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§ 77 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KS § 77 / onsdag den 3 juni 2020 
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn 
till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 § och förvaltningsstadga 10 
kap.  

Beslut: 

Kommunstyrelsen konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört. 

§ 78 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KS § 78 / onsdag den 3 juni 2020 
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 79 §.  

Beslut:  

Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Per Lycke och Gustaf 
Sirén.  

Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 

§ 79 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KS § 79 / onsdag den 3 juni 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 67 §.  

Beslut: 

Föredragningslistan godkänns i föreliggande form, med följande tilläggsärende: 

 

§ 91 FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER  
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§ 80 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KS § 80 / onsdag den 3 juni 2020 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:  

 

- Brand- och räddningsnämnden prot nr 2, 4.3 

- Lantbruksnämnden prot nr 1, 25.3 

- Samhällsnämnden prot nr 3, 28.4 

- Invånarnämnden prot nr 3, 19.5 

- Ledningsmöte i undantagstillstånd, prot nr 1-8, 17.3-20.5, inkl bilagor 

- Rapport från Gaia (preliminär slutrapport, ännu icke offentlig) 

- KST förbundsstyrelse,  

o § 48 Inbetalning av grundkapital 

o § 52 Lojalitetsavtal  

o § 66 Medel för information 

- Mariehamn socialnämnd, Uppsägning av avtal för fältarbete och missbrukarvård 

- Finströms kommunaltekniska Ab, Kallelse till årsstämma 11.6 

- Norra Ålands avloppsvatten, Kallelse till ordinarie bolagsstämma, 11.6 

- Ålands Idrottscenter Ab, Balansbok 2019 

- Ålands Idrottscenter Ab, beskrivning av situation med anledning av Corona 

- Oasen Kf, förbundsfullmäktige, protokoll nr 1, 24.4 (inkl bokslut) 

- Högsta förvaltningsdomstolens beslut, utbetalning av landskapsandel, 18.3 

- LR, brev ”Våld i nära relationer”, 8.5 

- LR, beslut ”[…] basbelopp för år 2019 och […] socialvårdsplan 2019-2023”, 19.5 

- LR mail ”Stegvis avveckling av restriktionerna med anledning av coronakrisen 6.5 

- Finströms kommuns interna riktlinjer för personal 14.5-15.7.2020 

- Sommarjobb för ungdomar, tillsatta platser 

- Intentionsavtal seniorboende, Folkhälsan 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 

Beslut:  

Enligt förslag. 
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§ 81 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

LbrN § 9 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2019  
Bilaga 1.  
Ersättning från Livsmedelsverket på totalt 24.003 euro för handläggning av  
lantbruksstödärenden under året 2018 innebar utökade inkomster för  
samarbetskommunerna och därmed även att ekonomiska utfallet blev  
positivt.  
Förslag: Nämnden godkänner verksamhetsberättelsen och sänder den till respektive  
samarbetskommuns ekonomikontor.  
Beslut: Förslaget godkändes. 

InvN § 10 REDOGÖRELSE ÖVER DEN INTERNA KONTROLLEN ÅR 2019  
•Bilaga 8: Rapport om intern kontroll år 2019  
Varje nämnd ansvarar för hur den interna kontrollen ordnas inom sitt verksam-  
hetsområde medan kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret. Med anledning av detta 
ska nämnderna i samband med bokslutet redogöra för hur det ordnat den interna kontrollen 
under året.  
Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden godkänner rapporten över hur den 
interna kontrollen ordnats för år 2019 för invånarnämndens och överlämnar rapporten till 
kommunstyrelsen.  
Beslut: Enligt förslag. 

InvN §11 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019/INVÅNARFÖRVALTNING  
•Bilaga 9a: Bokslut och verksamhetsberättelse 2019/Invånarförvaltning  
•Bilaga 9b: Invånarnämndens investeringar år 2019  
Invånarnämnden har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2019.  
Motivering till avvikelse:  
Semesterperiodiseringen är fördelad på 50% på invånarnämndens förvaltning, tidigare 100 % på 
allmän förvaltning.  
Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden godkänner invånar-nämndens 
investeringar år 2019 samt invånarförvaltningens verksamhetsberättelse och bokslut för år 2019 
och sänder dem vidare till kommunstyrelsen för behandling.  
Beslut: Enligt förslag. 

InvN § 12 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019/SOCIALVÅRD  
•Bilaga 10: Bokslut och verksamhetsberättelse 2019/Socialvård  
Den totala kostnaden för Invånarnämndens verksamhetsområde socialvården var 2 248 687 
euro. Budgeterade medel för året 2 098 243 euro (inklusive utökning av ram). Den totala 
kostnaden för året motsvarar i dagsläget 107,6% av budgetanslaget.  
Ålands omsorgsförbund kf (nuvarande Kommunernas socialtjänst kf) har inte ännu ett fastställt 
bokslut för 2019. För köp av tjänster från Ålands omsorgsförbund har 1 009 860 euro 
budgeterats 2019.  
För kostnaden för köp av familjearbete (från Sunds kommun) har en preliminär kostnad om 30 
791,79 euro upptagits i bokslutet.  
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Socialchefens förslag: Invånarnämnden godkänner överskridningen av kostnader med 150 444 
euro för socialvården och godkänner förslaget till bokslut och verksamhetsberättelse för 
socialvården 2019. Ärendet överförs till kommunstyrelsen för vidare behandling.  
Beslut: Enligt förslag. 

