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FÖREDRAGNINGSLISTA
KS § 212

Kallelse och beslutförhet
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Val av protokolljusterare, tid och plats
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Godkännande och komplettering av föredragningslistan
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Kommunstyrelsens mötesordning 2015

KS § 216

Ansökan om sponsorhjälp/bidrag

KS § 217

Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv
gällande Martin Oscarius

KS § 218

Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv
gällande Lucas Hermans

KS § 219

Anhållan om skötsel och underhåll av fastigheter och
planer

KS § 220

Begäran om utlåtande: förslag till nytt grundavtal för kf
De Gamlas Hem

KS § 221

Tillbyggnad av daghem - väg

KS § 222

Begäran om utlåtande över förslag till nytt
landskapsandelssystem

KS § 223

Anmälningsärenden

KS § 224

Avtal "Linkki" angående överföring av uppgifter rörande
pension m m

Eckerö 5.8.2016

Mikael Selander
kommunstyrelseordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9.8.2016

Nr.
12

Plats och tid

Kommunkansliet tisdagen 9.8.2016 kl. 18:00-20.25

Beslutande

Mikael Selander
John Hilander
Jan-Anders Öström
Teres Backman
Gunilla Holmberg
Susann Fagerström
Janne Fagerström

ordförande
viceordförande, frånvarande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot, frånvarande

Föredragande

Åsa Gustafsson

kommundirektör

Övriga närvarande

Anders Svebilius

kommunfullmäktiges ordförande

Paragrafer

212-225

Underskrifter

ordförande

sekreterare

Mikael Selander

Åsa Gustafsson

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö onsdagen 10.8.2016, kl. 20.00

Jan-Anders Öström

Susann Fagerström

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby 12.8.2016 kl. 10.00

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Åsa Gustafsson

Underskrift
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KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2

Sammanträdesdatum
9.8.2016
KS § 212

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Mötet konstaterades 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
9.8.2016
KS § 213

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommundirektörens förslag:
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare väljs Jan-Anders Öström och Susann Fagerström.
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.

BESLUT:
Föregående mötesprotokoll konstaterades justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare valdes Jan-Anders Öström och Susann Fagerström.
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.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
9.8.2016
KS § 214

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
En punkt ”Diskussion Fifax” lades till föredragningslistan efter förslag
av Jan-Anders Öström.
Därmed godkändes föredragningslistan.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
9.8.2016
KS § 215

KOMMUNSTYRELSENS MÖTESORDNING 2015
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Eckerö kommuns förvaltningsstadga kap. 5 § 6 om sin mötesordning. Utöver ordinarie sammanträden kan styrelsen kallas till möte då minst en tredjedel av
kommunstyrelsens ledamöter begär det för ett visst ärende eller då
kommunstyrelsens ordförande anser att det behövs.
Särskilda omständigheter eller helger kan tillfälligt påkalla annan ordning.
Kommunstyrelsen har tidigare vanligen sammankallats till ordinarie möten
den andra och fjärde tisdagen i månaden under 2014.
Tf. kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen sammanträder i regel till ordinarie möten den
andra och fjärde tisdagen i månaden under 2016.
Utöver ordinarie sammanträden kan styrelsen kallas till möte då minst
en tredjedel av kommunstyrelsens ledamöter begär det för ett visst
ärende eller då kommunstyrelsens ordförande anser att det behövs.
Särskilda omständigheter eller helger kan tillfälligt påkalla annan ordning.
Mötesordningen bestäms t.o.m. 31.6.2016, för att på det första mötet
efter det datumet fastställa mötesordningen för resten av 2016.
BESLUT:
Enligt förslag.

