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Lumparlands kommun
Kommunfullmäktige

19 §

Sammanträdets konstituerande
Sammanträdets öppnande
Sammanträdet öppnades kl. 19.00.
Laglighet och beslutförhet
Ledamöter (antal protokolljusteringar):
Eriksson Pia
Joelsson Annsofi
Lindholm Matti
Boman Linda
Eriksson-Paulson Birgitta
Lundgren Fabian
Staf Martin
Stenberg Jessica

(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(2)
(3)

Vid namnuppropet konstaterades sju av kommunfullmäktiges ledamöter vara
närvarande. Fabian Lundgren närvarade inte vid uppropet och antecknades som
frånvarande.
Kommunfullmäktige konstaterade sammanträdet lagenligt sammankallat och med
hänsyn till antalet närvarande ledamöter beslutfört.
Protokolljustering
Till protokolljusterare utsågs Birgitta Eriksson-Paulson och Martin Staf.
Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande.
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes enhälligt oförändrad.
________________

Protokolljusterare
________________

Lumparlands kommun
Kommunfullmäktige
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Anmälningsärenden

Kfge § 20/26.9.2019
1. Jomala kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde 17.9.2019 att
bordlägga ärendet om en gemensam räddningsmyndighet på Åland.
Beslut:
Antecknades till kännedom.
________________

Protokolljusterare
________________

Lumparlands kommun
Kommunfullmäktige
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Samgångsavtal för samarbetsområdet Södra Åland

Kst § 76/19.6.2019
Jomala kommun har 13.6.2019, med anledning av att landskapslagen om en reform
av kommunstrukturen på Åland (ÅFS 2019:28), nedan kommunreformslagen,
trädde i kraft 1.5.2019, inkommit med en intresseförfrågan till Lumparlands
kommun, Lemlands kommun, Eckerö kommun och Hammarlands kommun
gällande att gemensamt utarbeta ett samgångsavtal för det i 3 § i samma lag
benämnda samarbetsområdet Södra Åland. Jomala kommun önskar att respektive
kommun svarar om sådant intresse finns för en eventuell kommunsammanslagning
och i så fall utse en förhandlingsgrupp för ändamålet. Svar önskas senast 30.9.2019.
Enligt 7 § i kommunreformslagen ska kommunerna inom varje samarbetsområde
gemensamt utarbeta ett samgångsavtal. Enligt lagens 8 § ska det utarbetade
samgångsavtalet sedan godkännas av fullmäktige i alla kommuner inom
samarbetsområdet.
Jomala kommun har utsett kommunstyrelens och kommunfullmäktiges presidier
och kommundirektören till förhandlingsgruppen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Lumparlands kommun svarar
ja på förfrågan om att gemensamt med Jomala kommun, Lemlands kommun,
Eckerö kommun och Hammarlands kommun försöka utarbeta ett samgångsavtal för
det i 3 § i landskapslagen om en reform av kommunstrukturen på Åland benämnda
samarbetsområdet Södra Åland.
Kommunstyrelsen beslutar även föreslå för fullmäktige att en förhandlingsgrupp för
att utarbeta samgångsavtalet utses.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt bordlägga ärendet.
________________
Kst § 81/21.8.2019
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt föreslå för fullmäktige att Lumparlands kommun
svarar ja på förfrågan om att gemensamt med Jomala kommun, Lemlands kommun,
Eckerö kommun och Hammarlands kommun försöka utarbeta ett samgångsavtal för
det i 3 § i landskapslagen om en reform av kommunstrukturen på Åland benämnda
samarbetsområdet Södra Åland.
Kommunstyrelsen beslöt även föreslå för fullmäktige att en förhandlingsgrupp för
att utarbeta samgångsavtalet utses bestående av kommunfullmäktiges ordförande,
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören.
________________
Protokolljusterare
________________
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Kommunfullmäktige
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Kfge § 21/26.9.2019
Beslut:
Kommunstyrelsens förslag godkändes enhälligt.
________________

Protokolljusterare
________________

Lumparlands kommun
Kommunfullmäktige
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Förslag till avtal om gemensam räddningsmyndighet och gemensam
nämnd

