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§ 178 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KS § 178  
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. 

 

§ 179 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KS § 179  
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 73 §.  
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Christofer Eriksson och 
Miina Fagerlund. 
Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 

 

§ 180 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KS § 180  
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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§ 181 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KS § 181/2.10.2019 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:  
 

- Åda ägarinformation, inkl uppföljning av resultat och pågående projekt, 14.10 
- Tjänstemannabeslut k.dir §§ 40+41, Utlåtande över ansökan om jordförvärv, ÅLR 2019/6143+6721 
- LR, Ändrad fördelningsnyckel för samfundsskatten 2019, ÅLR 2019/7387 
- ÅKF, Aktuellt från Ålands kommunförbund, 30.9.2019 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 
 

Beslut:  
 Enligt förslag. 
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§ 182 SENIORBOENDE I GODBY 

KS § 23/13.2.2019 
I en hemställningsmotion i kommunfullmäktige i december 2017 föreslogs ”att Finströms 
kommun vidtar de åtgärder som behövs och kan göras för att förverkliga ett seniorboende vid 
”gamla dagistomten” i Godby”. Kommunstyrelsen gav därpå i uppdrag åt arbetsgruppen för 
äldreomsorg att utreda förutsättningarna för detta. Arbetsgruppen kom i sin rapport i augusti 
2018 fram till bl a följande: 
 
Inom arbetsgruppen har vi en vision om att skapa seniorcenter för området vid servicehuset 
Rosengård. Eftersom antalet äldre, som behöver hjälp och stöd, ökar i kommunen innebär det i 
praktiken att allt hårdare krav på att öka verksamhetens volym samtidigt som resurserna 
minskar för varje år. Det blir allt viktigare att samverka och samordna service med andra aktörer 
t ex genom att bygga seniorboende, inbjuda till olika alternativa serviceformer och nya former av 
tjänster. 
 
Övriga resonemang kring önskat innehåll i ett tänkt seniorboende framförs i arbetsgruppens 
rapport, sid 8, enligt bilaga.  
 
Gruppen föreslår kommunen att inbjuda aktörer från den privata marknaden som kan erbjudas 
tomtmark invid servicehuset Rosengård (t.ex. Daghemstomten, Danaarvs- och Rosengårds-
tomten), ”för att bygga seniorboende och annan service”. 

  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att genom annons i dagspress inbjuda utomstående aktörer att 
anmäla intresse för genomförande av seniorboende i anslutning till kommunens äldreboende 
Rosengård i Godby, där kommunen då kan tänkas upplåta mark för ändamålet på anslutande 
tomter, på arrende eller för köp. Boendet bör innefatta minst 25 bostäder, om 1-2 rok, på två 
plan, om minst 2.000 m2 byggnadsyta, reserverade för gruppen 55+ och gärna blandat hyres- 
och äganderätter samt med möjlighet till olika slags social service inom utrymmena. Beroende 
på omfattningen av eventuella intressenters idéer finns beredskap att se över tomtindelning och 
detaljplaner i närområdet. Aktörer med god soliditet samt dokumenterad erfarenhet av social 
verksamhet prioriteras och välkomnas särskilt. Icke bindande intresseanmälan med övergripande 
beskrivning av tankar och idéer bör vara kommunen tillhanda senast fredag 1 mars 2019.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 
 

KS § 116/5.6.2019 
Intresseförfrågan kring uppförande av seniorboende i Godby ledde till fyra inkomna 
intresseanmälningar. Dessa har tidigare delgetts inför kommunstyrelsen och redogörs för i 
skrivelse från äldreomsorgsledare Jana Andersson enligt bilaga.  
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Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att låta en delegation bestående av kommundirektör, planerings- och 
utvecklingschef, äldreomsorgsledare samt kommunstyrelsens ordförande träffa aktörerna 
bakom inkomna intresseanmälningar enskilt för fortsatt diskussion med utgångspunkt i 
målsättningar enligt slutrapporten från arbetsgruppen för äldreomsorg och formuleringar i 
intresseförfrågan jämte mål för maximal exploatering, samverkansmöjligheter och 
samhällsnytta, i form av serviceutbud och arbetsplatser, inför tilldelningsbeslut om arrende av 
den aktuella marken. Diskussionerna förs inom september månad 2019. 
Avsikten är att de båda aktuella tomterna i kommunens regi slås ihop, befintlig byggnation rivs 
och detaljplanen ses över för möjligheten att skapa en med Rosengårds äldreboende 
sammanhängande helhet av boende och service för äldre och med inslag av annan offentlig och 
privat service. Planläggare anlitas för framtagande av mer specifika målsättningar i samråd med 
delegationen.  
Arrendetiden fastställs till 50 år med option på överlåtelse alternativt förlängning med 20 år i 
taget efter arrendetidens utgång, och arrendeavgiften utgår från markens värde enligt gängse 
tomtpris i Godby fördelat på 20 år av arrende, där avgiften årligen indexjusteras enligt allmänt 
konsumentprisindex. Seniorboendet bör vara färdigställt och verksamhet inledd inom maximalt 
två år efter arrendets ingång och fortsatt arrende förutsätter bestående relevant verksamhet. 
Närmare villkor förhandlas med den aktör som blir aktuell för arrende och byggnation.  
 
