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HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 1
§ nr

Kommunstyrelsen

24.08.2021

184-186

Kst 184 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Kst 184 §:

BESLUT:
Ordföranden konstaterar att sammanträdet är lagligt sammankallat och med hänsyn
till antalet närvarande ledamöter beslutfört.
_______________

Kst 185 §:

Protokolljustering
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser Mona Kalm och Lena Sandqvist till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum tisdagen den 24.08.21 i kommungården efter
sammanträdets avslutande.

Kst 185 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kst 186 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

Kst 186 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan med komplettering av följande
extra ärenden.
1. Föreningen Norden på Åland r.f.: s inbjudan till Nordisk festafton
2. Vägnamn på kommunens bostadsområden
3. Utvärdering av prövotid äldreomsorgs- och barnomsorgsledare
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Kommunstyrelsen

24.08.2021

187

Kst 187 §:

Utlåtande jordförvärv R:Nr Skepparbacken R:Nr 3:31, Mörby
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2021/5852 av den 10.08.21
begärt Hammarlands kommuns utlåtande angående svenska medborgaren Jesper
Barins ansökan om jordförvärvstillstånd för ½ av den ca 1.397 m² stora outbrutna
delen av R:Nr 3:31 Skepparbacken i Mörby. Förvärvet avser fast bosättning. För
området finns en fastställd detaljplan. Ett separat köpebrev har uppgjorts angående
andelar i samfällda. Området är obebyggt och har inte egen strand. Förvärvare av den
andra halvan torde ha åländsk hembygdsrätt. Sökanden har varit bosatt på Åland
sedan 01.10.17. Kommunens utlåtande bör vara landskapsregeringen tillhanda senast
den 24.08.21. (Bilaga 1, Kst 24.08.21, § 187)
Enligt LF om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd § 4, 2 p. 2 stadgas följande:
”2) Sökanden har flyttat till landskapet Åland och har för avsikt att stanna i
landskapet, vilket framgår av att han eller hon har fast anställning eller av andra
liknande omständigheter. Markområdet understiger 4.000 m2 och skall användas för
fast boende. Marken får inte gränsa till vatten och skall vara belägen inom planerat
område, bykärna eller annat område som är avsett för fast bosättning. Till marken
hör vare sig andel i samfällda vatten- och jordområden eller jakt- och
fiskerättigheter.”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att förorda att landskapsregeringen beviljar svenska
medborgaren Jesper Barin rätt att förvärva ½ av den ca 1.397 m² stora outbrutna
delen av fastigheten R:Nr 3:31 Skepparbacken i Mörby med stöd av LF om
jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd § 4, 2 p. 2.

Kst 187 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 3
§ nr

Kommunstyrelsen

24.08.2021

188

Kst 188 §:

Utlåtande jordförvärv R:Nr 1:66 Solgläntan och R:Nr 1:83 Eremita
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2021/5734 av den 04.08.21
begärt Hammarlands kommuns utlåtande angående finska medborgaren Gustav
Romans ansökan om jordförvärvstillstånd för den 4.150 m² stora färdigbildade
fastigheten R:Nr 1:66 Solgläntan i Skarpnåtö by samt den färdigbildade 4.740 m²
stora fastigheten R:Nr 1:83 Eremita i Skarpnåtö by. Grunden för förvärvet är en gåva
av föräldrarna som har varit lagfarna ägare till marken i mer än åtta år. Fastigheterna
är bebyggda. I förvärvet ingår andelar i samfällda jord- och vattenområden.
Förvärvet torde avse fritidsbruk. Fastigheterna har egen strand till en sträcka om ca
125 m. Kommunens utlåtande bör vara landskapsregeringen tillhanda senast den
06.09.21. (Bilaga 2, Kst 24.08.21, § 188)
Enligt LF om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd § 4, 2 p. 7 stadgas följande:
” 7) Sökanden förvärvar mark eller erhåller besittning till mark av en levande
person som han eller hon är bröstarvinge till och som har varit lagfaren ägare till
egendomen i minst åtta år. Förvärvet eller besittningsövergången innebär inte att
produktiv jordbruks- och skogsmark kommer att användas i annat än produktivt
syfte.”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att förorda att landskapsregeringen beviljar finska
medborgaren Gustav Roman rätt att förvärva den färdigbildade 4.150 m² stora
fastigheten R:Nr 1:66 Solgläntan i Skarpnåtö by och den 4.740 m² stora
färdigbildade fastigheten R:Nr 1:83 Eremita i Skarpnåtö by med stöd av LF om
jordförvärvstillstånd § 4, 2 p. 7.