Kst § 180/19.12.2018

-

De representanter som av kommunerna utsetts till att diskutera möjligheterna att på
frivillig väg upprätta en gemensam räddningsmyndighet och nämnd har i sitt arbete
kommit så lång att de vid mötet 20.11.2018 enhälligt omfattade ett avtalsförslag.
Synpunkter från kommunerna begärs nu in och ska vara inlämnade senast
31.1.2019. Begäran om synpunkter inklusive avtalsförslaget, enligt bilaga:
Bilaga A – Kst § 180
Eftersom Ålands landskapsregering även efter att deras lagförslag om en gemensam
räddningsmyndighet förföll har aviserat att de kommer göra ett nytt
lagstiftningsförsök om inte kommunerna lyckas komma överens har det funnits
klara incentiv till att försöka få till stånd en gemensam räddningsmyndighet på
frivillig väg. Genom lag kan endast myndighetsuppgifter med tvång sammanföras
till en organisation vilket skulle innebära att alla de tjänster som tillhandahålls på
frivillig basis till avtalsbrandkårerna skulle bli lidande. Vidare kan nämnas att nu
gällande lagstiftning förutsätter en gemensam räddningsmyndighet på Åland.
Enligt avtalsförslaget skulle Mariehamns stad vara värdkommun för den
gemensamma nämnden och nämnden skulle vara sin egen avdelning inom stadens
infrastruktursektor med egen budget. Nettokostnaderna skulle fördelas mellan
avtalskommunerna enligt invånarantal. Utifrån invånarantal 31.12.2017 skulle
Lumparlands kommuns andel vara 1,34 %. Under förutsättning att sammanföringen
av räddningsmyndigheterna skapar någon form av kostnadseffektiviserande effekter
bör Lumparlands totala utgifter för räddningsmyndigheten hålla sig nära vad
kommunen nu betalar. Dock har det inte kommit kommunen till kännedom några
närmare kostnadsuppskattningar för den nya gemensamma räddningsmyndigheten.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar förorda förslaget till avtal om gemensam
räddningsmyndighet och gemensam nämnd enligt Bilaga A – Kst § 180.
Kommunstyrelsen emotser dock någon form av beräkning vad gäller den framtida
gemensamma räddningsmyndighetens nettodriftskostnader innan avtalet slutligt kan
godkännas.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkändes.
________________

Kst § 83/21.8.2019
Sedan kommunstyrelsens senaste behandling av förslaget till avtal om gemensam
räddningsmyndighet och gemensam nämnd har ytterligare ett möte hållits mellan de
representanter som av kommunerna utsetts till att diskutera möjligheterna att på
frivillig väg upprätta en gemensam räddningsmyndighet och nämnd. Inför mötet
Protokolljusterare
________________
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togs fram en beräkning vad gäller den framtida gemensamma
räddningsmyndighetens nettodriftskostnader som gör gällande att Lumparlands
kommuns kostnader åtminstone från början inte skulle stiga i det nya samarbetet.
Vid det mötet överlämnandes ett slutligt förslag till avtal till Mariehamns stad för
behandling. Protokollet från mötet 23.5.2019 påvisar dock att kommunernas
representanter hade fyra punkter som behövde framgå innan avtalet skulle sändas
till kommunerna för slutligt beslut:
 Placeringen av den nya räddningsmyndigheten.
 En modell över räddningsmyndighetens roll för den operativa
verksamhetens budget- och ekonomiuppföljning.
 Mariehamns stad som värdkommun måste specificera vilka tjänster som
överförs till den nya gemensamma räddningsmyndigheten.
 Mariehamns stad behöver inhämta bekräftelser från Ålands
landskapsregering eller Ålands polismyndighet att alarmmästartjänsten
överförs till den nya gemensamma räddningsmyndigheten och ersätts till
100 %.

-

Stadsfullmäktige i Mariehamns stad godkände 18.6.2019 avtalet om gemensam
räddningsmyndighet och gemensam nämnd och har översänt det för slutligt
godkännande till kommunerna. Förslag till avtal, enligt bilaga:
Bilaga B – Kst § 83
Dock kan konstateras att Mariehamns stad har godkänt avtalet utan att de fyra
punkterna från mötet 23.5.2019 besvarats varken i beredningstext eller beslut. Med
anledning av att punkterna inte besvarats sammanträdde den gemensamma
räddningsnämnden, där Lumparlands kommun är medlem, 11.7.2019 för att
diskutera det slutliga förslaget till avtal. Sammanträdet utmynnande i att den
gemensamma
räddningsnämnden
enhälligt
rekommenderar
att
medlemskommunernas fullmäktigen inte ingår det av Mariehamns stad föreslagna
myndighetssamarbetet.
Kärnfrågorna som har gjort att den gemensamma
räddningsnämnden inte rekommenderar myndighetssamarbetet är i stora drag
följande:
 Mariehamns stad har inte velat ge garantier för att myndigheten inte
kommer att placeras ihop med operativ räddningsverksamhet
 Nämnden bedömer att en ekonomisk fördel genom en omorganisering inte
långsiktigt kommer att uppnås genom det föreslagna myndighetssamarbetet.
 Enligt vad nämnden har erfarit från ärendets beredning och under
förhandlingarnas gång, Jomala och Mariehamn emellan, samt övriga
relationer eller samarbetsformer med den tilltänkta värdkommunen så ser
nämnden inte en positiv förändring genom ett byte av värdkommun.
 De kommunspecifika räddnings- och befolkningsskyddsbudgetarna, utöver
själva myndigheten, bör fortsatt gå via räddningsnämnden.