Beslut: 
Enligt förslag, med tillägget att även fullmäktiges Torbjörn Björkman ingår i delegationen. 

 
KS § 175/2.10.2019 

Delegationen för uppförande av seniorboende i Godby har under september hållit diskussioner 
med de aktörer som efter annonsering i våras anmält intresse för uppförande och drift av 
seniorboende i Godby. En av de fyra aktörerna avstod vidare diskussioner.  
 
Delegationen har efter de diskussioner som förts upprättat ett PM (enligt bilaga) med 
bedömningar av de olika aktörernas idéer och förmågor utgående från de kravkriterier, 
önskemål och villkor som under processen framförts från kommunens sida. 
 
Den aktör som av delegationen bedöms som bäst lämpad sett till kommunens framförda krav 
och önskemål, i synnerhet önskan om dokumenterad erfarenhet av social verksamhet, är 
Folkhälsans Allaktivitetshus Ab, som erbjuder ett upplevt intressant, relevant och beprövat 
koncept.  
 
Delegationen ser gärna att förhandlingar inleds med Folkhälsan med målsättning att under 
hösten 2019 uppnå ett intentionsavtal för förverkligande av seniorboende med möjlighet till 
olika slags social service intill Rosengård utgående från de villkor och kriterier som kommun-
styrelsen fastställt för ändamålet. Delegationen anser därmed sitt uppdrag slutfört. 
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Diskussion: 
Ledamot Cecilia Berndtsson begär att få utrett ev jävsförhållanden i frågan, i egenskap av 
anställd inom ett av de bolag som anmält intresse i ärendet. 
 
Beslut: 
Jäv beviljas (förvaltningslagen 24 § 2 mom 6 p) och Cecilia Berndtsson deltar ej i ärendets 
behandling. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att efter besök hos Folkhälsans Allaktivitetshus i Mariehamn även 
efterhöra möjlighet till motsvarande besök hos Björkkö Ab för att därefter ta ställning till vilken 
av dessa två aktörer man väljer att gå vidare med för uppförande av seniorboende intill 
Rosengård, med möjlighet till olika slags social service utgående från de villkor och kriterier som 
kommunstyrelsen fastställt för ändamålet. Kommundirektören och kommunstyrelsens 
ordförande ges i uppdrag att sköta de vidare förhandlingarna. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
KS § 182/16.10.2019 

De två aktörer mellan vilka valet står har erhållit en tilläggsfråga formulerad av kommundirek-
tören och kommunstyrelsens ordförande, utskickad 11.10 med begäran om svar senast 16.10 
som är datumet för sittande möte vilket inleds med en träff hos Björkkö Ab.  
 
Konstateras: 
Inför mötet har de berörda aktörerna per 14.10 beviljats en veckas förlängd svarstid, till ons 
23.10, med hänvisning till höstlovstider och redan från start kort svarstid med mycket kort tid för 
förvaltningen att sätta sig in i och sammanställa inkomna svar. Detta innebär att beslut i frågan 
inte kan tas vid sittande möte. 

 
 Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet i väntan på aktörernas skriftliga svar på 
tilläggsfrågor jämte sammanställning av desamma.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 183 ROSENGÅRDS TILLBYGGNAD 

KS § 133/28.8.2019 
Arbetsgruppen för Rosengårds tillbyggnad är i skede att avsluta koncepthandlingar varvid man 
avser uppmärksamma kommunstyrelsen på nyuppkomna behov i och med en utbyggnad. 
 