InvN § 13 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019/ÄLDREOMSORG  
•Bilaga 11: Bokslut och verksamhetsberättelse 2019 Äldreomsorg  
Äldreomsorgsledaren har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2019.  
Äldreomsorgsledarens förslag: Invånarnämnden godkänner budgetöverskridningen på 11 838 
euro som beror på att köpa av vårdplatser vid Oasen och Folkhälsan har överskridit budgeten 
och godkänner äldreomsorgens verksamhetsberättelse och bokslut för år 2019 och sänder dem 
vidare till kommunstyrelsen för behandling.  
Beslut: Enligt förslag. 

InvN § 14 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019/BARNOMSORG 
•Bilaga 12: Bokslut och verksamhetsberättelse 2019 Barnomsorg  
Barnomsorgschefen har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2019.  
I jämförelse med budget 2019 har det inte varit stora förändringar under året förutom att 
hemvårdsstödet ej har nyttjats i enlighet med budgeterat anslag.  
Barnomsorgschefen har berett ärendet och närvarar inte vid mötet.  
Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden godkänner barnomsorgens 
verksamhetsberättelse och bokslut för år 2019 och sänder dem vidare till kommunstyrelsens för 
behandling.  
Beslut: Enligt förslag. 

InvN § 15 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019/ SKOLA OCH FRITIDSHEM  
•Bilaga 13: Bokslut och verksamhetsberättelse, skola och fritidshem  
De ansvariga för verksamhetsområdena Källbo skola, fritidsverksamheterna och NÅHD har 
uppgjort verksamhetsberättelse för 2019.  
Källbo skola  
-Intäkterna högre då ersättningen för stödundervisningen i svenska blev större än budgeterat.  
-Köp av tjänster överskreds då skolskjutsarna blev dyrare än beräknat främst på grund av 
elevantalet ökat.  
Källbo fritidshemsverksamhet  
-Vid flytt till nya lokaler erhölls en klumpsumma på 30 0000 för inventarier. Inventarier från 
tidigare lokal återanvändes i stor utsträckning och nya inköp gjordes under återhållsamhet.  
NÅHD  
-Förvaltningen billigare då bl.a. budgeterade medlen för distriktsfortbildningen inte behövdes 
eftersom ÅLR bekostade fortbildningen.  
-Skolverksamheten billigare än budgeterat för Finströms del på grund av revidering av 
grundavtalet med ny kostnadsfördelning  
-Elevvården billigare än budgeterat på grund av avsaknad av en skolpsykolog.  
Skoldirektörens förslag: Invånarnämnden godkänner bokslut och verksam-hetsberättelse för 
skol- och fritidshemsverksamheterna.  
Beslut: Enligt förslag. 
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InvN § 16 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019/ KULTUR OCH FRITID  
•Bilaga 14: Bokslut och verksamhetsberättelse, kultur och fritid  
•Bilaga 15: Kultur& fritid 2019, sammanställning  
Kultur- och fritid har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2019. Bokslutet visar att kultur- och 
fritidsverksamheten hålls inom ram.  
Biblioteks- och kulturchefens förslag: Invånarnämnden godkänner kultur- och fritids 
verksamhetsberättelse och bokslut för år 2019 och sänder dem vidare till kommunstyrelsen för 
behandling.  
Beslut: Enligt förslag. 

InvN § 17 BOKSLUT OCH VERKAMHETSBERÄTTELSE 2019/CENTRALKÖK  
•Bilaga 16: Bokslut och verksamhetsberättelse 2019, Centralkök  
Vik. bespisningschefen har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2019. Bokslutet visar att 
centralkökets budget är något över ram.  
Vik. bespisningschefens förslag: Invånarnämnden godkänner överskridningen om 4 786 euro 
som beror på ökade personal- och livsmedelskostnader samt att Invånarnämnden godkänner 
centralkökets verksamhetsberättelse och bokslut för år 2019 och sänder dem vidare till 
kommunstyrelsen för behandling.  
Beslut: Enligt förslag. 

SamN § 32 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE BYGGNADSINSPEKTION 2019  
Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse, Byggnadsinspektion år 2019  
Byggnadsinspektionens förvaltning har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2019. Bokslutet 
visar ett resultat 6 459 euro bättre än budgeterat.  
Personalkostnader har överskridits med 5 686 euro på grund av sjukfrånvaro och 

vikariekostnader.  
Planerings- och utvecklingschefens förslag: Samhällsnämnden godkänner byggnadsinspektionens 
verksamhetsberättelse och bokslut för år 2019 och sänder dem till kommunstyrelsen för 
behandling.  
Beslut: Beslut enligt förslag. 