Kst 188 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

Kommunstyrelsen

24.08.2021

189

Kst 189 §:

Synpunkter angående anpassad kommunal avfallshantering
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2021/6157 av de 02.07.21
begärt utlåtande angående lagförslag om anpassad kommunal avfallshantering.
Ärendet gäller ändring av blankettlag om avfall. Landskapsregeringen föreslår att
vissa paragrafer i kommande ändring av rikets avfallslag som gäller som blankettlag
enligt landskapslagen om tillämpning av rikets avfallslag inte ska tillämpas på Åland.
Enligt lagförslaget får kommunerna besluta om att fastighetsvis avfallstransport inte
ordnas i en del eller hela kommunen utanför tätort. Kommunerna kan även besluta
om att fastighetsinnehavare avtalar själva om den avfallstransportör som tar hand om
avfallet. Dessutom föreslås att landskapsregeringen i landskapsförordning ska få
besluta närmare om när kommunerna utanför tätorter får besluta i vilka fall
fastighetsnära hämtning inte behöver ordnas. Kommunens synpunkter skall vara
landskapsregeringen tillhanda senast den 10.09.21. (Bilaga 3, Kst 24.08.21, § 189)
I blankettlagen föreslås även att kravet på att kommunerna skall ha en avfallsplan
avskaffas och istället krävs att kommunala avfallshanteringsföreskrifter antas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar förslaget till blankettlag. Förslaget ökar kommunernas
självbestämmanderätt i ordnandet av avfallshantering vilket är positivt. Att ta bort
kravet på avfallsplan och ersätta dessa med föreskrifter minskar på byråkrati och
möjliggör en bättre utveckling av själva avfallshanteringen.

Kst 189 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
Kommunstyrelsen besluter att det i lagstiftning bör göras möjligt att tillämpa rikets
system för producentansvar istället för Proans.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 5
§ nr

Kommunstyrelsen

24.08.2021

190

Kst 190 §:

Synpunkter angående lagförslag om näringsrätt och näringstillstånd
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2021/4844 av den 17.06.21
begärt utlåtande angående lagförslag om näringsrätt och näringstillstånd.
Landskapsregeringen föreslår att landskapslagstiftningen om åländsk näringsrätt
revideras och moderniseras genom att lagtinget antar en landskapslag om näringsrätt
och näringstillstånd. I den föreslagna lagen definieras närmare när näringsrätt med
stöd av lag föreligger och på vilka grunder näringstillstånd beviljas och
tillståndsvillkor fastställs. Lagen innehåller också bestämmelser om tillsyn och de
befogenheter landskapsregeringen har i förhållande till näringsidkare. En central del
av lagförslaget är de språkbestämmelser som ska skydda svenska språkets ställning
inom näringsverksamheten på ett bättre sätt än i dagsläget. Genom att den föreslagna
landskapslagen antas upphävs landskapslagen om rätt att utöva näring som har
tillämpats sedan 1996. Kommunens synpunkter skall vara landskapsregeringen
tillhanda senast den 01.09.21. (Bilaga 4, Kst 24.08.21, § 190)
Lagens syfte är att trygga den åländska befolkningens nationalitetsskydd i
näringsverksamheten på Åland. Lagen ska särskilt skydda svenska språkets ställning.
Den föreslagna lagstiftningen minskar på landskapsregeringens prövningsrätt vid
beviljande av näringsrätt. I lagförslaget förbättras landskapsregeringens möjligheter
att utöva tillsyn av de villkor som förutsätts i näringstillstånd.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar förslaget till blankettlag.

Kst 190 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 6
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

15.06.2021
30.06.2020
24.08.2021

158
27
191

Kst 158 §:

Försäljning kommunens andelar i Oasen boende- och vårdcenter k.f.
Hammargårdens tillbyggnad torde bli färdigställd i slutet av år 2021. Kommunen får
då 15 nya vårdplatser. Därefter vidtas ännu ombyggnader i den befintliga delen av
byggnaden. Helt färdigt torde projektet vara i mars 2022. Kommunen torde ha för
avsikt att minska antalet platser i Oasen- boende och vårdcenter k.f. så att platser
hålls endast för krävande institutionsvård. Kommunen måste ta ställning till huruvida
antalet platser som kommunen vill ha kvar är antingen en eller två vårdplatser. Idag
har kommunen sju vårdplatser.
En platsandel har ett bokföringsmässigt värde om 16.340,56 €.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunstyrelsen
befullmäktigas att sälja sex andelar i Oasen boende- och vårdcenter k.f. så att
överlåtelse kan ske från mars 2022.

