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§ 70 Laglighet och beslutsförhet 

Beslut: Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

 

§ 71 Val av en protokolljusterare  

Beslut: Till protokolljusterare valdes Siv Relander. 

 

 

§ 72 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut:  Föredragningslistan godkändes. Ej övriga ärenden behandlades. 
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§ 73 Förslag till avgiftstaxa för socialservice i Kökar kommun 2020 

Med hänvisning till landskapets gällande lagar, förordningar om tillämpning i landskapet Åland av                         

riksförfattningar om socialvård, har kommunfullmäktige den 15.11 2018, § 60 förslag till                       

socialservicetaxa 2019. 

 

Se bilaga 1, förslag till avgiftstaxa för socialservice i Kökar kommun 2020. 

 

Förslag ss:  
 
-Höjning 1 euro av måltidspris lunch/middag till 7 euro per person för pensionärer utifrån som äter vid 
Sommarängen.  
 
-Oförändrad hemservice taxa under 2020. Eventuella indexjusteringar kan tillkomma.  
 
-Bruttodygnskostnadspriset fastställs till 170 € för utomstående kommuner vid vistelse i kommunens 
effektiverade servicehem Sommarängen. Till priset tillkommer hyran om 10 €/dygn, totalt 180 €/dygn.  
 
-Oförändrad barnomsorgstaxa under 2020.  
 
- Förslag till justering av avgift för fritidshemsverksamhet enligt följande; 
“Avgiften för eftisvård baserar sig på  50 % av en heltidsavgift vid daghemmet under skolterminerna, 
dvs 115 euro dividerat med divisor 20 dagisdagar/månad.  
Eftis avgiften blir de nyttjade dagarna x dagisavgiften. Med maxtaxa 115 euro blir avgiften 5,75 euro 
per dag för eftisvård.” 
 
 
Förslag till avgiftstaxa för socialservice i Kökars kommun 2020 sändes till kommunstyrelsen för 
vidare behandling.  
 
 
 

Beslut:  

Tilläggas att för familjer som nyinflyttade är dagvårdsavgiften enligt styrelsens beslut. I övrigt enligt 
socialsekreterarens förslag. 
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§ 74 Anhållan om att gå ner i arbetstid 
 

Närvårdare Katariina Vuorinen inkom med en ny anhållan den 30.09.2019 om att fortsättningsvis få                           

behålla sin 60% arbetstid, 23,25 veckotimmar efter den 15.10 2019. Vuorinen innehar ett arbetsavtal                           

från början av sin anställning som närvårdare 78,43% av heltid. Socialnämnden har under perioden                           

15.10 2018 - 15.10 2019 beviljat Vuorinen en nedsatt arbetstid om 60%.  

Vuorinens önskemål om arbetsupplägg i bilaga 2. 

 

 

Förslag ss:  

Socialsekreteraren föreslår att Vuorinens anhållan om att fortsättningsvis behålla sin 60% arbetstid                       

som närvårdare godkänns ytterligare t.o.m. 31.12 2020. Därefter görs en ny prövning.  

Förutsättningen med ovanstående upplägg är även att verksamheten ska fungera i enlighet med                         

behovet av personaltäthet, vårdtyngd/antal klienter.  

Ifall förutsättningar ändras inom verksamheten och behov av ändring av arbets procenten uppstår                         

under tiden ovanstående upplägg arrangeras, skall ärendet behandlas på nytt. Vuorinen är införstådd                         

i saken. 

 

 

Beslut: Beslut enligt förslag. 
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§ 75 Anhållan om tjänstledighet  

Socialnämnden beviljade Madelene Ahlgren – Fagerström tjänstledighet från sin tjänst som tf                       

föreståndare och barnskötare på Barnängen under perioden 6.8 2018 – 31.7 2019 under förutsättning                           

att vikarie tillsattes (§ 64, 11.06.18). Anledningen till ansökan om tjänstledighet var att prova på ett                               

annat arbete inom kommunen Madelene Ahlgren-Fagerström var anställd som tf föreståndare 25,8 %                         

t.o.m. 31.12 2018 och innehar utöver det en ordinarie anställning som barnskötare 74,2%. 