SamN § 33 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE TEKNISKA 2019 
Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse, Teknisk sektor år 2019.  
Tekniska sektorns förvaltning har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2019. Bokslutet visar att 
budgeten har överskridits med 90 069 euro.  
Dessa överskridningar kommer främst av:  
• Renovering av Pålsböle daghem prioriterat och därav har vissa arbeten såsom fasadmålningar 
blivit ogjorda  
• Personal ca 52 853 € över budget p.g.a. miss i budgetering av jourersättning  
• Ändring av privat plogtjänst medför ett intäktsbortfall på 23 000 €  
• Mer arbeten med inventarier än vanligt (bl a diskmaskiner, torktumlare, ca 8 500 €)  
• Elbil leasing ej beaktad i budget, 6 300€  
Överskridningen uppmärksammades i Samhällsnämndens beslut SamN §162/2019.  
Planerings- och utvecklingschefens förslag:  
Samhällsnämnden godkänner teknisk förvaltnings verksamhetsberättelse och bokslut för år 2019 
och sänder dem till kommunstyrelsen för behandling.  
Beslut: Beslut enligt förslag. 
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SamN § 34 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE HYRESHUS 2019  
Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse, Hyreshus år 2019  
Disponenten har uppgjort verksamhetsberättelse för år 2019. Bokslutet visar att resultatet är 
18 498 euro bättre än budgeterat. Personalkostnaderna överskrider budget med 2 222 euro.  
Kommuningenjörens förslag: Samhällsnämnden godkänner hyreshusens verksamhetsberättelse 
och bokslut för år 2019 och sänder dem till kommunstyrelsen för behandling.  
Beslut: Beslut enligt förslag. 

SamN § 35 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE INVESTERINGAR 2019  
Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse, Investeringar år 2019  
Samhällsnämndens förvaltning har uppgjort verksamhetsberättelse för investeringar år 2019.  
Sedan tidigare finns beslut KF §81/2019 om specifik projektuppföljning av Påsa.  
Investeringarna gås igenom projektvis.  
Planerings- och utvecklingschefens förslag: Samhällsnämnden godkänner investeringarnas 
verksamhetsberättelse och bokslut för år 2019 och sänder dem till kommunstyrelsen för 
behandling.  
Beslut: Beslut enligt förslag. 
 

KS § 69/13.5.2020 

I enlighet med kommunallagen § 68 är kommunens räkenskapsperiod ett kalenderår. Styrelsen 
skall göra upp ett bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till fullmäktige 
före utgången av juni månad året efter räkenskapsperioden. I bokslutet skall ingå en 
resultaträkning, en balansräkning och bilagor till dem samt en översikt över budgetutfallet och 
en verksamhetsberättelse. Bokslutet skall undertecknas av styrelseledamöterna och 
kommundirektören.  
Enligt kommunallagen § 70 skall styrelsen, när verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå 
åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin. Efter 
utförd slutrevision kommer revisorerna att överlämna sin revisionsberättelse. Därefter kan 
styrelsen överlämna bokslutet till kommunfullmäktige. Revisionen inleds måndag 18 maj och 
väntas färdigställas onsdag 27 maj.  
Ekonomiförvaltningen har sammanställt det preliminära bokslutet för år 2019, enligt bilaga.  
Enligt förslag till bokslut för år 2019 gör kommunen ett årsresultat om -1,26 miljoner euro.  
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse med bokslut och balansbok för år 2019 
enligt bilaga, med ett årsresultat om -1.257.552,91 euro, och undertecknar handlingarna, enligt 
bilaga A.  
 
Kommunstyrelsen godkänner även bekräftelsebrev till revisorerna, enligt bilaga B, och 
överlämnar därmed handlingarna till revisorerna för granskning.  
Kommunstyrelsens förslag gentemot kommunfullmäktige är att handlingarna inklusive 
förekommande överskridningar godkänns enligt bilaga och att räkenskapsårets underskott förs 
till att belasta det fria egna kapitalet. 
 
Beslut: 

 Enligt förslag. 
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KS § 81/3.6.2020 
Revisorerna överlämnade 27 maj 2020 sin revisionsberättelse och -rapport efter slutförd 
revision, enligt bilaga A.  
Revisorerna förordar att bokslutet godkänns enligt och att de redovisningsskyldiga beviljas 
ansvarsfrihet för den granskade perioden. 
I anslutning till revisionen har en del revideringar gjorts i textdelarna enligt nedan och bilaga B: 
 

- Verksamhetsberättelse sidorna 1-8: 
Texten omflyttad enligt rubriker och utökad enligt anvisningar 
Utökad text om årets resultat och investeringar på sidorna 5-6 
- Intern kontroll sidan 17: 
Insatt tvister och rättsprocesser 
- Resultaträkning sidan 69: 
Avvikelsen på verksamhetsbidraget korrigerat 
- Finansieringsanalys sidan 76: 
Nyckeltalen uppdaterat med en sammanställning av de senaste fem årens kassaflöde 
- Noter sidan 82: 
Infört text om prestationsprinciper  
- Nämndernas sifferutfallsuppställningar har på flera ställen uppdaterats då vissa rader hade 

fallit bort av tekniska skäl. 
 

