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KF § 27

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET
FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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KF § 28

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS
Kommunfullmäktige väljer två protokolljusterare som tillsammans
med ordförande och sekreteraren undertecknar protokollet från mötet,
Protokolljusterare väljs för uppdraget vid varje sammanträde om inte
kommunfullmäktige besluter om en annan ordning.
Janne Fagerström föreslår Kerstin Wikgren och Mikael Stjärnfelt. Föreslaget får understöd.
BESLUT:
Justering efter mötet. Kerstin Wikgren och Mikael Stjärnfelt väljs till
protokolljusterare.
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KF § 29

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 97/2015
KF § 30

KALLELSEFÖRFARANDE KOMMUNFULLMÄKTIGE
BAKGRUND två beslut i kommunfullmäktige under år 2015:
BESLUT 1
ANNONSERING AV KALLELSE TILL FULLMÄKTIGE
KS § 4 13.1.2015
Eckerö kommuns förvaltningsstadga § 4:12 kräver att kungörelse av
sammanträde görs på kommuns anslagstavla och hemsida. Förvaltningsstadgan ger makten till fullmäktige att avgöra vilka tidningar som
kallelse till kommunfullmäktige annonseras i.
Annonsering sker idag i Nya Åland och Ålandstidningen till en kostnad på ca 200 € per möte för ca 2 000 € per år
KD FÖRSLAG
Föreslå för fullmäktige att bara använda anslagstavla och hemsida
och att sluta annonsera i tidningarna tills vidare.
BESLUT
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att bara använda anslagstavla och hemsida och att sluta annonsera i tidningarna tills vidare.
Mötestid och plats meddelas i Eckeröinfo.
KF § 6 29.1.2015
BESLUT
Enligt förslag
BESLUT 2
KALLELSE TILL FULLMÄKTIGE GENOM EPOST
KS § 5 13.1.2015
Eckerö kommuns förvaltningsstadga § 4:11 kräver att kallelse till
kommunfullmäktiges sammanträden sker sju dagar innan sammanträdet. Det är inte specificerat hur eller i vilket format denna kallelse
ska gå ut.
Idag sker kallelse till kommunfullmäktige med brev. Detta är både dyrt
och tidskrävande.
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Däremot sker alla kallelser till kommunstyrelsen med epost, vilket
fungerar bra. Det är både enkelt och kostnadseffektivt.
KD-FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att de ledamöter (i
andan av att spara pengar och tid) som önskar att få sin kallelse per
e-post ska erbjudas möjligheten.
BESLUT:
Enligt förslag
KF § 7 29.1.2015
BESLUT:
Fullmäktige beslutar att kallelse godkänns som utskick via epost. De
ledamöter som inte har epost behöver ändå få sin kallelse i tid per
post. Alla ledamöter får beredningar och bilagor som post innan mötet, om inte ledamot avstår från hemskick.
KS 5.5.2015, § 148
Det finns ett behov att se över kallelseförfarandet till kommunfullmäktige.
Enligt kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland 42 §, stadgas
följande om kallelseförfarande till kommunfullmäktige: Fullmäktige
sammankallas av fullmäktiges ordförande eller vid förhinder för denna
av vice ordförande. Vid förhinder för hela presidiet kan fullmäktige
sammankallas av styrelsens ordförande, som också utfärdar kallelse
till ett nyvalt fullmäktiges första sammanträde. Kallelse till sammanträde jämte handlingar skall sändas till ledamöterna minst sju dagar
