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Sammanträdesdatum
05.10.2021
KS § 255

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 5.10.2021 § 255
FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
05.10.2021
KS § 256

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID

Kommunstyrelse 5.10.2021 § 256
FÖRSLAG:
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KS § 101/22.3.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast vid en viss tidpunkt, som beslutas vid sammanträdet.
Kommunstyrelsen utser Britt Berthén-Eklund och Susann Fagerström
till protokolljusterare.
Protokollet ska vara justerat senast den 7.10.2021 kl. 20.00.
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 § 257

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 5.10.2021 § 257
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med följande extra ärende:
- Ålands Curling Ab, nyemission, KS § 266
- Avbetalningsplan, KS § 269
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
05.10.2021
KS § 258

DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 5.10.2021 § 258

-

30.9.2021 Ålands kommunförbunds seminarium om äldreomsorg
Skatteinkomster, september
Budgetseminarium, tidtabell
ÅDA, ägarinfo
ÅDA, slutrapport
1.10.2021 kommundirektörsmötet

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
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
05.10.2021
KS § 259

KOMMUNDIREKTÖRENS TJÄNSTEMANNABESLUT TILL KÄNNEDOM

Kommunstyrelse 5.10.2021 § 259

29.9.2021 tj15/2021 Anställning
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
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
05.10.2021
KS § 260

TAXOR FÖR KOMMUNERNAS BRANDVÄSENDE

Kommunstyrelse 5.10.2021 § 260
RN § 34/16.9.2021
Förslag till taxor inom brand- och räddningsväsendet i kommunerna
2022. Räddningsområdets kommuner kan med förslaget ha likvärdiga
taxor.
./. Bilaga A-RN § 34, taxor kommunernas brand- och räddningsväsende.
Räddningschefens förslag: Den gemensamma räddningsnämnden
omfattar förslaget till taxor för kommunernas brand- och räddningsväsende 2022 enligt bilaga A-RN § 34.
Beslut:
Enligt förslag.
Kommunstyrelse 5.10.2021 § 260
Den gemensamma räddningsnämnden föreslår taxor för kommunernas brand- och räddningsväsende 2022 enligt bilaga KS 260 § /
5.10.2021.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att taxorna för
kommunernas brand- och räddningsväsende 2022 fastställs i enlighet
bilaga KS 260 § / 5.10.2021.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att taxorna för
kommunernas brand- och räddningsväsende 2022 fastställs i enlighet
bilaga KS 260 § / 5.10.2021.
Paragrafen justerades omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KS § 261

ARBETSVÄRDERINGSSYSTEM

Kommunstyrelse 5.10.2021 § 261
För bestämmande av personalens uppgiftsrelaterade löner i enlighet
med kollektivavtal behövs det ett arbetsvärderingssystem som beskriver hur man vid bedömningen av arbetets svårighetsgrad ska beakta sådana värderingsfaktorer som kunnande, verkningar och ansvar, samarbetsförmåga och arbetsmiljö.
Ett förslag till arbetsvärderingssystem för Eckerö kommun har tagits
fram och förslaget har behandlats i kommunens ledningsgrupp den
23.9.2021, bilaga KS 5.10.2021 / 261 §. I enlighet med kollektivavtalen ska förhandlingar angående arbetsvärderingssystem hållas med
förtroendemännen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår det bifogade arbetsvärderingssystemet inför förhandlingarna med förtroendemännen, bilaga KS 5.10.2021 /
261 §.
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören till förhandlingarna.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår det bifogade arbetsvärderingssystemet inför förhandlingarna med förtroendemännen, bilaga KS 5.10.2021 /
261 §.
Kommunstyrelsen utser till förhandlingarna kommunstyrelsens ordförande med kommunstyrelsens viceordförande som ersättare samt
kommundirektören.
Paragrafen justerades omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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SOCIALNÄMNDEN 2022 - 2023

