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Sammanträdeskallelsen har utfärdats samt anslagits på den elektroniska anslagstavlan för offentliga
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Geta, den 21.1.2021
Gun Britt Lyngander
Kommunfullmäktiges ordförande

Enligt uppdrag

_________________
Gustav Blomberg
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1 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
Kfge § 1/27.1.2021

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Sammanträdet öppnas kl. 19.00 av Dan-Johan Dahlblom som
mötesordförande eftersom han är den fullmäktigeledamot som innehaft
fullmäktigeuppdrag längst av de närvarande ledamöterna.
NAMNUPPROP
Vid namnuppropet är sex (6) ordinarie ledamöter närvarande. Ledamöterna
Andersson, Nyberg och Björling har meddelat förhinder. Ersättarna
Sjöström och Mattfolk har kallats in. Sålunda är sammanlagt åtta (8)
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:
I enlighet med kommunens förvaltningsstadga har kallelse med ärendelista
publicerats på den elektroniska anslagstavlan på hemsidan och kallelse med
föredragningslista skickats per e-post till fullmäktigeledamöterna den
21.1.2021, varför sammanträdet torde kunna konstateras vara lagenligt
sammankallat.
Beslut:
Kommunfullmäktige
beslutfört.

konstateras

vara

lagligen

sammankallat

och

PROTOKOLLJUSTERING
Till protokolljusterare utses Tomas Sundberg och Marie-Louise
Samuelsson-Carlsson. Protokolljustering sker direkt efter sammanträdet på
kommunkansliet i Vestergeta.
KOMPLETTERING, GODKÄNNANDE AV
FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslistan godkänns utan ändringar.
Protokolljustering: ________________________________
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2 § INFORMATIONSÄRENDEN
Kfge § 2/27.1.2021
Kommunstyrelsens protokoll nr 11/2020. Protokollet finns på
kommunens hemsida www.geta.ax -> Så fungerar kommunen ->
Beslutsprotokoll.
Beslut Kste § 168/15.12.2020, inrättande av äldreråd för norra Åland
Beslut Kste § 169/15.12.2020, val av Geta kommuns medlemmar i norra
Ålands äldreråd
Förslag:
Kommunfullmäktige antecknar informationen för kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
______

Protokolljustering: ________________________________
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3 § VAL AV FULLMÄKTIGES PRESIDIUM FÖR 2021
Kfge § 4/27.1.2021

Enligt 40 § kommunallagen väljer fullmäktige vid årets första
sammanträde bland sina ledamöter ett presidium som består av en
ordförande och högst två viceordförande. Enligt 5 § kommunens
förvaltningsstadga väljs inom kommunfullmäktige en viceordförande.
Presidiet väljs för ett år i sänder och det skall utses vid samma
valförrättning.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att till fullmäktiges presidium för
år 2021 välja Gun-Britt Lyngander som ordförande och Dan-Johan
Dahlblom som vice ordförande.
______

Protokolljustering: ________________________________
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4 § BUDGETÄNDRING I INVESTERINGSBUDGETEN – NYTT
EKONOMISYSTEM
Kste § 151/11.11.2020

