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Protokollet har framlagts till påseende å Kökar kommunkansli     /    /       vilket intygas:  

 

 



KÖKARS KOMMUN 

 

 

 

Skolnämnden  17.12.2020 102 

Organ § Nr Datum Blad 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

 

§§, Skolnämnden 

§102  Laglighet och beslutförhet. 

§103  Protokolljustering. 

§104  Godkännande och komplettering av föredragningslistan. 

§105  Föregående sammanträdesprotokoll. 

§106 MultiPrimus.   

§107 Rättelseyrkande eller besvärsanvisning. 

§108 Besvär över skolnämndens beslut angående inrättande av tjänst som daghemsföreståndare. 

§109 Besvär över skolnämndens beslut angående arbetsbeskrivningar för lärare, barnskötare och  

 gruppassistent i barnomsorgen. 

§110 Besvär över skolnämndens beslut angående förflyttning av personal. 

§111 Tillsätta daghemsföreståndare. 

§112 Anhållan om moderskaps- och föräldraledighet. 

§113 Vikarie för daghemsföreståndaren. 

§114 Delgivning; skrivelser och beslut. 

§115 Övriga ärenden. 

§116 Avslutning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollet framläggs till allmänt påseende den 21 december 2020. 

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas

  

 



KÖKARS KOMMUN 

 

 

 

Skolnämnden 102 - 105 17.12.2020 103 

Organ § Nr Datum Blad 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

§102, Skolnämnden 

Nämnden är enligt kommunallagen § 23 beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Kallelse 

till sammanträde ska sändas till ledamöterna minst fem dagar före sammanträdet kallelsedagen 

medräknad.  

BESLUT: Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 

  

 

 

PROTOKOLLJUSTERING 

§103, Skolnämnden 

 

BESLUT: Till protokolljusterare utses Helen Fagerström och Maarit Strand. 

 

 

 

 

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

§104, Skolnämnden 

 

BESLUT: Föredragningslistan godkänns utan förändringar. 

 

 

 

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§105, Skolnämnden 

 

BESLUT: Föregående sammanträdesprotokoll föranleder inga anmärkningar och antecknas till 

kännedom. 

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas

  

 



KÖKARS KOMMUN 

 

 

 

Skolnämnden 106 17.12.2020 104 

Organ § Nr Datum Blad 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MULTIPRIMUS 

§106, Skolnämnden 

De studieadministrativa systemen Primus, Kurre och Wilma föreslås att slås ihop till MultiPrimus i juni 

2021. Landskapsregeringen efterhör kommunernas ställningstagande. Sammanslagningen kommer att 

kosta pengar men enligt uppgift har landskapsregeringen avsatt medel för detta.  

På sikt är det meningen att också daghemmen ska kunna anslutas till MultiPrimus. T.ex. faktureringen för 

dagvårdsplatser kan göras via MultiPrimus. 

För schemaläggningsprogrammet Kurre behövs fortsättningsvis en skollicens. 

 

Skoldirektörens förslag: 

Kökars grundskola och i framtiden även daghemmet Barnängen deltar i MultiPrimus. 

 

BESLUT: Förslaget godkänns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas

  

 



KÖKARS KOMMUN 

 

 

 

Skolnämnden 107 17.12.2020 105/1 

Organ § Nr Datum Blad 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RÄTTELSEYRKANDE ELLER BESVÄRSANVISNING 

§107, Skolnämnden 

N.N. har i en skrivelse påpekat att skolnämnden saknar besvärsanvisningar i sitt beslutsprotokoll. Hon 

skriver att till kommunala beslut ska bifogas besvärsanvisningar och vad de ska innehålla. N.N. anser att 

det nu är omöjligt att veta att besväret är inlämnat till rätt adress. 

Det kan konstateras att skolnämnden följer 15 kapitlet i kommunallagen (1997:73) som beskriver 

rättelseyrkande och kommunalbesvär, Bilaga nr 1.  

I 110 § föreskrivs: ”Den som är missnöjd med ett beslut av kommunstyrelsen eller en nämnd eller en 

myndighet som lyder under dem kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte 

sökas genom besvär. Ett rättelseyrkande ska framställas till det organ som fattat beslutet. Organet ska utan 

dröjsmål behandla ärendet på nytt. Om styrelsen med stöd av 55 § tagit upp ett ärende till behandling som 

ett annat kommunalt organ har behandlat, ska ett rättelseyrkande tas upp till behandling av styrelsen.” 

