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§ 123 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

KS § 123 / 30.9.2020 
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. 

§ 124 PROTOKOLLETS JUSTERING 

KS § 124 / 30.9.2020 
Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § 
och förvaltningsstadgan 79 §.  

Beslut:  

Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Per Lycke och Cecilia 
Berndtsson.  

Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande. 

§ 125 FÖREDRAGNINGSLISTAN 

KS § 125 / 30.9.2020 
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 med följande extra ärenden: 

§ 135 Utveckling av norra Åland  

§ 136 Försäljning av lager på Lövvägen 

§ 137 Försäljning av Tjudö radhus 
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§ 126 DELGIVNING: KOMMUNSTYRELSEN TILL KÄNNEDOM 

KS § 126 / 30.9.2020 
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt nedan:  

 

- Ekonomisk uppföljning per 31.8.2020 

- Presentation av budgetprocessen 

- Förfrågan från Oasen 

- Förfrågan från Folkhälsan 

 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen antecknar sig informationen till kännedom. 

 

Beslut:  

Enligt förslag. 
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§ 127 FÖRFRÅGAN OM GEMENSAMT ÄLDRERÅD 

KS § 127/30.9.2020 

Bilaga A – KS § 127 Ålands författningssamling nr 11/2020 samt 
tillämpningsguide äldrelag (2020:9) för Åland  

  
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/f
iles/attachments/law/afs2020_nr11.pdf 
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/f
iles/attachments/law/afs2020_ nr9.pdf    

 

De åländska kommunerna har sedan tidigare, med stöd av 53 § kommunallagen 
(1997:73) för landskapet Åland, haft möjlighet att tillsätta äldreråd och andra 
funktioner enligt kommunens eget initiativ. Genom ändringen av kommunallagen i 
anslutning till äldrelagen görs inrättandet av äldrerådet obligatoriskt.  

 

Ålands landskapsregering har genom Ålands författningssamling nr 11/2020 
meddelat att i enlighet med lagtingets beslut fogas en ny 31a § till kommunallagen 
(1997:73) för landskapet Åland.  

 

Paragrafen innebär att kommunstyrelsen ska tillsätta ett äldreråd för att ge den äldre 
befolkningen möjlighet att delta i och påverka beslutsfattande som berör den äldre 
befolkningens levnadsförhållanden. Medlemmarna i äldrerådet tillsätts för 
kommunstyrelsens mandattid. Ett äldreråd kan vara gemensamt för flera kommuner. 
Lagen träder i kraft 1.1.2021.  

 

Enligt tillämpningsguiden till äldrelag (2020:9) för Åland (äldrelagen) anges att det 
inte finns separata bestämmelser i lag om äldrerådets organisation och 
verksamhetsformer, beslut om dessa fattas av kommunen. Rekommendationen är 
att kommunstyrelsen godkänner verksamhetsstadgar för äldrerådet, i vilka man 
fastställer bland annat äldrerådets syfte, lagstadgade och eventuella andra uppgifter, 
vilket organ som inrättar äldrerådet, antal medlemmar och vem medlemmarna 
företräder, rådets verksamhetsperiod, hur sammanträdena sammankallas, val av 
ordförande och hur sekreteraruppgifterna sköts. Det är viktigt att rådet består av en 
heterogen sammansättning samt att jämställdhetsaspekter tas i beaktande.  

 

Äldrerådets huvudsakliga uppgifter sammanhänger med planen för att stöda den 
äldre befolkningen som kommunen ska anta enligt 7 § äldrelagen samt utvärderingen 
i enlighet med 8 § i samma lag. Kommunen ska enligt lagen sörja för att äldrerådets 
verksamhetsförutsättningar. Det innebär bland annat att kommunen ska se till att 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/afs2020_nr11.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/afs2020_nr11.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/afs2020_%20nr9.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/afs2020_%20nr9.pdf
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äldrerådet har tillgång till mötesrum, en sekreterare samt de tekniska hjälpmedel 
som äldrerådet behöver för att fullfölja det uppdrag som ges i lagen.  

 

Med anledning av detta har Saltvik inkommit med en förfrågan om intresse för att 
tillsätta ett gemensamt äldreråd för norra Åland. 

