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11 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 
 

Kfge § 11/26.2.2020  

  SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE  

  Sammanträdet öppnas kl. 19.00 av kommunfullmäktiges ordförande.  

 

  NAMNUPPROP 

  Vid namnuppropet är sex (6) ordinarie ledamöter närvarande. Ledamöterna 

Mats Sjöblom, Camilla Andersson och Sanne Björling-Karlsson har 

meddelat förhinder. Ersättarna Madeleine Mattfolk, Diana Lindström och 

Camilla Sjöström har kallats in i deras ställe. Sålunda är sammanlagt nio 

(9) beslutande ledamöter närvarande vid uppropet. 

  

  SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET  
  KomL §§ 23, 40 och 42 samt förvaltningsstadgan §§ 12-14.  

 

  Kallelse till fullmäktiges sammanträden skall minst sex dagar före 

sammanträdet kungöras på kommunens elektroniska anslagstavla samt 

kallelse med föredragningslista sändas till varje fullmäktigeledamot 

separat, första ersättarna från varje lista, styrelsens ordförande och 

viceordförande samt revisorerna. I kallelsen skall anges tidpunkten och 

platsen för sammanträdet och vilka ärenden som skall behandlas. Kallelsen 

med föredragningslista skickas ut elektroniskt.  

 

  Enligt § 12 i kommunens förvaltningsstadga ska kallelse med 

föredragningslista sändas elektroniskt till ledamots uppgivna e-postadress. 

Ledamot kan erhålla kallelsen också per post om ett skriftligt meddelande 

om detta tillsänds kommunkansliet. 

 

  Fullmäktige är beslutfört då minst två tredjedelar av ledamöterna är 

närvarande. Om antalet närvarande ledamöter understiger två tredjedelar 

till följd av att en eller flera av de närvarande ledamöterna är jäviga i 

  ett ärende, är fullmäktige ändå beslutfört i ärendet. 

 

  Konstateras:  

  Kallelse med föredragningslista har kungjorts och skickats per post den 19 

februari år 2020 i enlighet med förvaltningsstadgan, varför sammanträdet 

torde kunna konstateras vara lagenligt sammankallat. 
   

  Beslut: 

  Kommunfullmäktige konstateras vara lagligen sammankallat och 

beslutfört. 

 

  PROTOKOLLJUSTERING  
  Till protokolljusterare utses Diana Lindström och Camilla Sjöström. 

Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet på kommunkansliet i 

Vestergeta.  

 

  KOMPLETTERING, GODKÄNNANDE AV 

  FÖREDRAGNINGSLISTA  
  Föredragningslistan godkänns. 
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12 § INFORMATIONSÄRENDEN 
 

Kfge § 12/26.2.2020  

Kommunstyrelsens protokoll nr 1/2020. Protokollet finns på kommunens 

hemsida www.geta.ax -> Så fungerar kommunen -> Beslutsprotokoll.  

 

Datum för landskapsregeringens besök är den 12 mars. Preliminärt 

program delas ut under mötet och kommundirektören tar emot 

anmälningar till mötet. 

 

Datum för besöket från Ålands Näringsliv samt Visit Åland är den 17 

mars. De träffar företagare och allmänhet kl 18.00. Plats för träffen är 

Geta skola.  

 

  Förslag:   
  Kommunfullmäktige antecknar informationen för kännedom. 

 

  BESLUT: 

  Enligt förslag. 

______ 

  

  

http://www.geta.ax/
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13 § EKONOMISK RAPPORT OCH BUDGETUPPFÖLJNING 
 

Kste § 4/12.2.2020 En uppdaterad ekonomirapport per den sista december (fjärde kvartalet) 

samt analys uppgjort av ekonomen presenteras under mötet.  

./.  Bilaga Kste § 4/2020. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen tar den ekonomiska rapporten till kännedom och 

sänder den fullmäktige för kännedom 

 

BESLUT:   

Enligt förslag. 

________ 

Kfge § 13/26.2.2020 

  BESLUT: 

  Kommunfullmäktige tar den ekonomiska rapporten till kännedom.  

______ 
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14 § GETA CANCERFONDS ÅRSBERÄTTELSE ÅR 2019 
 

Kste § 6/4.2.2020 Beredare: socialchef Paulina Eklund 

Socialnämnden beslutade den 28.05.2015 32 § om ändring av 

delegeringsordning för ärenden gällande ansökan om medel ur 

cancerfonden i Geta kommun samt principerna för beviljande av medel 

ur cancerfonden. Enligt 5 § i stadgar för Geta cancerfond ska 

socialchefen uppföra årsberättelse över fonden som skall godkännas av 

socialnämnden innan den inlämnas till kommunfullmäktige.  