Kommunstyrelse 5.10.2021 § 262
Kommunfullmäktige beslöt att socialnämndens mandattid är åren
2020-2021 i och med att landskapslag (2019/30) om en kommunalt
samordnad socialtjänst och landskapslag (2020:32) om barnomsorg
och grundskola skulle träda i kraft den 1 januari 2020. Tanken var att
kommunen har en särskild nämnd som kan hantera de reformerna
som den nya lagstiftningen medför och att en ny prövning av organisationsmodellen skulle göras inför år 2022.
Kommunfullmäktige har genom KF § 10/18.2.2021 konstaterat att
kommunfullmäktige i första hand ser framemot en beredning från
kommunstyrelsen där kommunen även framledes har en separat
nämnd för äldreomsorgsfrågor.
Ifall kommunen fortsättningsvis ska ha en separat nämnd för äldreomsorgsfrågor så skulle detta innebära att de övergripande äldreomsorgsfrågorna fortsättningsvis skulle hanteras av ett politiskt organ
som enbart ska fokusera på äldreomsorgsförvaltningen.
Ett annat alternativ är att äldreomsorgsfrågorna leds politiskt av
kommunstyrelsen. Av de åländska kommunerna kan bland annat
Geta kommun tas som ett exempel. I Geta har äldreomsorgsförvaltningen (som omfattar Geta kommuns äldreomsorg och hemserviceverksamhet samt stöd till närstående för vård av äldre) hört till kommunstyrelsens ansvar från och med år 2018. Bedömningen är att en
motsvarande ändring i Eckerö kommun skulle innebära att engagemanget för kommunens äldreomsorgsfrågor skulle fokuseras till tre
organ (kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och äldrerådet) istället
för fyra (kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, äldrerådet och ett
separat nämnd). Med tanke på ärendehantering skulle denna förändring innebära effektivering och snabbare beslutsgångar. Även mötesoch årsarvoden skulle utebli. År 2020 uppgick dessa arvodeskostnader sammanlagt till cirka 5 400 euro, år 2019 till cirka 6 400 euro och
år 2018 till cirka 7 400 euro.
Konstateras även att med tanke på det fortsatta budgetarbetet är det
viktigt att kommunfullmäktige fattar ett beslut i ärendet inom oktober
2021.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige huruvida Eckerö
kommun ska ha en separat nämnd för äldreomsorgsförvaltningen elProtokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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ler om detta verksamhetsområde ska föreslås höra under kommunstyrelsens ansvar.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att socialnämnd
uppgifter överför till kommunstyrelsen fr.o.m. år 2022. Kommunstyrelsen konstaterar att det lagstadgade äldrerådet är avsedd att utgöra
remissinstans i frågor som berör äldre i den kommunala beslutsprocessen och att särskilda arbetsgrupper kan utses vid behov. Kommunstyrelsen bedömer också att förändringen skulle medföra en effektivare och smidigare beslutsgång.
Paragrafen justerades omedelbart.
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PRELIMINÄR BUDGET FÖR 2022 ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND

Kommunstyrelse 5.10.2021 § 263
Bakgrund
I enlighet med Ålands kommunförbunds grundavtal 26 § skall medlemskommunerna ges tillfälle att framlägga förslag till utvecklande av
kommunförbundets verksamhet.
Som bilagor den preliminära budget som förbundet enligt samma paragraf skall tillställa medlemskommunerna senast 15.9.
Synpunkter på budgeten bör vara tillhanda senast 29.10.2021 för att
kunna beaktas i beredningen av den egentliga budgeten som skall
fastställas av stämman senast 30.11.
Utlåtande
Konstateras att det kommunala ekonomiska självstyret är i verklighet
starkt beroende av landskapsregeringens övergripande politiska mål,
krav och lagstiftningsstyrning. För att motverka att kommunerna
tvingas till ofrivillig omfördelning av resurser från befintliga verksamheter har man skapat den kommunala finansieringsprincipen. Såsom
det konstateras bl.a. i Ålands kommunförbunds bokslut 2020 är principen en i internationella fördrag bindande mekanism som ska sätta
ramarna för de ekonomiska relationerna mellan landskapet och
kommunerna och som innebär att landskapet inte ska påföra åtaganden eller höja ambitionsnivån i kommunal verksamhet utan full finansiering samt att det dessutom ska finnas kostnadsneutralitet även när
landskapet tar bort ansvaret för vissa uppgifter från kommunerna
(Ålands kommunförbund, bokslut 2020, s. 9). I Ålands kommunförbunds bokslut 2020 konstaterade ytterligare att upplevelsen är fortsättningsvis att principen regelmässigt frångås i de lagframställningar
som görs och i förändringar i transaktionsflödena i övrigt. Med tanke
på att Åland står inför stora ekonomiska utmaningar och med hänsyn
till att landskapsandelarna har hållit sig på 40 milj. euros nivå åren
2010-2019 samtidigt som nettodriftkostnaderna ökat för kommunerna
i stort sätt med anledning av de nya lagstadgade kraven som landskapsregeringen påfört kommunerna är det mot bakgrund av dessa
omständigheter viktigt att finansieringsprincipen utvecklas och implementeras i större grad. Annars finns risken att landskapsregeringen
kan påföra kommunerna kostnadsdrivande ny lagstiftning utan att på
något sätt kompensera detta samt utan att man har verktyg att följa
upp den här utveklingen. I förlängningen innebär detta en ökad risk
att vissa kommuner blir föremål för de ny föreslagna s.k. kriskommunbestämmelserna. Eckerö kommun önskar således att en av de
särskilda målsättningarna för år 2022 är att Ålands kommunförbund
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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ska verka för att den kommunala finansieringsprincipen utvecklas och
implementeras ännu bredare i det åländska lagstiftningsarbetet eftersom detta är en sist och slutningen en demokratifråga.
För det andra önskar Eckerö kommun att målsättningen om att utreda
möjligheterna att grunda kommunalt servicebolag ska prioriteras. Alternativt önskar Eckerö kommun, i linje med förra årets utlåtande, att
kommunförbundets resurser utökas med en anställd så att förbundsdirektören får mera arbetstid för rådgivning till medlemskommunerna
och intressebevakning i förhållande till Ålands lanskapsregering.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om att skicka det ovanstående utlåtandet
till Ålands kommunförbund.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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Utdragets riktighet
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Dnr: KANSLI 241/2021
KS § 264