Fr.o.m 01.01 2019 besitter Madelene Ahlgren-Fagerström en ordinarie barnskötare befattning på                     

100 % tillsvidare. 

Enligt förvaltningsstadgan för Kökar kommun är beviljandet av tjänstledighet samt tjänstledighetens                     

längd beroende på vederbörande myndighets prövning, såvida inte till någon del annorstädes är                         

stadgat eller bestämt eller med stöd av lagen om kommunala tjänstekollektivavtal annorlunda                       

överenskommit. 

Madelene Ahlgrén-Fagerström har inkommit den 25.03 2019 med en ny ansökan om tjänstledighet                         

t.o.m. 31.12 2019 från sitt ordinarie arbete som barnskötare 100% vilket beviljades av                         

socialnämnden den 8.4 2019 § 34.  

En ny ansökan har inkommit den 27.09 2019 om förlängd tjänstledighet t.o.m. 31.12 2020 från sin                               

befattning som barnskötare 100%. 

Se bilaga 3 

 

Förslag ss: 

Anledningen till beviljandet av tjänstledighet enligt beslut § 64 11/06/2018 var att Madelene 

Ahlgrén-Fagerström önska prova på ett annat jobb inom kommunen. Beviljandet av tjänstledighet 

utan lön har varit under perioden 6.8 2018 t.o.m. 31.12 2019.  

Madelene Ahlgrén-Fagerström besitter för närvarande en ordinarie anställning som barnskötare 

100% av heltid samt en tillsvidare anställning som kommunutvecklare.  En ny anhållan har 

inkommit om förlängd tjänstledighet t.o.m 31.12.2020, med hänvisning till eventuell 

kommunsammanslagning 2021. 

Ovillkorlig rätt till tjänsteledighet grundar sig i särskilda bestämmelser. Om arbetsgivaren inte kan 

bevilja tjänstledighet eller inte vill bevilja prövningsbaserad sådan i enlighet med ansökan, ska 

ansökan avslås. Kommunen har skäl för att gå in för en så enhetlig praxis som möjligt när det gäller 

beviljandet av prövningsbaserade tjänsteledigheter och de ska beviljas med eller utan lön. 
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Anhållan avslås i och med att Madelene Ahlgrén-Fagerström  besitter för närvarande två tillsvidare 

anställningar inom kommunen och att skälet till en förlängd prövningsbaserad tjänstledighet t.o.m 

2020 med anledning av en eventuell kommunsammanslagning år 2021 inte är relevant för en fortsatt 

tjänstledighet från sin ordinarie anställning som barnskötare 100% av heltid.   

 

 

 

Beslut:  

Madelene Ahlgrén-Fagerström beviljas tjänstledighet enligt prövning fram till 31.12 2020 som 

därefter inte längre kan förlängas. Kommunsammanslagningen är inte en motivering till 

tjänstledighet. 
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§ 76  Anhållan om att gå ner i arbetstid 

 

Daniela Hellström och Lotta Eriksson har inkommit med önskemål om att gå ner i arbetstid fr.o.m 
16.09 2019 t.o.m 31.12 2019. Detta upplägg är gjort utifrån nuvarande behov i och med att barnantalet 
minskat inom barnomsorgen.  

Hellströms önskan är att arbeta som föreståndare 25,8 %  och barnskötare  27,74 % per månad. 
Erikssons önskan är att arbeta som daghemsbiträde 53,54 % per månad. 
Verksamhetens schemaläggning utgår ifrån barnens behov vilket gör att en flexibilitet finns inplanerat 
inför upplägget.  
 

Förslag ss: 

Både Hellströms och Erikssons  önskemål om att gå ner i arbetstid  till vardera 53,54% per månad 
t.o.m 31.12 2019 godkänns. Arrangemanget har prövats under en period enligt önskemål från de 
anställda. 

