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§ 24 REDOGÖRELSE ÖVER DEN INTERNA KONTROLLEN ÅR 2015
§ 25 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 / KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
§ 26 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 / SKOLNÄMNDEN
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§ 32 DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT
§ 33 DELGIVNING AV KONFIDENTIELLT ÄRENDE
§ 34 ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS – EXTRA ÄRENDE§ 35 MÖTETS AVSLUTANDE

Carolina Frisk, personal- och servicechef, enligt uppdrag á Regina Lindblom invånarnämndens ordförande.
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 3.3.2016.
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 10.3.2016.

Intygar Carolina Frisk, personal- och servicechef

2

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 2 / 08.03.2016

§ 19 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
INV § 19
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn
till antalet närvarande.
Beslut:
Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.
-------------

§ 20 PROTOKOLLJUSTERARE
INV § 20
Utses protokolljusterare.
Beslut:
Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Fredrika Kvist-Mattsson
och Jonas Gripenberg. Protokolljustering sker på torsdag 10 mars kl 15.30 på
socialkansliet.
-------------

§ 21 FÖREDRAGNINGSLISTAN
INV § 21
Godkänns föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur.
Beslut:
Invånarnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan med tillägget
”äldreomsorg på distans” § 34, tidigare § 34 flyttas fram till § 35.
--------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
10.03.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 2 / 08.03.2016

§ 22 INFORMATION AV FÄLTARNA
INV § 22
Fältarna Marcus Brandt och Simon Påvals informerade invånarnämnden om fältarbete på Åland.
Det finns fyra fältartjänster, dessa lyder under Mariehamns socialnämnd. Fältarna har tystnadsoch anmälningsplikt. Fältarnas kontor finns i Nyfahlers, Styrmansgatan 2 A 2 i Mariehamn.
Fältarna finns även på facebook; Fältarna Mariehamns stad.
Fältarna arbetar förebyggande och främjande med åländska ungdomar i ålder 13-17 år.
En stor del av arbetet bedrivs ute på fältet, vilket innebär att fältarna finns där ungdomar är.
Varje vecka besöker fältarna alla högstadieskolor på fasta Åland.
Fältarna håller lektioner i skolor, träffar enskilda ungdomar, arrangerar resor och aktiviteter med
och för ungdomar, har kill- och tjejgrupper. Under året 2015 har fältarna fokuserat på
programmet Effekt och försökt marknadsföra programmet till föräldrar på olika håll, främst via
skolor och föräldramöten. Fältarna erbjuder även väckningsprogrammet, ”God morgon”, mot
olovlig skolfrånvaro. Programmet går ut på att i samverkan med andra få ungdomar att gå till
skolan.
Fältarna samarbetar bl.a med fritidsledare, skolorna, polis och socialkanslierna ute i kommuner.
Personal- och servicechefens förslag:
Informationen antecknas till kännedom.
Beslut:
Invånarnämnden antecknar sig informationen till kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
10.03.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 2 / 08.03.2016

§ 23 ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV SOCIALKANSLIETS LOKALER
INV § 23
Ordförande Rolf Karlsson, arbetsgruppen för utredning av socialkansliets lokaler informerade om
arbetsgruppens arbete. Arbetsgruppen har träffats sju gånger och sett på olika förslag för att
lösa socialkansliets behov av nya utrymmen. Arbetsgruppen avslutade sitt arbete 26.02.2016 och
kommer att ge två förslag till kommunstyrelsen.
Personal-och servicechefens förslag:
Informationen antecknas till kännedom.
Beslut:
Invånarnämnden antecknar sig informationen till kännedom. Nämnden förordar förslaget om en
nybyggnad i anslutning till kommungården samt föreslår att styrelsen omgående tillsätter en
arbetsgrupp för projektering av nybyggnaden.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
10.03.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 2 / 08.03.2016

