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Erik Brunström, vik kommundirektör, enligt uppdrag á Roger Höglund, kommunstyrelsens ordförande.
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 29.10.2015.
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 5.11.2015.

Intygar Erik Brunström, vik kommundirektör
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KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 14 / 4.11.2015

§ 232 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
KST § 232
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn
till antalet närvarande.
Beslut:
Kommunstyrelsen konstaterar sammanträdet såsom lagligen sammankallat och
beslutfört.
-------------

§ 233 PROTOKOLLJUSTERARE
KST § 233
Utses protokolljusterare.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att till protokolljusterare utse Sven-Anders Danielsson
och Katarina Gäddnäs.
-------------

§ 234 FÖREDRAGNINGSLISTAN
KST § 234
Godkänns föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna föredragningslistan utan tillägg.
-------------

§ 235 DELGIVNINGAR
KST § 235
Förvaltningen delger kommunstyrelsen tillkännagivanden enligt bilaga.
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
------------Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 5 november 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 14 / 4.11.2015

§ 236 BUDGET 2016 OCH EKONOMIPLAN 2017-2018
KST § 130/17.6.2015
Upptas till behandling förslag till budgetdirektiv för år 2016, enligt bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar budgetdirektiven och beslutar att inbegära nämndernas
förslag till budget och avgifter för 2016 samt förslag till ekonomiplan för år 20172018, kommunkansliet tillhanda senast 30 september 2015. Vidare föreslår
kommunstyrelsen att ekonomichefen deltar i nämndernas budgetöverläggningar.
Diskussion:
Sven-Anders Danielsson föreslår att ökningen även för allmänna förvaltningen
begränsas till 0,5 procent.
Beslut:
Enligt kommundirektörens förslag, med korrigering enligt Sven-Anders Danielssons
förslag, så att den relativa ökningen för allmänna förvaltningens ram begränsas till
0,5 procent.
KST § 149/26.8.2015
De av kommunstyrelsen godkända budgetdirektiven har före sommaren delgivits
nämnderna och diskuterats vid ledningsgruppsmöte 18 augusti.
Då budgetdirektiven i stort sätter de av styrelsen föreslagna ramarna för
inkommande budgetårs verksamheter, bör de delges kommunfullmäktige till
kännedom inför den fortsatta budgetprocessen.
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att delge de av styrelsen givna budgetdirektiven för år
2016 (KST § 130/2015) till kommunfullmäktige för kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
KFM § 44/3.9.2015
Kommunstyrelsen beslutar att delge de av styrelsen givna budgetdirektiven för år
2016 (KST § 130/2015) till kommunfullmäktige för kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
Fortsättning 
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 5 november 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 14 / 4.11.2015

Fortsättning KST § 236/2015
KST § 214/21.10.2015
Nämnderna har inom utsatt tid avgett sina förslag till budget och avgifter för 2016
samt förslag till ekonomiplan för år 2017-2018.
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar till kännedom ekonomichefens redogörelse för nämndernas
budgetförslag och återremitterar efter diskussion ärendet för vidare beredning.
Beslut:
Enligt förslag.
Kst § 236/4.11.2015
Ekonomichefen presenterar det reviderade förslaget till budget 2016 samt
ekonomiplan för åren 2017-2018, enligt bilaga.
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar det reviderade budgetförslaget och för det
kommunfullmäktige till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag, med korrigeringar som förvaltningen utför efter protokollets
justering.
-------------

§ 237 BUDGETUPPFÖLJNING – TREDJE KVARTALET 2015
KST § 237/4.11.2015
Ekonomichefen presenterar budgetuppföljning för tredje kvartalet 2015, enligt
bilaga.
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar sig budgetuppföljningen till kännedom och överför
ärendet kommunfullmäktige till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 5 november 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 14 / 4.11.2015

§ 238 INKOMSTSKATTESATSEN FÖR ÅR 2016
KST § 238/4.11.2015
Upptas till behandling inkomstskattesatsen för år 2016.
Nuvarande skattesats är 19,50 %. Ålands övriga kommuner rör sig år 2015 inom
intervallet 16,75 till 19,75 %, och genomsnittet är 17,73 % (landsbygden 17,70).
0,25 %-enheters förändring innebär för Finström ca 97.000 euro i intäkter.
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer inkomstskattesatsen
såsom oförändrad för år 2016 om 19,50 %.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------