 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen ställer sig positiva till ett gemensamt äldreråd och ger personal- 
och servicechefen i uppdrag att i samråd med de kommuner som önskar ingå i 
samarbetet utarbeta ett förslag till gemensam verksamhetsstadga för gemensamt 
äldreråd från och med 1.1.2021. Kommunstyrelsen begär även in invånarnämnens 
synpunkter och önskar få dessa inom oktober månad. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 128 UTHYRNING AV MÖTESRUM FÖR KST 

KS § 128/30.9.2020 

Bilaga B – KS § 128  KSTs förfrågan  

 

Kommunernas Socialtjänst k.f. (KST) har inkommit med förfrågan om att hyra ett 
mottagningsrum i Finström, Jomala och Eckerö för bokade besök med klienter. Detta 
för att tillmötesgå kommunernas önskemål om geografisk spridning och möjlighet till 
närmare service för landskommuninvånarna. KST önskar hyra och betala för rummet 
per bokat besök. 

 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen ger tf. ekonomichefen fullmakt att ingå avtal med KST gällande 
tillgång till ett mottagningsrum för tidsbokade besök. Prissättningen baseras på 
intern hyra och läggs per inbokat besök. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 129 DANAARV 

KS § 129/30.9.2020 

Bilaga C – KS § 129 Meddelande från Ålands landskapsregering 

 

Ålands landskapsregering har meddelat att kommunen har möjlighet att ansöka om 
62 407,37 euro från danaarv. Medlen ska användas till socialt eller kulturellt ändamål. 

  

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att begära in invånarnämndens förslag på vad kommunen 
ska anhålla om att använda medlen från danaarvet till. Kommunstyrelsen önskar få 
in utlåtandet inom oktober månad. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 130 KOMMUNGÅRDENS ÖPPETTIDER 

KS § 130/30.9.2020 

Kommunkansliet och telefonväxeln är idag öppen vardagar kl. 9-15. Ledningsgruppen 
har diskuterat kommunkansliets öppettider och föreslagit att kommunkansliet skulle 
vara stängt på fredagar men att telefonväxeln skulle hållas öppen kl. 9-12.  

 

Fördelar med att hålla kommunkansliet stängt under fredagar vore att de personer 
som är på jobb kan arbeta mer effektivt med arbetsuppgifter, som kräver tid och 
koncentration. För närvarande sker ett flertal förändringar i den kommunala 
verksamheten, vilket kommer att kräva tidsresurser och projektsamarbeten mellan 
flera personer internt inom kansliet. Bland annat ska ett nytt ekonomisystem, 
upphandlat gemensamt för kommunerna implementeras under hösten. Under nästa 
år kommer kommunen att minska på kanslipersonalen som en följd av det 
ekonomiska läget och de förändringar vi står inför i och med att socialvården flyttar 
till Kommunernas Socialtjänst. Fram till årsskiftet hålls socialkansliet öppet för 
bokade besök som vanligt alla vardagar. 

 

En stängning på fredagar innebär att uttag av eventuella ledigheter för all 
kanslipersonal kan koncentreras till fredagar, utan att någon annans arbetsbelastning 
ökar. Även fast kommunkansliet inte är öppet för allmänheten på fredagar kan en 
enskild tjänsteman naturligtvis välja att ändå ta emot ett förhandsbokat besök även 
på fredagar.  

 

Att kommunkansliet inte skulle vara öppet på fredagar är i viss mån en försämrad 
service för kommuninvånarna. Ledningsgruppens samlade bild är dock att fredagarna 
har väldigt låg besöksstatistik och även statistiken för telefonväxeln visar på låg 
aktivitet på fredagar. Med tydlig information om förändringarna av öppettider i 
kommunens infoblad och på kommunens hemsida torde effekterna för 
kommuninvånarna därför vara relativt liten.  