REMISS, ÄNDRING AV LAGSTIFTNINGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING

Kommunstyrelse 5.10.2021 § 264
Ålands landskapsregering inbegär Eckerö kommun utlåtande över
förslaget till ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling (bilaga
KS 264§/5.10.2021).
För att Eckerö kommun yttrande ska kunna beaktas ska den vara
landskapsregeringen tillhanda senast den 28 oktober 2021.
Utlåtande
Eckerö kommun har granskat förslaget mot bakgrund av kommunens
uppdrag och hur förslaget kan påverka kommunens verksamhet.
Eckerö kommun bedömer att förslaget förväntas innebära ökad ekonomisk belastning och Eckerö kommun förväntar att landskapsregeringen säkerställer finansieringen så att kommunerna klarar av att finansiera denna verksamhet. I övrigt har Eckerö kommun inget att invända mot förslaget.
Däremot önskar Eckerö kommun att en åländsk lagstiftning avseende
upphandlingar under EU:s tröskelvärden tas fram snarast i syfte att
öka rättssäkerheten.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om att skicka det ovanstående utlåtandet
till Ålands landskapsregering.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 253/2021
KS § 265

ÅLANDS CURLING AB, ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 7.10.2021

Kommunstyrelse 5.10.2021 § 265
Kommunstyrelse 28.09.2021 § 249
Ålands Curling Ab har tillställt Eckerö kommun den bifogade kallelsen
till ordinarie bolagsstämma 2020-2021 som äger rum den 7 oktober
2021.
Kommunfullmäktige har inte utsett kommunens representant till
denna bolagsstämma.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om deltagandet och om eventuella direktiv
till kommunens representant.
BESLUT:
Ärendet återremitteras. Bokslutshandlingarna och emissionsprospekt
begärs från bolaget.
Kommunstyrelse 5.10.2021 § 265
Ålands Curling Ab har tillställt Eckerö kommun den bifogade kallelsen
till ordinarie bolagsstämma 2020-2021 som äger rum den 7 oktober
2021. Bokslutshandlingarna och emissionsprospekt finns bilagt till
ärendet.
Kommunfullmäktige har inte utsett kommunens representant till
denna bolagsstämma.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om deltagandet och om eventuella direktiv
till kommunens representant.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att inte utse representant till bolagstämman.

Protokolljusterarnas signatur
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ÅLANDS CURLING AB, NYEMISSION

Kommunstyrelse 5.10.2021 § 266
Som aktieägare i Ålands Curling Ab har Eckerö kommun möjlighet att
utnyttja sin företrädesrätt att i en nyemission under tiden 8.10.22.10.2021 teckna nya aktier till ett pris om 2 euro per aktie (bilaga).
Bolaget emitterar högst 30 000 nya aktier.
Kommunen har i september år 2012 tecknat 2 500 st aktier á 2.00
euro. I förhållandet till bolagets nuvarande ägoförhållanden skulle
kommunens andel av nyemissionen utgöra 594 st aktier.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om eventuell teckning av aktier med företrädesrätt.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Eckerö kommun tecknar 594 st aktier i den nyemissionen som äger rum den 8.22.10.2021. Teckningen på 1 188 euro finansieras från det ackumulerade överskottet och tillgängliga kassamedel.
Paragrafen justerades omedelbart.
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TAXA FÖR HEMTJÄNSTSERVICE ÅR 2022