KS § 215/9.8.2016

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen sammanträder fortsättningsvis, under andra halvåret 2016, i regel i ordinarie möten den andra och fjärde tisdagen i
månaden under 2016.
Utöver ordinarie sammanträden kan styrelsen kallas till möte då minst
en tredjedel av kommunstyrelsens ledamöter begär det för ett visst
ärende eller då kommunstyrelsens ordförande anser att det behövs.
Särskilda omständigheter eller helger kan tillfälligt påkalla annan ordning.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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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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Dnr: KANSLI 180/2016
KS § 216

ANSÖKAN OM SPONSORHJÄLP/BIDRAG

Skärgårdens Missionsförening på Åland rf har ansökt om sponsorhjälp/bidrag, se bilaga.
./.
Föreningen har nyligen bildats och inlett sin verksamhet. Föreningen
bedriver ”en form av kristen social verksamhet” med båt.
Kommundirektörens förslag:
Den verksamhet som Skärgårdens Missionsförening på Åland rf bedriver tillhör inte kommunens kärnverksamhet. Medel finns inte budgeterade 2016 för bidrag till föreningen. Styrelsen beslutade att inte
bevilja några medel till föreningen.
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
9.8.2016

Dnr: KANSLI 168/2016
KS § 217

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV GÄLLANDE MARTIN
OSCARIUS

Ålands landskapsregering inbegär Eckerö kommuns utlåtande över
Martin Oscarius ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom, se bilaga.
./.
Ansökan gäller lägenhet Utängen Rnr 43-406-23-48 i Storby. Lägenhetens storlek är 60 750 m2. Lägenheten har andelar i samfällda.

Kommundirektörens förslag:
Martin Oscarius uppfyller de kriterier som anges i 4 § landskapsförordning (2003:70) om jordförvärvstillstånd. Kommunstyrelsen förordar
därför att Martin Oscarius beviljas tillstånd att förvärva och besitta fast
egendom.
BESLUT:
Martin Oscarius uppfyller de kriterier som anges i p. 6 § 4 landskapsförordning (2003:70) om jordförvärvstillstånd. Kommunstyrelsen förordar därför att Martin Oscarius beviljas tillstånd att förvärva och besitta fast egendom.

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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Dnr: KANSLI 169/2016
KS § 218

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV GÄLLANDE LUCAS
HERMANS

Ålands landskapsregering inbegär Eckerö kommuns utlåtande över
Lucas Hermans ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom, se bilaga.
./.
Ansökan gäller lägenhet Olgasbacken Rnr 43-406-4-30 i Storby. Lägenhetens storlek är 12 950 m2. Lägenheten har andelar i samfällda.
Kommundirektörens förslag:
Lucas Hermans uppfyller inte de kriterier som anges i 4 § landskapsförordning (2003:70) om jordförvärvstillstånd. Kommunstyrelsen kan
därför inte förorda att Lucas Hermans beviljas tillstånd att förvärva
och besitta fast egendom.
BESLUT:
Kommunstyrelsen anser att Lucas Hermans skulle kunna beviljas tillstånd att förvärva och besitta fast egendom för det fall att kriterierna i
p. 5 § 4 landskapsförordning (2003:70) om jordförvärvstillstånd uppfylls.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
9.8.2016

Dnr: KANSLI 176/2016
KS § 219

ANHÅLLAN OM SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV FASTIGHETER OCH PLANER

Eckerö Ungdomsförening rf (EUF) och Eckerö Idrotts klubb (EIK) har
inkommit med en gemensam anhållan om att kommunen tar på sig
ansvaret för skötsel och underhåll av EUF:s och EIK:s fastigheter
samt planer, se bilaga.
./.
EUF och EIK anför bl.a. följande i sin skrivelse: Skötsel och underhåll
blir en sådan belastning för styrelser och medlemmar att den egentliga verksamheten blir lidande. I dagsläget arbetar styrelserna i båda
föreningar för att få igång och utöka verksamheten. Ansträgningarna
borde koncentreras på det arbetet.
Föreningarna önskar få hjälp av kommunens servicemän med skötseln av fastigheterna. Man ser också gärna att kommunen står för
kostnaderna för det dagliga underhållet för att kunna utnyttja momsavdraget.
För EUF:s del skulle det t.ex. gälla kontroll och underhåll av värme,
vatten, WC:n, fläktar och vanlig fastighetsskötsel samt troligen skötsel
av ytterområden (gräsplan, volleyplan etc). Sandvikens festplats bör
ses över. EUF:s mål är att en större renovering ska ske inom snar
framtid.
För EIK bör fastigheten skötas samt Solvallen och motionsbanan.
Gräsklippning, gödsling, bevattning och linjemålning bör göras.
Både EUF och EIK kommer att bistå om större insatser behövs, t.ex.
genom talkoarbete.
Vidare föreslås att fritidsledaren i kommunen kanske kunde vara behjälplig med arbetet med ansökningar om bidrag o.dyl.
Kommundirektörens förslag:
Kostnader som EUF och EIK bör stå för rörande verksamhet och fastigheter kan kommunen normalt inte stå för när det skulle ses som ett
kringgående av skatteregelverket.
Rörande fastighetsskötseln remitteras frågan till Byggnadstekniska
nämnden (BTN) för ett utlåtande ang. vilka delar som det ev. skulle
finnas möjligheter att kommunens servicemän kan genomföra. En
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
9.8.2016

