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Carolina Frisk, personal- och servicechef, enligt uppdrag á Regina Lindblom invånarnämndens ordförande.
Möteskallelsen har utfärdats och anslagits på kommunens anslagstavla i Godby den 8.6.2016.
Protokollet kungörs och framläggs till allmänt påseende vid kommungården i Godby den 15.6.2016.

Intygar Carolina Frisk, personal- och servicechef

2

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5 / 14.06.2016

§ 60 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
INV § 60
Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn
till antalet närvarande.
Höstens första möte tisdag 23 augusti 2016 kl. 18.30 samt (budgetmöte) tisdag 27
september 2016 kl. 18.30
Beslut:
Invånarnämnden konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört
samt antecknar till kännedom höstens inplanerade möten.
-------------

§ 61 PROTOKOLLJUSTERARE
INV § 61
Utses protokolljusterare.
Beslut:
Invånarnämnden beslutar att till protokolljusterare utse Erica Granesäter och
Freddie Forsman. Protokollet justeras direkt efter mötet.
-------------

§ 62 FÖREDRAGNINGSLISTAN
INV § 62
Godkänns föredragningslistan och eventuella ärenden av brådskande natur.
Beslut:
Invånarnämnden beslutar att godkänna föredragningslistan.
--------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
15.06.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5 / 14.06.2016

§ 63 DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT
INV § 63
SOCIALFÖRVALTNING, ÄLDREOMSORG OCH BARNOMSORG
Socialkansli, personalbeslut
§§ 29-35
Faderskap
§ 1-3
Vårdnad och umgänge
§§ 2-7, § 10
Underhåll
§§ 1, 8-9
Utkomststöd
§§ JE 50-74 JN § 4
Förebyggande utkomststöd
§
Barnskydd
§§
Missbrukarvård och föreb åtg §
Sysselsättning
§
Handikappservice o spec.oms. §§ Hemservice och äo, personal
§§ 95-143
Hemservice och äo, klienter
§§ 27-31
Barnomsorg, personalbeslut
§§ 83-109
Barnomsorg, placering
§§ 34-36
Godby daghem, personalbeslut §§ 91-128
Emkarby daghem, personalbesl §§ Pålsböle daghem, personalbesl §§ 52-64
Barnomsorg, avgiftsbeslut
§§ 42-55
Hemvårdsstöd
§§ 28-30
Moderskapsunderstöd
§§ 11-13
Adoptionsbidrag
§1
Hemserviceavgifter
§§ 1-24
SKOLA
Personalbeslut/C.J
§
Tjänstemannabeslut/C.J
§§ 15-19
Tjänstemannabeslut/S.E
§§ 110-152
Personalbeslut/S.E
§§ 114-228
KULTUR- OCH FRITID
Personalbeslut
§§ 10-14
Tjänstemannabeslut
§§ 3-7
PERSONAL- OCH SERVICECHEF
Personalbeslut
§§ 18-24
Personal- och servicechefens förslag:
Tjänstemannabesluten antecknas för kännedom.
Beslut: Enligt förslag.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
15.06.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5 / 14.06.2016

§ 64 ANTAGANDE AV SKOLSKJUTSANBUD LÄSÅRET 2016-17
INV § 64


Bilaga 1: Sammanställning skjutsanbud 2016-17

Skolskjutsarna inför läsåret 2016-2017 har varit utbjudna. Inom utsatt tid har anbud
inkommit från Viking Line buss, Williams buss, Ämnäs taxi och Smedens taxi för de
turer som det inte är möjligt att nyttja lokaltrafiken. Veckokostnaden blir, inklusive
GHS eleverna 1413,90 € vilket är en ökning med 4 % jämfört med året innan.
Kostnaderna för busskorten, vilka följer landskapets taxa, tillkommer.
Skoldirektörens förslag:
Invånarnämnden i Finström antar anbuden enligt de markerande fälten i bilagan.
För de skjutslinjer som har elever från såväl Källbo som GHS fördelas kostnaderna
utgående från elevantal. Skolans föreståndare får i uppdrag att teckna skjutsavtal då
höstterminen inletts.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
15.06.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5 / 14.06.2016

§ 65 ANHÅLLAN OM DELTIDSARBETE
INV § 65


Bilaga 2: Anhållan

Gunilla Boman, musiklärare vid Källbo skola har den 2 maj inkommit med en
anhållan om att få gå ner i arbetstid till 54,54% av heltid p.g.a. deltidspension från
och med 01.08.2016.
Skoldirektörens förslag:
Invånarnämnden i Finström beviljar Gunilla Boman rätt till nedsatt arbetstid från
01.08.2016.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
15.06.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5 / 14.06.2016

§ 66 ÄNDRING AV SKOLSTADGA
INV § 66


Bilaga 3: Förtydligande av 38 § i skolstadga för Finström.

