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ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2

Sammanträdesdatum
29.11.2016
KS § 384

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
29.11.2016
KS § 385

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Föredragningslistan godkändes.

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
29.11.2016
KS § 386

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 John Hilander.
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 John Hilander. Teres Backman utsågs dock inte till protokolljusterare för §§ 393 och
395, då hon utsågs till sekreterare för dessa två paragrafer. Gunilla
Holmberg utsågs till protokolljusterare för §§ 393 och 395.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KS § 101/22.3.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast kl. 20.00 torsdag
1.12.2016.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
5

Sammanträdesdatum
29.11.2016

Dnr: KANSLI 328/2016
KS § 387

FÖRSLAG ANG. HYRA AV DAGHEMSBARACK

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

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

KS § 387/29.11.2016

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar frågan.

BESLUT:
Styrelsen beslutade att skrivelsen i nuläget inte föranledde några
vidare åtgärder.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
6

Sammanträdesdatum
29.11.2016
KS § 388

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 17.11.2016

Enligt 49 § 3 mom. Kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland
skall kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattas
av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige har haft sammanträde 20.10.2016. Protokollet i
sin helhet finns att läsa på kommunens hemsida på adressen eckero.ax, under ”Kommunen”, ”Protokoll”.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktiges beslut som
fattas vid sammanträdet 17.11.2016 tillkommit i laga ordning.
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
7

Sammanträdesdatum
29.11.2016

Dnr: KANSLI 287/2016
KS § 389

ANHÅLLAN OM BIDRAG EUF RF

SKFN 22.11.2016
Bilaga 14/6/2016 Bidragsansökan
Skol- och fritidsnämnden har fått en ansökan av Eckerö ungdomsförening rf. om verksamhetsbidrag om 6000 € för år 2017. En extra bidragsansökan om extra medel på 2000 € har inkommit 21.11.2016 för
reparation av värmesystem.
Fritidsledarens förslag: Skol- och fritidsnämnden beviljar anhållan om
verksamhetsbidrag på 6000 € och utbetalas då alla dokument som
krävs lämnas in till kommunen.
Beslut: Enligt förslag. I kommande bidragsansökningar skall en medlemsförteckning över betalande medlemmar bifogas. Bidragsansökan
för extra medel behandlas av kommunstyrelsen
KS § 389/29.11.2016
Kommundirektörens förslag:
I enlighet med Skol- och Fritidsnämndens förslag föreslår styrelsen
inför fullmäktige att medel avsätts för att bevilja bidrag till EUF rf i
budgeten för 2017, i enlighet med ingiven ansökan. Styrelsen föreslår
att vissa villkor rörande bidraget skrivs in i budgetdokumentet 2017.
Vad gäller den tilläggsansökan som EUF ingett rörande år 2016, beviljas den inte för 2016 då inga budgeterade medel finns. Styrelsen
föreslår inför fullmäktige att det ytterligare driftsbidraget om 2 000
euro istället beviljas för budgetåret 2017.
BESLUT:
Styrelsen beslutade att det i budgetförslaget för 2017 till fullmäktige
(som avhandlas i § 393) skulle avsättas medel om totalt 8 000 euro
som driftsbidrag till EUF rf.

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
29.11.2016

Dnr: KANSLI 295/2016
KS § 390

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG FÖR ÅR 2017, EIK RF

SKN 22.11.2016
Bilaga: 13/6/2016 Bidragsansökan
Skol- och fritidsnämnden har fått en ansökan av Eckerö idrottsklubb
om verksamhetsbidrag om 5 900 € för år 2017 samt en extra bidragsansökan om extra medel på 3 000 € för att kunna fortsätta upprustningen av föreningens motionsbana, genom att köpa nytt underlag och lägga ut det på banan så den blir i toppskick.
Fritidsledarens förslag: Skol- och fritidsnämnden beviljar anhållan
om verksamhetsbidrag på 5 900 € och utbetalas då alla dokument
som krävs lämnas in till kommunen. Extra bidragsansökan om 3 000
€ för upprustning av motionsbanan beviljas också.
Beslut: Verksamhetsbidraget beviljas. Extra bidragsansökan avslås
med motiveringen att bidrag kan sökas från andra instanser. Man bör
se över fördelningen av verksamhetsbidraget mellan de olika sektionerna med beaktande av ålder och kön. I kommande bidragsansökningar skall en medlemsförteckning över betalande medlemmar bifogas
KS 390 §/29.11.2016