 

Årsberättelse för 2019 som bilaga. Under 2019 inkom 0 ansökningar och 

således biljades inga cancerbidrag eller utbetalningar. 

./.  Bilaga Kste § 6/2020. 

 

Socialchefen förordar:  

Socialnämnden godkänner Geta cancerfonds årsberättelse för 2019 och 

för ärendet vidare till kommunfullmäktige för vidare behandling i 

enlighet med fondens stadgar. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Socialnämnden godkänner Geta cancerfonds årsberättelse för 2019 och 

för ärendet vidare till kommunfullmäktige för vidare behandling i 

enlighet med fondens stadgar. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______ 

Kfge § 14/26.2.2020 

  BESLUT: 

  Kommunfullmäktige godkänner Geta cancerfonds årsberättelse för 2019. 

______ 
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15 § RÄTTELSE AV TEKNISKT FEL I KOMMUNENS HYROR FÖR VISSA 

LÄGENHETER/RUM SAMT UPPDATERANDE AV KLIENTAVGIFTER OCH 

STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD    
 

Kste § 8/4.2.2020 Det har upptäckts ett tekniskt fel i de angivna hyrorna för 

pensionärslägenheterna och rummen i servicehuset Hemgården i de av 

fullmäktige godkända avgifterna och taxorna för år 2020 (beslut Kfge § 

47/27.11.2019).  

 

Kommunen har även automatiskt, på grund av uppdaterad förordning om 

klientavgifter inom social- och hälsovården, uppdaterat äldreomsorgens 

serviceavgifters bruttoinkomstgränser. Dessutom har socialvårdens 

ekonomiska stöd för närståendevård samt avlösarservice uppdaterats 

genom en indexjustering (de indexjusteras årligen). Att de ovanstående 

ändringarna redan har genomförts automatiskt finns sedan tidigare stadgat i 

kommunens ”Avgifter och taxor 2020”   

 

Ändringarna i kommunens samlade taxor och avgifter enligt bilaga. 

Ändringarna är markerade i gult.  

./.  Bilaga Kste § 8/2020. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen tar ändringarna till kännedom enligt bilaga och 

skickar dem till fullmäktige för kännedom. 

 

BESLUT: 

Enligt förslag. 

______ 

Kfge § 15/26.2.2020 

  BESLUT: 

  Kommunfullmäktige tar ändringarna till kännedom enligt bilaga. 

______ 
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16 § VAL AV BYGGNADSTEKNISK NÄMND 2020-2023 
 

Kste § 23/12.2.2020  Enligt 51 § kommunallagen tillsätter fullmäktige de nämnder som enligt 

lag skall finnas i kommunen och de nämnder som i övrigt behövs för 

förvaltningen. Ledamöter och ersättare för dem utses för fullmäktiges 

mandattid om inte fullmäktige beslutar om en kortare tid eller annan 

mandattid är föreskriven. 

 

 Bland dem som utsetts till ledamöter i en nämnd utser fullmäktige vid 

samma valförrättning en ordförande och en viceordförande om inte annat 

är föreskrivet. 

 

 Enligt 54 § kommunallagen är valbar till ledamot i en nämnd den som 

har kommunen som sin hemkommun och som har rösträtt i kommunalval 

i någon kommun i landskapet. 

 

 Valbar till ledamot i en nämnd är inte 

 1) den som står under förmynderskap, 

 2) en ledamot i Ålands förvaltningsdomstol, 

 3) kommundirektören, 

 4) den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden 

 

Under den gångna mandatperioden har den byggnadstekniska nämnden 

haft fem medlemmar jämte personliga ersättare för dessa. 

   

 Enligt §§ 71-72 kommunens förvaltningsstadga kan kommunstyrelsen 

utse sådana representanter för sig i andra organ som har närvaro- och 

yttranderätt vid organens sammanträden. 

 

 Ordinarie  Personlig ersättare 

Yngve Österlund, ordförande  Kenny Bergman 

Johanna Wendelin-Dahlblom, vice ordf. John Carlsson 

Diana Nurmi  Gun-Britt Lyngander 

Kim Björling   Ingvar Björling 

Anna Carlsson  Jenny Stara  

 

 Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen utser en representant i den byggnadstekniska 

nämnden för år 2020-2023. 

 

Vidare föreslår kommunstyrelsen inför fullmäktige att till den 

byggnadstekniska nämnden utse fem medlemmar med personliga 

ersättare för perioden 2020-2023. 