lista ang. det som EUF och EIK tar upp, med bedömning rörande de
enskilda åtgärderna/verksamheten ifråga, bör återsändas till styrelsen.
Styrelsen återkommer därefter till frågan för ett samlat svar till EUF
och EIK.
BESLUT:
Kostnader som EUF och EIK bör stå för rörande verksamhet och fastigheter kan kommunen normalt inte stå för då det skulle ses som ett
kringgående av skatteregelverket.
Rörande fastighetsskötseln remitterades frågan till Byggnadstekniska
nämnden (BTN) för ett utlåtande ang. vilka delar som det ev. skulle
finnas möjligheter att kommunens servicemän kan genomföra. En
lista ang. det som EUF och EIK tar upp, med bedömning rörande bl.a.
tidsåtgång för de enskilda åtgärderna/verksamheten ifråga, bör återsändas till styrelsen senast den 30 september 2016.
Styrelsen återkommer därefter till frågan för ett samlat svar till EUF
och EIK.

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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Dnr: KANSLI 174/2016
KS § 220

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE: FÖRSLAG TILL NYTT GRUNDAVTAL FÖR KF DE GAMLAS
HEM

Förbundsstyrelsen för kf De Gamlas Hem har begärt medlemskommunernas utlåtande över ett förslag till nytt grundavtal, se bilaga.
./.
Förslaget omfattar följande ändringar:
1) Ändring av kommunalförbundets namn från kf De Gamlas Hem till
Oasen boende- och vårdcenter kf.
2) Strykning av § 3, dvs kommunalförbundets medlemskommuner
ska inte räknas upp i grundavtalet.
3) Infogande av moment 2 i § 14 (tidigare § 15) rörande grundavgiften.
Efter att respektive kommun inlämnat sitt utlåtande om det aktuella
förslaget kan förbundsstyrelsen göra justeringar i förslaget. Därefter
sänder förbundsstyrelsen ut ett slutligt grundavtalsförslag till kommunerna för behandling i respektive kommunfullmäktige under hösten.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar avge ett utlåtande till förbundsstyrelsen i kf De
Gamlas Hem i enlighet med följande:
1) Eckerö kommun har inga synpunkter på ändringen.
2) Eckerö kommun anser att § 3 inte ska strykas. Kommunalförbundets medlemskommuner bör räknas upp i grundavtalet.
3) Eckerö kommun välkomnar och tillstyrker infogandet av moment 2
i § 14, i enlighet med den lydelse som förslås.
Socialnämnden informeras om kommunstyrelsens beslut.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Eckerö den
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Sammanträdesdatum
9.8.2016
KS § 221

TILLBYGGNAD AV DAGHEM - VÄG

Kommunstyrelse 16.02.2016 § 35

Kommunstyrelsen kan enligt 7 § 9 kap. i Eckerö kommuns förvaltningsstadga tillsätta kommittéer för ett särskilt uppdrag. Kommittén
verkar till dess uppdrag är slutfört om inte styrelsen beslutar upplösa
kommittén innan dess. Kommittéernas ekonomiska handlingsutrymme regleras av beviljade anslag inom budgetramar.
Enligt beslut av kommunfullmäktige 10.12.2015 § 109 ”Budget 2016
och ekonomiplan 2017-2018” har 200 000 euro avsatts år 2016 och
ytterligare 200 000 euro år 2017 för tillbyggnad av daghemmet.
En kommitté bör tillsättas för tillbyggnad av daghemmet.
Kommitténs uppgift är att:
- Verkställa projektering och kostnadsberäkning
- Föreslå tidsplan för arbetena
- Upphandling
- Delta i arbetsplatsmöten
- Dokumentering
- Rapportera till kommunstyrelsen
- Byggnadskommittén medverkar och stöder arbetet till tillbyggnaderna är klara
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen tillsätter en kommitté för tillbyggnaden av daghemmet.