I skolstadgan för Finströms kommun 38 § övrig delegering av beslutanderätt finns
skoldirektörens och skolföreståndarens beslutanderätt beskriven. För att få en smidigare
beslutsprocess bör dessa kompletteras. Ett förslag på delegering av beslutanderätt i
skolförvaltningen har tagits fram av vik. skolföreståndare Sofi Ekholm och skoldirektör
Cecilia Johansson.
Skoldirektörens förslag:
Invånarnämnden omfattar ändringen i 38 § i skolstadgan och skickar ärendet till
fullmäktige för fastställande.

Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
15.06.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5 / 14.06.2016

§ 67 TJÄNSTEBESKRIVNING FÖR SKOLFÖRESTÅNDARE
INV § 67


Bilaga 4: Tjänstebeskrivning för skolföreståndare.

En tjänstebeskrivning för skolförståndare behöver fastställas för Källbo skola.
Skoldirektörens förslag:
Invånarnämnden fastställer den bifogade tjänstebeskrivningen för skolföreståndare samt
för ärendet till kommunstyrelsen.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
15.06.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5 / 14.06.2016

§ 68 TJÄNSTEBESKRIVNING FÖR VICE FÖRESTÅNDARE
INV § 68


Bilaga 5: Tjänstebeskrivning för vice föreståndare.

En tjänstebeskrivning för vice föreståndare för Källbo skola behöver fastställas för
kommunen.
Skoldirektörens förslag:
Invånarnämnden fastställer den bifogade tjänstebeskrivningen för vice föreståndare och
för ärendet till kommunstyrelsen.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
15.06.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5 / 14.06.2016

§ 69 DELGIVNINGAR
INV § 69











LR: 74 U2, 02.05.2016 Grundskolornas arbetsplaner 2015-2016.
LR: 75 U2, 02.05.2016 Grundskolornas räddningsplaner för läsåret 2015-2016.
LR: 76 U2, 02.05.2016 Direktiv gällande blanketter – grundskolornas arbetsplaner
2016-2017.
LR: 87 U2, 12.05.2016 Utredning av inkludering av elever i grundskolan på Åland,
godkännande av offert.
LR: 90 U2, 12.05.2016 Tillsättande av referensgrupp för IT-utveckling i
undervisningssektorn.
LR: 96 U2, 19.05.2016 Ansökan om medel för Waldorfskolan för höstterminen 2015
LR: 97 U2, 19.05.2016 Ansökan om medel för Waldorfskolan för vårterminen 2016
Kommunstyrelsens beslut § 76 där styrelsen uppmärksammar nämnderna på möjlighet
att besluta om digital kallelse.
Kommunfullmäktiges beslut § 35 där Robert Laaksonen valdes till ersättare i
invånarnämnden för ordinarie ledamoten Jonas Gripenberg.
Skrivelse till kommunstyrelsen; avtalsförfrågan från Sunds kommun angående gemensam
äldreomsorgsledare.

Personal- och servicechefens förslag:
Antecknas för kännedom.
Beslut:
Delgivningarna antecknas för kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
15.06.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5 / 14.06.2016

§ 70 ANHÅLLAN OM AVSKED
INV § 70
Cecilia Johansson anhåller om avsked från tjänsten som klasslärare samt befrielse från
förordnandet som föreståndare vid Källbo skola. Just nu är Cecilia Johansson tjänsteledig
tom 30 06 2016.
Personal- och servicechefens förslag:
Att Cecilia Johansson beviljas avsked från tjänsten som klasslärare samt befrielse från
förordnandet som föreståndare vid Källbo skola per den 30 06 2016.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
15.06.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5 / 14.06.2016

§ 71 ANSTÄLLNING AV BIBLIOTEKS- OCH KULTURCHEF
INV § 71


Bilaga 6: Rekryteringsgruppen för biblioteks- och kulturchef, protokoll 1 samt
meritutvärdering.

Invånarnämnden beslöt 10 05 2016 att annonsering och rekrytering sker omgående efter
en biblioteks- och kulturchef. En rekryteringsgrupp utsågs, bestående av Regina Lindblom,
Håkan Lundberg och Carolina Frisk. Kommundirektören Erik Brunström bjuds in att delta
vid rekryteringsgruppens möten.
Sista ansökningsdagen var 23 05 2016, två ansökningar inkom.
Rekryteringsgruppen har intervjuat de sökande 30 05 2016.
Personal- och servicechefens förslag:
Att invånarnämnden anställer en biblioteks- och kulturchef med prövotid om 6 månader.
Beslut:
Invånarnämnden anställer Inger-Louise Andersson som biblioteks- och kulturchef med en
prövotid om 6 månader från tillträdelsedatum. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
15.06.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5 / 14.06.2016

§ 72 BIBLIOTEKS- OCH KULTURCHEFENS LÖNESÄTTNING
INV § 72


Bilaga 7: Lönesättning, biblioteks- och kulturchef.