§ 24 REDOGÖRELSE ÖVER DEN INTERNA KONTROLLEN ÅR 2015
INV § 24
•

Bilaga 1: Rapport om intern kontroll år 2015

Varje nämnd ansvarar för hur den interna kontrollen ordnas inom sitt verksamhetsområde
medan kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret. Med anledning av detta ska
nämnderna i samband med bokslutet redogöra för hur de ordnat den interna kontrollen under
året.
Personal- och servicechefens förslag:
Invånarnämnden godkänner rapporten över hur den interna kontrollen ordnats år 2015 för
socialnämnden, skolnämnden samt kultur- och fritidsnämnden och överlämnar rapporten till
kommunstyrelsen.
Beslut:
Invånarnämnden godkänner rapporten över hur den interna kontrollen ordnats år 2015 för
socialnämnden, skolnämnden samt kultur- och fritidsnämnden och överlämnar rapporten till
kommunstyrelsen.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
10.03.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 2 / 08.03.2016

§ 25 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 / KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
INV § 25
•
•

Bilaga 2: Bokslut och verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2015
Bilaga 3: Information om verksamhet 2015

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet kostade 554.144 euro vilket är 83 % av budgeterade
medel. Intäkterna uppgår till 21.591 euro (163,6%) och utgifterna till 575.734 euro (84,6%).
Noteras bör att bidraget till Godby simhall och idrottshall ännu inte är slutreglerat (29.2.2016).
Kultur- och fritidschefens förslag:
Invånarnämnden godkänner förslaget till bokslut och verksamhetsberättelse för kultur- och
fritidsnämnden 2015 och översänder det till kommunstyrelsen för fortsatt behandling.
Beslut:
Invånarnämnden godkänner förslaget till bokslut och verksamhetsberättelse för kultur- och
fritidsnämnden 2015 och översänder det till kommunstyrelsen för fortsatt behandling.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
10.03.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 2 / 08.03.2016

§ 26 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 / SKOLNÄMNDEN
INV § 26
•

Bilaga 4: Bokslut och verksamhetsberättelse för skolnämnden 2015

De ansvariga för verksamhetsområdena skolnämnd, Källbo skola,
fritidshemsverksamheten och NÅHD har uppgjort verksamhetsberättelse för 2015.
Bokslutet visar att budgetramen underskridits med 82 025 € på extern nivå.
Främsta orsaken till att budgetramen underskrids är att antalet elever i
träningsundervisningen varit färre än budgeterat och elever från andra kommuner
sökt sig till Källbo skola och GHS vilket ökat intäkterna mer än det som budgeterats.
Skoldirektörens förslag:
Invånarnämnden godkänner verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2015 och sänder
dem vidare till kommunstyrelsen för behandling.
Beslut:
Invånarnämnden godkänner verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2015 och sänder
dem vidare till kommunstyrelsen för behandling. Invånarnämnden föreslår även att
kommunstyrelsen godkänner personalöverskridningen på 25 371 euro som beror på ett
under året uppkommet behov av extra resurslärare. Totalt sett ligger skolnämnden
innanför budgetramen.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
10.03.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 2 / 08.03.2016

§ 27 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 / ÄLDREOMSORG
INV § 27
•

Bilaga 5: Bokslut och verksamhetsberättelse för äldreomsorgen år 2015

Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2015 ska vara ekonomiförvaltningen tillhanda senast
11 mars 2016. Äldreomsorgens bokslut ligger inom given budgetram och inga tilläggsbudgeter
har behövts under året. Den enda budgetändring som gjorts under året är en fördelning av
förtidspensions- och pensionsutgifter som delas upp ut efter året slut. Detta i enlighet med ett
kommunstyrelsebeslut från år 2009.
Föreståndaren vid Rosengårds förslag:
Invånarnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för äldreomsorgen år 2015 och sänder den
vidare till ekonomiförvaltningen.
Beslut:
Invånarnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för äldreomsorgen år 2015 och sänder den
vidare till kommunstyrelsen. Invånarnämnden föreslår även att kommunstyrelsen godkänner
personalöverskridningen på 33 020 euro som dels beror på ombildandet av matutkörare till
köksbiträde samt utökad köksbiträdesresurs i enlighet med beslut fattat i socialnämnden under
året. Utöver detta har även vikariekostnaderna överstigit budgeten. Totalt sett ligger
äldreomsorgen innanför budgetramen.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
10.03.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 2 / 08.03.2016

§ 28 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 / BARNOMSORG
INV § 28
•