Förutsättningen med ovanstående upplägg är att verksamheten ska fungera i enlighet med behovet av              
personaltäthet och schemaläggning enligt barnens behov. 
Ifall förutsättningar ändras inom verksamheten och behov av ändring av arbets procenten uppstår                         

under tiden ovanstående upplägg arrangeras, skall ärendet behandlas på nytt. Hellström och Eriksson                      
är införstådda i saken. 
Den totala arbetstiden får ej överstiga det nuvarande upplägget inom verksamheten. 

 

Beslut: Beslut enligt förslag. 
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§ 77 Förslag till budget inom sociala sektorn år 2020 

Kommunens ekonomi är fortsättningsvis ansträng och tillåter inte utgiftsökningar.  Nämnderna bör i 
budgetarbetet utgå från verksamheten med beaktande av ändringar som kan förutses. Enheterna och 
nämnderna bör noga motivera eventuella utgiftsökningar, man bör anpassa utgifterna till verksamheten 
som bedrivs. Budgeterade inkomster bör utgå från taxor och avgifter som råder och motsvarar den 
antagna verksamhetsnivåer. 

KST (kommunernas socialtjänst). Socialnämndens budget torde inte påverkas av genomförandet av 

KST under budgetåret 2020, däremot från 2021 då lagen träder i kraft. 

Se bilaga 4, förslag till budget år 2020 

Se bilaga 5 , översiktsbudget 

 

Förklaringar kring kostnadsökningar: 

410 Socialförvaltning 

Kostnadsökning: 1 183 euro jämfört med bokslut 2018 
Kostnadsökning: 556 euro jämfört med budget 2019 omfattas av inköp av ny dator.  
 
411 Familje- och socialvård 
Kostnadsminskning: 1 838 euro jämfört med bokslut 2018. 
Kostnadsökning: 5 281 euro jämfört med 2019 års budget omfattas av kostnader för understöd              
till hushåll.  
 

412 Anstaltsvård 

Kostnadsökning:18 175 euro jämfört med bokslut 2018. 
Kostnadsökning: 1 613 euro jämfört med  2019 års budget; omfattas av ökade kostnader vad 
gäller grundavgift samt dygnskostnad. 
 

413 Sommarängen 

Kostnadsminskning:  11 028 euro jämfört med bokslut 2018 
Kostnadsminskning: 13 987 euro jämfört med 2019 års budget omfattas av minskade 
lönekostnader samt vikariekostnader. 
 
414 Barnängen 

Kostnadsminskning: 7 400 euro jämfört med bokslut 2018. 
Kostnadsminskning: 6 972 euro jämfört med 2019 års budget omfattas av lönekostnader samt 
budgetminskning. 
 

Utdragsbestyrkande 



KÖKARS KOMMUN   PROTOKOLL  MÖTE nr 8 Sida 10
 Mötesdatum 

SOCIALNÄMNDEN § 70 -  80 14.10.2019  

 

 

415 Hemvårdsstöd 

Kostnadsminskning: 1 296 euro jämfört med bokslut 2018 samt 0,00 euro jämfört med 2019              
års budget.  

416 Centralköket 

Kostnadsökning: 17 284 euro jämfört med bokslut 2018 omfattas av minskade 
verksamhetsintäkter måltidsavgifter).  
Kostnadsökning: 3 532 euro jämfört med 2019 års budget omfattas av minskade 
verksamhetsintäkter (måltidsavgifter).  
 

Anställda inom verksamhetsområden Socialförvaltning, Barnomsorg, 
Äldreomsorg, Lokalvårdare samt Centralkök år 2020  

Socialförvaltning 
-1 anställd socialsekreterare 80% av heltid fördelat enligt följande; 
  60% Kökar samt 20% köptjänst av Sottunga kommun.  
  I och med att kommunernas socialtjänst (kst) kommer att förverkligas januari 2021, bör 
  Kökar kommun utreda socialsekreterarens tjänst och arbetsavtal under 2020.  
 