§ 239 FASTIGHETSSKATTER FÖR ÅR 2016
KST § 239/4.11.2015
Upptas till behandling fastighetsskatternas procentsatser för år 2016.
Finström -15 Snitt Åland
Allmän fastighetsskatt:
0,75 %
0,38
Stadigvarande bostadsbyggnad: 0,00 %
0,14
Övriga bostadsbyggnader:
0,90 %
0,90

0,25 %-enh, €
60.000
126.000
15.000

Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer fastighetsskatternas
procentsatser såsom oförändrade för år 2016 enligt ovan.
Diskussion:
Sven-Anders Danielsson föreslår en sänkning av allmänna fastighetsskatten från
0,75 till 0,50 %, understödd av Per Lycke.
Understöd finns även för kommundirektörens förslag.
Omröstning genomförs mellan kommundirektörens förslag (JA) och Sven-Anders
förslag (NEJ), med resultatet tre (RH, KG, L-M.J) för JA och två (2; S-A.D, PL) för NEJ.
Beslut:
Kommunstyrelsen besluter enligt kommundirektörens förslag.
-------------Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 5 november 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 14 / 4.11.2015

§ 240 HUNDSKATT
KST § 240/4.11.2015
Enligt 1 § LL (1981:77) om hundskatt ska för hund årligen betalas hundskatt till den
kommun där hundägaren bodde vid utgången av det föregående kalenderåret.
Kommunfullmäktige kan dock, enligt 1 § 2 mom, besluta att hundskatt inte ska
uppbäras.
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hundskatt tills vidare inte
uppbärs.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------

§ 241 TAXOR OCH AVGIFTER 2016
KST § 240/4.11.2015
Förvaltningen presenterar förslag till taxor och avgifter för år 2016, enligt bilaga,
baserat på nämndernas förslag.
Generellt kan konstateras att inga större förändringar i kommunens taxor och
avgifter föreslås för år 2016.
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att taxor och avgifter för 2016
fastställs i enlighet med bilaga
Beslut:
Enligt förslag.
--------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 5 november 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 14 / 4.11.2015

§ 242 FÖRNYAD FÖRVALTNINGSSTADGA
KST § 178/16.9.2015
Som ett led i pågående omstrukturering inom kommunledningen behöver ett flertal av
kommunens olika styrdokument ses över och revideras.
Bland annat måste kommunens förvaltningsstadga revideras. Då många olika ändringar är
nödvändiga för att förverkliga strukturreformen förslås att en helt ny stadga antas.
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till ny förvaltningsstadga enligt bilaga till
kommunens befintliga nämnder på remiss, för utlåtande kommunstyrelsen tillhanda senast
8.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige till kännedom och för diskussion.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
KST § 194/23.9.2015
Förslagen till styrdokument relaterade till nämndreformen har korrigerats med delvis beaktande
av diskussioner med ledningsgrupp och styrelse, enligt bilaga.
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till ny förvaltningsstadga enligt bilaga till
kommunens befintliga nämnder på remiss, för utlåtande kommunstyrelsen tillhanda senast
15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige till kännedom och för diskussion.
Beslut:
Enligt förslag.
KFM § 59/1.10.2015
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till ny förvaltningsstadga enligt bilaga till
kommunens befintliga nämnder på remiss, för utlåtande kommunstyrelsen tillhanda senast
15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige till kännedom och för diskussion.
Diskussion:
Fullmäktiges ledamöter ställde frågor och framförde synpunkter, och omfattade den föreslagna
strukturen.
Beslut:
Kommunfullmäktige tar handlingarna till kännedom, med skilt noterade anteckningar för fortsatt
beredning.
Fortsättning 
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 5 november 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 14 / 4.11.2015

Fortsättning KST § 242/4.11.2015
KST § 242/4.11.2015
Tidigare utkast har varit på remiss till nämnderna och behandlats vid remissdebatt i
kommunfullmäktige.
Arbetsgruppen och förvaltningen har tillsammans med konsulten arbetat fram en ny version.
Förslag till slutlig version jämte sammanställning över inkomna synpunkter enligt bilaga.
Vik kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen omfattar förslag till ny förvaltningsstadga enligt bilaga, och överför
handlingarna till kommunfullmäktige, med förslag att de fastställs och träder i kraft från och med
1.1.2016, med tillägget att dokumenten ses över i samband med reformens uppföljning inom två
år.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 5 november 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 14 / 4.11.2015

