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Sammanträdesdatum
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KS § 91

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Tf. kommundirektörens förslag:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
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KS § 92

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Tf. kommundirektörens förslag:
Till protokolljusterare väljs Jan-Anders Öström och Susann Fagerström. Beslut om tid och plats tas på sammanträdet.
BESLUT:
Till protokolljusterare valdes Jan-Anders Öström och Susann Fagerström. Protokollet justeras 23.3 kl. 17.00.
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Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__
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__/__20__
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KS § 93

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Tf. kommundirektörens förslag:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Föredragningslistan godkändes.
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Protokollet framlagt till
påseende
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KS § 94

FÖRTECKNING ÖVER INITIATIV INOM VERKSAMHETEN 2015

I § 15 kap. 5 Eckerö kommuns förvaltningsstadga stadgas följande om kommuninvånarnas initiativrätt:
”Kommuninvånarnas initiativrätt
Kommunstyrelsen skall årligen före utgången av mars månad
framlägga en förteckning över de initiativ om verksamheten om
kommunen som kommunens invånare framlagt under det gångna
året och som hör till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens
ansvarsområden samt de åtgärder som har vidtagits med anledning av medborgarinitiativ. Kommunfullmäktige informeras om
vilka initiativ som har slutbehandlats.”

Styrelsen ska således framlägga en initiativförteckning för 2015
och informera fullmäktige om vilka initiativ som slutbehandlats.

Under 2015 har ett medborgarinitiativ ingivits, enligt följande:

-

Ett medborgarinitiativ angående kommunens beslut att riva
skolans hyreshus ingavs 16.6.2015. Initiativtagarna ansåg att
huset borde renoveras och tas i bruk för kommunens behov.
Kommunstyrelsen beslutade i § 77/30.6.2015 att ärendet utretts både noggrant och omfattande och att inget talade för att
beslutet skall omprövas. Kommunstyrelsens beslut delgavs
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige konstaterade i § 85/
22.10.2015 att fullmäktiges beslut gällande § 77/18.9.2014
vunnit laga kraft och således skall verkställas.

Tf. kommundirektörens förslag
Styrelsen antecknar följande till kännedom:
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Ett medborgarinitiativ inkom under 2015. Det gavs in till kommunen 16.6.2015 och rörde kommunens beslut att riva skolans hyreshus. Initiativtagarna ansåg att huset borde renoveras och tas i
bruk för kommunens behov. Kommunstyrelsen beslutade i §
77/30.6.2015 att ärendet utretts både noggrant och omfattande
och att inget talade för att beslutet skall omprövas. Kommunstyrelsens beslut delgavs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige
konstaterade i § 85/22.10.2015 att fullmäktiges beslut gällande §
77/18.9.2014 vunnit laga kraft och således skall verkställas.
Styrelsen sänder detta till fullmäktige för kännedom.

BESLUT:
Styrelsen antecknade följande till kännedom:

Ett medborgarinitiativ inkom under 2015. Det gavs in till kommunen 16.6.2015 och rörde kommunens beslut att riva skolans hyreshus. Initiativtagarna ansåg att huset borde renoveras och tas i
bruk för kommunens behov. Kommunstyrelsen beslutade i §
77/30.6.2015 att ärendet utretts både noggrant och omfattande
och att inget talade för att beslutet skall omprövas. Kommunstyrelsens beslut delgavs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige
konstaterade i § 85/22.10.2015 att fullmäktiges beslut gällande §
77/18.9.2014 vunnit laga kraft och således skall verkställas.
Styrelsen sände detta till fullmäktige för kännedom.
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KS § 95