Den ombildade tjänsten som biblioteks- och kulturchef är insatt i avtalspunkt 02KIR021
från och med 10 05 2016. Arbetsuppgifterna är detsamma som kultur- och fritidschefens.
En ny tjänstebeskrivning finns för biblioteks- och kulturchefen.
Vid vårt förra möte konstaterade invånarnämnden att kommunstyrelsen handhar
lönesättningen för kommunens anställda. Kommunstyrelsen har nu behandlat frågan( §
92, 25 05 2016) och ger invånarnämnden fullmakt att i anslutning till anställningsbeslut
också avgöra lönesättningen för den ombildade tjänsten som biblioteks- och kulturchef.
Personal- och servicechefens förslag:
Att biblioteks- och kulturchefen får 3.000 euro/månad som uppgiftsrelaterad lön och har
en prövotid om 6 månader.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
15.06.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5 / 14.06.2016

§ 73 BEFRIELSE FRÅN BEFATTNING
INV § 73
Ansvarig kock Betty Engdahl-Andersson anhåller om befrielse från sin befattning 31 08 2016
med anledning av förestående pensionering från och med 01 09 2016. Det återremitterade
ärendet, socialnämnden 25 08 2015 ( § 67) förfaller med anledning av ovanstående.
Personal- och servicechefens förslag:
Att ansvarig kock Betty Engdahl-Andersson beviljas befrielse från sin befattning 31 08 2016.
Beslut:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
15.06.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5 / 14.06.2016

§ 74 TILLFÄLLIG VALBARHET INSKRÄNKS
INV § 74
Ledamot Jonna Granberg i invånarnämnden anhåller som ordinarie ledamot om frånvaro från
invånarnämndens möten under perioden 12 09 – 18 12 2016 med anledning av att Jonna
kommer vara under nämnda perioden tillfällig socialarbetare i Finströms kommun.
Enligt kommunallagen 54 § är den som är anställd hos kommunen och lyder under viss nämnd
inte valbar till densamma nämnden, men enligt samma lag 16 § gäller att en ledamot som för
högst 6 månader handhar ett uppdrag som innebär en inskränkning av valbarheten till ett
kommunalt förtroendeuppdrag, förlorar inte sin valbarhet men får inte verka som ledamot
under den tid det tillfälliga uppdraget varar. Detta innebär att ledamotens valbarhet tillfälligt
inskränks och att densammes personliga ersättare träder in i dennes ställe under densamma
perioden.
Personal- och servicechefens förslag:
Att ledamot Jonna Granbergs valbarhet tillfälligt inskränks när hon arbetar som tillfällig
socialarbetare i Finströms kommun och att den personliga ersättaren Fredrika Kvist-Mattsson
träder in i under samma period.
Beslut:
Ledamoten Jonna Granberg anmälde och beviljades jäv.
Granbergs valbarhet inskränks tillfälligt under tiden hon arbetar som tillfällig socialarbetare i
Finströms kommun och den personliga ersättaren Fredrika Kvist-Mattsson träder in i under
samma period.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
15.06.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5 / 14.06.2016

§ 75 INFORMATION OM KST-NORR
INV § 75


Bilaga 8: Redovisning av uppdrag, KST (Version inför presidiemöte 26 04 2016)
Kommundirektörerna inbjöd berörda tjänstemän till ett informationsmöte om KST
Norr, tisdagen den 19 04 2016. Vi ombads inkomma med synpunkter.



Bilaga 9: Synpunkter angående arbetsgruppens utredning (19 04 2016) av sitt
uppdrag gällande ett norråländskt ”KST”.