Barnomsorg 
-1 anställd föreståndare 25,8 % samt barnskötare  27,74 %, totalt 53,54%  
-1  anställd daghemsbiträde 53,54 %) 
-1 anställd lokalvårdare 9,15 %  
  
Lokalvårdare (ÅHS rdg) 

Ålands hälso- och sjukvård köper tjänst av Kökars kommun gällande städning av utrymmen 
vid Kökar rådgivning, totalt 7,74%  

Äldreomsorg 

Föreståndare 
 

Socialsekreterare Enberg har vid sidan av sitt ordinarie arbete skött uppgiften som ansvarig             
tjänsteman i egenskap föreståndare 20% av heltid. Arbetstiden för socialsekreteraren har           
därför utökats från 80% till 100% under hösten 2018 t.o.m. 31.12 2019. 
I egenskap av föreståndare har Enberg haft ansvar över hela verksamheten inom            
äldreomsorgen. Arbetet har även innefattas att vara förman för de anställda närvårdare,            
lokalvårdare samt kökspersonal. Kontinuitet i närvaro har funnits under veckodagar måndag -            
fredag. Föreståndaren har även ett ekonomiskt helhetsansvar för hela äldreomsorgen.          
Socialsekreteraren är formellt kompetent att inneha tjänsten enligt FFS 804/1992. 

Utdragsbestyrkande 
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Nämnden bör separat ta ställning till fortsatta ledarskapet inom äldreomsorgen efter den 31.12 2019.  
Socialsekreterare Enberg anmäler jäv i ärendet. 
 
 
Övrig personal 
 
- 1 föreståndartjänst  50% (vakant) 
- 1 närvårdare anställd 100%  
- 4 närvårdare anställda 78,43%  
- 1 närvårdare anställd 78,43% har gått ner till 60%) på viss tids anställning 

under år 2020. Ifall förutsättningar ändras inom verksamheten och behov av ändring av  
arbets procenten uppstår under tiden upplägget arrangerats, skall den anställde återgå till sin                         

ordinarie befattning som närvårdare 78,43% 

 - 3 närvårdare anställda 68,63%  
 - 1 lokalvårdare anställd 41,83%  
 
 
Centralköket 
-            1 huvudansvarig kock anställd 100%  
-            1 kock anställd 70% 

 

Förslag ss:  

Socialsekreterarens förslag till budget år 2020 innefattas dels enligt ovanstående text gällandes 
anställda inom verksamhetsområden; Socialförvaltning, Barnomsorg, Äldreomsorg, Lokalvårdare och 
Centralkök. I övrigt, förslag till budget år 2020 enligt  bilaga 4. 

Den totala summan för budget 2020 med intäkter, löner och lönebikostnader medräknat:  
685 616 euro ( jmf bokslut 2018: 669 840 euro samt jämfört med budget 2019, 695 593 euro). 
Socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen om att få omdisponera medel inom 

budgetramen för år 2020. Ärendet sändes till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 

 
 
Beslut: 

 
Föreståndare tjänsten inom äldreomsorgen förlängs t.o.m. 31.12 2020 enligt nuvarande upplägg 
där socialsekreterare Enberg anställs på 20% för att utföra föreståndare uppgifter inom äldreomsorgen. 
Förlängningen gäller fr.o.m. 01.01 2019 t.o.m. 31.12 2020. Detta arrangemang är utöver dennes             
nuvarande 80% tjänst som socialsekreterare.  
I övrigt enligt socialsekreterarens förslag. 
Socialnämnden anhåller till kommunstyrelsen om att få omdisponera medel inom 

budgetramen för år 2020. Ärendet sändes till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
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.  

  
§ 78 Konfidentiellt ärende   
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§ 79 Förslag till grundavtal för kommunernas socialtjänst KST 

Gruppen med mandat att förhandla fram ett grundavtal för kommunernas socialtjänst (KST) har 
träffats 3 gånger under hösten 2019. Vid senaste mötet den 18.9 behandlades bl.a. finansiering av 
kommunalförbundets verksamhet och investeringar.  Alternativen som framfördes var fördelning 

enligt invånarantal eller 50/50 (50 % skattekraft och 50 % enligt invånarantal). Eftersom mötet inte 

kunde enas om ett alternativ så blev det röstning. 15 kommuner röstade för fördelning 50/50 och 

Mariehamns stad röstade för fördelning enligt invånarantal.  