Ekonomens beredning:
Med anledning av nytt sätt att föra in statistik behöver kommunen
uppdatera sitt ekonomisystem år 2021. I budget 2020 budgeterades det
-30 000€ i investeringsanslag för licenser och implementering av nytt
ekonomisystem.
Då flera kommuner är i samma sits har Åda Ab upphandlat för
kommunernas räkning ett nytt system. Åda har efter slutförd
upphandling tecknat ett ramavtal med den vinnande anbudsgivaren
Consilia Solutions Ab. Ramavtalet är tecknat för 4 år och gäller fr.o.m.
den 31.7.2020 till den 30.7.2023.
Kommunen har för avsikt att teckna ett avropsavtal med Consilia
Solutions Ab. Avropsavtalet kan ha en initial avtalsperiod om åtta år och
kan sedan förlängas med ett år i taget i två år och således gälla i högst 10
år. I enlighet med kommunens avskrivningsplan avskrivs immateriella
rättigheter under fyra år och innehåller integrering, grundmodulen samt
anpassningar mot övriga system.
Under 2021 kommer även nuvarande system (Abilita Ekonomi och dess
faktureringsmodul) att stängas ner och kommunen inlöser rättigheterna
från nuvarande leverantör för arkivering av systemet (en så kallad
”tittversion”).
Totaltkostnaden för projektet för byte av ekonomisystem beräknas ca
15 000€, varav 2 500€ beräknas gå på investering för år 2020 och 8 000€
är i budget för 2021. Övriga kostnader, så som utbildning och Åda:s
kostnader, bokförs på driften i 2021 års budget. Utöver detta kommer
den årliga driftkostnaden av systemet.
Ekonomen förordar:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige om att sänka
projektets investeringsbudget från 30 000€ till 2 500€ för år 2020.
Projektets kostnader för år 2021 beslutas i samband med att budget 2021
behandlas.
Kommundirektören föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för kommunfullmäktige om en
budgetändring i investeringsbudgeten för 2020 så att projektet för byte
av ekonomisystem ändras från -30 000€ till -2 500€. Den nya
kostnadskalkylen påförs investerings- och driftbudgeten för 2021.
Projektets kostnader för år 2021 beslutas därför i samband med att
budget 2021 behandlas.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
Protokolljustering: ________________________________
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Kfge § 4/27.1.2021
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar om en budgetändring i
investeringsbudgeten för 2020 så att projektet för byte av
ekonomisystem ändras från -30 000€ till -1 900€. Fullmäktige
konstaterar att den ändrade kostnadskalkylen har påförts investeringsoch driftbudgeten för 2021.
________

Protokolljustering: ________________________________
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5 § ÄNDRING AV DELGENERALPLAN I VESTERGETA MED ANLEDNING
AV BYGGNADSLOVSANSÖKAN
Btn § 57/24.8.2020

Juhani Nyman söker byggnadslov för omklassning av fritidshus till
bostadshus på fastigheten Branddepå 2:9 i Vestergeta. Total våningsyta
efter byggnation blir 333 m2 .
Byggnadsinspektörens förslag:
Området är detaljplanerat, enligt planen med beteckning AK, område för
kommunaltekniska byggnader och inrättningar. Föreslår att detaljplanen
för området ändras. Byggnadstekniska nämnden bordlägger ärendet för
att utreda huruvida en planändring måste göras.
Beslut:
Ärendet skickas vidare till styrelsen för beslut om planändring.
________

Kste § 114/9.9.2020
Kommundirektörens beredning:
Enligt gällande delgeneralplan för området är fastigheten Branddepå 2:9
i Vestergeta planerat för kommunaltekniska byggnader och inrättningar.
Eftersom en ny branddepå har byggts på en annan fastighet i Geta
kommun, och andra utvecklingar skett (bland annat den nya gång- och
cykelvägen) bör kommunen ändra och uppdatera gällande delgeneralplan
för området så att den anpassas till nuvarande förutsättningar och
realiteter.
Enligt beslut Kste § 112/9.9.2020 finns det tillgängliga budgetmedel under
uppgiftsområdet Allmän social verksamhet under kostnadsställe 3121. För
att täcka kommunens kostnader för ändring av befintlig detalj- och
delgeneralplan bör kommen tillgängliggöra budgetmedel för detta
ändamål. I nuvarande budget finns endast 250 euro allokerat i
budgetmedel under kostnadsstället för Samhällsplanering (1139).
Enligt förvaltningsstadgan § 49 har kommunstyrelsen beslutanderätt att
besluta om omdisponering i budgeten mellan uppgiftsområdenas
driftsramar. Enligt stadganden i Geta kommuns budget för 2020 ska
omdisponeringar i uppgiftsområdens driftsramar tillställas fullmäktige
för kännedom.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att en ändring av befintlig delgeneralplan
behövs för att anpassas till gällande förutsättningar.
Kommunstyrelsen beslutar därför att påbörja processen att ändra
befintlig delgeneralplan och kommundirektören får i uppdrag att
kontraktera planerare för ändamålet.
Kommunstyrelsen beslutar dessutom att omfördela 7 500 euro från
kostnadsstället 3121 under uppgiftsområdet Allmän social verksamhet till
kostnadsstället för Samhällsplanering (1139) under uppgiftsområdet
Kommunledning.
Protokolljustering: ________________________________
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Beslutet tillkännages fullmäktige.
BESLUT:
Enligt förslag, med ändringarna att endast beteckningen för området
ändras samt att ingen budgetändring verkställs för tillfället.
________
Kste § 131/7.9.2020
Kommundirektörens beredning:
Enligt förvaltningsstadgan är kommunstyrelsens beslutanderätt att:
- ”besluta om eventuellt inledande av planläggningsförfaranden samt
handha de övergripande åligganden som ankommer på kommunen i
enlighet med gällande plan och bygglag, såsom fastställande av
målsättningar och godkännande av planläggare i anslutning till
planförslag som utarbetas på markägarens försorg samt utfärdande
av i lagen angivna förbud”
För att verkställa delgeneralplanändringen ska kommunstyrelsen således
godkänna målsättningar för delgeneralplanändringen samt godkänna
förslag till planläggare.
Enligt byggnadslovsansökan och kommunstyrelsens beslut Kste §
114/9.9.2020 bör målsättningen för delgeneralplanändringen fastslås till:
Fast boende tillåts på fastigheten Branddepå 2:9 i Vestergeta
Kommundirektören har kontaktat planläggare Tiina Holmberg för
uppdraget och föreslås bli godkänd.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att målsättningen för delgeneralplanändringen
fastslås till att fast boende tillåts på fastigheten Branddepå 2:9 i
Vestergeta.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att godkänna Tiina Holmberg som
planläggare för delgeneralplanändringen.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
Kste § 144/21.10.2020