§ 243 INSTRUKTION FÖR SAMHÄLLSNÄMNDEN
KST § 179/16.9.2015
Som ett led i pågående omstrukturering inom kommunledningen behöver ett flertal av
kommunens olika styrdokument ses över och revideras.
Bland annat måste instruktion för den nya samhällsnämnden fastställas.
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till instruktion för samhällsnämnden enligt bilaga
till byggnadsnämnden och tekniska nämnden på remiss, för utlåtande kommunstyrelsen
tillhanda senast 8.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige till kännedom och för
diskussion.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
KST § 195/23.9.2015
Förslagen till styrdokument relaterade till nämndreformen har korrigerats med delvis beaktande
av diskussioner med ledningsgrupp och styrelse, enligt bilaga.
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till instruktion för samhällsnämnden enligt bilaga
till byggnadsnämnden och tekniska nämnden på remiss, för utlåtande kommunstyrelsen
tillhanda senast 15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige till kännedom och
för diskussion.
Beslut:
Enligt förslag.
KFM § 60/1.10.2015
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till instruktion för samhällsnämnden enligt bilaga
till byggnadsnämnden och tekniska nämnden på remiss, för utlåtande kommunstyrelsen
tillhanda senast 15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige till kännedom och
för diskussion.
Diskussion:
Fullmäktiges ledamöter ställde frågor och framförde synpunkter, och omfattade den föreslagna
strukturen.
Beslut:
Kommunfullmäktige tar handlingarna till kännedom, med skilt noterade anteckningar för fortsatt
beredning.
Fortsättning 
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 5 november 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 14 / 4.11.2015

Fortsättning KST § 243/4.11.2015
KST § 243/4.11.2015
Tidigare utkast har varit på remiss till nämnderna och behandlats vid remissdebatt i
kommunfullmäktige.
Arbetsgruppen och förvaltningen har tillsammans med konsulten arbetat fram en ny version.
Förslag till slutlig version jämte sammanställning över inkomna synpunkter enligt bilaga.
Vik kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen omfattar förslag till instruktion för samhällsnämnden enligt bilaga, och överför
handlingarna till kommunfullmäktige, med förslag att de fastställs och träder i kraft från och med
1.1.2016, med tillägget att dokumenten ses över i samband med reformens uppföljning inom två
år.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 5 november 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 14 / 4.11.2015

§ 244 DELEGERINGSORDNING FÖR SAMHÄLLSNÄMNDEN
KST § 180/16.9.2015
Som ett led i pågående omstrukturering inom kommunledningen behöver ett flertal av
kommunens olika styrdokument ses över och revideras.
Bland annat bör delegeringsordning för den nya samhällsnämnden fastställas.
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till delegeringsordning för samhällsnämnden
enligt bilaga till byggnadsnämnden och tekniska nämnden på remiss, för utlåtande
kommunstyrelsen tillhanda senast 8.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige till
kännedom och för diskussion.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
KST § 196/23.9.2015
Förslagen till styrdokument relaterade till nämndreformen har korrigerats med delvis beaktande
av diskussioner med ledningsgrupp och styrelse, enligt bilaga.
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till delegeringsordning för samhällsnämnden
enligt bilaga till byggnadsnämnden och tekniska nämnden på remiss, för utlåtande
kommunstyrelsen tillhanda senast 15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige
till kännedom och för diskussion.
Beslut:
Enligt förslag.
KFM § 61/1.10.2015
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till delegeringsordning för samhällsnämnden
enligt bilaga till byggnadsnämnden och tekniska nämnden på remiss, för utlåtande
kommunstyrelsen tillhanda senast 15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige
till kännedom och för diskussion.
Diskussion:
Fullmäktiges ledamöter ställde frågor och framförde synpunkter, och omfattade den föreslagna
strukturen.
Beslut:
Kommunfullmäktige tar handlingarna till kännedom, med skilt noterade anteckningar för fortsatt
beredning.
Fortsättning 
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 5 november 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 14 / 4.11.2015

Fortsättning KST § 244/4.11.2015
KST § 244/4.11.2015
Tidigare utkast har varit på remiss till nämnderna och behandlats vid remissdebatt i
kommunfullmäktige.
Arbetsgruppen och förvaltningen har tillsammans med konsulten arbetat fram en ny version.
Förslag till slutlig version jämte sammanställning över inkomna synpunkter enligt bilaga.
Vik kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen omfattar förslag till delegeringsordning för samhällsnämnden enligt bilaga,
och överför handlingarna till kommunfullmäktige, med förslag att de fastställs och träder i kraft
från och med 1.1.2016, med förtydligandet att det därefter står de nya nämnderna fritt att
korrigera delegeringsordningarna inom ramen för nämndernas instruktioner.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 5 november 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 14 / 4.11.2015