I 111 § stadgas att ett beslut som en nämnd fattat med anledning av ett rättelseyrkande överklagas hos 

Ålands förvaltningsdomstol genom kommunalbesvär. 

Till samtliga skolnämndens protokoll fogas alltid en anvisning om rättelseyrkande. Eftersom besvär inte 

kan anföras över besluten har ingen besvärsanvisning bifogats. När besvär kan anföras finns en 

besvärsanvisning med. 

 

Skoldirektörens förslag: 

N.N.s påpekande om avsaknad av besvärsanvisning i skolnämndens protokoll antecknas till kännedom. 

 

BESLUT: Förslaget godkänns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas

  

 



KÖKARS KOMMUN 

 

 

Skolnämnden 108 17.12.2020 106/1 

Skolnämnden 92 10.11.2020 90/1 

Organ § Nr Datum Blad 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

INRÄTTA TJÄNST SOM DAGHEMSFÖRESTÅNDARE 

§92, Skolnämnden 

Den nya lagstiftningen inom barnomsorg och grundskola föreskriver att daghemsföreståndaren borde vara 

i tjänsteförhållande med anledning av de befogenheter som medföljer. Nu är daghemsföreståndaren vid 

Barnängen anställd i arbetsavtalsförhållande.  

Daghemsföreståndaren har de senaste åren varit anställd på deltid på grund av få barn på daghemmet. 

Fr.o.m. den 7 januari 2021 utannonseras daghemsföreståndartjänsten som 53,54 % av heltid varav cirka 

20 % är föreståndaruppgifter. 

Arbetsbeskrivningen för daghemsföreståndaren är godkänd av socialnämnden i november 2019. På grund 

av den nya Landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola övergår barnomsorgen till 

skolnämnden och behörighetsvillkoren har ändrats. Därför har ny tjänstebeskrivning utarbetats där i 

huvudsak socialnämnden har bytts ut till skolnämnden och behörighetsvillkoren ändrats att 

överensstämma med ikraftträdande förordning. Vissa arbetsuppgifter har tillkommit. 

Uppdaterad tjänstebeskrivning finns i Bilaga nr 2. 

 

Skoldirektörens förslag: 

Skolnämnden föreslår för kommunstyrelsen att en tjänst på 100 % inrättas som daghemsföreståndare vid 

daghemmet Barnängen. Samtidigt upphör befattningarna som daghemsföreståndare och 

barnträdgårdslärare. 

Så länge barnantalet är lågt utannonseras och tillsätts daghemsföreståndaren på deltid. 

Tjänstebeskrivningen godkänns enligt Bilaga nr 2 och gäller fr.o.m. den 01.01.2021.  

 

BESLUT: Förslaget godkänns. 

 

§108, Skolnämnden 

N.N. har anfört besvär över skolnämndens beslut. Hon skriver att skolnämnden har överskridit sina 

befogenheter och att alla ärenden och beslut gällande barnomsorgen fattas av socialnämnden fram till 

31.12.2020.  

Enligt kommunallagen kan inte besvär anföras över beslutet utan ett rättelseyrkande kan göras. N.N.s 

besvär tolkas som ett rättelseyrkande.  

Ett rättelseyrkande kan inte göras på inrättandet av daghemsföreståndartjänsten eftersom det är ett ärende 

under beredning. 

Enligt Landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020:32) 1 § Del VIII får åtgärder som 

verkställigheten av denna lag kräver vidtas innan lagen träder ikraft. Det är detta som skolnämnden gjort i 

sitt beslut om tjänstebeskrivning för daghemsföreståndaren. Rättelseyrkandet saknar laglig grund. 

 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas

  



KÖKARS KOMMUN 

 

 

 

Skolnämnden 108 17.12.2020 106/2 

Organ § Nr Datum Blad 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

§108, Skolnämnden 

 

Skoldirektörens förslag: 

Skolnämnden föreslår för kommunstyrelsen att en tjänst på 100 % inrättas som daghemsföreståndare vid 

daghemmet Barnängen. Samtidigt upphör befattningarna som daghemsföreståndare och 

barnträdgårdslärare. 

Så länge barnantalet är lågt utannonseras och tillsätts daghemsföreståndaren på deltid. 

Tjänstebeskrivningen godkänns enligt Bilaga nr 2 och gäller fr.o.m. den 01.01.2021.  