./.

Planläggare Tiina Holmberg har nu färdigställt ett förslag till ändring av
delgeneralplan för en del av Vestergeta by. I ändringen ändras området
med beteckningen ”AK” Område för kommunaltekniska byggnader och
inrättningar till beteckningen ”B” Område för bostadsändamål. Planens
totalyta för bostadsområde ökar därmed. Förslag till ändring av
delgeneralplanen och planbeskrivning samt delgiven information till
grannar till fastigheten enligt bilaga.
Bilaga Kste § 144/2020.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner det av planerare Tiina Holmberg
upprättade förslaget till ändring av delgeneralplan för Vestergeta
Protokolljustering: ________________________________
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centrum enligt bilaga Kste § 144/2020, och ställer ut förslaget till allmänt
påseende på kommunkansliet samt på kommunens hemsida i 30 dagar
räknat från dagen för justerat protokolls kungörande på kommunens
anslagstavla.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
Kste § 176/15.12.2020
Kommundirektörens beredning:
Kan konstateras anmärkningar ej har inkommit under utställelsetiden
23.10-22.11.2020 varför ändringen av delgeneralplanen enligt bilaga kan
tillställas kommunfullmäktige för fastställande.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att anmärkningar ej har inkommit under
utställelsetiden 23.10-22.11.2020, varför ändringen av en del av
delgeneralplanen, för fastigheten Branddepå 2:9, i Vestergeta kan
tillställas kommunfullmäktige för fastställande enligt bilagda
ändringsförslag.
Om förslaget godkänns sänds planförslaget för kännedom till
landskapsregeringen och om det därefter vinner laga kraft sänds planen
också till lantmäteriet samt meddelande om planens antagande skickas
till landskapsregeringen enligt § 9 Plan- och byggförordning 2008:107.
Byggnadstekniska nämnden delges beslutet.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
Kfge § 5/27.1.2021
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag att
fastställa generalplansändringen enligt bilagt förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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6 § NY UTBILDNINGSSTADGA FÖR GETA KOMMUN
Kste § 177/15.12.2020

Skoldirektörens beredning:
Då nya LL för barnomsorg och grundskola (2020:32) träder ikraft 1.1.2021
behöver styrdokumenten för barnomsorg och grundskola uppdateras för att
motsvara lagkraven.
Enligt LL för barnomsorg och grundskola (2020:32) Del VI 2 kap. 4 §
skall kommunfullmäktige anta en utbildningsstadga för barnomsorgen
och skolan. Utbildningsstadgan skall innehålla de allmänna grunderna
för barnomsorgens och grundskolans verksamhet. Utbildningsstadgan
skall skickas till landskapsregeringen för kännedom.

./.