BESLUT:
Styrelsen beslutade att kommittén består av fem personer. I övrigt
bordlade styrelsen ärendet till nästa möte.

KS § 35/16.2.2016
Styrelsen beslutade att tillsätta följande i byggnadskommittén för
tillbyggnaden av daghemmet:
Brage Eklund, Susanna Eklund, Anders Svebilius, Susann Fagerström och John Hilander.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Styrelsen utsåg Brage Eklund till ordförande för byggnadskommittén.

-

Kommitténs uppgift är att:
Verkställa projektering och kostnadsberäkning
Föreslå tidsplan för arbetena
Upphandling
Delta i arbetsplatsmöten
Dokumentering
Rapportera till kommunstyrelsen
Byggnadskommittén medverkar och stöder arbetet till tillbyggnaderna är klara

Kommunteknikern deltar i kommittén å tjänstens vägnar.
KS § 200/28.6.2016

Enligt KS § 184/14.6.2016 fortskrider Byggnadskommittén för tillbyggnad av daghemmet med att bjuda ut projektet och återrapporterar till styrelsen.
Kommundirektörens förslag:
Byggnadskommittén får till uppgift att inkludera en kostnadsberäkning
av vägen till daghemmet i Storby i kostnadsberäkningen av projektet
och återrapporten till styrelsen.
BESLUT:
Enligt förslag.
KS § 221/9.8.2016
I Arbetskommitténs för utbyggnad av Daghemmet Nyckelpigan
protokoll 15.6.2016 sägs följande i § 3: ”Väg och parkering ingår
för närvarande inte i projektet. Arbetskommittén begär från kommunstyrelsen om att uppdraget utökas och att en ny väg till daghemmet samt parkering ska ingå i uppdraget.”
I Arbetskommitténs för utbyggnad av Daghemmet Nyckelpigan
protokoll 4.7.2016 sägs följande i § 2: ”.. Arbetskommittén begär
därför tillåtelse av kommunstyrelsen att få förverkliga vägen till
daghemmet och anhåller om tillåtelse för att få anta JS Entreprenad för projektet. JS Entreprenad har inkommit med det för kommunen mest ekonomiska anbudet.”
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.
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den ___/___ 20__
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__/__20__
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Kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar, i enlighet med lydelsen i Arbetskommitténs
protokoll 4.7.2016, att kommittén får förverkliga vägen till daghemmet.
Enligt styrelsens tidigare beslut (KS § 35/16.2.2016) har upphandling delegerats till kommittén, varför själva upphandlingen överlåts
till kommittén.
BESLUT:
Styrelsen beslutade, i enlighet med lydelsen i Arbetskommitténs
protokoll 4.7.2016, att kommittén får förverkliga vägen till daghemmet.
Enligt styrelsens tidigare beslut (KS § 35/16.2.2016) har upphandling delegerats till kommittén, varför själva upphandlingen överlåts
till kommittén.
Nödvändig ändring av detaljplan måste göras i skyndsam ordning.
Styrelsen remitterade frågan till BTN.
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Dnr: KANSLI 119/2016
KS § 222