 

BESLUT:  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att åtminstone 

följande medlemmar med personliga ersättare utses till den 

byggnadstekniska nämnden för perioden 2020-2023: 
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 Ordinarie  Personlig ersättare 

Yngve Österlund, ordförande  Kim Björling 

Johanna Wendelin-Dahlblom, vice ordf. John Carlsson 

xx  Gun-Britt Lyngander 

xx   xx 

xx  xx 

  

 ______ 

Kfge § 16/26.2.2020 

  BESLUT: 

Kommunfullmäktige beslutar följande medlemmar med personliga 

ersättare utses till den byggnadstekniska nämnden för perioden 2020-

2023: 

 

 Ordinarie  Personlig ersättare 

Yngve Österlund, ordförande  Mats Sjöblom 

Johanna Wendelin-Dahlblom, vice ordf. Gun-Britt Lyngander 

Jimmy Häggblom  Ken Karlsson 

Kim Björling   John Carlsson 

Marianne Asp-Gottberg  Jenny Stara 

______ 
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17 § VAL AV LEDAMOT I GEMENSAMMA LANTBRUKSNÄMNDEN 2020-

2023 
 

Kste § 24/12.2.2020 Enligt instruktionen för den gemensamma lantbruksnämnden för norra 

Åland utser fullmäktige i varje delaktig kommun en medlem och en 

ersättare för mandatperioden. 

 

Enligt 54 § kommunallagen är valbar till ledamot i en nämnd den som 

har kommunen som sin hemkommun och som har rösträtt i kommunalval 

i någon kommun i landskapet. 

 

Valbar till ledamot i en nämnd är inte 

1) den som står under förmynderskap, 

2) en ledamot i Ålands förvaltningsdomstol, 

3) kommundirektören, 

4) den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden 

 

Enligt §§ 71-72 kommunens förvaltningsstadga kan kommunstyrelsen 

utse sådana representanter för sig i andra organ som har närvaro- och 

yttranderätt vid organens sammanträden. 

 

Kommunens representanter under perioden 2016-2019: 

Ordinarie   Personlig ersättare 

Mats Sjöblom  Inger Marie Sundblom 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att till lantbruksnämnden 

utse en representant med personlig ersättare för perioden 2020-2023. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att följande 

representant med personlig ersättare utses till lantbruksnämnden för 

perioden 2020-2023: 

 

Ordinarie   Personlig ersättare 

Mats Sjöblom  Inger Marie Sundblom 

 ______  

Kfge § 17/26.2.2020 

  BESLUT: 

Kommunfullmäktige beslutar att till lantbruksnämnden utse följande 

representant med personlig ersättare för perioden 2020-2023: 

 

Ordinarie   Personlig ersättare 

Mats Sjöblom  Inger Marie Sundblom 

 ______  
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18 § VAL AV LEDAMOT I GEMENSAMMA RÄDDNINGSNÄMNDEN 2020-

2023 
 

Kste § 25/12.2.2020  Enligt avtalet om gemensamt räddningsområde för landskommunerna 

utser varje kommun en medlem och en ersättare till den gemensamma 

räddningsnämnden. 

 

Enligt 54 § kommunallagen är valbar till ledamot i en nämnd den som 

har kommunen som sin hemkommun och som har rösträtt i kommunalval 

i någon kommun i landskapet. 

 

Valbar till ledamot i en nämnd är inte 

1) den som står under förmynderskap, 

2) en ledamot i Ålands förvaltningsdomstol, 

3) kommundirektören, 

4) den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden 

 

Enligt §§ 71-72 kommunens förvaltningsstadga kan kommunstyrelsen 

utse sådana representanter för sig i andra organ som har närvaro- och 

yttranderätt vid organens sammanträden. 

 

Kommunens representanter under perioden 2016-2019: 

Ordinarie   Personlig ersättare 

Krister Berndtsson  Jenny Stara 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att till gemensamma 

nämnden för Räddningsområde Ålands landskommuner utse en 

representant med personlig ersättare för perioden  2020-2023. 

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att följande 

representant med personlig ersättare utses till gemensamma 

räddningsnämnden för perioden 2020-2023: 

 

Ordinarie   Personlig ersättare 

Krister Berndtsson  Jenny Stara   

 ______  

Kfge § 18/26.2.2020 

  BESLUT: 

Kommunfullmäktige beslutar att till gemensamma nämnden för 

Räddningsområde Ålands landskommuner utse följande representant 

med personlig ersättare för perioden 2020-2023: 

 

Ordinarie   Personlig ersättare 

Krister Berndtsson  Jenny Stara   

______ 
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19 § VAL AV GODEMÄN VID LANTMÄTERIFÖRRÄTTNINGAR 2020-2023 
 

Kste § 26/12.2.2020  Enligt fastighetsbildningslagen (FFS 554/98) § 6 skall kommunfull-

mäktige för en tid som motsvarar kommunfullmäktiges mandatperiod 

välja minst sex (6) personer till godemän vid lantmäteriförrättningar. 