EIK rf har per e-post från sin ordförande 24.11.2016 lämnat vissa
kompletterande upplysningar: Rörande motionsbanan har en del medel gått till bränsle och kringutrustning, men den stora posten är nytt
underlag (flis).
Kommundirektörens förslag:
I enlighet med Skol- och Fritidsnämndens förslag föreslår styrelsen
inför fullmäktige att medel avsätts för att bevilja bidrag till EIK rf i budgeten för 2017, i enlighet med ingiven ansökan. Styrelsen föreslår att
vissa villkor rörande bidraget skrivs in i budgetdokumentet 2017.

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
29.11.2016

BESLUT:
Styrelsen beslutade att det i budgetförslaget för 2017 till fullmäktige
(som avhandlas i § 393) skulle avsättas medel om totalt 8 900 euro
som bidrag till EIK rf.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
10

Sammanträdesdatum
29.11.2016

Dnr: KANSLI 310/2016
KS § 391

ANSÖKAN OM HYRESBIDRAG FÖR JUNIOR- OCH UNGDOMSISHOCKEY

IFK Mariehamn ishockey har inkommit med en ansökan om ett hyresbidrag på 898 euro för säsongen 2015-16, se bilagor.
./.
Enligt de inkomna handlingarna är tre spelare från Eckerö, vilket innebär att 1,54% eller 898 euro skulle falla på Eckerö kommun att ersätta.

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen inhämtar Skol- och Fritidsnämndens åsikt.
BESLUT:
Enligt förslag.

SKFN 22.11.2016
Bilaga 16/6/2016 Anhållan om hyresbidrag
Skol- och fritidsnämnden har fått en ansökan av IFK Mariehamn
ishockey r.f. om verksamhetsbidrag om 898 € för år 2017.
Fritidsledarens förslag: Bidragsansökan om 898 € uppmuntras men
remitteras vidare till kommunstyrelsen då medel inte har upptagits för
detta i nämndens budgetarbete
2017.
Beslut: Skol- och fritidsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att bidragsansökan avslås då det inte finns budgeterade medel.
KS § 391/29.11.2016
Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att bidragsansökan avslås då
det inte finns budgeterade medel 2016.

BESLUT:
Styrelsen beslutade att medel inte ges enligt ansökan utan hänvisade IFK Mariehamn ishockey till EIK rf.
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
29.11.2016
KS § 392

Ansökan bidrag för 2017 från 4H

SKFN 22.11.2016
Bilaga 15/6/2016 Anhållan om verksamhetsbidrag
En skriftlig anhållan om verksamhetsbidrag om 2 000 € för år 2017
från Ålands 4H distrikt har mottagits samt verksamhetsberättelse och
bokslut för år 2015.
Fritidsledarens förslag: Ålands 4h distrikt beviljas 1 000 € i verksamhetsbidrag för 2017. Verksamheten som 4H bedriver är brett och
är ett bra komplement mot övriga verksamheter i kommunen och runt
om på Åland.
Beslut: Enligt förslag.

KS § 392/29.11.2016

Kommundirektörens förslag:
I enlighet med Skol- och Fritidsnämndens förslag föreslår styrelsen inför fullmäktige att medel avsätts för att bevilja bidrag till 4H i
budgeten för 2017, i enlighet med ingiven ansökan. Styrelsen föreslår att vissa villkor rörande bidraget skrivs in i budgetdokumentet 2017.

BESLUT:
Styrelsen beslutade att det i budgetförslaget för 2017 till fullmäktige (som avhandlas i § 393) skulle avsättas medel om totalt 1 000
euro som bidrag till 4H.