Bilaga 6: Bokslut och verksamhetsberättelse för barnomsorgen år 2015

Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2015 ska vara ekonomiförvaltningen tillhanda senast 11
mars 2016. Barnomsorgens bokslut ligger inom given budgetram och inga tilläggsbudgeter har
behövts under året. Den enda budgetändring som gjorts under året är en fördelning av
förtidspensions- och pensionsutgifter som delas upp efter årets slut. Detta i enlighet med
kommunstyrelsebeslut från år 2009.
Barnomsorgsledarens förslag:
Föreslås att invånarnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för barnomsorgen år 2015 och
sänder den vidare till ekonomiförvaltningen.
Beslut:
Invånarnämnden godkänner förslaget till verksamhetsberättelse för barnomsorgen år 2015 och
översänder det till kommunstyrelsen för fortsatt behandling.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
10.03.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 2 / 08.03.2016

§ 29 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 / SOCIALVÅRD
INV § 29
•

Bilaga 7 : Bokslut och verksamhetsberättelse för socialvården år 2015

Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2015 ska vara ekonomiförvaltningen tillhanda senast
11 mars 2016. Socialvårdens bokslut ligger inom given budgetram och inga tilläggsbudgeter har
behövts under året. Den enda budgetändring som gjorts under året är en fördelning av
förtidspensions- och pensionsutgifter som delas upp ut efter året slut. Detta i enlighet med ett
kommunstyrelsebeslut från år 2009.
Vik. socialchefens förslag:
Invånarnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för socialvården år 2015 och sänder den
vidare till ekonomiförvaltningen.
Beslut:
Invånarnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för socialvården år 2015 och sänder den
vidare till kommunstyrelsen.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
10.03.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 2 / 08.03.2016

§ 30 FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND R F – ANHÅLLAN OM VERKSAMHETSBIDRAG
INV § 30
Den 25.2.2016 inkom anhållan om verksamhetsbidrag för år 2016 från Finlands Svenska
Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund är en ideell, finlandssvensk organisation, vars
målsättning är att sammanföra svenskspråkiga tjänstemän, beslutsfattare och andra intressenter
inom det sociala området i Finland. Förbundet samarbetar med kommunerna, samkommunerna,
utbildningsenheterna, olika finlandssvenska och nordiska organisationer samt med den
tvåspråkiga regionförvaltningen.
Penningsautomatföreningen (RAY) har i många år stött förbundets verksamhet men från och
med år 2015 beviljas inget bidrag. Diskussioner har inletts inom förbundet om hur verksamheten
kan utvecklas med mindre medel. Finlands Svenska Socialförbund r.f. anhåller om bidrag från
kommunen med förslagsvis 3 cent per svenskspråkig invånare.
Personal- och servicechefens förslag:
Att Finlands Svenska Socialförbundet r.f:s anhållan om verksamhetsbidrag för år 2016 avslås då
budgeterade medel ej finns för ändamålet.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
10.03.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 2 / 08.03.2016

§ 31 DELGIVNINGAR
INV § 31
Ålands landskapsregering
Landskapslag om ändring av § 3 landskapslagen om planering av och landskapsandel för
socialvården
Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården
Folkhälsans familjerådgivning
Till följd av ökat antal besök för 2015 är den slutgiltiga kostnaden per besök 113 euro i stället för
budgeterade 120 euro/besök.
Fältarna
Protokoll från referensgruppsmöte 19.2.2016.
Verksamhetsstatistik för allmänna bibliotek 2015.
Personal- och servicechefens förslag:
Invånarnämnden antecknar informationen till kännedom.
Beslut:
Invånarnämnden antecknar informationen till kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
10.03.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 2 / 08.03.2016

§ 32 DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT
INV § 32
SOCIALFÖRVALTNING, ÄLDREOMSORG OCH BARNOMSORG
Socialkansli, personalbeslut
§§ PE 15-18/16, MB 19-20/16
Faderskap
§Vårdnad och umgänge
§§ PE 9-11/16, 12/MB
Underhåll
§Utkomststöd
§§ MB 37-43/16, JE 1-7/16
Förebyggande utkomststöd
§Barnskydd
§§ PE 3-5/16, MB 8-11/16
Missbrukarvård och föreb åtg
§Sysselsättning
§Handikappservice o spec.oms.
§§ AA 1-2/16
Omsorg
§Äldreomsorg, personal
§Hemservice, personal
§§ 21-37/16
Hemservice, klienter
§§ 4-14/16
Barnomsorg, personalbeslut
§§ 16-44/16
Barnomsorg, placering
§§ 2-3/16
Godby daghem, personalbeslut
§§ 8-26/16
Emkarby daghem, personalbesl
§Pålsböle daghem, personalbeslut
§§ 9-16/16
Barnomsorg, avgiftsbeslut
§§ 24 -27/16
Hemvårdsstöd
§§ 9 -15/16
Moderskapsunderstöd
§§ 2 -3/16
SKOLA
Personalbeslut/C.J
Personalbeslut/S.E

