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ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2

Sammanträdesdatum
22.11.2016
KS § 370

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.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3

Sammanträdesdatum
22.11.2016
KS § 371

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Det beslöts att § 378 skulle behandlas först.
Därmed godkändes föredragningslistan.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
4

Sammanträdesdatum
22.11.2016
KS § 372

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommundirektörens förslag:
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare väljs Janne Fagerström och Gunilla Holmberg.
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 konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare valdes Teres Backman och Gunilla Holmberg.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KS § 101/22.3.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast kl. 20.00
23.11.2016.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
22.11.2016
KS § 373

ÖPPETHÅLLNING KOMMUNKANSLI JUL 2016

Kommundirektörens förslag:
Kommunkansliet håller stängt under mellandagarna 27-30 december
2016.

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
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Sammanträdesdatum
22.11.2016

Dnr: KANSLI 257/2016
KS § 374

MOTION 22.9.2016 KOMMUNBIDRAG TILL PELARENS VERKSAMHET

Socialnämnden 17.10.2016 § 152
KF § 107/22.9.2016
Vid kommunfullmäktige 22.9.2016 ingavs ”Motion angående kommunbidrag till Pelarens verksamhet”, se bilaga, av Kari Kärki m.fl.
./.

Kommundirektörens förslag:
Motionen remitteras till Socialnämnden för utlåtande.
BESLUT:
Enligt förslag.

Socialnämnden 17.10.2016 § 152

Eckerö kommuns kommunsstyrelse har till socialnämnden remitterat
motion angående kommunbidrag till Pelarens verksamhet för utlåtande.
Hänv: Motion angående kommunbidrag till Pelarens verksamhet
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden behandlar ankommen motion.
BESLUT
Socialnämnden beslutar att hänvisa till tidigare beslut den 03.10.2016
§ 134 där anhållan om verksamhetsbidrag till Pelaren avslogs.

KS § 332/25.20.2016

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att motionen om
bidrag till Pelarens verksamhet besvaras med ett nej.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
22.11.2016

BESLUT:
Kommunstyrelsen var av åsikten att bidrag till Pelarens verksamhet
inte ska beviljas då det inte utgör lagstadgad verksamhet som kommunen är ålagd att genomföra. Styrelsen föreslog inför fullmäktige att
motionen därför ska besvaras med ett nej.

KF § 142/17.11.2016

BESLUT:
Kommunfullmäktige återremitterade frågan om understöd till Pelarens verksamhet till styrelsen för ytterligare utredning.
KS § 374/22.11.2016

Statistik erhållen från Ålands Fountainhouse rf (klubbhuset Pelaren) biläggs.
./.

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen inhämtar mer detaljerat utlåtande från Socialnämnden
angående Ålands Fountainhouse rf:s (klubbhuset Pelaren) verksamhet.
BESLUT:
Susann Fagerström föreslog att styrelsen föreslår inför fullmäktige
att bidrag om 500 euro ges till Ålands Fountainhouse rf:s (klubbhuset Pelaren) verksamhet. Gunilla Holmberg och Sven Eric
Carlsson understödde förslaget.
Sanna Söderlund föreslog styrelsen föreslår inför fullmäktige att
50 % av 7 840 euro (se bilagan), dvs 3 925 euro ges till Ålands
Fountainhouse rf:s (klubbhuset Pelaren) verksamhet.
Därmed beslutade styrelsen att föreslå inför fullmäktige att bidrag
om 500 euro ges till Ålands Fountainhouse rf:s (klubbhuset Pelaren) verksamhet. Gunilla Holmberg och Sven Eric Carlsson understödde förslaget.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
22.11.2016

Till fullmäktige kompletteras ärendet med underlag som inkommit
rörande Ålands Fountainhouse rf:s (klubbhuset Pelaren) verksamhet till Socialnämnden eller socialförvaltningen.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
9

Sammanträdesdatum
22.11.2016
Dnr: KANSLI 304/2016
KS § 375

MOTION 10.12.2015 OM IT I SKOLAN/LÄSPLATTOR

Vid kommunfullmäktige 10.12.2015 ingavs ”Motion om IT i skolan”, se
bilaga.
./.