Kommunstyrelse 5.10.2021 § 267
Kommunstyrelse 28.09.2021 § 250
Socialnämnden 6.9.2021 § 45
Taxorna för hemtjänstservice behöver fastställas inför år 2022 och budgetbehandlingen.
För fastställande av avgift gäller bestämmelserna i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 912/1992). Eckerö kommun til-lämpar indexjustering som följer efter statsrådets förordning och social- och
hälsoministeriets meddelande.
Nuvarande taxa finns i bilaga. Det är viktigt att notera att vissa ändringar av
klientavgifter har skett i Finland men att dessa ändringar än så länge inte
gäller på Åland (se för kännedom 4.). Revideringsarbete på Åland pågår
dock och kan föranleda behovet av ändringar i kommunernas avgiftsregler.
Äldreomsorgs- och barnsomsorgsledarens förslag:
Tjänstemannen föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför kommunstyrelse och – fullmäktige att avgifterna för äldreomsorgen inte ändras
utöver sedvanliga indexhöjningar. Detta motiveras med att avgifterna är relativt tydliga som de är samt med att ändringar i lagstiftningen kan vara aktuella, vilket kan föranleda behovet av revidering av avgifterna. Ärendet
skickas vidare till kommunstyrelsen för behandling.
BESLUT:
Socialnämnden omfattade förslaget i sin helhet.
Kommunstyrelse 28.09.2021 § 250
Socialnämnden föreslår att avgifterna för äldreomsorgen indexjusteras i enlighet med bilagan.
Kommundirekörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige en indexhöjning av taxorna för äldreomsorgen år 2022 i enlighet med bilagan.
BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet så att av bilagan framgår hur indexjusteringen påverkar de slutliga summorna som föreslås för år 2022.
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Kommunstyrelse 5.10.2021 § 267
Bilagt förslag till avgifterna för äldreomsorg för 2022.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige oförändrade avgifter för
äldreomsorg för 2022 i enligt med bilagan.
För fastställande av avgift gäller bestämmelserna i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 912/1992). Eckerö kommun til-lämpar indexjustering som följer efter statsrådets förordning om social- och
hälsoministeriets meddelande.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige oförändrade avgifter för
äldreomsorg för 2022 i enligt med bilagan.
För fastställande av avgift gäller bestämmelserna i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 912/1992). Eckerö kommun til-lämpar indexjustering som följer efter statsrådets förordning om social- och
hälsoministeriets meddelande.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: KANSLI 260/2021
KS § 268

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST, BUDGET 2022

Kommunstyrelse 5.10.2021 § 268
Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) har 1.10.2021 inkommit med ett
förslag till budget för 2022 och ekonomiplan för 2023-2024. Ett eventuellt utlåtande ska vara inlämnat senast 15.10.2021.
Enligt förslaget till förbundsstyrelsen skulle verksamhetskostnaderna
öka med 1,78 miljoner euro jämfört med år 2021. Förbundsstyrelsen
beslöt dock om en kostnadsminskning på 410 000 euro vilket innebär
enligt förbundsstyrelsens förslag till budget för år 2022 att kostnaderna skulle öka med 1,37 miljoner euro.
Enligt KST är grunden för kostnadsutvecklingen i stort sätt resultat av
den nya socialvårdslagen. Det bör också noteras att KST:s ursprungliga budgetförslag för 2021 minskades med cirka 1,6 miljoner från det
förslaget som hade tagits fram på basis av ÅSUB:s statistik och en
uppskattat årlig höjning på 1 miljon euro.
KST står inför stora utmaningar då det dels gäller att implementera
den nya lagstiftningen och dels bygga upp en helt ny förvaltning. I
remissmaterialet konstateras att alla budgeterade verksamheter/åtgärder inte kommit igång/nyttjats till följd av pandemi och att KST
är en ny organisation. Konstateras att det ytterst viktigt att kunden
sätts i fokus och att KST säkerställer att invånarna kan utnyttja den
service som dem har rätt till.
I budgetförslagets bilaga 2 framgår de besparingar på 410 000 euro
som förbundsstyrelsen beslutat om. Dessa besparingar beaktat skulle
Eckerös andel i budget 2022 vara 773 124 euro (jämfört med 724 855
euro i budget 2021).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar förbundsstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsen ser framemot att budgetuppföljningen utvecklas
och att budgetförfarandet förbättras till nästa år så att kommunerna
har mer tid att reagera på förslaget och jämföra hur verksamheten utfallit i bokslut för 2021.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 269

AVBETALNINGSPLAN

Kommunstyrelse 5.10.2021 § 269
En kund önskar avbetala sina obetalda avgifter utifrån en av kommunstyrelsen fastställd avbetalningsplan.
Enligt förvaltningsstadgan ankommer det kommunstyrelsen att bevilja
avbetalningsplaner för avgifter till kommunen (5 kap. 14 §).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen fastställer den bifogade avbetalningsplanen.
BESLUT:
Enligt förslag.
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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: 255-268 §§
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 269 §
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: 269 §
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.
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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
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