Skoldirektören har tagit fram ett förslag för utbildningsstadga för Geta
kommuns utbildningsväsende enligt det som krävs i
landskapsförordningen för barnomsorg och grundskola (2020:99).
Utbildningsstadgan skall vara i kraft 1.1.2021.
Bilaga Kste § 177/2020.
Skoldirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för kommunfullmäktige att ny
utbildningsstadga för Geta kommun fastställs enligt bilaga Kste §
177/2020.
BESLUT:
Enligt förslag.
________

Kfge § 6/27.1.2021
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att
fastställa förslag till utbildningsstadgan enligt bilaga. Utbildningsstadgan
gäller från och med 1.2.2021
________

Protokolljustering: ________________________________
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7 § REVIDERING AV GETA KOMMUNS FÖRVALTNINGSSTADGA
Kste § 178/15.12.2020

Kommundirektörens beredning:
Med anledning av genomförandet av Kommunernas socialtjänst från och
med 1.1.2021 behöver kommunens förvaltningsstadga ändras.
Ytterligare tillägg och revideringar krävs också med anledning av att
kommunfullmäktige i kommunledningens verksamhetsmål i budget 2021
fastställt att förtroendevalda skall kunna delta i möten på distans om de
tekniska förutsättningarna kan förverkligas.

./.

Kommundirektören har därför uppgjort ett förslag till reviderad
förvaltningsstadga för Geta kommun enligt bilaga.
Bilaga Kste § 178/2020.
En del mindre klargöranden, uppdateringar
förvaltningsstadgan har även infogats.

och

ändringar

i

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för kommunfullmäktige att reviderad
förvaltningsstadga för Geta kommun fastställs enligt bilaga Kste §
178/2020, och träder i kraft den 1.1.2021.
BESLUT:
Enligt förslag.
Riktlinjer för distansmöten tas fram.
________
Kfge § 7/27.1.2021
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att
fastställa förslag till reviderad förvaltningsstadgan enligt bilaga.
Förvaltningsstadgan gäller från och med 1.2.2021
________

Protokolljustering: ________________________________
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8 § TIDPUNKT OCH PLATS FÖR FULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN ÅR
2021
Kfge § 8/27.1.2021

Enligt 41 § kommunallagen besluter kommunfullmäktige om tidpunkt
för sina sammanträden. Fullmäktige skall sammanträda även då
kommunstyrelsen eller minst en fjärdedel av fullmäktiges ledamöter
begär det för behandling av ett visst ärende eller då kommunfullmäktiges
ordförande anser att det behövs.
Under år 2020 sammanträdde fullmäktige sex gånger, huvudsakligen den
sista onsdagen i månaden kl. 19.00 i kommunkansliet.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att fullmäktiges sammanträden
hålls enligt kallelse, företrädesvis den sista veckan i månaden kl 19.00.
Plats meddelas enligt kallelse.
______

Protokolljustering: ________________________________
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9 § BUDGETÄNDRING – BERGVÄRME TILL GETA SKOLA
Kste § x/x.x.2021

Detta ärende har behandlats genom elektroniskt beslutsförande i
enlighet med § 76 i Geta kommuns förvaltningsstadga. Ärendet skickades
ut per e-post till de ordinarie styrelsemedlemmarna den 21.1.2021 kl
13.25. Svarstid var från och med tiden då ärendet skickades ut till
styrelsemedlemmarna till och med den 26 januari 2021 kl 23.59. Alla
styrelsemedlemmar svarade och godkände förslag till beslut.
Kommundirektörens beredning:
Efter genomförd projektering och upphandling av bergvärme till Geta
skola påbörjades investeringsprojektet (borrningar) i december 2020.
Projektet planeras vara färdigställt i februari 2021. Investeringsprojektets
budgetmedel finns dock i sin helhet i 2020 års investeringsbudget, varför
resterande oanvända medel behöver flyttas från investeringsbudgeten för
2020 till investeringsbudgeten för 2021. Nedan en sammanställning över
projektets räkenskaper och de ändringar som behöver göras:

Budg. kostnader Budg.
Budg. netto
Projektnamn 2020
stöd 2020 2020
Bergvärme
till Geta skola
-100 000
25 000
-75 000