Interna rockader har skett i flera utrymmen. I den tidigare rapporten där behoven för 
utbygganden redogjordes var ingen ordentlig analys av biutrymmen gjord utan fokus var på 
klientbehoven framöver. Det innebär att tillbyggnadsbehoven är större än tidigare planerat. 
Främst är det korridorsytor och övriga utrymmen såsom teknik och personal som ej är beaktat i 
tillräcklig utsträckning. 
 

För att kompensera detta i kostnaden för utbyggnaden har en genomgång av alla utrymmen 
utförts i konceptskedet.  
 

Arbetsgruppen vill med detta uppmärksamma kommunstyrelsen på de tillkommande behoven 
innan man går vidare med bygglovshandlingar. 
  

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar till kännedom och diskussion lägesrapport från arbetsgruppen för 
Rosengårds tillbyggnad och beslutar om eventuella riktlinjer för det fortsatta arbetet. 
 

Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag åt planerings- och utvecklingschefen att ta fram 
förslag till reviderad projektplan inför nästa kommunstyrelsemöte, där arbetsgruppen torde 
kunna ombildas till byggnadskommitté inför att man går vidare med bygglovshandlingar samt 
stödansökan gentemot landskapsregeringen. 
 

KS § 160/11.9.2019 
PoU-chefens förslag till reviderad projektplan för om- och tillbyggnad av Rosengård enligt bilaga. 
 

Tillsättande av byggnadskommitté torde med fördel kunna skjutas upp till det styrelsemöte som 
hålls efter det att fullmäktige behandlat instruktion för byggnadskommittéer jämte projektdirek-
tiv för Rosengård. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att reviderade projektdirektiv för om- och 
tillbyggnad av Rosengård godkänns enligt bilaga. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 

 

KF § 53/19.9.2019 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att reviderade projektdirektiv för om- och 
tillbyggnad av Rosengård godkänns enligt bilaga. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt förslag. 
 



                                               KOMMUNSTYRELSEN      PROTOKOLL NR 12/ Onsdagen den 16 oktober 2019 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 17 oktober 2019  

 9 (14)  

 

KS § 183/16.10.2019 
I anslutning till uppdaterade budgetprognoser för innevarande år jämte preliminära 
budgetförslag för kommande år konstateras att investeringsutrymmet blir ytterligare mindre än 
tidigare beräknat. Om- och tillbyggnad av Rosengård är det enskilt största och högst prioriterade 
investeringsprojektet för de närmaste åren, men den kalkylerade kostnaden för projektet är nu 
högre än vad som tidigare budgeterats.  
 
Ledningsgruppen har diskuterat alternativa möjligheter i investeringsbudgeten och identifierat 
en potentiell möjlighet att minska på omfattningen och därmed också investeringsutgiften för 
Rosengårdsprojektet. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ger arbetsgruppen för om- och tillbyggnad av Rosengård i uppdrag att 
omgående se över alternativa lösningar för om- och tillbyggnaden av Rosengård, med eventuellt 
minskat antal rum och/eller andra kostnadsbesparande åtgärder.  
 
Diskussion: 
Sven-Anders Danielsson föreslår att antalet rum bibehålls men att möjliga inbesparingar i övrigt 
ses över med särskilt fokus på köket. 
 
Beslut: 
Enligt förslag men med korrigeringen enligt Sven-Erik Anderssons förslag, att antalet rum 
bibehålls men att möjliga inbesparingar i övrigt ses över med särskilt fokus på köket. 
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§ 184 DETALJPLANEÄNDRING SÖDRA TOMTEN KV 24, GODBY 

SamN § 48/29.4.2019 
Bilaga: kartutdrag och gällande planbestämmelser 

Samhällsförvaltningen har identifierat ett behov av att ändra detaljplanen för de 
södra delar av tomten som idag huserar Olles el, Godby grill och kommunens 
trafikområde. Tomten består av flera fastigheter och olika verksamheter 
etablerade. Det finns också intresse att etablera nya verksamheter på tomten som 
kräver en ändring av verksamhetsbestämmelsen i detaljplanen. 

Tomten har en generalplan. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Kommunen initierar en detaljplaneändring med målsättning att justera tomtindel-
ningar enligt gällande ägandeförhållanden, samt ändra verksamheter i linje med det 
som står i generalplanen för Godby. 

I övrigt skall vad som står i PBL 26 § beaktas med avseende på teknisk försörjning 
rekreation m.m. 