KRITERIER OM BEFRIELSE FRÅN AVGIFTER

Frågan om befrielse från avgifter togs upp av styrelsen i ett specifikt
ärende i § 65/8.3.2016 och av kommunfullmäktige i § 47/17.3.2016.
I några fall har fråga varit aktuell tidigare, bl.a. när kommunfullmäktige
i § 78/23.10.2014 beslutade följande:
”Kommunfullmäktige beslöt att AX Eckerö Golf Ab beviljas befrielse
från anslutningsavgift för vatten och avlopp samt befrielse från avgift
för tillsyn för uppförande av klubbhus, totalt 2.945,28.
Vägunderhållet på Norrvägen kan kommunen utföra mot självkostnadspris.
Kommunfullmäktige beslöt vidare ge kommunstyrelsen i uppdrag att
utarbeta kriterier för i vilka sammanhang kommunen kan medge befrielse från dylika avgifter.”
Frågan om kriterier för befrielse från avgifter innefattar flera överväganden. Utgångspunkten är att det finns fast reglerade avgifter som
ska erläggas till kommunen. Frågan är vilket syfte fastslagna kriterier
ska fylla, i den mån det överhuvudtaget går att uttömmande reglera
alla, eller de flesta, eventuella situationer. Om bedömningen är att
sådana fastställda kriterier, innefattande avgiftslättnader av olika slag,
gör det attraktivt för företag att etablera sig här, bör man av näringspolitiska skäl överväga att utarbeta sådana. Om man däremot bedömer att kriterier innefattande avgiftslättnader av olika slag inte är ett
avgörande inslag när entreprenörer fattar det slutliga beslutet om ett
företags läge, bör man kanske inte fastställa kriterier. Istället bör man,
såsom i nuläget, fortsätta att göra in casu-bedömningar av varje enskilt fall.
Tf. kommundirektörens förslag
Styrelsen beslutar att f.n. inte utarbeta kriterier för avgiftslättnadet rörande vatten- och avloppsanslutning samt byggnadstillsyn i samband
med nyetableringar. Istället gör styrelsen och fullmäktige fortsättningsvis, efter anhållan, bedömningar av varje enskilt fall.
Kommunstyrelsen föreslår detta för fullmäktiges avgörande.
BESLUT:
Enligt förslag.
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DIREKTIV INFÖR FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE I KF DE GAMLAS HEM 1.4.2016

Förbundsfullmäktige för Kf De Gamlas Hem har kallat till sammanträde 1.4.2016. Eckerö kommuns representanter i förbundsfullmäktige är ledamot Susann Fagerström och suppleant Jan-Anders Fagerström.
./.
Kallelse med bokslut och två bilagor är bilagda. De två bilagorna
utgörs av förbundsstyrelsens bemötande av dels Jomala kommuns
besvär rörande debitering av grundavgift, dels Hammarland kommuns besvär rörande inlösen av Ålands Hemgård.
De substantiella punkterna på förbundsfullmäktiges dagordning är följande:
- Centralnämnd för proportionella val i fullmäktige
- Val av ordförande och viceordförande för år 2016
- Val av revisorer för räkenskapsåren 2016-2019
- Val av förbundsstyrelse och förbundstyrelsens ordförande och
viceordförande för perioden 2016-2017
- Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2015
Tf. kommundirektörens förslag:
Eckerö kommuns representanter bör agera enligt följande huvudlinjer:
-

Ang. debiteringen av grundavgift: Jomala kommuns besvär rör de
situationer då en kommun belägger en annan kommuns plats. Enligt förbundsfullmäktiges beslut ska användaren av platsen betala
grundavgiften, d.v.s. den kommun som har en klient på platsen,
även om användaren inte äger platsen. Det är rimligt att den
kommun som belägger platsen står för grundavgiften.

-

Frågan om inlösen av Ålands Hemgård: Eckerö kommun delar
Hammarlands kommuns uppfattning att en medlemskommun enligt kommunallagen för landskapet Åland inte kan tvingas åta sig
nya uppgifter inom ett kommunalförbund utan att det godkänns av
kommunen. Förbundsfullmäktige kan vidare inte utan ändring av
grundavtal fatta ett beslut om uppsägning av legoavtalet ifråga då
det leder till omfattande ändring av verksamheten.