Protokolljusterare
________________
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Efter den gemensamma räddningsnämndens sammanträde 11.7.2019 har
Mariehamns stad dels 12.7.2019 och dels 2.8.2019 inkommit med svar på de fyra
punkterna som lyftes fram på mötet 23.5.2019.
Placeringen av den nya myndigheten
I dagsläget finns inte lämpliga eller tillräckliga lokaler för en sammanhållen
myndighet vid räddningsverket och några beslut om ombyggnationer eller
investeringar finns inte. Dock anser räddningsverket att en samlokalisering vid
räddningsverket har uppenbara fördelar. Mariehamns stad utesluter inte en framtida
placering vid räddningsverket men i dagsläget har Mariehamns stad andra lediga
kontor för att garantera ändamålsenliga utrymmen för den nya gemensamma
räddningsmyndigheten. Separeringen av myndigheten från stadens övriga
organisation, oavsett placering, garanteras genom 5 punkten i förslaget till avtal.
En modell över räddningsmyndighetens roll för den operativa verksamhetens
budget- och ekonomiuppföljning
Mariehamns stad anser att den nya myndigheten bör behandla samtliga kommuner
likvärdigt vad gäller uppgifter i anslutning till den operativa verksamhetens budetoch ekonomiuppföljning. En modell kommer att utarbetas utgående från en
kartläggning av nuvarande rutiner inom de olika kommunerna.
Mariehamns stad som värdkommun måste specificera vilka tjänster som överförs
till den nya gemensamma räddningsmyndigheten
Mariehamns stad har i dagsläget temporära lösningar för vissa ledande tjänster och
kan ta ställning till omplaceringar av tjänster först efter att den nya räddningschefen
utsetts. Staden har dock enligt 7 punkten i avtalet förbundit sig att överföra
behöriga tjänstemän till myndigheten.
Bekräftelse gällande alarmmästartjänsten
Enligt 7 punkten i avtalsförslaget konstateras att personella resurser på totalt 100 %
av heltid bestående av en alarmmästartjänst överförs till den nya myndigheten.
Denna personella resurs bekostas i sin helhet av Ålands polismyndighet.
Bekräftelse på detta översändes 12.7.2019 till kommunerna.
Oavsett om man anser att Mariehamns stad borde ha besvarat de fyra punkterna
innan stadsfullmäktige slutligen godkände avtalet har Mariehamns stad åtminstone
svarat på dem. Det som kan konstateras är att det svar Mariehamns stad givit om att
inte garantera en framtida placering av myndigheten i räddningsverket inte
accepteras av den nuvarande gemensamma räddningsnämnden. Dock har
Mariehamns stad 12.8.2019 inkommit med ett förtydligande om att en eventuell
gemensam räddningsmyndighet inledningsvis kommer att placeras i tekniska
verken. Ingen kommun har vid beredningen av detta ärende slutligen svarat om
avtalet kommer att godkännas eller inte. Om Lumparlands kommun slutligt ska
godkänna avtalet torde en förutsättning för undertecknande vara att samtliga andra
berörda kommuner även de godkänner avtalet.
Även fast landskapsregeringens lagförslag gällande en gemensam kommunal
räddningsmyndighet (LF 18/2016-2017) inte klarade Högsta domstolens
Protokolljusterare
________________
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laggranskning har landskapsregeringen aviserat att ett nytt lagförslag kommer att
tas fram som tvingar in kommunerna i ett gemensamt samarbete om kommunerna
inte kommer överens på frivillig väg.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att fullmäktige beslutar godkänna
förslaget till avtal om gemensam räddningsmyndighet och gemensam nämnd med
Mariehamns stad som värdkommun enligt Bilaga B – Kst § 83. En förutsättning för
ovan nämnda godkännande och ett undertecknande av avtalet är att samtliga
kommuner på Åland godkänner avtalet. Kommundirektören befullmäktigas att
underteckna avtalet.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.
________________
Kfge § 22/26.9.2019
Beslut:
Kommunstyrelsens
förslag
godkändes
enhälligt.
Kommunfullmäktige
befullmäktigade kommundirektören att besluta om avtalets ikraftträdande.
________________