I enlighet med kommunstyrelsens beslut (KS § 45/25.3.2020) har den i kommunfullmäktige 
inlämnade motionen (KF § 25/12.3.2020) om Finströms ekonomiska situation delgetts revi-
sorerna till kännedom. På revisorernas inrådan har verksamhetsberättelsen textdel komplette-
rats med en del klargöranden kring frågor som ställts i motionen.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar ovan nämnda redigeringar i godkända och undertecknade boksluts-
handlingar, enligt ovan i angivna sidor enligt bilaga, och överlämnar till kommunfullmäktige 
bokslut med balansbok och verksamhetsberättelse 1.1.2019– 31.12.2019 för fastställelse, jämte  
revisionsberättelse till kännedom, med förslag att fullmäktige godkänner handlingarna med där 
förekommande överskridningar och avvikelser, samt att därefter pröva frågan om ansvarsfrihet 
för de redovisningsskyldiga.  
Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsperiodens årsresultat om -1.257.552,91 förs till att 
belasta det fria egna kapitalet. 
  
Beslut: 
Enligt förslag, med tillägget att behov av tilläggsanslag i innevarande års budget 
uppmärksammas. 
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§ 82 BUDGETDIREKTIV 

InvN § 38/19.5.2020 BUDGETUTFALL OCH KÄNDA FÖRÄNDRINGAR/INVÅNARNÄMNDEN 

•Bilaga 1: Budgetutfall 2020 samt budget 2021. 
Träff med verksamhetschefer hölls 27.4.2020. Därefter har samtliga verksamheter 
gjort uppskattningar beträffande förändringar i budgetutfall för 2020 samt 
förändringar inför budget 2021. Enligt gällande direktiv ska nämnderna i maj månad 
ta upp äskanden om investeringar och kända förändringar i driften. I juni fastställer 
kommunstyrelsen budgetramarna och för dem till fullmäktige till kännedom. 
Uppskattade budgetutfall 2020 och förändringar inför 2021; 
-Invånarförvaltning 
-Socialvård 
-Äldreomsorg 
-Barnomsorg 
-Skola och fritidshemmet 
-Bibliotek och kultur 
-Ungdom och Idrott 
-Centralkök 
Personal- och servicechefens förslag: Invånarnämnden översänder uppskattade 
budgetutfall 2020 och kända förändringar inför 2021 till kommunstyrelsen för 
vidare behandling. 
Beslut: Enligt förslag 

SamN § 67/26.5.2020 FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR I BUDGETRAMAR 2021 SAMT UTFALL 2020  

Bilaga: Förslag till ändring i ramar samt utfall 

Bilaga: Kända underhållsbehov på vägar och fastigheter per den 26.5.2020 

Förvaltningen har försökt identifiera kända ändringar inför fastställande av 
budgetram 2021, samt extra kostnader med anledning av Corona 2020. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Nämnden omfattar förslagen och delger dokumenten till styrelsen för vidare 
beredning. 

Samhällsnämnden anhåller även om att få överskrida byggnadsinspektionens 
personalkostnader inom befintlig ram för byggnadsinspektionen. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag. 

 

KS § 82/3.6.2020 
Förvaltningen har tagit fram förslag till budgetdirektiv enligt bilaga. Förslaget är 
baserat på nämndernas förslag men innehåller även förslag till inbesparing om 10 % 
av totalbeloppet av nettokostnader efter nämndernas förslag jämte en uppmaning 
att särskilt se över taxor och avgifter. Skatteintäkter är ännu inte prognostiserade.  
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Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner budgetdirektiv enligt bilaga och delger dem kommun-
fullmäktige till kännedom. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen godkänner budgetdirektiv enligt bilaga, med ramar enligt 
nämndernas förslag men med begäran om konsekvensanalys av minskad ram om 5 
%, och delger dem kommunfullmäktige till kännedom, tillsammans med budgetupp-
följning 2020. 
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§ 83 UPPTAGANDE AV LÅN OCH PAUSADE AMORTERINGAR 

KS § 49/25.3.2020 
Enligt budgetens finansieringsanalys för år 2020 ska kommunens långfristiga lån ökas med 3,2 
miljoner euro, för att finansiera negativt årsbidrag (-209.000 euro) och investeringsutgifter 
(netto -2.164.000 euro) under året. 
 

Kommunfullmäktige beslöt också som förtydligande (KF § 19/12.3.2020) att kostnaderna för 
rivning av Godby gamla daghem jämte iordningställande av Godby Hotell-tomten (-40.000 euro) 
finansieras med lånade medel, då utrymme annars saknas i driftsbudgeten.  
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att begära in anbud på upptagande av lån om upp 
till totalt 3,24 miljoner euro under år 2020, med målsättning att erhålla lånelöfte och ingå 
intentionsavtal kring delvis lyftande av detsamma under årets andra hälft.  
Ett villkorat tilldelningsbeslut rörande rivning av daghem och iordningställande av hotelltomten  
tas omgående på tjänstemannanivå och projektet kan sättas igång så snart finansieringen  
tryggats genom att anbud rörande lån inkommit och intentionsavtal rörande seniorboende  
ingåtts.  
Förvaltningen ges även i uppdrag att utreda möjligheterna till amorteringsfrihet på befintliga lån  
under återstoden av år 2020, vilket i så fall inför kommunfullmäktige föreslås i avvikelse från  
budget. 
 