-

Små kommuner bör ha tillräcklig representation i styrelsen.

BESLUT:
Eckerö kommuns representanter bör agera enligt följande huvudlinjer:
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-

Angående debiteringen av grundavgift: Jomala kommuns besvär
rör de situationer då en kommun belägger en annan kommuns
plats. Enligt förbundsfullmäktiges beslut ska användaren av platsen betala grundavgiften, d.v.s. den kommun som har en klient på
platsen, även om användaren inte äger platsen. Det är rimligt att
den kommun som belägger platsen står för grundavgiften.

-

Frågan om inlösen av Ålands Hemgård: Eckerö kommun delar
Hammarlands kommuns grundläggande uppfattning i frågan.
Legoavtalet borde inte ha sagts upp utan en konsekvensbedömning.

-

Små kommuner bör ha tillräcklig representation i styrelsen.

-

I första hand är Magnus Jansson, och i andra hand Pia Aarnio,
kommunens förslag till ersättare i förbundsstyrelsen.
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BIDRAG FRÅN KOMMUNEN TILL VISSA ÅTGÄRDER I FASTIGHETEN EKEBORG

I ”Budget 2016 och Ekonomiplan 2017-2018”, beslutad av kommunfullmäktige i § 109/10.12.2015 anges följande under rubriken ”Ungdomsverksamhet genom understöd”:
”Verksamhetsidé
Verka för att en god och meningsfull fritidssysselsättning står till buds
och skapa ett alternativt aktivitetsutbud till idrott. Denna ungdomsverksamhet stöds genom ett verksamhetsbidrag till Eckerö Ungdomsförening r.f. på 6 000 €. Bidraget är bundet till kommunstyrelsen och
utbetalas efter att bidragsansökan samt komplett bokslut inlämnats.
Vision
Göra Ekeborg till en attraktiv mötesplats för ungdomar och fortsätta
hålla lokalen öppen så många kvällar i veckan som möjligt.
Verksamhetsmål 2016
- Starta nya aktiviteter tillsammans med ungdomarna.
- Fortsätta arbeta med föreningens investeringsbehov och underhåll.
- Fortsatt diskussion om byggnaden Ekeborg och hur den skall underhållas och användas.
Plan 2017 – 2018
Fortsatt renovering av ungdomslokalen Ekeborg.
Kommunen svarar utöver ovannämnda verksamhetsbidrag för bl.a.
kostnader för el, värme och vatten med 12 000 € samt personalkostnader och mindre material för städning på Ekeborg med 2 410 €. Det
totala bidraget till Eckerö Ungdomsförening uppgår till 21 410 €.
Verksamhetsbidraget 6 000 € utbetalas i jämbördiga månadsrater.”
Det är känt att värmesystemet i Ekeborg lider av allvarliga brister. Det
är vidare känt, och uppenbart vid en okulär besiktning, att golvet i
stora salen är skadat.
Tf. kommundirektörens förslag
Styrelsen ger i uppdrag till Byggnadtekniska nämnden att överväga
lämpliga åtgärder och ta fram offerter, dels rörande värmesystemet,
dels angående golvet i stora salen. När styrelsen återfått ärendet från
Byggnadstekniska nämnden tar styrelsen ställning till omfattningen av
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
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den reparation som bör göras relativt snabbt samt till vilket engångsbidrag för reparation i Ekeborg som kan ges från kommunen.
BESLUT:
Styrelsen ger i uppdrag till Byggnadstekniska nämnden att i en första
fas överväga lämpliga åtgärder och ta fram offerter rörande värmesystemet, golvet i stora salen och nödvändiga åtgärder för köket.
När styrelsen återfått ärendet från Byggnadstekniska nämnden tar
styrelsen ställning till omfattningen av den reparation som bör göras
relativt snabbt samt till vilket engångsbidrag för reparation i Ekeborg
som kan ges från kommunen.
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KARTLÄGGNING KOMMUNENS FASTIGHETER