före sammanstädet, om inte fullmäktige i förvaltningsstadgan beslutar
om en korsare tid. Inom samma tid skall sammanträdet kungöras på
det sätt som bestäms i 12 §.
Om fullmäktige avbrutit sitt sammanträde och fastställer en dag och
tidpunkt då sammanträdet skall fortsätta behöver en ny kallelse inte
utfärdas.
I 12 § Kommunala tillkännagivanden, stadgas att det i varje kommun
skall finnas en anslagstavla för kommunala tillkännagivanden. Anslagstavlan skall vara placerad så att allmänheten har tillgång till den
även utom tjänstetid.
I kommunens förvaltningsstadga 4:11 Kallelse till sammanträden, står
följande: Kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden skall utsänProtokolljusterarnas signatur
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das minst sju dagar innan sammanträdet till varje kommunfullmäktigeledamot och till kommunstyrelsens presidium. I kallelsen anges datum, tidpunkt och plats för sammanträdet samt vilka ärenden som
skall upptagas till behandling.
I kommunens förvaltningsstadga 4:12 Kungörelse till sammanträden,
står följande: Tidpunkt och plats för fullmäktiges sammanträden skall
kungöras sju dagar innan sammanträdet på kommunens officiella anslagstavla för offentliga kungörelser, på kommunens hemsida samt
inom samma frist tillställas de tidningar i vilka kommunfullmäktige har
beslutat att kungöra sina sammanträden.
FÖRSLAG
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att kommunstyrelsen besluter
att föreslå inför kommunfullmäktige att kallelseförfarande till kommunfullmäktige sker enligt kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland
42 §. Det innebär att kallelse till kommunfullmäktige sker sju dagar innan sammanträdet via kommunens officiella anslagstavla och till varje
kommunfullmäktigeledamot och till kommunstyrelsens presidium per
post.
Kommunstyrelsen föreslår vidare att punkt 4:12 i förvaltningsstadgan
ändras. Allmänheten informeras i mån av möjlighet om sammanträdet
via hemsida och i Eckerö info.
BESLUT
Kommunstyrelsen besluter att föreslå inför kommunfullmäktige att
skrivningen i förvaltningsstadgan 4:12 ändras till följande: Tidpunkt
och plats för fullmäktiges sammanträden skall kungöras sju dagar innan sammanträdet på kommunens officiella anslagstavla för offentliga
kungörelser.
KF 21.5.2015, § 30
Kerstin Wikgren föreslår att kommunstyrelsens förslag till beslut kompletteras med att allmänheten informeras via kommunens hemsida och
Eckerö info. Kari Kärki och Janne Fagerström understöder förslaget.
Mikael Stjärnfelt understöder kommunstyrelsens förslag.
Tage Mattsson understöder kommunstyrelsens förslag med tillägget att
allmänheten informeras i mån av möjlighet om sammanträdet via hemsida och Eckerö info. Gunilla Holmberg understöder förslaget.
Mikael Stjärnfelt tar tillbaka sitt tidigare understöd och understöder
Tage Mattssons förslag.
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Ordförande fastställer omröstningsproportionen enligt följande:
Kerstin Wikgrens förslag JA.
Tage Mattsson förslag NEJ.
Omröstning förrättades.
För JA röstade följande: Janne Fagerström, Kari Kärki, Helmer Wikblom och Kerstin Wikgren. Totalt 4 JA röster.
För NEJ röstade följande: Birgitta Blomqvist, Tage Mattsson, Marcus
Eriksson, Gunilla Holmberg, Gunder Eriksson, Kalle Björnhuvud, Mikael Stjärnfelt och Henrietta Hellström. Totalt 8 röster för NEJ.