 

BESLUT: Förslaget godkänns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas

  

 



KÖKARS KOMMUN 

 

 

Skolnämnden  109 17.12.2020 107/1 

Skolnämnden 93 10.11.2020 91/1 

Organ § Nr Datum Blad 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARBETSBESKRIVNINGAR FÖR LÄRARE, BARNSKÖTARE OCH GRUPPASSISTENT I 

BARNOMSORGEN 

§93, Skolnämnden 

Arbetsbeskrivningarna för lärare, barnskötare och gruppassistent i barnomsorgen är godkända av 

socialnämnden i november 2019. På grund av den nya Landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och 

grundskola övergår barnomsorgen till skolnämnden och behörighetsvillkoren har ändrats. Därför har nya 

arbetsbeskrivningar utarbetats där i huvudsak socialnämnden har bytts ut till skolnämnden och 

behörighetsvillkoren ändrats att överensstämma med ikraftträdande förordning. 

 

Skoldirektörens förslag: 

Arbetsbeskrivning för lärare i barnomsorgen godkänns enligt Bilaga nr 3 och gäller fr.o.m. den 

01.01.2021. 

Arbetsbeskrivning för barnskötare godkänns enligt Bilaga nr 4 och gäller fr.o.m. den 01.01.2021. 

Arbetsbeskrivning för daghemmets gruppassistent godkänns enligt Bilaga nr 5 och gäller fr.o.m. den 

01.01.2021. 

Befattningarna tillsätts vid behov. 

BESLUT: Förslaget godkänns. 

 

§109, Skolnämnden 

N.N. har anfört besvär över skolnämndens beslut. Hon skriver att skolnämnden har överskridit sina 

befogenheter och att alla ärenden och beslut gällande barnomsorgen fattas av socialnämnden fram till 

31.12.2020.  

Enligt kommunallagen kan inte besvär anföras över beslutet utan ett rättelseyrkande kan göras. N.N.s 

besvär tolkas som ett rättelseyrkande.  

Enligt Landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020:32) 1 § Del VIII får åtgärder som 

verkställigheten av denna lag kräver vidtas innan lagen träder ikraft. Det är detta som skolnämnden gjort i 

sitt beslut. Rättelseyrkandet saknar laglig grund. 

 

Skoldirektörens förslag: 

Arbetsbeskrivning för lärare i barnomsorgen godkänns enligt Bilaga nr 3 och gäller fr.o.m. den 

01.01.2021. 

Arbetsbeskrivning för barnskötare godkänns enligt Bilaga nr 4 och gäller fr.o.m. den 01.01.2021. 

Arbetsbeskrivning för daghemmets gruppassistent godkänns enligt Bilaga nr 5 och gäller fr.o.m. den 

01.01.2021. 

Befattningarna tillsätts vid behov. 

BESLUT: Förslaget godkänns. 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas

  



KÖKARS KOMMUN 

 

 

Skolnämnden 110 17.12.2020 108 

Skolnämnden 96 10.11.2020 94 

Organ § Nr Datum Blad 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FÖRFLYTTNING AV PERSONAL 

§96, Skolnämnden 

Skolans lokalvårdare N.N. anhåller om att bli tillfälligt förflyttad till daghemmet Barnängen under tiden 

01.01 – 31.07.2021. 

 

Skoldirektörens förslag: 

N.N. beviljas av personliga skäl arbetsledighet som lokalvårdare vid skolan och anställs istället som 

barnskötare vid daghemmet Barnängen under tiden 01.01-31.07.2021. Arbetstiden är 20 timmar och 29 

minuter per vecka eller 53,54 % av allmän arbetstid. 

 

BESLUT: Förslaget godkänns. 

 

§110, Skolnämnden 

N.N. har anfört besvär över skolnämndens beslut. Hon skriver att skolnämnden har överskridit sina 

befogenheter och att alla ärenden och beslut gällande barnomsorgen fattas av socialnämnden fram till 

31.12.2020.  

Enligt kommunallagen kan inte besvär anföras över beslutet utan ett rättelseyrkande kan göras. N.N.s 

besvär tolkas som ett rättelseyrkande.  

Enligt Landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020:32) 1 § Del VIII får åtgärder som 

verkställigheten av denna lag kräver vidtas innan lagen träder ikraft. Det är detta som skolnämnden gjort i 

sitt beslut. Rättelseyrkandet saknar laglig grund. 