Beslut: Enligt förslag. 
 
KS § 83/3.6.2020 

Förvaltningen har begärt och erhållit offerter på lån, sammanställt enligt bilaga A (sekretess), 
och kommunen har även av landskapsregeringen beviljats möjlighet till PAF-lån för Rosengårds-
projektet enligt bilaga B. Även möjligheterna till amorteringsfrihet för återstoden av innevarande 
år redogörs kortfattat för enligt bilaga A. 
 

Sammanfattningsvis kan sägas att tillgång till PAF-lån minskar behovet av banklån och att 
möjligheten att lyfta banklån under årets andra hälft nu inte förutsätter beslut före sommaren. 
Beträffande amorteringsfrihet finns för några av de befintliga lånen möjlighet till amorterings-
frihet utan att behöva göra om lånen, varvid nu gällande villkor annars påverkas.   
 

 Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med beslut om lyftande av nya banklån men föreslår inför 
kommunfullmäktige att amorteringsfrihet för återstoden av året söks för följande lån hos 
Nordea: 163020-48118, 163020-52730 och 163020-71698 (totalt amorteringar kvar 2020 ca 
111.956 E) samt för aktuellt lån hos Andelsbanken (amortering kvar 2020 ca 50 000 E).   
 

 Beslut: 
 Enligt förslag. De sekretessbelagda bilagorna exkluderas i fullmäktiges behandling. 
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§ 84 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 senior-
boende med olika typer av allmän service inom samma byggnad. 

Planbeteckning skulle ändra från dagens ”A-1 Kvartersområde för allmänna byggna-
der” 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: Enligt förslag. 

KF § 70/15.11.2019 

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna Tiina Holmberg som planerare, och 
föreslår inför kommunfullmäktige att målsättningar fastställs enligt bilaga, för tomt 
6 i kvarter 23 (gamla Godby daghem). 

Beslut: 

Kommunstyrelsens förslag godkänns. 

SamN § 15/ 25.2.2020 

Bilaga förslag till plan 

Landskapsarkitekten har tagit fram ett första planförslag. 

Huvuddrag för planen är: 

-Våningsantalet ökar från 2 till 2+K 

-Exploateringsrätten utökas i och med att våningsantalet ökar. 

-Vägområdet utökas för att inrymma en GC-bana fram till Kyrkvägen. 
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Planförslaget diskuteras. 

Planerings- och utvecklingschefens förslag: 

Nämnden omfattar förslaget med följande önskemål: 

-Tydligare skrivningar om antal parkeringar 

-Begränsningar om var infart till tomt får placeras och vilka bredder dessa får ha. 

Nämnden ger förslaget vidare till kommunstyrelsen för vidare beredning inför 
utställning. 

Beslut: 

Beslut enligt förslag med tillägg att byggrätten bör minskas till 2 500 m2. Nämnden 
ger arkitekten i uppdrag att arbeta in föreslagna önskemål i planförslaget innan 
behandling i kommunstyrelsen. 

 

KS § 61/22.4.2020 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen omfattar förslag till detaljplan enligt bilaga och beslutar att ställa 
ut detsamma till allmänt påseende under 30 dagar från och med 29 april. 

Kommunstyrelsen ger även förvaltningen i uppdrag att inom utställningstiden kalla 
till samrådsmöte. 

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

KS § 84/3.6.2020 

Bilaga: Förslag till planbeskrivning och plankarta 

Detaljplaneändringen har vart utställd från 4:e maj fram till och med den 4:e juni 
samt att samrådsmöte har hållits den 18:e maj.  

Inga synpunkter har [ännu, per 3.6] inkommit under den här tiden. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att detaljplaneändring avseende kvarter 
19 i Finström, Godby, fastställs enligt bilaga.  

Beslutsförslaget gäller förutsatt att inga synpunkter inkommit senast på sista dagen 
för utställning, vilket infaller dagen efter kommunstyrelsens möte. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 85 UTVÄRDERING AV FRITIDSHEMSMODULER 