Kommundirektörens förslag:
Motionen remitteras till Skol- och Fritidsnämnden för utlåtande.
BESLUT:
Motionen remitteras till Skol- och Fritidsnämnden för utlåtande senast
31.1.2017.
KS § 375/22.11. 2016
Skol- och Fritidsnämnden behandlade 14.6.2016 den motion om IT i
skolan som remitterats till nämnden av kommunstyrelsen 8.3.2016.
I nämndens beredning angavs följande: ”Motionsställaren vill att fullmäktige fattar ett principbeslut om ”linjedragning” gällande IT i skolan
och att skol- och fritidsnämnden i samarbete med skolans kollegium
ges i uppdrag att se över om och hur läsplattor kan införskaffas och
integreras i undervisningen. För ett större initialt inköp av läsplattor
behöver medel tas upp i budgeten under investeringar.
I Eckerö skolas IKT-plan framgår att eleverna under läsåret 20162017 har tillgång till 15 bärbara datorer och 8 iPads. Dessa 8 iPads är
fördelade så att varje klass har tillgång till en iPad och två finns att
låna till klassen. För att möjliggöra undervisning med iPads fullt ut
krävs att åtminstone en klassuppsättning finns tillgänglig i skolan.
Under inkommande läsår består den största klassen av 18 elever.
Det innebär att minst 15 iPads skulle behöva köpas in för att alla elever skulle ha tillgång till en egen iPad. Kostnaden för inköp av dessa
iPads skulle bli ca 6000 euro. Frågan är om man skall betrakta inköp
av iPads som en investering eftersom avskrivningstiderna på digital
utrustning är så kort. En utökning av driftsbudgeten kunde i så fall
fungera lika bra.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
22.11.2016

Från skolans sida ser man positivt på en sådan satsning om den låter
sig göras av ekonomiska skäl. Lärarna använder sig redan till viss del
av iPads i undervisningen och är intresserade av att förkovra sig ytterligare. IPads och bärbara datorer bör finnas parallellt i skolan eftersom de har olika funktioner och användningsområden som gör att
de kompletterar varandra i undervisningen. Ipads fyller en funktion
som bärbara datorer inte kan tillgodose. Om budgetmedel inte går att
finna för en sådan satsning så riskerar anskaffningstiden att ta tre år
istället för ett. Det medför i så fall minst två förlorade läsår vad gäller
elevernas och personalens vana av att hantera iPads i undervisningen.
Slutligen blev Skol och Fritidsnämndens beslut att nämnden meddelar kommunstyrelsen att man ser positivt på den motion som inlämnats om utökning av budgeten för inköp av en klassuppsättning med
iPads och ämnar till budgeten 2017 uppta medel för inköp av 15
iPads.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsens inriktning är att medel för inköp av 15 iPads med vissa tillbehör bör avsättas i budgeten för 2017. Styrelsen kommer att föreslå
en samlad budget för fullmäktige vari medel är avsatta för detta ändamål. Motionen sänds separat till fullmäktige med detta besked.
BESLUT:
Styrelsens inriktning är att medel för inköp av 15 iPads med vissa tillbehör bör avsättas i budgeten för 2017. Styrelsen kommer att föreslå
en samlad budget för fullmäktige vari medel är avsatta för detta ändamål för fullmäktiges ställningstagande. Motionen sänds separat till
fullmäktige med detta besked.
Det förutsätts att lärarna får relevant utbildning i frågan.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
22.11.2016
KS § 376

INKÖP KOPIERINGSMASKIN

Leasingavtalet för kommunkansliets kopieringsmaskin har gått ut. Valet står mellan att teckna nytt leasingavtal eller köpa en maskin. I
båda fallen kommer ett serviceavtal att tecknas. Bilagt offert för inköp
av kopieringsmaskin från MKAB för 8 375 euro.
./.
Kommundirektörens förslag:
En ny kopieringsmaskin inköps till kommunkansliet i enlighet med
offert. Ett serviceavtal tecknas med MKAB. Kommundirektören
genomför nödvändiga åtgärder.
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
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Sammanträdesdatum
22.11.2016

Dnr: KANSLI 312/2016
KS § 377

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV GÄLLANDE WMP
CAPITAL AB

Ålands landskapsregering har begärt Eckerö kommuns utlåtande
över WMP Capital Ab:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast
egendom, se bilaga.
./.
Ansökan gäller ett ca 36 500 m2 stort outbrutet område underlydande
moderfastigheten Österstrand 43-403-9-25 i Kyrkoby. Inga andelar i
samfällda finns.