BESLUT
Med åtta röster mot fyra beslutar kommunfullmäktig att skrivningen i
förvaltningsstadgan 4:12 ändras till följande: Tidpunkt och plats för
fullmäktiges sammanträden skall kungöras sju dagar innan sammanträdet på kommunens officiella anslagstavla för offentliga kungörelser.
Och allmänheten informeras i mån av möjlighet om sammanträdet via
hemsida och Eckerö info.
Kerstin Wikgren reserverar sig skriftligt mot beslutet. Se bilaga.
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Dnr: KANSLI 94/2015
KF § 31

REKRYTERING AV VIKARIERANDE SOCIALCHEF

KS 5.5.2015 § 151
Förutsatt att kommunstyrelen i § 150/2015 beviljar socialchefen semester och moderskapsledighet behöver en rekrytering av vikarierande socialchef inledas.
FÖRSLAG
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att styrelsen besluter att utse
en rekryteringsgrupp för rekrytering av vikarierande socialchef. Eftersom socialarbetarbefattning är obesatt från och med 4 maj och
äldreomsorgsledaren arbetar deltid fram till 3 augusti kan vikariatet
med fördel inledas omgående eller enligt överenskommelse. En tillfällig socialarbetare finns anställd på heltid på socialkansliet under tiden
20.4–20.5.2015.
Ordförande föreslår vidare att styrelsen utlyser ett vikariat som socialchef för tiden omgående/enligt överenskommelse till och med
2.10.2016.
Ordförande föreslår även att styrelsen besluter att föreslå inför kommunfullmäktige att anställningen av vikarierande socialchef delegeras
till kommunstyrelsen.
Jan-Anders Öström föreslår att socialnämndens presidier utgör rekryteringsgruppen.
John Hilander föreslår att socialnämndens presidier samt Kerstin
Wikgren utgör rekryteringsgruppen.
Henrietta Hellström avstår från en plats i rekryteringsgruppen.
John Hilander föreslår att Jan-Anders Öström och Kerstin Wikgren
utgör rekryteringsgruppen. Förslaget får understöd av Christina Jansson och Tess Backman.
BESLUT
Kommunstyrelsen besluter att rekryteringsgruppen består av JanAnders Öström och Kerstin Wikgren utgör rekryteringsgruppen JanAnders Öström är gruppens ordförande. Socialchefen fungerar som
sammankallare och sekreterare. Rekryteringsgruppen besluter om
annons.
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Kommunstyrelsen besluter att föreslå inför kommunfullmäktige att anställningen av vikarierande socialchef delegeras till kommunstyrelsen.
KF 21.5.2015, § 31
Kari Kärki föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda behörigheten för socialchefstjänsten.
BESLUT
Kommunfullmäktige besluter att kommunstyrelsen ges i uppdrag att
utreda behörigheten för socialchefstjänsten.
Kommunfullmäktige besluter att anställningen av vikarierande socialchef delegeras till kommunstyrelsen.
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Dnr: KANSLI 100/2015
KF § 32

TF KOMMUNDIREKTÖR
Kommundirektörs tjänst har varit och är obesatt från och med den 17 april
2015. För att det dagliga arbetet samt styrelsearbetet skall kunna löpa är
det till fördel att en tillfällig kommundirektör utses.
FÖRSLAG
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att styrelsen besluter att förorda inför kommunfullmäktige att socialchef Andrea Björnhuvud utses till tf kommundirektör fram till 9.8.2015. Lön enligt tidigare kommundirektörs lön. Under tiden Andrea Björnhuvud är tf kommundirektör sköter Björnhuvud även
socialchefens uppgifter enligt socialinstruktionen, tills en vikarierande socialchef anställts.
Ordförande föreslår vidare att socialchef Andrea Björnhuvud erhåller lön enligt tidigare kommundirektörs lön retroaktivt från och med 27 april 2015 eftersom Björnhuvud efter den tidpunkten fortlöpande bistått kommunstyrelsen med många arbetsuppgifter som tillhör kommundirektörens arbetsuppgifter.
Andrea Björnhuvud anmäler jäv. Styrelsen konstaterar att jäv föreligger.
Andrea Björnhuvud lämnar sammanträdesrummet.
BESLUT
Kommunstyrelsen besluter enligt förslag.