För närvarande finns inte någon kartläggning eller förteckning av
kommunens fastigheter, vilken skulle innefatta grundläggande uppgifter om fastigheten av olika slag.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen delegerar till Byggnadstekniska nämnden att bedöma vad
som lämpligen bör ingå i en sådan förteckning samt ger nämnden i
uppdrag att utarbeta en sådan, varefter återrapport till styrelsen görs.
BESLUT:
Enligt förslag.
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ECKERÖ KOMMUNS ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

Kommunfullmäktige fastställde i § 59/18.9.2014 Eckerö kommuns alkohol- och drogpolicy, se bilaga.
./.
Under rubriken ”Hur når vi målet?” anges på ett par ställen att ”kommunen bjuder inte på alkoholhaltiga drycker”. I inledande stycke på
andra sidan anges bl.a. att kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning
och utvärdering av policyn.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar frågan.
BESLUT:
Styrelsen återremitterade frågan angående andra offentliga aktörers
policy gällande alkoholservering för vidare utredning.
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KOMMUNKANSLI SOMMARSTÄNGT

Det är brukligt att kommunkansliet håller sommarstängt under tre
veckor under juli för att underlätta planeringen av verksamheten i
samband med uttag av semester.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar att kommunkansliet håller stängt tre veckor i sommar fr.o.m. 4 juli-24 juli 2016.
BESLUT:
Styrelsen beslutar att kommunkansliet håller stängt fyra veckor i
sommar fr.o.m. 4 juli-31 juli 2016.
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PROTOKOLLJUSTERING

I Eckerö kommuns förvaltningsstadga rör § 11kap. 5 kommunstyrelsens protokolljustering. Paragrafen lyder:
”Kommunstyrelsens protokoll undertecknas av ordföranden och protokollföraren jämte två valda justerare. Val av protokollsjusterare sker
vid varje sammanträde. Kommunstyrelsen kan också välja en fast inkallelseordning för sådana justeringspar, varvid ersättare inträder
som justerare vid ordinarie ledamots frånvaro. Om den ena eller båda
av justeringsparets ersättare ej heller är närvarande vid sammanträdet, väljer kommunstyrelsen protokolljusterare bland övriga ledamöter
och tjänstgörande ersättare.”
Det kan vidare noteras att rörande justeringen av kommunfullmäktiges protokoll sägs främst följande i Eckerö kommuns förvaltningsstadga i § 45 i kap. 4:
”Protokoll skrivs av protokollföraren under ordförandens ledning. Protokollet skall undertecknas av ordföranden och protokollföraren.
Kommunfullmäktiges protokoll skall justeras av två fullmäktigeledamöter som valts för detta uppdrag varje gång, i fall inte kommunfullmäktige beslutat annorlunda.”
Det finns således inte egentligen några detaljbestämmelser angående justeringen i förvaltningsstadgan. Enligt vad som är känt förekommer något olika processer i andra kommuner (och städer) för att
justera protokoll. Ett exempel är Sibbo kommun. Följande information
om processen för att justera protokoll har erhållits från Sibbo kommun:
”Istället för att för protokolljusteringen ta i bruk ett system med stark identifiering har vi under hösten 2015 gått in för elektroniskt godkännande/justering av protokollen på följande sätt:
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1. Efter att protokollet blivit färdigt och preliminärt godkänts av ordföranden sänder protokollföraren det jämte bilagor i PDF-form per e-post till ordföranden och protokolljusterarna.
2. Ordföranden godkänner protokollet per e-post. (Bekräftelsen skrivs ut
och sparas).
3. Protokolljusterarna bekräftar per e-post om protokollet är ok. (Bekräftelserna skrivs ut och sparas).
4. Vid följande möte undertecknar ordföranden och protokolljusterarna
första sidan i pappersprotokollet och protokolljusterarna undertecknar
dessutom bilagornas första sidor.