Kommundirektörens förslag:
WMP Capital Ab uppfyller de kriterier som anges § 6 i landskapsförordning (2003:70) om jordförvärvstillstånd. Kommunstyrelsen förordar
att WMP Capital Ab beviljas tillstånd att förvärva och besitta fast
egendom.

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
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Sammanträdesdatum
22.11.2016
KS § 378

BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2018-2019

Första utkast till budget 2017 och ekonomiplan 2016-2017 läggs
fram för styrelsen.
Budgetunderlag biläggs för styrelsens behandling enligt följande:
./.

Budgetboken 2017 arbetsversion

Kommundirektörens förslag
Styrelsen återremitterar frågan för vidare beredning.
BESLUT:
Styrelsen återremitterade frågan för vidare beredning.
Styrelsen beslutade att styrelsemöten hålls den 1, 8, 15, 22 och 29
november, i syfte att styrelsebehandlingen av budgeten 2017 genomförs. Mötena inleds kl. 17.00.

KS § 338/1.11.2016

Styrelsen går igenom avsnittet Socialväsendet. Ekonomichef
Maarit Grönlund, socialchef Jessica Björn och äldreomsorgsledare Sandra Karlsson närvarade vid budgetbehandlingen.

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen går igenom Socialnämndens förslag till budget för Socialväsendet.

BESLUT:
Styrelsen beslutade att Socialväsendets budget remitteras till berörda tjänstemän för en genomgång och uppföljning i förhållande
till bokslut 2015, innan styrelsen åter behandlar den.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
22.11.2016

Styrelsen beslutade att byggnadstekniska förvaltningen genomför
en undersökning av lämpliga åtgärder rörande ventilationen i Solgården inför behandling av investeringsbudgeten.

KS § 354/8.11.2016

Styrelsen går igenom Byggnadstekniska förvaltningens budget
2017. Ekonomichef Maarit Grönlund, tekniker/byggnadsinspektör
Emma Saarela och Byggnadstekniska nämndens ordförande Mikael Stjärnfelt närvarar vid budgetbehandlingen.

./.
Byggnadstekniska förvaltningens kontoplan biläggs.

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen går igenom Byggnadstekniska förvaltningens förslag till
budget inkl. investeringsförslag.
BESLUT:
Styrelsen beslutade att Byggnadstekniska förvaltningens budget
remitteras till berörda tjänstemän för en genomgång och uppföljning i förhållande till bokslut 2015, innan styrelsen åter behandlar
den.

KS § 368/15.11.2016

Styrelsen går igenom avsnitten skolan och fritidsfrågorna. Ekonomichef Maarit Grönlund, skolföreståndare Maria Bonds och fritidsledare Scott Rosenqvist närvarar vid budgetbehandlingen.

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen går igenom avsnitten skolan och fritidsfrågorna.
BESLUT:
Protokolljusterarnas signatur

Ordf.
Sekr.

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
22.11.2016

Styrelsen beslutade att budgeten för skolan och fritidsfrågorna
remitteras till berörda tjänstemän för en genomgång och uppföljning i förhållande till bokslut 2015, innan styrelsen åter behandlar
den.

KS § 368/15.11.2016

Styrelsen går igenom avsnitten allmän förvaltning och övrig verksamhet. Ekonomichef Maarit Grönlund närvarar vid budgetbehandlingen.
Avsnittet allmän förvaltning i uppdaterad bilaga samt senaste
version av beräknat resultat i bilaga.
./.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen går igenom avsnitten allmän förvaltning och övrig verksamhet.
BESLUT:
Styrelsen beslutade att budgeten för allmän förvaltning och övrig
verksamhet återremitteras till nästa styrelsemöte, inför att styrelsen kommer att lägga fram förslag inför fullmäktige till budget
2017 och ekonomiplan 2018-2019.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
22.11.2016
KS § 379

STRATEGI FÖR INVESTERINGAR DE KOMMANDE ÅREN

Byggnadstekniska nämnden beslutade i § 140/24.10.2016 att föreslå
att investeringar för åren 2017-2019 utgörs av de som återges i bilaga.
./.
Utöver de investeringar som tas upp i Byggnadstekniska nämndens
förslag finns skäl att beakta investeringsbehov för att kommunkansliet
ska kunna genomföra de ålagda arbetsuppgifterna, t.ex. inköp av ny
server och ny kopieringsmaskin/skrivare.