 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att från och med 1.10.2020-31.12.2021 hålla 
kommungården stängd på fredagar. Växeln hålls öppen kl.9-15 måndag-torsdag och 
kl.9-12 på fredagar. Förvaltningen gör en utvärdering av upplägget innan årsskiftet 
och om det framkommer behov av att omvärdera beslutet lyfts detta till 
kommunstyrelsen på nytt. Informationen läggs ut på kommunens hemsida samt i 
kommande infoblad. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 131 GODKÄNNADE AV ÖVERSKRIDNING AV PERSONALKOSTNADER  

SamN § 67/ 26.5.2020  
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 § 131/30.9.2020 
  

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen godkänner att byggnadsinspektionens personalkostnader 
överskrids inom befintlig ram i enlighet med samhällsnämndens beredning.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 132 UTLÅTANDE OM NÅHD:S BUDGETFÖRSLAG 

KS § 132/30.9.2020 

Bilaga D – KS § 132      Norra Ålands högstadiedistrikt kf:s budgetförslag 

 

NÅHD har begärt kommunernas utlåtande om budgetförslaget senast den 6.10.2020. 
Budgetförslaget visar ökade kostnader om 7,3 % jämfört med bokslut år 2019 som till 
största del motiveras med utökat elevantal. På grund av det ekonomiska läget 
kommunen befinner sig i har kommunstyrelsen tagit fram budgetdirektiv med krav 
om att presentera en konsekvensanalys om en sänkning av kostnaderna med 5 % mot 
bokslut år 2019. 

 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen konstaterar att kommunerna befinner sig i ett mycket ansträngt 
ekonomiskt läge och att det är av yttersta vikt att kommunalförbundet omarbetar sitt 
budgetförslag så att kostnaderna minskar. Kommunen begär oavsett att NÅHD även 
tar fram en konsekvensanalys innehållande konkreta och genomförbara 
inbesparingsförslag motsvarande sänkta kostnader om 5 %, jämfört med bokslut 
2019. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 



                                               KOMMUNSTYRELSEN      PROTOKOLL NR 9/ 30.9.2020 

 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes 

 på kommungården i Godby  

 den 1 oktober 2020  

 12 (20)  

 

§ 133 UTLÅTANDE OM OASENS BUDGETFÖRSLAG 

KS § 133/30.9.2020 

Bilaga E – KS § 133      Oasen boende och vårdcenter kf:s budgetförslag 

 

Oasen har begärt kommunernas utlåtande om budgetförslaget senast den 
13.10.2020. Budgetförslaget visar ökade kostnader om 7,7 % jämfört med bokslut år 
2019. På grund av det ekonomiska läget kommunen befinner sig i har 
kommunstyrelsen tagit fram budgetdirektiv med krav om att presentera en 
konsekvensanalys om en sänkning av kostnaderna med 5 % mot bokslut år 2019. För 
att få en bättre bild av förändringarna vore det önskvärt om presentationen av antal 
personal även innefattar bokslut år 2019 samt att resultaträkningen även har en 
jämförelsekolumn mot bokslut år 2019. 

 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen konstaterar att kommunerna befinner sig i ett mycket ansträngt 
ekonomiskt läge och att det är av yttersta vikt att kommunalförbundet omarbetar sitt 
budgetförslag så att kostnaderna minskar. Kommunen begär oavsett att Oasen även 
tar fram en konsekvensanalys innehållande konkreta och genomförbara 
inbesparingsförslag motsvarande sänkta kostnader om 5 %, jämfört med bokslut 
2019. 

 

Beslut: 

Enligt förslag med tillägget att kommunstyrelsen önskar att förbundsstyrelsen 
presenterar en analys av personaldimensioneringens ekonomiska påverkan samt en 
motivering till dimensioneringen. 
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§ 134 DIREKTIV TILL STÄMMOOMBUD NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT KF 

OCH OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER KF 

KS § 134/30.9.2020 

Kommunstyrelsen har gått inför att i budgetdirektiv begära in konsekvensanalys på 
sänkta budgetramar om minst 5 % jämfört med bokslut år 2019. 
Kommunalförbundens budgetar är en stor del av kommunens budget och torde 
således även omfattas av samma krav om konsekvensanalys av sänkning.   

 

Konstateras följande gällande de budgetförslag som inkommit:                          

Norra Ålands högstadiedistrikt kf – verksamhetskostnaderna ökar med ca 302 000 
euro (7,3 %) till budget 2021 jämfört med bokslut 2019.  