 

Skoldirektörens förslag: 

N.N. beviljas av personliga skäl arbetsledighet som lokalvårdare vid skolan och anställs istället som 

barnskötare vid daghemmet Barnängen under tiden 01.01-31.07.2021. Arbetstiden är 20 timmar och 29 

minuter per vecka eller 53,54 % av allmän arbetstid. 

 

BESLUT: Förslaget godkänns. 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas

  

 



KÖKARS KOMMUN 

 

 

 

Skolnämnden 111 17.12.2020 109 

Organ § Nr Datum Blad 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TILLSÄTTA DAGHEMSFÖRESTÅNDARE 

§111, Skolnämnden 

Socialnämnden har lediganslagit tjänsten som daghemsföreståndare med arbetstid 53,54 % av heltid varav 

15,69 % ingår föreståndaruppgifter. Tjänsten tillträds den 7.1.2021 med 4 månaders prövotid. Enligt 

överenskommelse med socialsekreteraren och socialnämndens ordförande tillsätter skolnämnden tjänsten. 

Detta kan göras enligt Landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020:32) 1 § Del VIII eftersom 

åtgärder som verkställigheten av denna lag kräver får vidtas innan lagen träder ikraft. 

 

Följande person har sökt daghemsföreståndartjänsten: 

Ped.kand. Daniela Hellström från Kökar. Utbildad barnträdgårdslärare från Åbo Akademi, 2017. 

Daniela är inte behörig som daghemsföreståndare eftersom hon saknar studier i ledarskap och/eller 

förvaltning som omfattar minst 25 akademiska poäng eller en examen i undervisningsförvaltning som 

omfattar 15 studiepoäng.  

En obehörig kan tillsättas för högst ett år. 

 

Skoldirektörens förslag: 

Ped.kand. Daniela Hellström anställs som daghemsföreståndare vid daghemmet Barnängen under tiden 

1.1-31.12.2021 med arbetstid 53,54 % av heltid varav ingår 15,69 % föreståndaruppgifter. 

 

BESLUT: Förslaget godkänns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas

  



KÖKARS KOMMUN 

 

 

 

Skolnämnden 112 17.12.2020 110 

Organ § Nr Datum Blad 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ANHÅLLAN OM MODERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET 

§112, Skolnämnden 

N.N. anhåller om moderskaps- och föräldraledighet under tiden 1.1 – 23.9.2021 från tjänsten som 

daghemsföreståndare. Därefter planerar hon att vara vårdledig. 

 

Skoldirektörens förslag: 

N.N. beviljas moderskaps- och föräldraledighet under tiden 1.1 - 23.9.2021. 

 

BESLUT: Förslaget godkänns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas

  



KÖKARS KOMMUN 

 

 

 

Skolnämnden 113 17.12.2020 111 

Organ § Nr Datum Blad 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VIKARIE FÖR DAGHEMSFÖRESTÅNDAREN 

§113, Skolnämnden 

En vikarie för daghemsföreståndare behövs för tiden 7.1 – 23.9.2021 med arbetstid 53,54 % av heltid 

varav 15,69 % ingår föreståndaruppgifter.  

 

Skoldirektörens förslag: 

Vikariatet som daghemsföreståndare lediganslås på kommunens hemsida, Kökar Info och Ams med sista 

ansökningsdag den 4 januari 2021 kl. 15.00. I annonsen skrivs in med trolig förlängning. 

 

BESLUT: Förslaget godkänns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas

  



 

KÖKARS KOMMUN 

 

 

 

Skolnämnden 114 17.12.2020 112 

Organ § Nr Datum Blad 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELGIVNING; SKRIVELSER OCH BESLUT 

§114, Skolnämnden 

Följande skrivelser och beslut har tillställts skolnämnden: 

 

Kökars kommun: 

- Omstrukturering av socialnämnd 2021. Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att socialnämnden 

från 1 januari 2021 ersätts av en omsorgsnämnd och därtill att ett äldreråd inrättas i Kökars kommun. 

Socialnämnden och skolnämnden uppmanas ha ett samråd om hur förändringarna skall genomföras i 

praktiken. 

- Rapport från arbetsgruppen för utveckling av skolbyggnaden. Kommunstyrelsen beslöt att 

arbetsgruppens mandat förlängs till den 31.12.2021 för att arbeta vidare med projektet enligt bilagorna. 