InvN § 42/ 19.5.2020 

•Bilaga 4: Sammandrag kostnader för moduler per 6.5.2020. 
•Bilaga 5: Sammandrag föräldrautvärdering. 
•Bilaga 6: Begäran om utvärdering av fritidshemmets lokaler, Leif Karlsson. 
En skriftlig begäran om utvärdering av fritidshemsverksamhetens lokaler har inkom-
mit till invånarnämnden från ledamot Leif Karlsson. Utvärdering av fritidshems-
modulerna bör, enligt Leif Karlsson, göras dels med intention att ta reda på om 
utrymmena fungerar för verksamheten, dels för att se om lokalerna kan avyttras 
och istället planera för ett permanent fritidshem. 
Fritidshemsverksamheten är lagstadgad barnomsorg för elever i åk 1 och 2 samt 
elever överförda till mångprofessionellt stöd i specialklass. Finns det lediga platser 
erbjuds även elever i åk 3 fritidshemsverksamhet. För inskrivna barn i fritidshems-
verksamheten uppbärs en månadsavgift 60% av barnomsorgens heldagsavgift. I och 
med de nya lokalerna har kommunen utökat sina fritidshemsplatser från 39 till 52 
platser i eftermiddagsverksamheten. I maj finns 49 elever inskrivna i eftermiddags-
verksamheten (54 på hösten) och 24 i morgonverksamheten. Personalen består av 
deltidsanställd personal; en fritidshemsföreståndare, tre barnskötare och en 
elevassistent. 
Fritidshemmets lokaler används på morgonen för morgonverksamheten mellan kl 7-
8.15. Eftermiddagspersonalen finns på plats från kl. 11 alla dagar. Barnen kommer 
kl. 12.30 (tisdagar 13.30) och är på plats till ca kl. 17.30. Under detta läsår har 
beläggningen fram till februari ett medeltal på 81 %. 

Skolföreståndare Sofi Ekholm och fritidshemsföreståndare Fredrick Boman har 
skickat ut en enkät till vårdnadshavare till de 49 inskrivna barnen på fritidshemmet 
samt hörande av berörd personal. Enkätsvar har inkommit från 23 personer. 
Resultatet från enkäten är övervägande positivt. Största delen av barnen och 
vårdnadshavarna tycker att lokalerna är ändamålsenliga och att de inbjuder till 
varierande och kreativa aktiviteter. Att lokalerna är indelade i mindre rums upplevs 
som mycket positivt. För vårdnadshavarna känns de nya lokalerna trygga om än lite 
bullriga. Barnen upplever förflyttningen mellan skolan och fritidshemmet som 
mycket tryggt. Att fritidshemmet är skilt från skollokalerna upplevs till stor del som 
positivt bland vårdnadshavarna. Ljudnivån i modulerna upplevs hög och ibland 
mycket. Enkäten visar att barnen trivs i fritidshemmet och dess lokaler.  

 

Personalen känner att de nu har sina egna lokaler där det är fritidshem med 
fritidshemsmiljö och inte skolmiljö. Fritidshemsmiljön är mer lik hemmiljön, alltså 
fritid. Modulerna är indelade i flera olika rum vilket gör att barnen kan leka mera 
åtskilt och med olika saker. Påbörjade projekt kan nu lämnas på plats till nästa dag, 
vilket inte var möjligt i de tidigare lokalerna. Ljudnivån är högre än i de tidigare 
lokalerna, vilket beror på byggnadens konstruktion och ett ökat barnantal från 45 
till 54 under hösten. Akustikskivor har monterats. 
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Då fritidshemmet har fått nya lokaler skilt från skolan har samarbetet mellan skol-
föreståndaren och fritidshemsföreståndaren förändrats och utvecklats i positiv 
riktning med tanke på ledarskap och organisation. 
 

I kommunfullmäktigebeslut § 30, 2.5.2019 går kommunen in för tilläggsbudget om 
300 000 euro för inköp och etablering av fritidshemslokaler efter ett förarbete av 
kommunstyrelsen (KF § 63, 20.12.2018 beslöts att frågan om moduler för skola/fri-
tidshem och barnomsorg lyfts till styrelsenivå). Motivering till beslutet om att köpa 
in moduler var att ge verksamheten bästa förutsättningar samtidigt som kommu-
nens investeringsbudget avlastas och minskar behovet av upptagande av nya lån 
 

Kostnaden för inköp och etablering slutade på totalt 254 828 euro (modulkostnad 
med fast inredning 223 575 euro). Fritidshemmet tog i bruk lokalerna i mitten av 
september 2019. 

 
Vid en avyttring av modulerna räknar planerings- och utvecklingschef Aron 
Lundström med en intäkt på 80% av modulvärdet, dvs. 178 860 euro samt en 
kostnad på 10 000 euro för återställande av tomt. En avveckling av modulerna idag 
betyder att kommunen får stå för en kostnad på 85 000 euro. 
 

Skoldirektörens förslag:  

Invånarnämnden tar del av fritidshemsverksamhetens utvärdering och konstaterar 
att verksamhetens lokaler efter sex månaders användning är till belåtenhet för 
vårdnadshavare och personal. En avyttring av befintliga moduler och tillbakaflytt in i 
skolan skulle betyda att antalet fritidshemsplatser måste minskas till 39 platser 
vilket inte motsvarar det lagstadgade behovet. Försäljning av modulerna idag är inte 
ekonomiskt försvarbart med tanke på inköps- och etableringskostnader kommunen 
gjort. 
 

Beslut:  

Enligt förslag med tillägg att ärendet sänds till kommunstyrelsen för kännedom.  