Om en majoritet av medlems kommunernas fullmäktige godkänner det bifogade förslaget så träder 
avtalet ikraft. Senast 30.11 bör förslaget ha behandlats i samtliga medlemskommuner. 

Kommunalförbundet  
Kommunalförbundets namn är Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) och dess hemort är Mariehamn. 
Medlemskommuner är: Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, 
Kökar, Lemland, Lumparland, Mariehamn, Saltvik, Sottunga, Sund och Vårdö. 
Om en eller flera kommuner går ihop blir den eller de nya kommuner som uppstår medlemmar i 
kommunalförbundet med den ägarandel som motsvarar de tidigare kommuner/kommundelar som nu 
bildar en ny kommun. 

Kommunalförbundets uppgifter och 
verksamhet  
Kommunalförbundets verksamhet omfattar all den socialvård som enligt lag ankommer kommunerna 
i enlighet med 1 § LL om kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2) eller senare motsvarande 
lagstiftning. 
Kommunalförbundet utgör ett för landskapet Åland gemensamt socialvårdsområde i enlighet med 3 
§ 1 mom. LL om kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2) eller senare motsvarande 
lagstiftning. 
Kommunalförbundet ska säkerställa att de socialvårdstjänster som var och en har rätt till finns att 
tillgå för samtliga invånare i socialvårdsområdet, inom de gränser som står till socialvårdens 
förfogande vid respektive tidpunkt. 
 
Verksamheten ska sträva efter en likvärdig service i alla medlemskommuner, en effektiv användning 
av resurserna, en samlad kompetens och hög specialisering inom personalen, en hög integritet, en 
stark anonymitet och ett gott rättsskydd. 
 
Medlemskommunernas betalningsandelar 
Kommunalförbundets verksamhet ska finansieras av kommunerna gemensamt. 
Kommunalförbundets kostnader beräknas som summan av verksamhetsbidrag, avskrivningar, 
finansiella kostnader och extraordinära poster. 
Från kostnader dras landskapsandelarna som till förbundet betalas enligt Landskapslag om 
landskapsandelar (2017:120) eller senare motsvarande lagstiftning. Den resulterande summan utgör 
förbundets nettodriftskostnad. 
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Förbundets nettodriftskostnad fördelas mellan medlemskommunerna i två lika stora delar: 
Förbundets halva nettodriftskostnad fördelas enligt varje kommuns andel av totala antalet invånare 
per 31.12 före räkenskapsåret. 
 
Förbundets halva nettodriftskostnad fördelas enligt varje kommuns andel av den totala skattekraften. 
Med kommunens skattekraft avses den uträknade beskattningsbara inkomsten i kommunen. Den 
beskattningsbara inkomsten beräknas genom att kommunens skatteinkomster från förvärvsinkomst- 
och samfundsbeskattningen divideras med en inkomstskattesats. Kommunens skatteinkomster från 
förvärvsinkomstbeskattningen divideras med kommunens inkomstskattesats, medan kommunens 
skatteinkomster från samfundsbeskattningen divideras med den genomsnittliga inkomstskattesatsen 
för kommunerna i landskapet. Summan av dessa utgör kommunens skattekraft. Vid beräkningen 
beaktas inkomsterna från förvärvsinkomst- och samfundsbeskattningen sådana de redovisas då 
beskattningen för året är slutförd. 
 
I budget för varje räkenskapsår ska en budgeterad betalningsandel per kommun tagas in. Denna 
betalningsandel faktureras i tolv (12) månatliga rater av kommunalförbundet. Innan bokslutet 
fastställs ska en slutjustering göras genom att en slutgiltig betalningsandel per kommun fastställs och 
eventuell mellanskillnad betalas till eller från de enskilda kommunerna. I bokslutet ska alltid de 
inkomna betalningarna motsvara förbundets nettodriftskostnad. 
 