KF 21.5.2015, § 32
Andrea Björnhuvud anmäler jäv. Kommunfullmäktige konstaterar att jäv föreligger. Birgitta Blomqvist utses till att föra protokoll under ärendets behandling.
Karl-Fredrik Björnhuvud anmäler jäv. Kommunfullmäktige konstaterar att jäv
föreligger.
Tage Mattsson understöder kommunstyrelsens förslag.
Janne Fagerström föreslår att kommunfullmäktige inte utser någon tf kommundirektör under tiden för rekrytering av ordinarie kommundirektör. Förslaget understödes av Kari Kärki och Kerstin Wikgren.
Ordförande fastställer omröstningspropositionen till att kommunstyrelsens
förslag utgör JA och Janne Fagerströms förslag utgör NEJ.
Protokolljusterarnas signatur
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För JA röstade följande: Birgitta Blomqvist, Tage Mattsson, Marcus Eriksson, Gunilla Holmberg, Gunder Eriksson, Kari Kärki, Mikael Stjärnfelt, Henrietta Hellström. Totalt 8 JA röster.
För NEJ röstade följande: Janne Fagerström, Helmer Wikblom, Kerstin
Wikgren. Totalt 3 röster för NEJ.
BESLUT
Kommunfullmäktige besluter att socialchef Andrea Björnhuvud utses till tf
kommundirektör fram till 9.8.2015. Lön enligt tidigare kommundirektörs lön.
Under tiden Andrea Björnhuvud är tf kommundirektör sköter Björnhuvud
även socialchefens uppgifter enligt socialinstruktionen, tills en vikarierande
socialchef anställts.
Socialchef Andrea Björnhuvud erhåller lön enligt tidigare kommundirektörs
lön retroaktivt från och med 27 april 2015 eftersom Björnhuvud efter den
tidpunkten fortlöpande bistått kommunstyrelsen med många arbetsuppgifter
som tillhör kommundirektörens arbetsuppgifter.
Kerstin Wikgren reserverar sig.
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Dnr: KANSLI 131/2015
KF § 33

TILLSÄTTANDE AV UTSKOTT

Enligt § 45 Kommunallagen kan fullmäktige bland sina ledamöter tillsätta utskott för att bereda ett visst ärende.
FÖRSLAG
Föreslås att kommunfullmäktige utser tre personer till ett utskott för att
utreda, och inför fullmäktige bereda som ärende, möjligheter till samarbete med andra kommuner. Utskottet utser inom sig en ordförande
och eventuell sekreterare.
BESLUT
Fullmäktige besluter att utse Mikael Stjärnfelt, Henrietta Hellström och
Kerstin Wikgren till ett utskott för att utreda, och inför fullmäktige bereda som ärende, möjligheter till samarbete med andra kommuner.
Utskottet utser inom sig en ordförande och eventuell sekreterare.
Utskottets mandat sträcker sig till 31.12.2015.
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Dnr: KANSLI 92/2015
KF § 34

ÄRENDE TILL KÄNNEDOM: RESURSUTNYTTJANDE FÖR BOKSLUT

KS 14.4.2015 § 127

Sedan samarbetet med Hammarland avbrutits i januari har uppgiften
att upprätta bokslut fallit på kommundirektören. För att säkra att bokslutet blir korrekt upprättat och sammansatt i tid för revision vore det
fördelaktigt att tillåta anlitandet av en viss grad av externa resurser.
KD-FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen ger kommundirektören mandat att upprätta ett avtal med extern tjänsteleverantör eller visstidsanställd för att stödja honom i arbetet med att upprätta bokslutet för 2014. Detta sker inom befintligt budgetutrymme för kommunens centralförvaltning.
BESLUT:
Kommunstyrelsen befullmäktigar kommundirektören att upprätta avtal
med extern tjänsteleverantör och/eller visstidsanställd för att stödja
honom i bokslutsarbetet för 2014. Maximal arbetstid som får införskaffas motsvarar tre veckors heltid.
Samarbete söks i första hand med Hammarland. Andra lösningar
sker i samförstånd med kommunstyrelsens ordförande.