Tiina Holmberg föreslås som planerare. 

Samhällsnämnden delger ärendet till kommunstyrelsen för godkännande av 
målsättningar och vidare beredning inför kommunfullmäktige. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

KS § 100/15.5.2019 
Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner Tiina Holmberg som planerare för detaljplaneändring 
Södra Tomten kv 24 i Godby och föreslår inför kommunfullmäktige att målsättnin-
garna godkänns enligt ovan och bilaga. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

KF § 42/13.6.2019 
Kommunstyrelsen har godkänt Tiina Holmberg som planerare för detaljplaneänd-
ring Södra Tomten kv 24 i Godby och föreslår inför kommunfullmäktige att 
målsättningarna godkänns enligt ovan och bilaga. 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt kommunstyrelsens förslag. 

SamN § 121/1.10.2019 
Bilaga: Förslag till markbyte 

Bilaga: Detaljplaneförslag och planbeskrivning 

Kommunen tidigare har byggt ut gång- och cykelbanor, men detta har inte reglerats. 
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Då kommunen äger mark i direkt anslutning till berörda fastigheter föreslås att ett 
markbyte utförs där man byter lika stora markytor mot varandra mellan 
fastighetsägare och kommunen. 

I övrigt har planeraren tagit fram ett planförslag som delar den södra affärstomten 
enligt markbytesförslaget.  

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Nämnden förordar planförslaget och ger ärendet vidare till kommunstyrelsen för 
vidare beredning inför beslut om utökat planområde för att omfatta hela kvarteret 
och sedan utställande av planförslag under 30 dagar. 

Samhällsnämnden ger parallellt planeraren i uppdrag att kalla till samrådsmöte. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag med tillägg om att en allmän bestämmelse för området 
kompletteras med följande text:  

”Verksamhet får inte förorsaka buller som vid tomtgräns överstiger de riktvärden 
som fastställts. 

- Under dagen (kl 7-22) 55dB för den avvägda ekvivalentnivån (LAeq) 
- Under nattetid (kl 22-7) 50dB” 

 
KS § 184/16.10.2019 

Planerings- och utvecklingschefens kompletterande beredning: 
Ett planförslag för hela kvarter 24 har behandlats i nämnd. Planförslaget innehåller förslag till 
tomtindelningar där föreslaget HF område delas i 2 tomter enligt ägandeförhållanden och att 
kommunen byter till sig den mark som efter planändring. 
  
Vidare konstateras att planområdet utökas till att omfatta hela kvarteret men att utökningen av 
området går i linje med fastslagna målsättningar, varvid målsättningar ej ska behöva uppdateras. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut planförslaget under 30 dagar, och noterar utökningen av 
planområdet till kännedom. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 185 DETALJPLANEÄNDRING KV 23 TOMT 6, GODBY 

SamN § 122/1.10.2019 
Bilaga: Kartutdrag och gällande planbestämmelser 

Bilaga: Förslag till målsättningar 

Planerings och utvecklingschefen har tagit fram ett förslag till målsättningar för tomt 
6 i kvarter 23 (gamla Godby daghem). 

I linje med önskemål om att nyttja tomten för att skapa något som gynnar seniorer 
inom Godby förslås att en planändring genomförs som tillåter en typ av seniorboende 
med olika typer av allmän service inom samma byggnad. 

Planbeteckning skulle ändra från dagens ”A-1 Kvartersområde för allmänna 
byggnader” till ”ASB-1 Kvartersområde för bostadsbyggnader för social verksamhet 
och hälsovård”. 

Föreslagen planerare för uppdraget är Tiina Holmberg. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Samhällsnämnden omfattar målsättningarna med planändringen och bedömer att 
föreslagen planerare Tiina Holmberg är kompetent för genomförande av uppdraget. 
Nämnden delger ärendet till kommunstyrelsen för godkännande av planerare och 
vidare beredning inför kommunfullmäktige.  

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

 

KS § 185/16.10.2019 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Tiina Holmberg som planerare, och föreslår inför 
kommunfullmäktige att målsättningar fastställs enligt bilaga. 
 
Beslut: 
 

 

§ 186 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

Beslut: 
Sammanträdet förklaras avslutat kl 18:41. 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:  178-183, 186 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  184, 185 
 
Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996) eller annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda 
beslut: 
 
Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud:  
 

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