Bilaga 10: Norra Ålands KST-NÅHD

Invånarnämndens ordförande önskar information om KST-norr, samt vad tjänstemän inom
sektorn anser i frågan.
På norråländskt presidiemöte i Sund den 15 02 2016 gavs kommundirektörerna i kommunerna
Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vård i uppdrag att: ”Uppgöra ett ramförslag per sista mars med
utgångspunkt i NÅHD, placeringsort Godby med satellit i Vårdö. Finansieringsmodell per capita
och ett par andra modeller för solidarisk finansiering. Personalstruktur och budget skall finnas i
ramförslaget. Omsorgsförbundet hålls intakt medan övrigt ges olika alternativ för”.
KST-norr omfattar individ- och familjeomsorg, barnskydd och handikapp. Inte socialt arbete,
äldreomsorg, barnomsorg, bibliotek, kultur och fritidsverksamhet.
Gemensamt presidiemöte för Norra Ålands hölls 26 04 2016:” Mötet var eniga om att det är
viktigt att fortsätta arbeta med frågan under våren för att kunna uppvakta landskapsregeringen
under hösten och presentera ett förslag till samarbete och organisation. Mötet konstaterade
vidare att kommundirektörerna gemensamt tar fram ett underlag till en utredning/förstudie där
bl a uppdragets syfte, mål, avgränsningar, tidsåtgång, tidsperiod, huvudmannaskap,
referensgrupp/er och dess/deras sammansättning beskrivs. Underlaget distribueras till
kommunerna senast den 15 maj och tjänar som underlag för beslut om fortsättning.
Utredningen presenteras på nästa presidiemöte i augusti och ska vara slutförd senast under
september 2016.”
Kommundirektörerna på Norra Åland har skissat fram ett underlag till en utredning för att
förverkliga ett norråländskt samarbete gällande individ- och familjeomsorg. Utredningen bör
göras av en utomstående projektledare, med därtill hörande arbetsgrupp (tjänstemän) och
referensgrupp (politiker). Saltviks kommun agerar huvudman för utredningen och sluter, efter
att samtliga medverkande kommuner tagit beslut om en fortsättning, avtal med en extern
utredare för uppdraget.
Kommunstyrelsen i Finström har beslutat 25 05 2016 (§ 90) att Finström deltar och
medfinansierar en vidare konsultledd utredning om norråländskt KST-lösning med
uppdragsbeskrivning och med andel i kostnader fördelade per capita.
Personal- och servicechefens förslag: Att ärendet antecknas till kännedom.
Beslut: Enligt förslag.
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
15.06.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5 / 14.06.2016

§ 76 ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR ETT ”MÅ-BRA” PROJEKT FÖR BARN OCH UNGDOMAR
PÅ NORRA ÅLAND, SAMT PERSONAL OCH PERSONALGRUPPER
INV § 76


Bilaga 11: Ansökan

Den 02 06 2016 inkom en anhållan från Paulina Emretsson och Marlene Lindbäck, de anhåller
om 4800 euro i bidrag för Skapa Lugn för barn och ungdomar, ett koncept som går under
fritidsaktiviteter, tjejgrupper och skolprojekt som inspirationsdagar, kurser och läger för elever i
årskurs 5-9.
De vill ha svar på sin anhållan innan 10 08 2016. Redovisning och utvärdering sker efter slutfört
projekt.
Ärende 1
Ansökan om medel för barn och ungdomsprojekt: Skapa Lugn (Bilaga 3-4)
Ärende 2
Evenemang/Inspirationsträffar/föreläsningar för personal och personalgrupper (Bilaga 2 och
bilaga 5)
Personal- och servicechefens förslag:
Att vi inte ger ett bidrag till barn- och ungdomsprojektet Skapa Lugn, för vi har inte budgeterat
medel för ändamålet.
Beslut:
Invånarnämnden ger i detta skede inte bidrag till ungdomsprojektet Skapa Lugn pga av brist på
budgetmedel. Paulina Emretsson och Marlene Lindbäck inbjuds till nämndens möte i augusti för
att informera om projektet för vidare diskussion inför nästa års budget.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
15.06.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5 / 14.06.2016

§ 77 BESVÄR – HANDIKAPPÄRENDE / KONFIDENTIELLT ÄRENDE
INV § 77

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
15.06.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5 / 14.06.2016

§ 78 DELGIVNING AV KONFIDENTIELLT ÄRENDE
INV § 78

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
15.06.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5 / 14.06.2016

§ 79 MÖTETS AVSLUTANDE
INV § 79
Sammanträdet förklarades avslutat kl 20.30.
Besvärsanvisning bifogas protokollet.
-------------

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt till påseende
på kommungården i Godby
15.06.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

INVÅNARNÄMNDEN

PROTOKOLL NR 5 / 14.06.2016

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: §§ 61-63, 66, 69-70, 73, 75, 77-79
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: §§ 60, 64-65, 67-68, 71-72, 74,76
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: §§ 60, 64-65, 67-68, 71-72, 74,76
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
15.06.2016

Utdragets riktighet bestyrkes
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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: § 58
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
15.06.2016

Utdragets riktighet bestyrkes