Ovanstående system har juridiskt granskats på kommunförbundet och det
har ansetts uppfylla lagens bestämmelser. Normal datasekretess bör dock
följas så att t.ex. protokoll som innehåller hemliga uppgifter inte får sändas
som med vanlig oskyddad e-post.”

Om protokollutdrag har Sibbo kommun angett följande:
”På de protokollsutdrag som vi använder (kommer från ärendehanteringsprogrammet Dynasty) finns inga underskrifter/initialer av protokolljusterarna. Bifogar ett exempel på protokollsutdrag.
Till protokollsutdragen bifogas anvisning om yrkande på rättelse.

Protokolljusterarna signerar inte heller mera varje sida i det pappersprotokoll som arkiveras utan de undertecknar endast pärmsidan och hopnitade
bilagors första sidor.”

Tf. kommundirektörens förslag:
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
22.3.2016

Styrelsen beslutar att protokolljusteringen av styrelsens protokoll sker
enligt följande huvudsakliga riktlinjer:
1. Efter att protokollet blivit färdigt och preliminärt godkänts av ordföranden sänder protokollföraren det jämte bilagor i PDF-form per e-post till ordföranden och protokolljusterarna.
2. Ordföranden godkänner protokollet per e-post. (Bekräftelsen skrivs ut
och sparas).
3. Protokolljusterarna bekräftar per e-post om protokollet är ok. (Bekräftelserna skrivs ut och sparas).
4. Vid ett lämpligt tillfälle de kommande dagarna, alt. vid påföljande möte,
undertecknar ordföranden och protokolljusterarna första sidan i pappersprotokollet. Protokolljusterarna undertecknar dessutom bilagornas första
sidor.

Normal datasekretess följs så att t.ex. protokoll som innehåller hemliga
uppgifter inte får sändas som med vanlig oskyddad e-post.

På de protokollsutdrag som sänds efter att protokollet justerats finns inga
underskrifter/initialer, eller kopior av sådana, av protokolljusterarna. Till
protokollsutdragen bifogas anvisning om yrkande på rättelse.

BESLUT:
Styrelsen beslutar att protokolljusteringen av styrelsens protokoll
fr.o.m. nästa möte sker enligt följande riktlinjer:
1. Efter att protokollet blivit färdigt och preliminärt godkänts av ordföranden sänder protokollföraren det jämte bilagor i PDF-form per e-post till ordföranden och protokolljusterarna.
2. Ordföranden godkänner protokollet per e-post. (Bekräftelsen skrivs ut
och sparas).

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
22.3.2016

3. Protokolljusterarna bekräftar per e-post om protokollet är ok. (Bekräftelserna skrivs ut och sparas).
4. Vid ett lämpligt tillfälle de kommande dagarna, alt. vid påföljande möte,
undertecknar ordföranden och protokolljusterarna första sidan i pappersprotokollet. Protokolljusterarna undertecknar dessutom bilagornas första
sidor.

Normal datasekretess följs så att t.ex. protokoll som innehåller hemliga
uppgifter inte får sändas som med vanlig oskyddad e-post.

På de protokollsutdrag som sänds efter att protokollet justerats finns inga
underskrifter/initialer, eller kopior av sådana, av protokolljusterarna. Till
protokollsutdragen bifogas anvisning om yrkande på rättelse.