Kst 158 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Kfge 27 §:

BESLUT:
Kommunfullmäktige godkänner enhälligt kommunstyrelsens förslag.
________________

Kst 191 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att bjuda ut till försäljning sex andelar i Oasen boendeoch vårdcenter k.f. så att överlåtelse kan ske från mars 2022. Erbjudandet ges till de
åländska kommunerna samt Kommunernas socialtjänst k.f.

Kst 191 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 7
§ nr

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

06.07.2021
24.08.2021

183
192

Kst 183 §:

Två nya busskurer
På initiativ av ledamot Marie Stenlund tas frågan angående två nya busskurer varav
en till korsningen vid Emkarbyvägen och den andra vid Östanträsk.

Kst 183 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att bereda ett ärendet till nästa
sammanträde.
_________________

Kst 192 §:

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att budgeten ändras för
resultatenhet C 120. Kommunstyrelsen, Kollektivtrafik under verksamhetens
kostnader från 0,- € till 5.500,- € för två busskurer längs landsväg nr 1 varav den ena
till busshållsplatsen vid Emkarbyvägen och den andra till busshållplatsen i
Östanträsk.

Kst 192 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 8
§ nr

Kommunstyrelsen

24.08.2021

193

Kst 193 §:

Framställan om förtjänsttecken
Kommunstyrelsen har fastställt direktiv för framställning av förtjänsttecken till
personal inom Hammarlands kommun genom beslut av den 20.08.02 § 211.
Följande personer har uppfyllt kommunstyrelsens direktiv angående förtjänsttecken:
Lantbrukssekreterare
Klasslärare
Barnträdgårdslärare
Fritidshemsledare

Anders Sundqvist
Susanne Nygård
Irene Jansson
Marina Fagerholm

Anställningsdag 24.06.1991
Anställningsdag 01.08.1991
Anställningsdag 06.08.2001
Anställningsdag 10.08.2001

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att framställa om Finlands kommunförbunds
förtjänsttecken i guld till följande arbetstagare för 30-års förtjänstfullt
anställningsförhållande till Hammarlands kommun:
Lantbrukssekreterare
Klasslärare

Anders Sundqvist
Susanne Nygård

Anställningsdag 24.06.1991
Anställningsdag 01.08.1991

Kommunstyrelsen besluter att framställa om Finlands kommunförbunds
förtjänsttecken i silver till följande arbetstagare för 20-års förtjänstfullt
anställningsförhållande till Hammarlands kommun:
Barnträdgårdslärare
Fritidshemsledare
Kst 193 §:

Irene Jansson
Marina Fagerholm

Anställningsdag 06.08.2001
Anställningsdag 10.08.2001

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 9
§ nr

Kommunstyrelsen

24.08.2021

194

Kst 194 §:

Utlåtande om hastighetsbegränsning på Skarpnåtövägen
Ålands landskapsregering begär genom brev Dnr ÅLR 2021/6671 av den 17.08.21
om kommunens utlåtande angående gällande hastighetsbegränsning på 90-område
längs landsväg nr 160 Skarpnåtövägen. Landskapsregeringen avser ta ställning till
om gällande hastighetsbegränsning om 90 km/h på en del av landsvägen ska kvarstå
eller om den ska sänkas till 70 km/h. Landskapsregeringen ber kommunen ge
utlåtande om trafiksituationen samt om hastighetsbegränsningen. Kommunens
utlåtande bör vara landskapsregeringen tillhanda senast den 05.10.21. (Bilaga 5, Kst
24.08.21, § 194)
90 km/h är idag tillåten hastighet efter Hammarvallen fram till Lillbolstad strax före
korsningen till Södergårdsstigen d.v.s. en sträcka på ca 4 km.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter att begära utlåtande i ärendet från byggnadstekniska
nämnden. Byggnadstekniska nämndens utlåtande bör vara kommunstyrelsen
tillhanda senast den 24.09.21.

Kst 194 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 10
§ nr

Kommunstyrelsen

24.08.2021

195

Kst 195 §:

Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom
2021:
Semester: 37; 38; 42-45;
Anställning:
Uppsägning:
Förordnande:
Kompensationsledighet: 37; 40; 46
Arbetstidsarrangemang:
Inköp:
Tjänstledighet:
Familjeledigheter:
Sjukledigheter: 39; 47
Vård av sjukt barn:
Ersättning terminalglasögon:
Ersättningsandel för barnomsorg: 41
Stöd ensamföretagare:
Hyresavtal:
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar besluten till kännedom.