§ 245 INSTRUKTION FÖR INVÅNARNÄMNDEN
KST § 181/16.9.2015
Som ett led i pågående omstrukturering inom kommunledningen behöver ett flertal av
kommunens olika styrdokument ses över och revideras.
Bland annat måste instruktion för den nya invånarnämnden fastställas.
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till instruktion för invånarnämnden enligt bilaga
till socialnämnden, skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden på remiss, för utlåtande
kommunstyrelsen tillhanda senast 8.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige till
kännedom och för diskussion.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
KST § 197/23.9.2015
Förslagen till styrdokument relaterade till nämndreformen har korrigerats med delvis beaktande
av diskussioner med ledningsgrupp och styrelse, enligt bilaga.
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till instruktion för invånarnämnden enligt bilaga
till socialnämnden, skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden på remiss, för utlåtande
kommunstyrelsen tillhanda senast 15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige
till kännedom och för diskussion.
Beslut:
Enligt förslag.
KFM § 62/1.10.2015
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till instruktion för invånarnämnden enligt bilaga
till socialnämnden, skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden på remiss, för utlåtande
kommunstyrelsen tillhanda senast 15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige
till kännedom och för diskussion.
Diskussion:
Fullmäktiges ledamöter ställde frågor och framförde synpunkter, och omfattade den föreslagna
strukturen.
Beslut:
Kommunfullmäktige tar handlingarna till kännedom, med skilt noterade anteckningar för fortsatt
beredning.
Fortsättning 
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 5 november 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 14 / 4.11.2015

Fortsättning KST § 245/4.11.2015
KST § 245/4.11.2015
Tidigare utkast har varit på remiss till nämnderna och behandlats vid remissdebatt i
kommunfullmäktige.
Arbetsgruppen och förvaltningen har tillsammans med konsulten arbetat fram en ny version.
Förslag till slutlig version jämte sammanställning över inkomna synpunkter enligt bilaga.
Vik kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen omfattar förslag till instruktion för invånarnämnden enligt bilaga, och överför
handlingarna till kommunfullmäktige, med förslag att de fastställs och träder i kraft från och med
1.1.2016, med tillägget att dokumenten ses över i samband med reformens uppföljning inom två
år.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 5 november 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 14 / 4.11.2015

§ 246 DELEGERINGSORDNING FÖR INVÅNARNÄMNDEN
KST § 182/16.9.2015
Som ett led i pågående omstrukturering inom kommunledningen behöver ett flertal av
kommunens olika styrdokument ses över och revideras.
Bland annat bör delegeringsordning för den nya invånarnämnden fastställas.
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till delegeringsordning för invånarnämnden enligt
bilaga till socialnämnden, skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden på remiss, för utlåtande
kommunstyrelsen tillhanda senast 8.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige till
kännedom och för diskussion.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
KST § 198/23.9.2015
Förslagen till styrdokument relaterade till nämndreformen har korrigerats med delvis beaktande
av diskussioner med ledningsgrupp och styrelse, enligt bilaga.
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till delegeringsordning för invånarnämnden enligt
bilaga till socialnämnden, skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden på remiss, för utlåtande
kommunstyrelsen tillhanda senast 15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige
till kännedom och för diskussion.
Beslut:
Enligt förslag.
KFM § 63/1.10.2015
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till delegeringsordning för invånarnämnden enligt
bilaga till socialnämnden, skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden på remiss, för utlåtande
kommunstyrelsen tillhanda senast 15.10.2015. Handlingarna skickas även kommunfullmäktige
till kännedom och för diskussion.
Diskussion:
Fullmäktiges ledamöter ställde frågor och framförde synpunkter, och omfattade den föreslagna
strukturen.
Beslut:
Kommunfullmäktige tar handlingarna till kännedom, med skilt noterade anteckningar för fortsatt
beredning.
Fortsättning 
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 5 november 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 14 / 4.11.2015