Kerstin Staf ersätter Ida Henriksson i arbetsgruppen. Beslut om verkställighet hänskjuts till 

budgetbehandlingen för 2021. Punkt 1 anlitande av arkitekt och konsult utgår. Renoveringen av övriga 

ytor hänskjuts till byggnadsnämnden för verkställighet inom ramen för befintlig budget. 

- Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att en skolföreståndartjänst inrättas fr.o.m. den 01.08.2021 

vid Kökars grundskola. 

 

Skoldirektörens förslag: 

Ovanstående beslut antecknas till kännedom. 

 

BESLUT: Förslaget godkänns. 

Dessutom antecknas skrivelsen från Ålands landskapsregering nr 259 U2 från den 10.12.2020 om 

Lämplighetsprov för behörighet att arbeta som ämneslärare på Åland till kännedom. 

Angående skolrenoveringen så önskas att duschrummen prioriteras och resten av projektet påskyndas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas

  

 



KÖKARS KOMMUN 

 

 

 

Skolnämnden 115 17.12.2020 113 

Organ § Nr Datum Blad 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ÖVRIGA ÄRENDEN 

§115, Skolnämnden 

 

BESLUT: Inga övriga ärenden behandlades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas

  

 



KÖKARS KOMMUN 

 

 

 

Skolnämnden 116 17.12.2020 114 

Organ § Nr Datum Blad 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVSLUTNING 

§116, Skolnämnden 

 

Sammanträdet avslutades kl. 13.21. 

  

 ___________________________________________ 

 Madelene Ahlgren-Fagerström 

 Ordförande 

 

 ___________________________________________ 

 Kerstin Lindholm 

 Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protokollet har framlagts till allmänt påseende den 21 december 2020. 

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas

  



Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning 

 

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 

 

 

 

 

 

 

 

Vad förbudet 

grundar sig på 

Eftersom nedan nämnda beslut gäller beredning eller verkställighet kan 

enligt 112 § kommunallagen (ÅFS 1997:73) rättelseyrkande inte 

framställas eller kommunalbesvär anföras över beslut: 

 

Paragrafer i protokollet: 102, 103, 104, 105, 113, 114 och 116. 

 

 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt 

rättelseyrkande enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över 

beslutet. 

 

Paragrafer: 106, 107, 111, 112 och 115. 

 

Enligt 15 § i förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996)/annan 

lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. 

 

Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud: 

 

 

 

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: 

 

Skolnämnden i Kökar 

Kökars kommun, kokar.kommun@kokar.ax   

22730 Kökar 

kerstin.lindholm@sottunga.ax  

 

Paragrafer i protokollet: 106, 107, 111, 112 och 115. 

 

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part 

anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte 

något annat påvisas. Vid elektronisk delgivning anses en part ha fått del av 

beslutet tre dagar efter att meddelandet sändes, om inte något annat påvisas. 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts 

fram offentligt. I vardera fallen räknas inte framläggnings- eller 

delgivningsdagen med i besvärstiden. 

Rättelseyrkandets 

innehåll 

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

Yrkandet ska undertecknas av den som framställer det. 
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BESVÄRSANVISNING 

Besvärsmyndighet  

och besvärstid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgift 

I nedan nämnda 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 dem som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut 

får överklagas genom kommunalbesvär på följande grunder: 

1. beslutet tillkommit i felaktig ordning, 

2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 

3. beslutet annars strider mot lag. 

 

Kommunalbesvär, paragrafer: 108, 109 och 110. 

 

Förvaltningsbesvär, paragrafer: 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

AX-22100 MARIEHAMN 

E-post: aland.fd@om.fi  

 

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del 

av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat 

påvisas. Vid elektronisk delgivning anses en part ha fått del av beslutet tre 

dagar efter att meddelandet sändes, om inte något annat påvisas. 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts 

fram offentligt. 

 

Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) är rättegångsavgiften i 

förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas också ut då 

förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. 

Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet. 

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 samt en fullmakt från 

ändringssökanden.  

 

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som 

officiellt bestyrkt kopia. 

 

 

 

Inlämnande av 

besvärshandlingar 

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 ska lämnas till posten i så god tid att 
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de kommer fram innan besvärstiden går ut. 

Tilläggsuppgifter Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till 

protokollsutdraget 
 

 

 

 

 

 