Oasen boende och vårdcenter kf. – verksamhetskostnaderna ökar med ca 433 000 
euro (7,7 %) till budget 2021 jämfört med bokslut 2019.  

 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen utfärdar följande direktiv till Finströms ledamöter i 
förbundsstyrelserna, samt ombuden på stämmor/förbundsfullmäktige: 

När budgeten behandlas så skall det yrkas på en återremiss, om inte budgetförslaget 
2021, uppvisar en kostnadsminskning samt en konsekvensanalys innehållande 
konkreta inbesparingsförslag motsvarande sänkta kostnader om 5 %, jämfört med 
bokslut 2019. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 135 UTVECKLING AV NORRA ÅLAND 

KS § 117/16.9.2020 

18.9.2019 diskuterade det norrländska presidiet inflyttning till kommunerna. 
Presidiet konstaterade att norra Åland har bra skolor, daghem, bostadsområden 
och infrastruktur som ger goda förutsättningar för inflyttning och 
näringslivsutveckling samt att de styrkor som finns skulle kunna lyftas mer om en 
gemensam satsning görs. Avsikten från mötet blev att vid nästa möte tillsätta en 
arbetsgrupp, som arbetar vidare med frågan om näringslivsutveckling och 
inflyttning till regionen som helhet. 
 

Presidiemötet i Finström 3.9.2020 beslöt att respektive kommun utser en varsin 
representant till arbetsgruppen, som sammankallas av Vårdö och ger rapport vid 
nästkommande presidiemöte. 

 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen utser en representant till arbetsgruppen för näringslivsutveckling 
av och inflyttning till regionen Norra Åland.  

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

 
KS § 135/30.9.2020 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 
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§ 136 FÖRSÄLJNING AV LAGER PÅ LÖVVÄGEN 

KS § 136/30.9.2020 

Genom åsiktsförklaring i budgeten år 2020 har kommunen bjudit ut sin lagerfastighet 
vid Lövvägen till försäljning via upphandlad mäklare. I enlighet med budgeten samt 
förvaltningsstadgan § 122 fattar kommunstyrelsen beslut om vilka fastigheter som 
säljs. Ett anbud om 95 000 euro har inkommit för fastigheten. 

 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten med lager på Lövvägen (60-408-23-
30) för 95 000 euro. Planerings- och utvecklingschefen får fullmakt att ingå 
överlåtelseavtal. Vidare konstaterar kommunstyrelsen att i enlighet med budget ska 
medlen från försäljningen användas för renovering av vägstationen. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 137 FÖRSÄLJNING AV TJUDÖ RADHUS 

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. 

KF § 38/11.6.2020 

Diskussion: 

Ledamoten Ove Söderman understöder kommunstyrelsens förslag, med den 
ändringen att Ånäng byts mot Skolberget. 

Förslaget vinner understöd och ingen däremot. 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt Ove Södermans förslag, att i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag bjuda ut Sandbol och Tjudö radhus för försäljning, 
samt ger förvaltningen i uppdrag att låta utreda förutsättningarna för avyttring av 
områdena Norrhägnan i Godby och Skolberget i Godby istället för strandfastigheten 
Ånäng i Bjärström. 
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KS § 137/30.9.2020 

Tjudö radhus ligger nu ute till försäljning via upphandlad mäklare. I enlighet med 
förvaltningsstadgan § 122 fattar kommunstyrelsen beslut om vilka fastigheter som 
säljs. Utgångspriset uppgår till 170 000 euro för fastigheten. 

 

Tf kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att sälja radhuset i Tjudö (60-419-4-18) och ger 
planerings- och utvecklingschefen fullmakt att ingå överlåtelseavtal under 
förutsättning att priset uppgår till eller överskrider utgångspriset. 

 

Beslut: 

Enligt förslag. 
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§ 138 MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING  

KS § 138 / 30.9.2020 

Beslut: 

Sammanträdet förklaras avslutat kl 18:30. 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:  § § 123-127, 129, 132-135, 138 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen 
kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer i protokollet:  § § 128, 130-131, 136-137 
 
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:   §§ 128, 130-131, 136-137 
 
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