Styrelsen sänder detta beslut för kännedom till fullmäktige och aktuella nämnder.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KS § 102

BEFRIELSE ARBETSGRUPP EKERGÅRDEN

KS § 44/12.2.2013
Renovering av lägenheter, utbyggnaden av samlingssalen, allmänna
köket och hygienutrymmen bör förverkligas 2013. Finansiering från
Rafael Mattssons fond. Kommittén beviljas befrielse och en byggnadskommitté utses efter årsskiftet under förutsättning att fullmäktige
beviljar anslag för investering.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen tillsätter kommitté för Ekergårdens renovering.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår 5 personer till kommittén för Ekergårdens
renovering. Äldreomsorgsledaren kallas till sekreterare i kommittén.
Sakkunniga inkallas vid behov.
Kerstin Wikgren föreslog John Hilander till ledamot och Henrietta
Hellström till ordförande i kommittén. Wikgren motiverade sitt förslag
med att Hellström är fullmäktiges viceordförande. Förslaget understöddes av John Hilander.
Christina Jansson föreslog Jan-Anders Öström och Birgitta Blomqvist
till ledamöter i kommittén. Jan-Anders Öström föreslog Magnus Jansson till ordförande i kommittén. Förslagen understöddes av Rune Söderlund.
Ordförande konstaterade att två understödda förslag till val av ordförande presenterades varför omröstning verkställdes.
Omröstningsproportionen fastställdes så att den som röstar för Wikgrens förslag säger JA och den som röstar för Öströms förslag säger
NEJ.
För Wikgrens förslag röstade John Hilander och Kerstin Wikgren och
för Öströms förslag röstade Christina Jansson, Jan-Anders Öström
och Rune Söderlund.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att Jan-Anders Öström, Birgitta Blomqvist,
John Hilander och Henrietta Hellström valdes till ledamöter i kommittén. Magnus Jansson valdes till ordförande och äldreomsorgsledaren
kallas till sekreterare. Sakkunniga inkallas vid behov.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KS § 102/22.3.2016

Arbetskommittén har inkommit med slutredovisning, se bilaga.
./.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen antecknar redovisningen till kännedom och beviljar
kommittén befrielse från uppdraget.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
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KS § 103

ECKERÖ UNGDOMSFÖRENING: FAKTUROR

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar att kommunen betalar följande två fakturor för
Eckerö Ungdomsförenings räkning.
Summan avräknas från det innehållna bidraget 2015 om totalt 2 000
euro, varav återstår 589,18 euro (efter att 1 410,82 euro avräknats i
enlighet med KS § 56/16.2.2016).

1) Feja AB

173,05 euro

2) Englund & Sjöström Ab

372 euro

SUMMA

545,05 euro

BESLUT:
Styrelsen beslutar att kommunen betalar följande faktura för Eckerö
Ungdomsförenings räkning:
Feja AB

173,05 euro

Summan avräknas från det innehållna bidraget 2015 om totalt 2 000
euro, varav återstår 589,18 euro (efter att 1 410,82 euro avräknats i
enlighet med KS § 56/16.2.2016).
Vidare delegerar styrelsen till kommundirektören att tillse att försäkringsskyddet är intakt.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 112 § KomL rättelseyrkande inte framställas, eller
kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: 91-94, 98-99
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 96-97, 100-103
Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte
anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

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

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett
skriftligt rättelseyrkande. Myndigheten till vilken rättelse kan yrkas;
myndighetens adress och postadress:
Kommunstyrelsen i Eckerö
Södra Överbyvägen 8
22270 Eckerö
Paragrafer: 96-97, 100-103
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delgivning av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll

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

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

Myndighet till vilken besvär
kan anföras samt besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett
beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändras med anledning av rättelseyrkandet kan ändring i beslutet sökas
genom kommunalbesvär av part eller kommunmedlem. Ett beslut får
överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att beslutet tillkommit i felaktig ordning, den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot lag.
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands Förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid dagar
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands landskapsstyrelse
Pb 60
22101 Mariehamn
Paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.

Besvärskrift

I besvärsskriften skall uppges:
- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringar 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 officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före be-
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besvärshandlingarna

svärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post
eller genom bud, men i så fall på sändarens eget ansvar. Handlingarna
skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter

Fogas till protokollet

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