KS 5.5.2015 § 142
Bilaga – Rapport från Maarit Grönlund
Kommunens tidigare ekonom Maarit Grönlund har på uppdrag
av kommunstyrelsens ordförande gått igenom status med bokslutet 2014 och Maarit Grönlund har den 24.4.2015 avgett rapport över granskningen och har till denna granskning också bifogat checklista för bokslutsarbete, enligt bilaga A – KS § 139
Granskningen lyfter fram att endast några enstaka bokslutsposter är bokade men att i övrigt är i princip hela bokslutet och
därmed balansbok och verksamhetsberättelse ogjorda. Ingen
statistik till Ålands Statistik- och Utredningsbyrå är heller inlämnad inom utsatt tid. Styrelseordförande har förvarnat kommunens revisor Tove Lindström-Koli om att revision inte kommer
att kunna göras den 19.5 och 26.5 som planerat.
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Kommunstyrelsens ordförande och personalen sett på olika alternativ och gjort förfrågningar för att få bokslutet för år 2014
upprättat. Detta kan presenteras närmar på mötet.
Det alternativ som anses vara det vettigaste är att anlita BDO
Bolagsrevision Ab. De kan börja arbeta snabbt och har erfarenhet av att göra upp kommunala bokslut, samt behärskar Abilita.
De kunde färdigställa kommunens bokslut innan midsommar.
Bolaget har två personer som skulle arbeta med bokslutet. Priset är 1 250,00 €/dygn respektive 800,00 €/dygn + resekostnader. I nuläget svår att uppskatta tidsåtgången i nuläget men på
totalt sex effektiva dagar skulle dessa två personer komma
långt. Under vecka 19 kan en av dem komma till Eckerö kommun och inleda med en uppskattning för att få en bild av situationen och därefter ge mer uppgifter tidsåtgången för arbetet
med kommunens bokslut.
FÖRSLAG
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att styrelsen konstaterar
att ovannämnda status på bokslutsarbetet 2014 väsentligt avviker från den information som tidigare kommundirektör Rasmus
Basilier muntligt framförde den 14.04.2014 vid behandling av §
127 Resursutnyttjande för bokslut.
Rasmus Basilier framförde då att ”bokslutet var bra på gång och
endast avskrivningar återstod” för att kunna färdigställa bokslutet. Kommunstyrelsen konstaterar nu emellertid att bokslutet
och därmed också revisionen för år 2014 väsentligt försenas
och att betydande extern resurs nu måste anlitas för att färdigställa lagstadgat bokslut 2014 för kommunen. Detta kommer
också föranleda kommunen betydande merkostnad.
Kommunstyrelsen anser att Rasmus Basilier bär ansvar för den
uppkomna situationen. Styrelsen avbokar revisionen på obestämd tid. Kommunfullmäktige informeras om läget med bokslutet 2014.
Ordförande föreslår vidare att kommunstyrelsen besluter att anlita BDO Bolagsrevision Ab för att uppgöra Eckerö kommuns
bokslut för år 2014. Priset är 2 050,00 euro/dygn samt resekostnader (för två personer). Totala tidsåtgången går i nuläget
inte att fastställa men uppskattas till ca sex (6) arbetsdagar.
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BESLUT
Kommunstyrelsen besluter enligt förslag.
KF 21.5.2015, § 34
BESLUT
Ärendet antecknas till kännedom.
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Dnr: KANSLI 118/2015
KF § 35

ÄRENDE TILL KÄNNEDOM: EXTRA RESURS I FORM AV KONSULT
Kommundirektörstjänsten är obesatt från och med 17 april 2015 och
kommunen saknar kommunekonom. Kommunstyrelsens ordförande
har varit i kontakt med Håkan Lundberg angående möjligheter att bistå kommunkansliet när det gäller kommunförvaltning och ekonomi.
Lundberg har meddelat att han kan tjänstgöra i Eckerö kommun 1-2
dagar/vecka.
FÖRSLAG
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att Håkan Lundberg anställs i
tjänsteförhållande med uppgift att bistå med kommunförvaltning och
ekonomi 1-2 dagar i veckan. Lön 45 €/timme. Arbetet inleds enligt
överenskommelse med kommunstyrelsens ordförande och sträcker
sig i första hand till 30.6.2015. Ärendet delges kommunfullmäktige.
BESLUT
Kommunstyrelsen besluter enligt förslag.

KF 21.5.2015, § 35
BESLUT
Ärendet antecknas till kännedom.
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Dnr: KANSLI 93/2015
KF § 36