 

KS § 85/3.6.2020 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tar till kännedom invånarnämndens utvärdering av fritidshems-
moduler.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 86 BARNOMSORGSAVGIFTER UNDER UNDANTAGSFÖRHÅLLANDEN  

KS § 47/25.3.2020  

Daghemmen och gruppfamiljedaghemmet håller öppet under undantagstillståndet. 
Syftet är att trygga tillgången till barnomsorg för barn till vårdnadshavare som 
arbetar i branscher som är centrala för samhällets funktion. Regeringen rekommen-
derar ändå att de som kan ska sköta sina barn hemma och att kommunerna på olika 
sätt uppmuntrar till detta.  

Kommundirektörens förslag: Familjer som under en sammanhängande period om 
minst en vecka inte nyttjar barnomsorg får sin avgift reducerad med barnets 
frånvarodagar, förutsatt att familjen meddelat skriftligt om barnets frånvaro till 
föreståndaren.  

Om barnets frånvaro inte är meddelat betalas fastställd taxa eftersom 
verksamheten planeras utgående från att barnet förväntas vara närvarande. 
Familjer som utnyttjar barnomsorg betalar enligt normal, fastställd taxa.  

Beslut: Enligt förslag, beslutet gäller från och med 1.4.2020 och under den tid 
undantagsförhållanden råder. Invånarnämnden ges i uppdrag att se över samt 
fullmakt att besluta om avgifterna för eftis- och mornisverksamheterna enligt samma 
grunder.  

InvN §23/ 26.3.2020  

Kommunstyrelsen ger invånarnämnden mandat att besluta om avgifterna för eftis- 
och mornisverksamheterna enligt samma grunder som barnomsorgen.  

Personal- och servicechefens förslag: Familjer som under en sammanhängande 
period om minst en vecka inte nyttjar fritidshemsverksamheten får sin avgift 
reducerad med barnets frånvarodagar. Familjer som nyttjar 
fritidshemsverksamheten betalar normal, fastställd tax. Beslutet gäller från och med 
1.4.2020 under den tid undantagsförhållande råder.  

Beslut: Enligt förslag. 

KS § 86/3.6.2020 

Undantagsförhållandet har förlängts emedan dock direktiven gällande barnom-
sorgen ändrats från 14.5.2020 så att barn inte lägre rekommenderas att stanna 
hemma om möjligt.  

Med anledning av de ändrade direktiven gällande barnomsorgen finns inte längre 
skäl att tillämpa kommunstyrelsens beslut § 47/25.3 och invånarnämndens beslut § 
23/26.3.  

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att från 1.6.2020 återgå till ordinarie principer rörande 
avgifter för barnomsorg samt eftis -och mornisverksamheterna.  
 

Beslut: 

Enligt förslag.  
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§ 87 KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST KF, LOJALITETSAVTAL 

KS § 87/3.6.2020 

Kommunernas socialtjänst kf (KST) har inkommit med ett förslag på lojalitetsavtal 
mellan KST och medlemskommunerna, enligt bilaga. 

 

Grundavtalet är undertecknat av samtliga åländska kommuner och är en ombildning 
av Ålands omsorgsförbund kf och trädde i kraft 1.1.2020. 

 

I förberedelserna med att skapa ett socialvårdsområde för Åland har det dock upp-
kommit frågeställningar som inte regleras genom lagstiftningen gällande överlåtelse 
av rörelse. Föreliggande avtal syftar till att reglera dessa frågeställningar. 

 

Kommunerna uppmanas att även upprätta avtal med NTM-centralen. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till lojalitetsavtal med Kommunernas social-
tjänst kf. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande undertecknar 
avtalet och kommundirektören befullmäktigas att ingå avtal med NTM-centralen. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 88 INITIATIV ATT SKJUTA FRAM LL OM BARNOMSORG OCH SKOLA 

KS § 88/3.6.2020 

Hammarlands kommun har inkommit med en förfrågan till kommunerna om 
intresse av att göra ett mellankommunalt initiativ till landskapsregeringen angående 
framskjutande av landskapslagen om barnomsorg och skola till nästa mandatperiod, 
enligt bilaga. Detta på grund av att rådande undantagsförhållanden och därtill 
svackan i den offentliga ekonomin. 

 

Ärendet har diskuterats i NÅHD:s skolledningsgrupp där mötet var enigt om att det 
inte finns någon anledning att skjuta fram den nya landskapslagen för barnomsorg 
och skola. Tvärtom finns ett behov av att få börja tillämpa den nya lagen då gällande 
lagstiftning har luckor inom vissa områden. Skoldirektörerna på Åland kom fram till 
samma slutsats på ett möte som hölls vid tidpunkten för Hammarlands förfrågan. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen delger Hammarlands kommun och Ålands landskapsregering att 
Finströms kommun inte understöder ett framskjutande av ibruktagande av den nya 
landskapslagen om barnomsorg och skola, och att behovet av en uppdaterad 
lagstiftning är stort. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 89 UTLÅTANDE: FÖRSLAG TILL LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN 

InvN § 7/ 26.3.2020  

•Bilaga 4: Remissförfrågan  

•Bilaga 5: Utkast allmänna delen på läroplan för grundskolan på Åland  

•Bilaga 6: Remissvar allmänna delen (ÅLR 2020/619)  

Landskapet Åland har en egen läroplan som förnyas parallellt med lagrevideringen 
och tas i bruk 2021. Syftet med revideringen är att undervisningen skall bättre 
kunna ta hänsyn till förändringar i omvärlden och att stärka skolans uppdrag att 
bygga en hållbar framtid. Den nya läroplanen är en produkt som skall möta 
samhällets krav på skolan och ge dem som arbetar i grundskolan ett tydligt verktyg 
för att skapa en enhetlig grundskola på Åland.  