Fortsättning KST § 246/4.11.2015
KST § 246/4.11.2015
Tidigare utkast har varit på remiss till nämnderna och behandlats vid remissdebatt i
kommunfullmäktige.
Arbetsgruppen och förvaltningen har tillsammans med konsulten arbetat fram en ny version.
Förslag till slutlig version jämte sammanställning över inkomna synpunkter enligt bilaga.
Vik kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen omfattar förslag till delegeringsordning för invånarnämnden enligt bilaga, och
överför handlingarna till kommunfullmäktige, med förslag att de fastställs och träder i kraft från
och med 1.1.2016, med förtydligandet att det därefter står de nya nämnderna fritt att korrigera
delegeringsordningarna inom ramen för nämndernas instruktioner.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 5 november 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 14 / 4.11.2015

§ 247 FÖRNYAD SKOLSTADGA
KST § 183/16.9.2015
Som ett led i pågående omstrukturering inom kommunledningen behöver ett flertal av
kommunens olika styrdokument ses över och revideras.
Bland annat bör kommunens skolstadga revideras. Då många olika ändringar är nödvändiga för
att förverkliga strukturreformen förslås att en helt ny stadga antas.
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till ny skolstadga enligt bilaga till skolnämnden på
remiss, för utlåtande kommunstyrelsen tillhanda senast 8.10.2015. Handlingarna skickas även
kommunfullmäktige till kännedom och för diskussion.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
KST § 199/23.9.2015
Förslagen till styrdokument relaterade till nämndreformen har korrigerats med delvis beaktande
av diskussioner med ledningsgrupp och styrelse, enligt bilaga.
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till ny skolstadga enligt bilaga till skolnämnden på
remiss, för utlåtande kommunstyrelsen tillhanda senast 15.10.2015. Handlingarna skickas även
kommunfullmäktige till kännedom och för diskussion.
Beslut:
Enligt förslag.
KFM § 64/1.10.2015
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till ny skolstadga enligt bilaga till skolnämnden på
remiss, för utlåtande kommunstyrelsen tillhanda senast 15.10.2015. Handlingarna skickas även
kommunfullmäktige till kännedom och för diskussion.
Diskussion:
Fullmäktiges ledamöter ställde frågor och framförde synpunkter, och omfattade den föreslagna
strukturen.
Beslut:
Kommunfullmäktige tar handlingarna till kännedom, med skilt noterade anteckningar för fortsatt
beredning.
Fortsättning 
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 5 november 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 14 / 4.11.2015

Fortsättning KST § 247/4.11.2015
KST § 247/4.11.2015
Tidigare utkast har varit på remiss till nämnderna och behandlats vid remissdebatt i
kommunfullmäktige.
Arbetsgruppen och förvaltningen har tillsammans med konsulten arbetat fram en ny version.
Förslag till slutlig version jämte sammanställning över inkomna synpunkter enligt bilaga.
Vik kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen omfattar förslag till ny skolstadga enligt bilaga, och överför handlingarna till
kommunfullmäktige, med förslag att de fastställs och träder i kraft från och med 1.1.2016, med
tillägget att dokumenten ses över i samband med reformens uppföljning inom två år.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 5 november 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 14 / 4.11.2015

§ 248 PERSONALPROGRAM FÖR FINSTRÖMS KOMMUN
Kst § 248/4.11.2015
Förslag till personalprogram togs hösten 2012 fram av en arbetsgrupp bestående av
skoldirektören, socialchefen, ekonomichefen och kommundirektören.
Förslaget har i enlighet med kommunstyrelsens beslut (Kst § 348/2012) varit på
remiss till kommunens nämnder under vårvintern 2013.
Social-, skol-, byggnads-, tekniska samt kultur- och fritidsnämnden gav då
utlåtanden kring förslaget, med sammanfattning enligt följande:
SN samt KfN:
BN:
TN:
KfN:

SocN:

Policy och principer för tjänst- och arbetsledigheter [förtydliga].
Rätt till km-ersättning i anslutning till sammanträden.
Uppsägning på grund av rusmedel ska inte -> får inte.
Förtydligande om vad som avses med personal i ledande ställning
eller i självständig ställning samt vilka befogenheter dessa har.
Tjänstemän bör inte själva skriva under sina löneunderlag.
Jämställdhet, rusmedel, bisysslor, reseräkningar, tidsperiod för
periodarbetslistor, samt att program förs till kommunfullmäktige.