Protokolljusterare
________________

Lumparlands kommun
Kommunfullmäktige

23 §

Sida 9
Sammanträdesprotokoll
26.9.2019

Anhållan om tilläggsanslag för resultatområdet Omsorg om äldre

Scn § 34/19.8.2019
Socialnämnden har i budgeten för 2019 baserat anslaget för resultatområdet
Omsorg om äldre på basen av rådande volymer andra halva år 2018, där bl.a.
behovet av institutionsvård var nästan obefintligt. Prognosen visar sig nu vara
påtagligt avvikande och medför därmed behov av tilläggsanslag för resterande del
av år 2019, som beräknas betinga ett behov av tilläggsanslag för resultatområdet
om 21 000 € för resterande del av år 2019.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen anhålla om ett tilläggsanslag för
resultatområdet Omsorg om äldre, beräknat till 21 000 € på basen av oförutsett ökat
behov av institutionsvård.
Beslut:
Enligt förslag.
________________
Kst § 86/21.8.2019
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att ett tilläggsanslag på 21 000
euro beviljas socialnämnden för 2019 till resultatenheten C230 Omsorg om äldre.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.
________________
Kfge § 23/26.9.2019
Beslut:
Kommunstyrelsens förslag godkändes enhälligt.
________________

Protokolljusterare
________________

Lumparlands kommun
Kommunfullmäktige
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Uppdatering av socialinstruktion för Lumparlands kommun

Scn § 37/21.8.2019
Gällande socialinstruktion för Lumparlands kommun är från 1.2.2011. Sedan dess
har en ny förvaltningsstadga antagits, 54 § /10.12.2018, för Lumparlands kommun
från 1.1.2019, vilket medför att socialinstruktionen behöver uppdateras för att vara
kompatibel med gällande förvaltningsstadga. Främst handlar avvikelserna om en
utökad delegeringsnivå, t.ex. så att arbetsavtalsanställningar inte längre behöver
tillsättas av socialnämnden, utan kommundirektören har rätt att besluta i dessa
ärenden.
För att tydliggöra behovet av ändringar har, i föreliggande förslag till uppdaterad
socialinstruktion, den gamla texten som är inaktuell markerats med kursiv text och
den nya texten i förslaget markerats med röd text i Bilaga A- Scn § 37.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden beslutar att föreslå inför kommunstyrelsen att en uppdatering av
socialinstruktionen för Lumparlands kommun görs i enlighet med den nya
förvaltingsstadgan från 1.1.2019, i enlighet med Bilaga A- Scn § 37.
Beslut:
Enligt förslag.
________________
Kst § 87/21.8.2019
-

Förslag till ny socialinstruktion, enligt bilaga:
Bilaga B – Kst § 87
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att en ny socialinstruktion
godkänns enligt Bilaga B – Kst § 87. Samtidigt upphävs den tidigare
socialinstruktionen av 1.2.2011.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.
________________

Kfge § 24/26.9.2019
Beslut:
Kommunstyrelsens förslag godkändes enhälligt.
________________

Protokolljusterare
________________

Lumparlands kommun
Kommunfullmäktige
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Fastställande av kommunal serviceboendeavgift vid försäljning av
ESB-plats till annan kommun