Utöver vad som stadgas ovan är medlemskommun förbunden att till kommunalförbundet 
vidarebefordra sådana kostnadsersättningar som tillkommer primärkommun trots att verksamheten 
egentligen utförs av kommunalförbundet, till exempel för integrationsarbete. Dessa intäkter räknas 
till förbundets övriga intäkter och dras inte från enskild kommuns betalningsandel. 

Fördelning enligt invånarantal eller 50/50 (50 % skattekraft och 50 % enligt invånarantal) kan 

innebära för Kökars del en kostnadsökning om ca 40.000 euro. Vad summan slutligen blir, är 

beroendes av hur  tilldelning av landskapsandelar och finansiering kommer att se ut. Systemet 

kommer även att innebära ett solidarisk betalningsansvar. Solidariskt kostnadsansvar innebär ett skydd 

mot plötsliga kostnadsökningar vilket kommunen tidigare ställt sig bakom som ett krav på 

kommunernas socialtjänst. 

 
Jämförelse av de olika systemen, se bilaga 7 
Ny kostnadsfördelning, se bilaga 8 
Dagens kostnadsnivå, se bilaga 9 

Invånare, se bilaga 10 
Skattekraft, se bilaga 11 
Basbelopp, se bilaga 12 
Grundavtal för kommunernas socialtjänst k.f, se bilaga 13 
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Förslag ss:  

Socialsekreteraren föreslår inför nämnden att förslag till grundavtal för kommunernas socialtjänst k.f 
godkänns i enlighet med det utkast till avtal enligt bilaga 8. Kostnadsfördelningen  för kommunernas 
socialtjänst fördelas enligt invånarantal eller 50/50 (50 % skattekraft och 50 % enligt invånarantal).  
Ärendet sändes till kommunstyrelsen för vidare behandling.  

 

Beslut: Beslut enligt förslag. Ärendet sändes till kommunstyrelsen för vidare behandling. 
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§ 80 Mötet avslutades kl: 15.44 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

 

BESVÄRSFÖRBUD 

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 §§ 71,72,73,77,79,80 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt 

rättelseyrkande enligt § 110 kommunallagen kan framställas över beslutet 

(se instruktioner nedan under rättelseyrkanden) 

 

Paragrafer : §§70,74,75,76,78 

Enligt § 15 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte 

anföras över nämnda nedan beslut 

 

Paragrafer och grund för besvärsförbudet:  

 

 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 

Myndighet till vilken 

rättelseyrkande kan 

framställas, samt tid för 

yrkande av rättelse 

Den som är missnöjd med ovan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt 

rättelseyrkande. Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett 

beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av 

beslutet (part) samt av kommunmedlemmar. 

 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas:  

 

Kökar kommun 

Socialnämnden i Kökar 

22730 Kökar 

 

Paragrafer §§ 

 

 

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 den dag protokollet lagts fram offentligt. I vartdera fallet 

räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen i besvärstiden. 

Rättelseyrkandets 

innehåll 

 

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. 

Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. 
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Besvärsmyndighet och 

besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 

Ändring i beslut med anledning rättelseyrkanden kan sökas genom 

kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om 

beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i 

beslutet sökas genom kommunalbesvär också av en som är part eller 

kommunmedlem. 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 

22101 Mariehamn 

 

Paragrafer:  

 

Besvärstid: 30 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 den dag protokollet lagts fram offentligt. 

 

FÖRVALTNINGSBESVÄR 

Besvärsmyndighet och 

besvärstid 

Besvärsmyndighet är 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31 

22101 Mariehamn 

 

Paragrafer:  

 

Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

BESVÄRSSKRIFT 

Besvärsskrift 

I besvärsskriften skall anges 

- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

- motiveringar till att beslutet bör ändras 

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

som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också 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 besvärshandlingar 

Besvärshandlingar skall inlämnas till besvärsmyndigheten för besvärstidens utgång. Besvärshandlingar 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. Enligt lagen om domstolsavgifter kan 

domstolen ta ut en avgift för inlämnande av besvär. Kontakta respektive domstol för mer information. 
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