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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 

 

Vad förbudet grundar sig på  

 

Eftersom nedannämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § 

kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 

Paragrafer i protokollet: 74, 78-79 

 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 

kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragrafer i protokollet: 70-73, 75-76 

 

 

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 kommunmedlemmarna. 

 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är: 

Kommunernas socialtjänst k.f. 

Styrmansgatan 2 B 

22100 Mariehamn 

 

Paragrafer i protokollet: 70-73, 75-76 

 

Yrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av 

beslutet sju dagar efter den dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En 

kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att ett meddelande om att 

beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats publicerades på kommunens elektroniska 

anslagstavla.  

 

Rättelseyrkandets innehåll 

 

Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas av 

den som framställer det. 

 

Protokolljustering:_________________ 
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KOMMUNALBESVÄR 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom skriftligt besvär. Ändring i ett beslut med anledning 

av rättelseyrkande 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 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, Torggatan 16 

 22101 MARIEHAMN 

  

Paragrafer i protokollet:  

 

Besvärstid 30 dagar från dagen för 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 sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på 

kommunens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla.  

 

Avgift 

 

Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av avgifter som nämns i 2 § 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolljustering:________________ 
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FÖRVALTNINGSBESVÄR 

  

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands Förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

22101 MARIEHAMN 

 

Paragrafer i protokollet: 77 

 

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. 

     

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. 

 

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 går 

ut. 

 

Avgift 

 

Enligt justitieministeriets förordning (FFS 1383/2018) om justering av de avgifter som nämns i 2§ 

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.   

 
 

 
 

 Protokolljustering:_________________ 