   

Den som väljs till godeman skall vara förtrogen med fastighetsfrågor och 

känna de lokala förhållandena. Angående valbarheten till godeman gäller 

dessutom vad som stadgas om nämndemän vid tingsrätt. 

 

Det är önskvärt att större kommuner väljer ett större antal godemän, 

förslagsvis åtta personer. 

 

Kommunen bör se till att godemännen så fort som möjligt efter att de 

blivit valda avger sådan försäkran som avses i fastighetsbildningslagen 7 

§. De som tidigare fungerat som godeman och avlagt försäkran behöver 

dock inte avlägga ny försäkran. 

 

Lantmäteriverket bör meddelas om vilka som valts till ovannämnda 

uppdrag samt även de som valts till nämndemän vid jorddomstolen. 

 

Av kommunen utsedda godemän för perioden 2016-2019: 

John Carlsson  

Marianne Häggblom 

Krister Berndtsson 

Carina Saether 

Johanna Wendelin-Dahlblom 

Anders J Jansson 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att sex personer utses till 

godemän för lantmäteriförrättningar för perioden 2020-2023.  

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att följande personer utses 

till godemän för lantmäteriförrättningar för perioden 2020-2023: 

John Carlsson  

Marianne Häggblom 

Krister Berndtsson 

Carina Saether 

Johanna Wendelin-Dahlblom 

Anders J Jansson 
  ______ 

Kfge § 19/26.2.2020 

  BESLUT: 

Kommunfullmäktige beslutar att följande personer utses till godemän för 

lantmäteriförrättningar för perioden 2020-2023: 

 

John Carlsson  

Marianne Häggblom 

Krister Berndtsson 
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Marie-Louise Samuelsson-Carlsson 

Johanna Wendelin-Dahlblom 

Anders J Jansson 

______ 
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20 § VAL AV NÄMNDEMÄN VID TINGSRÄTTEN 2020-2023 
 

Kste § 27/12.2.2020  Enligt 7 § tingsrättslagen skall kommunfullmäktige för en tid som 

motsvarar fullmäktiges mandatperiod välja nämndemän vid tingsrätten. 

För Geta kommun har justitieministeriet fastställt antalet nämndemän till 

två (2). 

 

Enligt 6 § tingsrättslagen skall en nämndeman vara finsk medborgare 

och bosatt i en kommun som hör till tingsrättens domkrets. 

Nämndemannen får inte vara försatt i konkurs och hans eller hennes 

handlingsbehörighet får inte ha begränsats samt han eller hon skall anses 

lämplig att verka som nämndeman.  

 

Vidare gäller att den som inte har fyllt 25 år eller som har fyllt 63 år får 

inte väljas till nämndeman. Den som innehar en tjänst vid en allmän 

domstol eller en straffanstalt eller som i sin tjänst utför 

utsökningsuppgifter, förundersökning av brott eller tull- eller 

polisbevakning, får inte vara nämndeman, inte heller en åklagare, 

advokat eller någon annan som yrkesmässigt bedriver 

advokatverksamhet.  

 

Av kommunen utsedda nämndemän för perioden 2016-2019: 

Ines Sundberg 

Ingvar Björling 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att två nämndemän utses för 

perioden 2020-2023.  

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att följande nämndemän 

utses för perioden 2020-2023: 

 

Ines Sundberg 

Ingvar Björling 
______ 

Kfge § 20/26.2.2020 

  BESLUT: 

Kommunfullmäktige beslutar att följande nämndemän vid Tingsrätten 

utses för perioden 2020-2023: 

 

   Pernilla Nyberg 

   Anders J. Jansson 

______ 
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21 § VAL AV REPRESENTANTER TILL KOMMUNALFÖRBUNDENS 

FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE OCH STÄMMOR 2020-2023 
 

Kste § 28/12.2.2020    
Antalet representanter fastslås i de grundavtal som finns för respektive 

kommunalförbund. 

 

Vid utgången av år 2019 representerades Geta kommun av följande 

personer i de kommunalförbund som kommunen är medlem i: 

   

Ålands kommunförbund, förbundsstämma  

Ordinarie representant  Ersättare  

Kjell Berndtsson  Ingvar Björling 

Göran Gottberg   Gun-Britt Lyngander 

 

Oasen boende- och Vårdcenter k.f., förbundsfullmäktige 

Ordinarie representant  Ersättare 

Gunnel Nordlund-White    Ingvar Björling 

 

Ålands omsorgsförbund k.f., förbundsfullmäktige (nuv. 

Kommunernas socialtjänst k.f.) 

Ordinarie representant  Ersättare 

Marianne Asp-Gottberg   Madeleine Mattfolk 

 

Norra Ålands högstadiedistrikt k.f., förbundsfullmäktige 

Ordinarie representant  Ersättare 

Göran Gottberg            Kjell Berndtsson 

 Camilla Andersson  Gerd Bergman 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att representanter utses till 

de kommunalförbund som kommunen är medlem i för perioden 2020-

2023.   

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att följande representanter 

med ersättare utses för perioden 2020-2023 enligt följande:   

 

Ålands kommunförbund, förbundsstämma  

Ordinarie representant  Ersättare  

Kjell Berndtsson  Ingvar Björling 

Göran Gottberg   Gun-Britt Lyngander 

 

Oasen boende- och Vårdcenter k.f., förbundsfullmäktige 

Ordinarie representant  Ersättare 

Gunnel Nordlund-White  Helena Martinsson 

 

Kommunernas socialtjänst k.f., förbundsstämma 

Ordinarie representant  Ersättare 

Ingvar Björling   Linda-Marie Bladh 
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Norra Ålands högstadiedistrikt k.f., förbundsfullmäktige 

Ordinarie representant  Ersättare 

Göran Gottberg            Kjell Berndtsson 

 Camilla Andersson  Gerd Bergman 
  ______ 
Kfge § 21/26.2.2020 

  BESLUT: 

Kommunfullmäktige beslutar att följande representanter med ersättare 

utses till kommunalförbundens förbundsfullmäktigen och stämmor för 

perioden 2020-2023 enligt följande: 

 

Ålands kommunförbund, förbundsstämma  

Ordinarie representant  Ersättare  

Kjell Berndtsson  Gunnel Henriksson 

Göran Gottberg   Gun-Britt Lyngander 

 

Oasen boende- och Vårdcenter k.f., förbundsfullmäktige 

Ordinarie representant  Ersättare 

Gunnel Nordlund-White  Diana Lindström 

 

Kommunernas socialtjänst k.f., förbundsstämma 

Ordinarie representant  Ersättare 

Ingvar Björling   Linda-Marie Bladh 

 

Norra Ålands högstadiedistrikt k.f., förbundsfullmäktige 

Ordinarie representant  Ersättare 

Göran Gottberg            Kjell Berndtsson 

 Marianne Häggblom  Madeleine Mattfolk 

______ 
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22 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING 

 

Kfge § 22/26.2.2020  
   Lagenlig besvärsanvisning meddelas och kommunfullmäktige-

sammanträde nr 2/2020 förklaras avslutat klockan 19.45. 

Besvärsanvisningen bifogas protokollet.  

 

  
  



GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Kommunfullmäktige 26.2.2020 kl. 19:00  
                                                     Mötesplats: Geta kommunkansli i Vestergeta 

Protokolljustering: ________________________________ 

18 

Paragraf §§ 11-22 

 
B E S V Ä R S A N V I S N I N G 

Förbud att söka ändring 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen 

kommunalbesvär inte anföras över beslutet. 

 

Paragrafer: 12, 13, 15, 22 
 

KOMMUNALBESVÄR 

Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande beslut: 
 

Paragrafer: 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 
 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

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, Torggatan 16 

 22101 Mariehamn 

  

Besvärstid 30 dagar från dagen för 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. 
 

Besvärshandlingarna skall vara inlämnade till besvärsmyndigheten före utgången av besvärstiden. Om 

besvärstidens sista dag är helgdag, självstyrelsedag, självständighetsdag, första maj, jul- eller 

midsommarafton eller helgfri lördag, får besvärshandlingarna inlämnas den första vardagen därefter. 
 

Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då 

beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan.  
 

FÖRVALTNINGSBESVÄR 

 

I besvärsskriften skall uppges 

-  ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

-  vilket beslut som överklagas 

-  vilka ändringar som yrkas i beslutet 

-  motiveringarna till att beslutet bör ändras 
 

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften.  Om endast den 

som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. 

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia och intyg 

om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 
 

Inlämnande av handlingarna 

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten (Ålands förvaltningsdomstol) före besvärstidens 

utgång.  Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget 

ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.  

 

Avgift 

Förvaltningsdomstolen kan ta ut en rättegångsavgift för behandlingen av ett ärende som gäller 

sökande av ändring. Om avgifterna föreskrivs i lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015). 

Rättegångsavgiften är för närvarande 250 euro.  