KS § 329/25.10.2016
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar frågan om strategi rörande de kommande
årens investeringar.
BESLUT:
Frågan återremitterades för komplettering med ytterligare underlag rörande investeringarna. Styrelsen planerar återkomma till
investeringsfrågan vid styrelsemötet 8.11.

KS § 351/8.11.2016
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar frågan om strategi rörande de kommande
årens investeringar.
BESLUT:
Styrelsen diskuterade strategin och beslutade föreslå inför fullmäktige att fullmäktige genomför en strategidiskussion om de
kommande årens investeringar vid sitt möte 17.11.2016, inför att
budget 2017 och ekonomiplan 2018-2019 ska fastställas. Vid styrelsemötet ingavs två diskussionsunderlag (bilagda) vilka delges
fullmäktige.
./.

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
22.11.2016
KF § 144/17.11.2016

Två diskussionsunderlag i enlighet med KS § 351/8.11.2016 bilagda.
Även läget i det pågående budgetarbetet vad gäller resultatet är
bilagt.

./.
BESLUT:
Fullmäktige återremitterade ärendet till styrelsen.

KS § 379/22.11.2016
Fyra diskussionsdokument är bilagda.
./.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar frågan inför sitt till fullmäktige sammantagna
budgetförslag..
BESLUT:
Styrelsen återremitterade frågan.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
22.11.2016

Dnr: KANSLI 329/2016
KS § 380

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL VERKSAMHETEN ÅR 2017 ÅLANDS JAKT- OCH
FISKEMUSEUM

Ålands Jakt- och Fiskemuseum rf har inkommit med ansökan om bidrag från Eckerös Närings- och kulturnämnd inför nämndens budgetförslag för 2017.
Närings- och kulturnämnden har sitt sista (f.n. planerade) möte för år
2016 den 29 november. Därför kommer en bedömning av nämnden
av den aktuella ansökan inte att hinna komma styrelsen tillhanda inför
styrelsens budgetförslag beslutas inför fullmäktige.
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar frågan.

BESLUT:
Ärendet remitteras till Närings- och Kulturnämnden.
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Dnr: KANSLI 328/2016
KS § 381

FÖRSLAG ANG. HYRA AV DAGHEMSBARACK

En skrivelse har ingetts av Moderat Samling i Eckerö rörande användning av en daghemsbarack under tvår år såsom småbarnsavdelning vid Nyckelpigan, se bilaga.
./.

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar frågan.
BESLUT:
Styrelsen beslutade att ärendet bordläggs.
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KS § 382

ANMÄLNINGSÄRENDEN

-

För information protokoll kommundirektörsmöte 26.10.2016 i bilaga.

-

Brev från Ålands landskapsregering angående Ålands Omsorgsförbund kf och ”Kommunernas Socialtjänst”, KST, i bilaga.

-

André Sjöström som är fullmäktigeledamot och ledamot i Näringsoch kulturnämnden har meddelat kommunkansliet att han vill avsäga sig sina mötesarvoden för mandatperioden 2016-2019.

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen noterar informationen att André Sjöström, som är kommunfullmäktigeledamot och ledamot i Närings- och kulturnämnden, har
meddelat kommunkansliet att han avsäger sig sina mötesarvoden för
mandatperioden 2016-2019. Informationen sänds också till kommunfullmäktige och Närings- och kulturnämnden.
BESLUT:
Enligt förslag.
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DELGIVNINGAR

Byggnadstekniska nämnden sammanträdde 21.11.2016 (protokoll
finns på http://www.eckero.aland.fi/kommunen/protokoll.html)
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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: 370-372, 374, 375, 383
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 373, 376-382
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: 373, 376-382
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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