Nämndernas utlåtanden har sedan i viss mån beaktats i en nu uppdaterad version,
som även utökats med kompletterande tillägg.
Personalprogrammet behöver fastställas inför nämnd- och förvaltningsreformen,
och bör därefter ses över minst en gång per fullmäktiges mandatperiod.
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att tillsända förslag till personalprogram enligt bilaga till
samtliga nämnder med möjlighet att framföra synpunkter kommunstyrelsen
tillhanda senast 1.12.2015. Handlingarna tillställs även till kommunfullmäktige samt
ledningsgruppen för kännedom och diskussion.
Beslut:
Enligt förslag.
--------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 5 november 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 14 / 4.11.2015

§ 249 ARVODESSTADGA
KST § 249/4.11.2015
Finströms kommuns nu gällande arvodesstadga togs i bruk 2011, med målsättning
att den ska ses över en gång per mandatperiod.
I anslutning till kommunens inför mandatperiodskiftet förestående nämnd- och
förvaltningsreform finns behov av korrigering av stadgan.
Vik kommundirektören har tagit fram ett förslag till ny arvodesstadga, som utgår
från nuvarande mall men beaktat den nya strukturen.
I fråga om arvodenas föreslagna nivåer har en jämförelse gjorts med några av fasta
Ålands övriga kommuner.
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar förslag till ny arvodesstadga enligt bilaga, och överför
handlingarna till kommunfullmäktige, med förslag att den fastställs och träder i
kraft från och med 1.1.2016.
Beslut:
Enligt förslag, med korrigeringar som införs i bifogad bilaga inför justering.
--------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 5 november 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 14 / 4.11.2015

§ 250 TJÄNSTEN SOM KOMMUNDIREKTÖR
KST § 24/21.10.2015
Ordinarie kommundirektör Niklas Oriander förväntades i enlighet med villkoren för sin
beviljade tjänstledighet (KST § 20/18.2.2015) senast 30.9 meddela avsikt kring huruvida
han avser träda tillbaka i tjänst eller ej efter ledighetsperiodens utgång 28.2.2016.
Oriander meddelar skriftligen per 30.9 att hans planer att återträda i tjänst den 1.3.2016
inte längre kvarstår, och anhåller därför om uppsägning från tjänsten som kommundirektör
i Finströms kommun, enligt bilaga.
Kommundirektörens uppsägningstid är två månader, varvid uppsägningen kan beviljas
30.11.2015.
Kommunen har därvid att ta ställning till hur att gå vidare med tillsättandet av ordinarie
kommundirektör.
Nuvarande vikarierande kommundirektör Erik Brunström har sedan 1.5.2015 (6 mån per
31.10) innehaft vikariatet, som varar t o m 28.2.2016.
Konstaterande:
Då vikarierande kommundirektören personligen kan beröras av frågans avgörande anmäler
densamme jäv och deltar ej i ärendets behandling. Jäv konstateras och beviljas.
Styrelseordförandes förslag:
Kommunstyrelsen godkänner Niklas Orianders anhållan om uppsägning från 30.11.2015.
Vidare ges kommunstyrelsens och -fullmäktiges presidium i uppgift att till inkommande
styrelsemöte 4.11.2015 avge förslag till hur tillsättandet av ordinarie kommundirektör
genomförs.
Beslut:
Enligt förslag.
KST § 250/4.11.2015
Konstaterande:
Då vikarierande kommundirektören personligen kan beröras av frågans avgörande anmäler
densamme jäv och deltar ej i ärendets behandling. Jäv konstateras och beviljas.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ärendet bordläggs till nästkommande möte.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 5 november 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 14 / 4.11.2015

§ 251 TJÄNSTEN SOM PERSONAL- OCH SERVICECHEF
KST § 251/4.11.2015
Kommunfullmäktige i Finström inrättade 1.10.2015 § 57 en ny tjänst som personal- och
servicechef, med målsättning att tjänsten ska kunna tillträdas 1.1.2016, med sex månader
prövotid från dagen för tillträde.
Kommunstyrelsen utsåg 16.9.2015 § 172 en rekryteringsgrupp om fyra personer med uppdrag
att ombesörja annonsering och bereda förslag till tillsättande av personal- och servicechef, samt
att under prövotiden följa och vägleda densamme.
Tjänsten har sedan 5.10.2015 varit utlyst hos AMS och på kommunens hemsida samt på olika
datum annonserats i lokal och finländsk dagspress jämte kommuntorget.fi och även länkats till
och uppmärksammats på kommunens Facebook-sida.
Vid ansökningstidens utgång 26.10.2015 hade elva (11) ansökningar inkommit.
Rekryteringsgruppen sammanträdde 27.10.2015 och beslöt att poängsätta de sökandes meriter
utgående från behörighetskraven.
De sex sökande som hade högsta totalpoängen kallades till intervju. De som kallats till intervju är
nummer 1, 2, 4, 7, 9 och 10 enligt sammanställning i bilaga.
Samtliga ansökningshandlingar jämte rekryteringsgruppens protokoll och sammanställning finns
till påseende vid kommunstyrelsens sammanträde och bifogas protokollet.
Konstateras:
Ledamot Per Lycke anmäler och beviljas jäv och deltar ej i ärendets behandling.
Rekryteringsgruppens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Carolina Frisk erbjuds tjänsten som
personal- och servicechef. För tjänsten tillämpas en 6 månaders prövotid från tillträdesdatumet.
Helhetslönen och övriga anställningsvillkor fastställs av kommunstyrelsen. Tillträde sker enligt
överenskommelse.
Vidare utser kommunstyrelsen rekryteringsgruppens medlemmar till att utgöra en referensgrupp
med uppgiften att följa och utvärdera den nyinrättade tjänsten under tjänsteinnehavarens
inskolningsprocess och prövotid. Rekryteringsgruppens Per Lycke byts ut mot Torbjörn
Björkman.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 5 november 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 14 / 4.11.2015