Läroplanen är indelad i två delar; den allmänna delen och ämnesdelen. I den 
allmänna delen redogörs för vilka riktlinjer skolorna skall arbeta enligt. Värdegrund, 
samarbete, pedagogiska inriktningar och bedömning är områden som tas upp i 
allmänna delen.  

En remissbegäran på utkastet har begärts på den allmänna delen av kommuner och 
samarbetsinstanser, remisstiden pågår till 24.4.2020.  

Skoldirektörens förslag: Invånarnämnden omfattar skoldirektörens förslag till 
remissvar.  

Beslut: Enligt förslag, med tillägget att läroplanen utvärderas med möjlighet för 
revidering efter 3-4 år. 

 

KS § 89/3.6.2020 

Såväl invånarnämnden som NÅHD har utlåtit sig snarlikt över förslaget till läroplan.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen omfattar invånarnämndens utlåtande rörande förslag till läroplan 
för grundskolan och avger det såsom kommunens yttrande i frågan. 

Kommunstyrelsen omfattar även förbundsstyrelsen för NÅHD:s utlåtande. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 90 UTLÅTANDE: FÖRSLAG TILL NY OFFENTLIGHETSLAG 

KS § 90/3.6.2020 

Ålands landskapsregering begär kommunernas yttrande med anledning av lagför-
slag om ny offentlighetslag. 

Ålands kommunförbund kommer att avge utlåtande. Förbundsdirektören har berett 
ett förslag, enligt bilaga. 

Förbundsdirektören framför bl a att: 

 

Lagförslaget om ny offentlighetslag är mycket efterlängtat eftersom den nu gällande 
LL om allmänna handlingar offentlighet (ÅFS 1977:72) har visat sig vara föråldras i 
förhållande till motsvarande lagstiftning i riket och i förhållande till rättspraxis.   

Offentlighetslagstiftningen är central för myndighetsutövningen, och det föreslagna 
lagförslaget väger på att ett balanserat sätt ihop de olika och ofta motstridiga 
intressen om finns vad gäller hanteringen av myndighetshandlingar.  

Tillräcklig hänsyn har tagits till de förhållanden som råder i de åländska kommu-
nerna och alla enheter bör ha möjlighet att hantera myndighetshandlingar enligt 
det föreslagna lagförslaget.   

Ålands kommunförbund föreslås att omfatta och understöda de föreslagna lagstift-
ningsåtgärderna. 

 
Handlingarna finns här: 

regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser/lagforslag-om-ny-offentlighetslagstiftning   

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen omfattar det preliminära förslaget till utlåtande från Ålands 
kommunförbund enligt bilaga, till stöd för lagförslaget i sin helhet, och låter sig 
nöjas med att förbundet utlåter sig för kommunens räkning.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

  

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/197772
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser/lagforslag-om-ny-offentlighetslagstiftning
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§ 91 FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER  

KS § 91 /3.6.2020 
Tidigare kommunfullmäktige har haft en avsiktsförklaring om att avyttra en del av 
kommunens hyreshus vartefter de landskapsbundna lånen blir färdigt avbetalade.  

I finansieringsanalysen i innevarande års budget nämns att ”Beräkningen utgår från 
att fastigheter säljs för 500 000 euro år 2020. Beslut om vilka fastigheter som säljs 
fattas i separata beslut i kommunstyrelsen under året”. 

Kommunens hyreshus på Bärvägen 17 är nu utbjudet till försäljning. Därutöver är 
även Tjudö radhus färdigt avbetalat. 

Förvaltningen har diskuterat med upphandlad mäklare förutsättningarna för 
försäljning av det tänkta bostadsområdet Sandbol. 

Ytterligare fastighetsinnehav som skulle kunna avyttras men i så fall med fördel 
närmare utredas förutsättningarna för, är Norrhägnan i Godby och strandfastig-
heten Ånäng i Bjärström.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att bjuda ut Sandbol och Tjudö 
radhus för försäljning, samt ger förvaltningen i uppdrag att låta utreda förutsätt-
ningarna för avyttring av områdena Norrhägnan i Godby och strandfastigheten 
Ånäng i Bjärström  

Beslut: 

Enligt förslag. 

 

§ 92 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

KS § 92 / onsdag den 3 juni 2020 

Beslut: 

Sammanträdet förklaras avslutat kl 18:45. 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:  § §  
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  § §  
 
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

