen 
rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  § § 1-7, 13, 15 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  § § 8-12, 14 
 
Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996) eller annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda 
beslut: 
 
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud:  § § 1-7, 13, 15 
 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE  
 
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt 
påverkas av beslutet (berörd part) samt av kommunmedlemmarna (den som bor eller äger fastighet inom kommunen). 
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas: Kommunstyrelsen i Finström, AX-22410 GODBY 
 
Paragrafer i protokollet:   § 
 
Yrkandet ska 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. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas av den som framställer 
det. 
 

ANVISNING FÖR KOMMUNALBESVÄR 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av 
rättelseyrkanden 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 kommunalbesvär 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, AX-22101 MARIEHAMN 
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Paragrafer i protokollet:  § 
 
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses 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. 
 
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag 
då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas 
nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 
 

ANVISNING FÖR FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Beslut fattade med förvaltningslagen som grund överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär. Förvaltningsbesvär kan 
bara lämnas in av den som personligen berörs av beslutet. 
 
Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN 
 
Paragrafer i protokollet:   § 
 
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. Om den sista besvärsdagen är på en helg eller högtid räknas 
nästföljande arbetsdag som sista besvärsdag. 
 
I besvärsskiften ska uppges 
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som 
författat besvärsskiften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort och postadress anges. 
Till besvärsskriften fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia. 
 
Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Handlingarna kan även sändas 
med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att 
de kommer fram innan besvärstiden går ut. 
 
Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en 
rättegångsavgift av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. 
 
Protokollsutdrag och bilagor som gäller besluten kan begäras från kommungården i Godby. 
 

Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänster 
 
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen, marknadsdomstolen och försäkringsdomstolen kan via e-tjänst riktas till: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv  

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