Förbrukat Kostnader Stöd till
2020
till 2021
2021
-35 804

-64 196

25 000

Netto
2021
-39 196

Konstateras att investeringsstödet ansöks till landskapsregeringen efter
att projektet är färdigställt. Det kan också konstateras en totala budgeten
för hela projektet hålls oförändrad.
Anledningen till att budgetändringar i investeringsbudgeten för både
2020 och 2021 behövs är alltså att projektet ovan färdigställs under år
2021 och därför behöver medel överföras från 2020 till detta års budget.
Det har arten av ett bokföringstekniskt beslut.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att ändra investeringsbudgeten
för investeringsprojektet ”Bergvärme till Geta skola” i budget 2020 till 35 804 euro, och samtidigt ändra investeringsbudgeten för 2021 med
25 000 euro stöd och -64 196 euro kostnader (netto -39 196 euro) för
projektet ”Bergvärme till Geta skola”.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
Kfge § 9/27.1.2021
BESLUT:
Enligt kommunstyrelsens förslag.
________

Protokolljustering: ________________________________
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10 § BUDGETÄNDRING – VATTENLEDNINGSUTBYGGNADSPROJEKTET
FINNÖHELLÖ-ISAKSÖ
Kste § x/x.x.2021

Detta ärende har behandlats genom elektroniskt beslutsförande i
enlighet med § 76 i Geta kommuns förvaltningsstadga. Ärendet skickades
ut per e-post till de ordinarie styrelsemedlemmarna den 21.1.2021 kl
13.25. Svarstid var från och med tiden då ärendet skickades ut till
styrelsemedlemmarna till och med den 26 januari 2021 kl 23.59. Alla
styrelsemedlemmar svarade och godkände förslag till beslut.
Kommundirektörens beredning:
Efter genomförd projektering och upphandling av projektet att anlägga
vattenledningar från Finnö (via Hellö) till Isaksö påbörjades delprojekt 1
(dvs Finnö-Hellö) i december 2020. Projektet planeras vara färdigställt i
maj 2021. Budgetmedel för investeringsprojektet finns fortfarande kvar i
2020 års investeringsbudget, varför resterande oanvända medel behöver
flyttas från investeringsbudgeten för 2020 till investeringsbudgeten för
2021. Nedan en sammanställning över projektets räkenskaper och de
ändringar som behöver göras:

Projektnamn
Utbyggn.
vattenledningar FinnöHällö-Isaksö

Budg.
Budg. stöd Budg.
kostnader 2020 2020
netto 2020

-30 000

0

-30 000

Förbrukat Kostnader Stöd till Netto
2020
till 2021
2021
2021

-9 663

-20 337

0

-20 337

Konstateras att den totala budgeten för hela projektet att bygga ut
vattenledningsnätet till Isaksö bör hållas oförändrad, dvs -141 400 euro
netto. Delprojekt 1 (Finnö-Hellö) verkställs under våren och delprojekt 2
(Hellö-Isaksö) väntas verkställas under senare delen av året.
Anledningen till att budgetändringar i investeringsbudgeten för både
2020 och 2021 behövs är alltså att projektet ovan färdigställs under år
2021 och därför behöver medel överföras från 2020 till detta års budget.
Det har arten av ett bokföringstekniskt beslut.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att ändra investeringsbudgeten
för investeringsprojektet ”Utbyggnad av vattenledningar till Isaksö” i
budget 2020 till -9 663 euro, och samtidigt ändra investeringsbudgeten
för 2021 med att påföra investeringskostnader om -20 337 euro
kostnader för projektet.
BESLUT:
Enligt förslag.
________
Kfge § 10/27.1.2021
BESLUT:
Enligt kommunstyrelsens förslag.
________
Protokolljustering: ________________________________
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11 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING
Kfge § 11/27.1.2021
Lagenlig besvärsanvisning meddelas
sammanträde nr 1/2021 förklaras
Besvärsanvisningen bifogas protokollet.

och kommunfullmäktigeavslutat klockan 19.25.

Protokolljustering: ________________________________
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Paragraf §§ 1-11
BESVÄRSANVISNING
Förbud att söka ändring
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen
kommunalbesvär inte anföras över beslutet.
Paragrafer: 2, 3, 8, 11
KOMMUNALBESVÄR
Kommunalbesvär kan i enlighet med 111 § kommunallagen anföras över följande beslut:
Paragrafer: 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10
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.
Protokolljustering: ________________________________