§ 252 TJÄNSTEN SOM BYGGNADSINSPEKTÖR
KST § 252/4.11.2015
Tjänsten som byggnadsinspektör har sedan slutet av augusti varit utlyst hos AMS och på
kommunens hemsida samt på olika datum annonserats i lokal och finländsk dagspress, och
även länkats till och uppmärksammats på kommunens Facebook-sida.
Tjänsten utannonserades först som ett vikariat under byggnadsinspektörens beviljade
tjänsteledighet, men efter densammes beviljade uppsägning utlystes tjänsten som ordinarie.
Vid ansökningstidens utgång 2.10.2015 hade fem (5) ansökningar inkommit, enligt
sammanställning i bilaga.
Rekryteringsgruppen har intervjuat fyra av de sökande. En av dessa har sedan dragit tillbaka sin
ansökan.
Samtliga ansökningshandlingar jämte rekryteringsgruppens protokoll och sammanställning finns
till påseende vid kommunstyrelsens sammanträde och bifogas protokollet.
Rekryteringsgruppens samlade bedömning är att av de sökande är Thobias Danielsson bäst
lämpad för tjänsten. Den samlade bedömningen omfattar formell behörighet,
anställningsintervju, jämförande poängssättning efter alla anställningsintervjuer (skicklighet),
samtal med referenspersoner och kompletterande samtal med två sökanden.
Vik kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Thobias Danielsson erbjuds
tjänsten som byggnadsinspektör. För tjänsten tillämpas en 6 månaders prövotid från
tillträdesdatumet. Helhetslönen och övriga anställningsvillkor fastställs av kommunstyrelsen,
med utgångspunkt i rekryteringsgruppens resonemang. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Beslut:
Enligt förslag.
______

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 5 november 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 14 / 4.11.2015

§ 253 ANHÅLLAN OM DETALJPLANEÄNDRING ÅOF
Bn § 81/ 29.09.2015
Ålands omsorgsförbund k.f. har kontaktat Finströms kommun med önskemål om
arrende (senare köp) av parkmark. Planerings- och utvecklingschefen har skrivit ett
tjänsteutlåtande i ärendet. Se bilaga bilaga A§81 BN/15.
Föredragande tjänsteman: Planerings- och utvecklingschefen.
Förslag till beslut:
Byggnadsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att Finströms kommun avslår
ansökan så som den nu är formulerad. Därtill föreslår byggnadsnämnden att
kommunen på Ålands Omsorgsförbund k.f.s bekostnad medger detaljplaneprövning
för att ändra ifrågavarande parkremsas användningsändamål så att det kan säljas till
Ålands Omsorgsförbund k.f.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
KST § 223/21.10.2015
Konstateras:
Efter byggnadsnämndens behandling av frågan 29.9 har från markägare 12.10
inkommit anhållan om detaljplanering.
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med byggnadsnämndens förslag att anhållan
om inlösen av markområde enligt bilaga avslås, samt att anhållan om
detaljplaneändring behandlas vid inkommande styrelsemöte 4.11.2015.
Beslut:
Enligt förslag.
KST § 253/4.11.2015
Ålands omsorgsförbund kf anhåller om lov att ändra detaljplan för tomt 3 i kvarter
10 i Godby, enligt bilaga. De anhåller med anledning därav om att målsättningen för
planläggningen fastställs och att planläggaren Tiina Holmberg godkänns som
planerare. Åtgärden förutsätter även en senare marköverlåtelse mot betalning.
Syftet med den tänkta detaljplaneändringen är att ändra användningsändamål för
en ca 6,5 m bred remsa av parkmark till tomtmark vid södra tomtgränsen, för att
kunna anlägga en handikappanpassad gårdsstig runt byggnaden, på egen tomt.
Fortsättning 
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 5 november 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 14 / 4.11.2015