Scn § 44/23.9.2019
En kommun har 4.9.2019 anhållit om en ESB-plats vid Kapellhagen.
Socialnämnden och kommunstyrelsen har 19.8.2019, 38 § respektive 21.8.2019, 85
§ beslutat att ställa sig positiv till att kommunen framöver erbjuder fast ESB-plats
vid Kapellhagen för person med annan hemkommun, inom Ålands hälso- och
sjukvårds betjäningsområde för hemsjukvården. Kommunstyrelsen gav i uppdrag åt
socialnämnden att ta fram förslag på avgift samt intagningsgrunder för fastställelse
i kommunfullmäktige.
Den kommunala avgiften för tjänsten har räknats fram i samarbete med
kommunens ekonomichef Åsa Mattsson. Avgiften om 160,45 €/dygn för en ESBplats vid Kapellhagen motsvarar kommunens egna kostnader för verksamheten.
Beräkningen baserar sig på socialnämndens bokslut för år 2018 och framgår av
Bilaga A– Scn § 44.
Intagningsgrunden för person med annan hemkommun är den samma som för egna
kommuninvånare, dvs ett omsorgsbehov som föranleder dygnet runt tillsyn. Därtill
förutsätter försäljning av en ESB-plats vid Kapellhagen till annan kommun att inte
samtliga ESB-platser redan är upptagna.
Socialsekreterarens förslag:
Socialnämnden beslutar att föreslå för kommunstyrelsen att den kommunala
avgiften, vid försäljning av ESB-plats vid Kapellhagen till annan kommun, inför
kommunfullmäktige föreslås fastslås till 160,45 €/dygn för år 2019, i enlighet med
Bilaga A– Scn § 44.
Ärendet föreslås omedelbart justerat.
Beslut:
Enligt förslag. Med tillägget att avgiften justeras årligen i enlighet med senast
fastställda bokslut.
________________
Kst § 97/26.9.2019
Socialnämnden, har utöver förslaget om försäljning av ESB-plats, i § 45/23.9.2019
och enligt Bilaga A – Scn § 45 även föreslagit en avgift för periodplats eller
avlastning som uppgår till 171,77 euro per dygn. I den avgiften ingår även
kostnaden för avlastningslägenhetens boendeyta varför den avgiften är något högre.
Båda avgifter baserar sig på bokslut 2018.
Ärendet kommer i enlighet med 23b § i kommunallagen (ÅFS 1997:73) och 72 § i
förvaltningsstadgan för Lumparlands kommun att hanteras genom ett elektroniskt
beslutsförfarande.
Protokolljusterare
________________

Lumparlands kommun
Kommunfullmäktige

Sida 12
Sammanträdesprotokoll
26.9.2019

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att den kommunala avgiften vid
försäljning av ESB-plats vid Kapellhagen till annan kommun fastställs till 160,45
euro per dygn och gäller tills ny avgift fastställs. Avgiften ska dock justeras årligen
i enlighet med senast fastställda bokslut.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att den kommunala avgiften för
ESB-avlastning vid Kapellhagen för annan kommun fastställs till 171,77 euro per
dygn och gäller tills ny avgift fastställs. Avgiften ska dock justeras årligen i
enlighet med senast fastställda bokslut.
Beslut:
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

-

Det elektroniska beslutsförfarandet inklusive kommunstyrelseledamöternas svar,
enligt bilaga:
Bilaga B – Kst § 97
Paragrafen förklarades justerad 26.9.2019 kl. 12.00.
________________

Kfge § 25/26.9.2019
Beslut:
Kommunstyrelsens förslag godkändes enhälligt.
________________

Protokolljusterare
________________

Lumparlands kommun
Kommunfullmäktige
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Sammanträdets avslutande

Kfge § 26/26.9.2019
Sammanträdet avslutades kl. 19.40.

Protokolljusterare
________________

Lumparlands kommun
Kommunfullmäktige

Sida 14
Sammanträdesprotokoll
26.9.2019

BESVÄRSANVISNING
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 §
kommunallagen (ÅFS 1997:73) inte besvär anföras över beslutet.
Paragrafer i protokollet: 19, 20, 21, 26.
KOMMUNALBESVÄR
BESVÄRSMYNDIGHET OCH BESVÄRSTID

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med
anledning av 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 den 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.
Besvärsmyndighet är
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22 101 Mariehamn
E-post: aland.fd@om.fi
Paragrafer i protokollet: 22, 23, 24, 25.
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju
dagar efter dagen då brevet avsändes, 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.
Besvärstiden för beslut enligt plan- och bygglag för landskapet Åland (ÅFS 2008:102) är 30
dagar och räknas från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är
anslaget 30.9.2019.
AVGIFT

Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen
260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning
samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.
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FÖRVALTNINGSBESVÄR
BESVÄRSMYNDIGHET OCH BESVÄRSTID

Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22 101 Mariehamn
E-post: aland.fd@om.fi
Paragrafer i protokollet:
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter
dagen då brevet avsändes, 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.
BESVÄRSSKRIFT

I besvärsskriften ska uppges
- ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras.
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften.
Om endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort
och postadress anges
Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt
kopia.
INLÄMNANDE AV BESVÄRSHANDLINGARNA

Besvärshandlingarna ska 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 de kommer fram innan
besvärstiden går ut.
AVGIFT

Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen
260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning
samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.