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER FÖRSLAG TILL NYTT LANDSKAPSANDELSSYSTEM

Ålands landskapsregering har begärt utlåtande angående Förslag till
nytt landskapsandelssystem 2018 senast den 31 augusti 2016. Remissversionen återfinns i bilaga.
./.
I inledningen i remissversionen sägs bl.a. följande: ”Det nya åländska
landskapsandelssystemet (LS-systemet) ska liksom det nuvarande
fördela ekonomisk ersättning för den verksamhet som lagstiftaren
ålägger kommuner. Andelar ges på kalkylerade grunder och systemet
utjämnar förutsättningar mellan kommuner för att alla kommuner ska
ha möjlighet att producera likvärdig service. Landskapsandelar kan
även ges på basen av politiska mål, för att främja en viss typ av region eller annan målsättning.”
Vidare fastställs fyra effektmål (s. 4):
1) LS-systemet ska ge kommunerna möjlighet att tillhandahålla
lagstadgad basservice. Målet nås genom inkomst- och kostnadsutjämning.
2) LS-systemet ska vara enkelt och förutsägbart. Målet nås genom
en steglös modell och ett fåtal parametrar som styr fördelningen.
3) LS-systemet ska gynna hållbar tillväxt.
4) LS-systemet ska främja samarbete och samgång.
Förslaget till system består av sex centrala delar (s. 6):
1) Skattekomplettering, som ska utgöra ca 35-50 procent av den totala utdelningen i LS-systemet (s. 2)
2) Kalkylerad landskapsandel för:
- Grundskola
- Socialvård
3) Kostnadsutjämning KST och träningsundervisning
4) Skärgårdsstöd
5) Främjande av fritid och bibliotek
6) Samarbetsstöd/samgångsstöd
Ålands kommunförbund har avgett utlåtande om remissversionen av
Förslag till nytt landskapsandelssystem 2018, se bilaga.
./.
En kalkylering baserad på de senaste årens siffror ger vid handen att
totalsumma erhållna landskapsandelar med det nya systemet skulle
bli ca 2 080 000 euro. Enligt bokslutet 2014 erhöll Eckerö kommun 2
259 976,00 euro i landskapsandelar det året och enligt bokslutet 2015
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erhöll Eckerö kommun 2 333 878,01 euro i landskapsandelar för
2015.
Enligt uttalanden från företrädare för Ålands landskapsregering ska
landskapsandelarna till kommunerna under 2017 bli totalt 1,5 miljoner
euro lägre och sammanlagt 4 miljoner lägre i det nya systemet som
träder i kraft 2018, p.g.a. landskapets sparplaner på 20 miljoner euro.
Kommundirektörens förslag:
Eckerö kommun ansluter sig i allt väsentligt till det utlåtande som
Ålands kommunförbund gjort om Förslag till nytt landskapsandelssystem 2018 och vill därutöver framhålla ett antal punkter, se förslag i
bilaga. Förslaget i bilagan insänds som remissvar från Eckerö kommun till Ålands landskapsregering.
BESLUT:
Styrelsen beslutade återremittera frågan för vidare beredning.
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KS § 223

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Uppföljning skatteinkomster, se bilaga.
Uppföljning jordförvärvsärenden:
- Ylva Annica Kristina Larsson beviljats 27.6.2016 av Ålands LR
rätt att äga och besitta fast egendom gällande hälften av fastigheten Tomten Rnr 1:2 och hälften av fastigheten Örbacka RNr
9:15. (Eckerö KS förordat att tillstånd beviljas i § 180/14.6.2016.)
- Emil Andreas Bengtssons ansökan om rätt att äga och besitta fast
egendom gällande fastigheten Långviken Rnr 12:133 har avslagits av Ålands LR 30.6.2016. (Eckerö KS förordat att tillstånd inte
beviljas § 168/30.5.2016.)
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Dnr: KANSLI 188/2016
KS § 224

AVTAL "LINKKI" ANGÅENDE ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER RÖRANDE PENSION M M

Hammarlands och Eckerö kommun har av Aditro Enterprise Ab erbjudits teckna avtal om mjukvaran Linkki. Linkki används i kontakt
med myndigheter gällande rapporteringar från löneprogrammet bl.a.
till skatteförvaltningen och pensionsanstalten KEVA. Med Linkki kan
överföringsfilen kontrolleras och korrigeras före överföringen. Programmet är nödvändigt att kunna vidarebefordra materialet som samlas/bildas i löneprogrammet.
Hammarlands kommunstyrelse har beslutat ingå avtal om Linkki
Kommundirektörens förslag:
Eckerö kommun ingår avtal med Aditro Enterprise Ab om Linkki till en
månadskostnad om f.n. 53 euro/månad. Avtalet undertecknas av
kommundirektören.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
20

Sammanträdesdatum
9.8.2016

KS § 225

DISKUSSION FIFAX

Utvecklingen angående Fifax diskuterades.
BESLUT:
Kommunen fortsätter diskussionen med såväl Fifax som ÅMHM.
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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: 212-214, 219, 222, 223, 225
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 215-218, 220, 221, 224
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: 215-218, 220, 221, 224
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

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