Fortsättning KST § 253/4.11.2015
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige föreslå att målsättningarna
för föreslagen detaljplaneändring avseende tomt 3 i kvarter 10 i Godby fastställs
enligt bilaga, samt att Tiina Holmberg godkänns som planläggare.
Initiativtagaren Ålands omsorgsförbund kf åläggs kostnaderna för upprättandet av
planen samt för kommunens handläggningskostnader.
På området pågående byggnadsprojekt får fortgå och färdigställas i enlighet med
beviljade lov och inom ramen för nu gällande detaljplan.
Vid en eventuell överlåtelse av aktuell tomtmark tillämpas kommunens då gällande
prissättning för bostadstomter.
Konstateras:
Till följd av nytillkommen information i frågan anser vik kommundirektören att
ärendet med fördel kunde återremitteras i väntan på korrigerat planförslag.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att återremittera ärendet.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 5 november 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 14 / 4.11.2015

§ 254 ANHÅLLAN OM DETALJPLANERING OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I TJUDÖ
Bn § 89/27.10.2015
Roger och Rune Fellman anhåller om detaljplanering och detaljplaneändring av
fastigheterna 60-417-2-24 och 60-417-2-27.
Utlåtande enligt bilaga A § 89 BN/15
Förslag till beslut:
Byggnadsnämnden ger planerings- och utvecklingschefens utlåtande som sitt
utlåtande till kommunstyrelsen.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
KST § 254/4.11.2015
Den sökandes anhållan jämte byggnadsnämndens utlåtande enligt bilaga.
Planerings- och utvecklingschefen föredrar ärendet.
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige föreslå att målsättningar
fastställs enligt bilaga, och att föreslagen planerare godkänns.
Initiativtagaren åläggs kostnaderna för upprättandet av planen samt för
kommunens handläggningskostnader.
Byggnadsnämndens utlåtande enligt bilaga delges den sökande.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att återremittera ärendet.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 5 november 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 14 / 4.11.2015

§ 255 ANHÅLLAN OM ÄNDRING AV DETALJPLAN I BASTÖ
Bn § 90/27.10.2015
Jancor Åland Ab har inkommit med reviderad anhållan om ändring av detaljplan.
Utlåtande enligt bilaga A § 90 BN/15
Förslag till beslut:
Byggnadsnämnden ger planerings- och utvecklingschefens utlåtande som sitt
utlåtande till kommunstyrelsen.
Beslut:
Beslut enligt förslag.
KST § 255/4.11.2015
Den sökandes anhållan jämte byggnadsnämndens utlåtande enligt bilaga.
Planerings- och utvecklingschefen föredrar ärendet.
Vik kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att inför kommunfullmäktige föreslå att förtydligade
målsättningar fastställs enligt bilaga.
Kommunstyrelsens tidigare beslut (§§136-137/17.6.2015) kvarstår i övrigt i fråga
om anvisad planerare, utfärdat byggnadsförbud på området samt att sökande
markägaren åläggs kostnaderna för upprättandet av planen jämte kommunens
handläggningskostnader.
Byggnadsnämndens utlåtande enligt bilaga delges den sökande.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att återremittera ärendet.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 5 november 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 14 / 4.11.2015

§ 25X MÖTETS AVSLUTANDE OCH BESVÄRSANVISNING
KST § 25X/4.11.2015
Sammanträdet förklarades avslutat kl 21:35.
Besvärsanvisning bifogas protokollet.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 5 november 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 14 / 4.11.2015

ANVISNING FÖR RÄTTELSE OCH BESVÄR
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)/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 (part) samt av kommunmedlemmarna.
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.
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas
av den som framställer det.
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.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
Den 5 november 2015

Utdragets riktighet bestyrkes

KOMMUNSTYRELSEN

Besvärsmyndighet är:

PROTOKOLL NR 14 / 4.11.2015

Ålands förvaltningsdomstol, PB 31, AX-22101 MARIEHAMN

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. Beslutet är anslaget
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.
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 på 90 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.
Protokollsutdrag och bilagor som gäller besluten kan begäras från kommungården i Godby.
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