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
29.11.2016
KS § 393

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:

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
29.11.2016

Styrelsen beslutade att Socialväsendets budget remitteras till berörda tjänstemän för en genomgång och uppföljning i förhållande
till bokslut 2015, innan styrelsen åter behandlar den.
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.
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
29.11.2016

BESLUT:
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 (och kommundirektör Åsa
Gustafsson) 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.

KS § 393/29.11.2016
I denna punkt ingår även förslag till investeringar i budget 2017
samt i ekonomiplan 2018-2019, såsom senast diskuterat i KS §
379/22.11.2016, då frågan återremitterades.

Senaste version av budget 2017 och ekonomiplan 2017-2018
samt kontoplan är bilagda.
./.
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
Sida
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Sammanträdesdatum
29.11.2016

Styrelsen föreslår att fullmäktige fastställer budget 2017 och ekonomiplan 2017-2018 i enlighet med bilaga.

BESLUT:
Styrelsen beslutade att i enlighet med Eckerö kommuns förvaltningsstadga 7:4 behandla ärendet vid ett fortsatt sammanträde påföljande dag 30.11 k. 18.00.
Teres Backman utsågs till sekreterare för punkten och Gunilla
Holmberg till protokolljusterare.
Styrelsen överenskom vid det fortsatta styrelsemötet 30.11 följande:
Styrelsen föreslog inför fullmäktige att budget 2017 och ekonomiplan 2017-2018, inklusive investeringar, fastställs i enlighet med
bilaga.
Det överenskomna förslaget till investeringar finns återgivet i budgetboken samt även i separat bilaga.

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
29.11.2016

Dnr: KANSLI 345/2016
KS § 394

REGLER OCH VILLKOR FÖR KOMMUNALA BIDRAG

Det är lämpligt att kommunen inrättar regler och allmängiltiga villkor
för de bidrag som kommunen ger. Förslag i bilaga.
./.

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att de regler som anges i bilagan
fastställs. Reglerna sänds till dem som beviljats bidrag i.o.m. fastställande av budget 2017 i samband med utbetalning.
BESLUT:
Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet till nästa möte.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
17

Sammanträdesdatum
29.11.2016
KS § 395

FIFAX, INFORMATION

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar frågan.

BESLUT:
Styrelsen beslutade att i enlighet med Eckerö kommuns förvaltningsstadga 7:4 behandla ärendet vid ett fortsatt sammanträde påföljande
dag 30.11 kl. 18.00.
Teres Backman utsågs till sekreterare för punkten och Gunilla Holmberg till protokolljusterare
Styrelsen beslutade vid det fortsatta styrelsemötet 30.11 följande i
ärendet:
En förfrågan skickas till ÅMHM om klargörande av ÅMHM:s kontroller
av Fifax anläggning och verksamhet, samt rening och utsläpp.
Styrelsen ger Byggnadstekniska nämnden i uppdrag att se över anslutningsavtalet, uppföljning av vatten- och avloppsmängder samt fakturering.
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Dnr: BTN 333/2016
KS § 396

UTLÅTANDE GÄLLANDE LAGFÖRSLAG OM ÄNDRING AV PLAN- OCH BYGGLAGEN

BTN 21.11.16 § 155

Lagberedningen har tagit fram ett lagförslag om ändring av plan- och
bygglagen. De ger oss tillfälle att inlämna synpunkter på framlagt förslag, se bilaga.
Synpunkterna skall vara inlämnade senast den 5 december 2016.
Nämndens ordförande Mikael Stjärnfelt har tagit fram ett utkast till
synpunkter, se bilaga.
Byggnadsinspektörens förslag:
Lagförslaget diskuteras och ett utlåtande tas fram som skickas vidare
till kommunstyrelsen.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att utlåtandet skickas vidare till
kommunstyrelsen.
__________

KS § 396/29.11.2016
Utlåtande i bilaga.
./.
Kommundirektörens förslag:
Det utlåtande som Byggnadstekniska nämnden föreslagit avges
till Ålands landskapsregering.

BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: BTN 334/2016
KS § 397

ÄNDRING AV BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDENS INSTRUKTION

BTN 21.11.16 § 154

I ”Instruktion för Byggnadstekniska nämnden (BTN)” som fastslagits
av kommunfullmäktige den 19.5.16 beskrivs Ärendeberedning och
sammanträden under §5. I texten står bl.a. följande: ”Kallelsen till
sammanträde ska sändas till ledamöterna minst sju dagar före sammanträdet”, se bilaga.
Då kallelsen utskickas sju dagar före sammanträdesdagen hinner det
komma upp en hel del ärenden under tiden fram till sammanträdesdagen, vilket kan leda till en hel del extra ärenden. För att minimera
extraärendena och få en komplettare kallelselista för ledamöterna så
föreslår byggnadsinspektören att kallelsen skulle utskickas fyra dagar
före sammanträdet.
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att en
ändring görs i ”Instruktion för Byggnadstekniska nämnden (BTN)” i §5
till följande: ”Kallelsen till sammanträde ska sändas till ledamöterna
minst fyra dagar före sammanträdet”.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag
godkänns.
__________

KS § 397/29.11.2017

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen förordar inför fullmäktige att en ändring görs i ”Instruktion
för Byggnadstekniska nämnden (BTN)” i §5 till följande: ”Kallelsen till
sammanträde ska sändas till ledamöterna minst fyra dagar före
sammanträdet”.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: BTN 156/2016
KS § 398

ANHÅLLAN OM DETALJPLANEÄNDRING, ÅLANDS TURISMINVEST

Byggnadstekniska nämnden 21.06.2016 § 85
Upptogs till behandling inkommen anhållan om ändring av detaljplan
från Ålands Turisminvest rörande Käringsundsbyn.
Detaljplanen är daterad 18.05.2011 och fastslagen av kommunfullmäktige 19.05.2011.
Förändringarna hänför sig till följande:
1. Tillägg i planbestämmelserna. I teckenförklaringen för området
”BF” läggs ordet främst till. Ursprungliga skrivelsen lyder enligt följande: ”BF Kvartersområde för fritidsbostäder.” Skrivelsen ändras
till följande: ”BF Kvartersområde för främst fritidsbostäder.”
2. De blåmarkerade bungalows (5st) flyttas
3. Området för bungalowernas ursprungsplats ändras från BC (Kvartersområde för stugby och semestercentra) till BF (Kvartersområde för främst fritidsbostäder).
Byggnadstekniska nämnden 21.06.2016 § 85
FÖRSLAG:
Byggnadsinspektören föreslår att Byggnadstekniska nämnden besluter ställa ut detaljplaneändringen för allmänt påseende under 14 dagar.
Enligt Plan & Bygglagen (2008:102) § 31 behöver ett förslag till ändring av en detaljplan som har ringa verkningar inte vara utställd under
mer än 14 dagar.
Samråd ordnas enligt gällande lag och förordning.
Byggnadstekniska nämnden 21.06.2016 § 85
BESLUT:
Enligt förslag.
__________
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KS § 398/29.11.2016

Efter beslut av Byggnadstekniska nämnden har detaljplanen för
Gästas 26:3 varit utställd under 14 dagar 14.11-27.11 2016, se bilaga.
./.
Samråd har inte hållits eftersom ändringen i planen har ringa
verkningar. Inga kommentarer har inkommit under utställningstid.

Kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att detaljplanen fastställs i enlighet med bilaga.

BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 399

ANMÄLNINGSÄRENDEN

-

Skatteinkomster t.o.m. november 2016 i bilaga.
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KS § 400

DELGIVNINGAR

Skol- och Fritidsnämnden sammanträdde 22.11.2016 (protokoll finns
på http://www.sahd.ax/)
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Vad förbudet grundar sig på

BESVÄRSFÖRBUD
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 112 § KomL rättelseyrkande inte framställas, eller
kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: 384-386, 389, 390, 392-394, 397-400
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 387, 388, 391, 395, 396
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: 387, 388, 391, 395, 396
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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