§§ 10-12/16
§§ 1-93/16

KULTUR- OCH FRITID
-PERSONAL- OCH SERVICECHEF
Personalbeslut

§§ 1-6/16

Personal- och servicechefens förslag:
Tjänstemannabesluten antecknas till kännedom.
Beslut:
Tjänstemannabesluten antecknas till kännedom.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
10.03.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 2 / 08.03.2016

§ 33 DELGIVNING AV KONFIDENTIELLT ÄRENDE
INV § 33

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
10.03.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 2 / 08.03.2016

§ 34 ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS – EXTRA ÄRENDEINV § 34
•

Bilaga 8: Förslag till samarbetsavtal.

Jomala kommun har bestämt att de övertar projektet äldreomsorg på distans som värdkommun
från och med 01 04 2016. Nu erbjuds kommuner i skyndsam ordning meddela sitt intresse för att
köpa tjänsten av Jomala.
I tjänsten äldreomsorg på distans som Jomala kommun kan erbjuda ingår följande:
1. Dagcenterverksamhet i form av interaktiva hälsofrämjande/rehabiliterande program och
aktiviteter samt föreläsning som produceras och tillhandahålls av Jomala kommun, via
teknisk utrustning i form av skärmar hos klienter m.m.
2. Jomala tillhandahåller den tekniska utrustningen och möjligheten för hembesök på
distans. Kommunerna och kommunernas personal ansvarar dock för och utför eventuella
hembesök på distans till klienter i deras kommun.
3. Umgänge och fri samvaro i grupp eller individuellt för klienter som använder tjänsten.
4. Jomala tillhandahåller och ansvarar för all teknisk utrustning inklusive skärmar,
dataprogram och licenser som behövs för att tillhandahålla och producera ovan nämnda
tjänster.
Jomala kommun har tagit fram ett förslag till samarbetsavtal för äldreomsorg på distans.
De senaste åren har Finströms kommun satsat på utökad tillgång av hemservice i kommunen,
vilket vi ämnar fortsätta göra. Idag satsar vi på dagverksamhet och har en dagverksamhetsledare
anställd. För tillfället har vi inte behov av äldreomsorg på distans.
Personal- och servicechefens förslag:
För tillfället tackar vi nej till erbjudande om att köpa tjänsten äldreomsorg på distans, med
anledning av att vi idag satsar på dagverksamheten inom äldreomsorgen.
Beslut:
Invånarnämnden avvaktar med att ingå samarbetsavtal för äldreomsorg på distans. Satsningen
på dagverksamheten ska fortsätta. En utredning skall göras under 2016 för att efterhöra intresse
för äldreomsorg på distans.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
10.03.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 2 / 08.03.2016

§ 35 MÖTETS AVSLUTANDE
INV § 35
Sammanträdet förklarades avslutat kl 22.00.
Besvärsanvisning bifogas protokollet.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
10.03.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 2 / 08.03.2016

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
Vad förbudet grundar sig på
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 §
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: §§ 20-29, 31-34
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: §§ 19, 30, 35
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse
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 är
Invånarnämnden i Finström
Skolvägen 2
22 410 Godby
Paragrafer: §§ 19, 30, 35
Yrkandet skall 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.
Rättelseyrkandets innehåll
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av
den som framställer det.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
10.03.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 2 / 08.03.2016

BESVÄRSANVISNING
KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ett beslut får överklagas genom
kommunalbesvär på den grunden att
1)
beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2)
den myndighet som fattas beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3)
beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN
Paragrafer: §§
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslut. 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.
FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN
Paragrafer: §§
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärsskrift
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslut
- 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.
Inlämnande av handlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten 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.
Kommunens förvaltning kan vid behov bistå vid ändringssökande till Ålands förvaltningsdomstol.
Ålands förvaltningsdomstol uppbär avgift i enlighet med L om domstolsavgifter.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
10.03.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