ÄRENDE TILL KÄNNEDOM: ANSTÄLLNING AV STÄDARE

KS 5.5.2015 § 147
Tidigare kommundirektör Rasmus Basilier har anställt en vikarierande städare för tiden 16.4-31.8.2015 (ca 4,5 månader). Enligt förvaltningsstadgan 10:4 anges: ”Arbetstagare i arbetsavtalsförhållande
tillsätts av det förtroendeorgan som arbetstagaren underlyder. Vikarier anställs av förmän på högst 6 månader enligt budgeterade medel.
Anställande myndighet kan vara en tjänsteman om denna rätt följer
av beslutsdelegation, instruktion eller tjänstebeskrivning.”
I punkt 9 c) i reglementet för kommundirektören anges att kommundirektören har rätt att i kommunstyrelsens ställe besluta om: ”Ingående
av arbetsavtal i de fall där anställningstiden är högst tre månader.”
Kommundirektörens reglemente anger med andra ord en kortare (3
mån) tid än vad som gäller för anställandet av vikarier enligt FS (6
mån). I 1:1 FS om tillämpning anges att FS gäller i andra hand i förhållande till lagstiftning samt andra stadgor och instruktioner med
specificerade tillämpningsområden. Reglementet för kommundirektören är en specialinstruktion i förhållande till FS, varför reglementet
ska tillämpas före FS.
Slutsatsen är att KD enligt reglementet har rätt att ingå tidsbundna
anställningar på högst 3 månader.
Vikarien som Basilier anställt har högst sannolikt varit i god tro, varför
kommunen är bunden av anställningsavtalet.
FÖRSLAG
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att styrelsen konstaterar att
tidigare kommundirektör Rasmus Basiliser har överträtt sina befogenheter men då prövotiden avslutats föranleder detta ingen åtgärd.
Städvikarien anställs för tiden 16.4.-31.8.2015. Ärendet förs till kommunfullmäktige för kännedom.
BESLUT
Kommunstyrelsen besluter enligt förslag.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
19

Sammanträdesdatum
21.05.2015

KF 21.5.2015, § 36
BESLUT
Ärendet antecknas till kännedom.
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Dnr: KANSLI 96/2015
KF § 37

ÄRENDE TILL KÄNNEDOM: SAMMARBETE MED HAMMARLANDS KOMMUN

KS 5.5.2015, § 143
Bilaga – Hammarlands kommun Kfge 30 §, 23.4.2015
Kommunfullmäktige i Hammarlands kommun beslöt den 23.4.2015 att till
sätta en informell grupp bestående av ordföranden i kommunfullmäktige
Stig A. Mattsson, vice ordförande Josefin Cleve Andersson och ledamot
Henrik Lagerberg för att diskutera samarbete med Eckerö kommun.
Eckerö kommun ämnar även tillsätta en grupp från Eckerö kommun som
för diskussioner med Hammarlands kommun.
FÖRSLAG
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att presidierna i kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige ingår i gruppen. Ärendet sänds till kommunfullmäktige för kännedom.
BESLUT
Kommunstyrelsen besluter enligt förslag.
KF 21.5.2015, § 37
BESLUT
Ärendet antecknas till kännedom.
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Dnr: KANSLI 122/2015
KF § 38

ÄRENDE TILL KÄNNEDOM: SOCIALCHEF: ANSÖKAN OM MODERSKAPSLEDIGHET

KS 5.5.2015 § 150
Bilaga – Ansökan samt preliminär planering
Socialchefen ansöker om moderskapsledigt från och med 10.8.2015–
20.6.2016. Socialchefen ansöker om att ta ut intjänad semester innan, alltså under perioden 6.7–9.8.2015.
FÖRSLAG
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att styrelsen besluter att bevilja socialchefen semester för tiden 6.7.–9.8.2015 samt moderskapsledigt för tiden 10.8.2015-20.6.2016.
Andrea Björnhuvud anmäler jäv. Styrelsen konstaterar att jäv föreligger. Andrea Björnhuvud lämnar sammanträdesrummet.
BESLUT
Kommunstyrelsen besluter enligt förslag. Beslutet delges kommunfullmäktige.
KF 21.5.2015, § 38
BESLUT
Ärendet antecknas till kännedom.
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BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 111 § KomL inte anföras över beslutet i nedanstående paragrafer.
Paragrafer: §§ 27-29, 31, 34-38
Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte
anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet: -

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär.

Besvärsmyndighet, adress och postadress:
Ålands Förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer: §§ 30, 32, 33
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer: Besvärstid dagar
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Paragrafer:
Besvärstid dagar
Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.
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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 räknas.

Inlämnande av
besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens 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
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