Kst 195 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 11
§ nr

Kommunstyrelsen

24.08.2021

196

Kst 196 §:

Handlingar till kommunstyrelsens kännedom
Fritidsnämndens protokoll av den 15.08.21, Hk Dnr 140/21. (Ej utsänd)
Kommunernas socialtjänst k.f.: s rapport om utfall för perioden januari-april och
helårsprognos, Hk Dnr 136/21.
Folkhälsan i Hammarlands rapport om reparationen av hopptornets brygga i
Marsund, Hk Dnr 134/21.
(Bilaga 6, Kst 24.08.21, § 196)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.

Kst 196 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner förslaget.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 12
§ nr

Kommunstyrelsen

24.08.2021

197

Kst 197 §:

Föreningen Norden på Åland r.f.: s inbjudan till Nordisk festafton
Föreningen Norden på Åland r.f. har sänt en inbjudan till en Nordisk festafton 50 år
1970-2020 torsdagen den 16.09.21. Tillställningen inleds med Nordisk gudstjänst i
Finströms kyrka kl. 16.30 och festafton kl. 18.00 i Smakbyn, Kastelholm, Sund.
Föreningen önskar svar senast den 31.08.21.
Inbjudan avser 1 person.
Deltagarantalet är begränsat. (Bilaga)
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besluter om eventuellt deltagande vid den Nordiska festafton den
16.09.21.

Kst 197 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att sända inbjudan till kommunens nämnder och efterhöra
huruvida det finns intresse att delta vid den Nordiska festafton den 16.09.21.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 13
§ nr

Kommunstyrelsen

24.08.2021

198

Kst 198 §:

Vägnamn på kommunens bostadsområden

Kst 198 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att remittera till byggnadstekniska nämnden att ordna
med att vägnamn blir synliga på Google Maps vad gäller kommunens
bostadsområden Öra strand och Storängen. Kommunstyrelsen besluter även att
fastighetsnumreringen bör korrigeras vad gäller Kapellvägen.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 14
§ nr

Kommunstyrelsen

24.08.2021

199

Kst 199 §:

Utvärdering av prövotid äldreomsorgs- och barnomsorgsledare

Kst 199 §:

BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att ordna en utvärdering av prövotiden så att
kommunstyrelsens presidium och kommundirektören samt presidierna i
äldreomsorgsnämnden och utbildningsnämnden samt chefer för berörda
arbetsområden samt Niklas Wasén träffas för att sammanställa en utvärdering
måndagen den 30.08.21 kl. 18.30. Förfrågan sänds till Eckerö kommun angående hur
arbetet har förflutit med anledning av att prövotiden går ut den 30.09.21. Eckerö
kommuns svar bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 17.09.21.
_________________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Kommunstyrelsen

24.08.2021

184-199

BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig
på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan
kommunalbesvär enligt 112 § i kommunallagen inte anföras över beslutet.
Paragrafer:
§§ 184-199
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:

________________________________________________________________________
Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken
rättelseyrkande kan
framställas samt tid för
yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt
rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress:
Organ
Kommunstyrelsen i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND
Paragrafer:

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet publiceras på den elektroniska anslagstavlan den 27.08.2021 på sidan
www.hammarland.ax/kommunen/protokoll/kommunstyrelsen
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

I nedannämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär
endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är
part eller av en kommunmedlem.
________________________________________________________________________
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands förvaltningsdomstol, Torggatan 16, 22100 MARIEHAMN

Kommunalbesvär, paragrafer

Besvärstid
30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer

Besvärstid
dagar

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
paragrafer

Besvärstid
dagar

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskrift

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. Ombud skall
vid behov bifoga fullmakt (FörvProssL 21 §)

Inlämnande av
besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas 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 under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.
Besvärshandlingarna kan även lämnas till:
Namn, adress och postadress

Paragrafer

________________________________________________________________________
Besvärshandlingarna skall lämnas till 1):
Namn, adress och postadress
Paragrafer
________________________________________________________________________
Enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015) uppbärs en avgift i förvaltningsdomstolen
om 250,- € i besvärsärenden som har anhängiggjorts. I fall förvaltningsdomstolen ändrar
ett överklagat beslut till förmån för ändringssökanden tas inte avgiften inte ut.

Tilläggsuppgifter

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten

