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KF § 39

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET
FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Protokollet framlagt till
påseende
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bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__
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KF § 40

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.
Rickard Eklund föreslår Gunilla Holmberg och Helmer Wikblom till
protokolljusterare. Förslaget får understöd.
Justering föreslås till tisdag 30 juni kl 18.30.
BESLUT:
Gunilla Holmberg och Helmer Wikblom väljs till protokolljusterare. Justering tisdag 30 juni kl 18.30 på kommunkansli.
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KF § 41

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
Kerstin Wikgren föreslåt att fullmäktige tar upp ett extra ärende angående självrättelse av protokoll i §§ 13 och 15, 31.3.2015, Kallelse och
beslutfördhet samt Komplettering av föredragningslistan.
Marcus Eriksson föreslår att ärendet inte tas upp som ett extra
ärende utan bereds inför et senare sammanträde. Tage Mattsson understöder.
BESLUT:
Ett ärende gällande självrättelse av protokoll i §§ 13 och 15,
31.3.2015, Kallelse och beslutsfördhet samt Komplettering av föredragningslistan, bereds och tas upp till behandling i fullmäktige.
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KF § 42

BOKSLUT 2014
Kommunallagen § 67 lyder: Om kommunens bokföringsskyldighet,
bokföring och bokslut gäller, utöver vad som bestämts i denna lag, i
tillämpliga delar vad som stadgas i bokföringslagen (FFS 655/1973)
I enlighet med kommunallagen § 68 är kommunens räkenskapsperiod
ett kalenderår. Styrelsen skall göra upp ett bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till fullmäktige före utgången av
juni månad året efter räkenskapsperioden. I bokslutet skall ingå en
resultaträkning, en balansräkning och bilagor till dem samt en översikt
över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. I verksamhetsberättelsen skall styrelsen redogöra för hur de mål för verksamheten
och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts, samt för väsentliga
frågor som gäller kommunens förvaltning och ekonomi som inte redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen.
I enlighet med kommunal lagen § 70 skall styrelsen, när verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin.
Räkenskapsperiodens överskott är 342.075,56 euro.
KD-FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på 342.075,56 euro balanseras mot tidigare års
överskott.
Därtill beslutar kommunstyrelsen att:
- godkänna bokslutet för år 2014.
- underteckna handlingarna samt överlämna handlingarna till revisorerna för slutrevision.
- därefter överlämnar kommunstyrelsen bokslutet till kommunfullmäktige.
BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 42, 17.6.2015
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att bokslutet för
år 2014 fastställs i uppgjord form. Kommunstyrelsen föreslår att räkenskapsårets överskott om 342.075,66 balanseras mot tidigare års
överskott.
Därtill skall kommunfullmäktige ta del av revisorernas berättelse och
ta ställning till om de redovisningsskyldiga kan beviljas ansvarsfrihet.
BESLUT:
Kommunfullmäktige fastställer bokslutet för år 2014 i uppgjord form,
räkenskapsårets överskott om 342.075,66 euro balanseras mot tidigare års överskott.
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Kommunfullmäktige antecknar sig revisionsberättelsen till kännedom
och beviljar de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2014.
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KF § 43

INDUSTRIVÄGEN, ASFALTERING

Tekniska nämnden 06.05.2015 § 57
Upptogs till behandling av Industrivägen i Storby.
Vägens totala längd är 1130 m och bredden 5,5 m. Detta ger en total
yta på 6215 m. Totalkostnaden för asfalteringen räknat med priset
8,90 €/m² blir då 55313,50 € exklusive moms. Eventuellt tilläggskostnader för vändplaner bör tas i beaktande.
Asfalteringen skulle med fördel kunna indelas i två etapper.
Etapp 1. 500 m. Sträckan mellan ÅVC och Fiskodlingens område.
Etapp 2. 630 m. Sträckan mellan Torpvägen och ÅVC.
Kostnaden för asfaltering av Etapp 1 skulle bli 24.500 € exkl. moms
och för Etapp 2 blir kostnaden 31.000 € exkl. moms.
BESLUT:
Tekniska Nämnden anhåller om tilläggsmedel från kommunstyrelsen
för projektet. Tekniska Nämnden har inte kännedom om hur man ligger till inom investeringsbudgeten men Etapp 1 ligger troligtvis inom
ramen för redan budgeterade medel.
KS § 166, 4.6.2015
Totala budgeten för projektet är 300 000 €, vilket inte uppskattas att
räcka till asfaltering för båda etapperna.
KD-FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen besluter att föreslå inför kommunfullmäktige att tilläggsmedel beviljas för asfalteringen av Etapp 1 och godkänner att
tekniska nämnden genomför asfalteringen av Etapp 1 under år 2015.
BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter att föreslå inför kommunfullmäktige att tilläggsmedel 25.000 euro beviljas för asfalteringen av Etapp 1 och
godkänner att tekniska nämnden genomför asfalteringen av Etapp 1
under år 2015 för att minimera underhållskostnaderna.
KF § 43, 17.6.2015
Helmer Wikblom understöder kommunstyrelsens förslag.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beviljar tilläggsmedel om 25.000 euro för asfalteringen av Industrivägen Etapp 1, mellan ÅVC och fiskodlingens omProtokolljusterarnas signatur
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råde, och godkänner att tekniska nämnden genomför asfalteringen av
denna under år 2015 för att minimera underhållskostnaderna för
vägen.
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KF § 44

GRUNDAVGIFT FÖR VATTEN

TN § 86, 12.09.2012
Upptogs till behandling grundavgifter för vatten och avlopp för år
2013, samt att föreslå dem för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Nuvarande grundavgifter:
Grundavgifter för vatten.
83,00 euro/år förbrukning mellan 0 - 300 m3
249,00 euro/år förbrukning mellan 300 m3 – uppåt.
FÖRSLAG.
Tekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en höjning av grundavgifter med 1,0 %, för år
2013.
Grundavgifter för vatten.
84,00 euro/år förbrukning mellan 0 - 300 m3
252,00 euro/år förbrukning mellan 300 m3 – uppåt.
OMRÖSTNING.
John Hilander föreslog oförändrade grundavgifter för vatten och avlopp år 2013, fick understöd av Kerstin Wikgren.
Gunilla Holmberg understödde föredragarens förslag, fick understöd
av Karl-Fredrik Björnhuvud.
Röstning vidtogs där föredragarens förslag är Ja, och John Hilanders
förslag är Nej.
Karl-Fredrik Björnhuvud Ja, Gunilla Holmberg Ja och Brage Eklund
Ja.
John Hilander Nej och Kerstin Wikgren Nej.
Röstningen slutade 3 mot 2 för föredragarens förslag.
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt efter omröstning att föreslå för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en höjning av grundavgifter med 1,0
%, för år 2013.
Grundavgifter för vatten.
84,00 euro/år förbrukning mellan 0 - 300 m3
252,00 euro/år förbrukning mellan 300 m3 – uppåt.
KS § 228, 25.09.2012
KD-FÖRSLAG
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Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens förslag till höjning
av grundavgifter med 1% för år 2013.
Grundavgifter för vatten.
84,00 euro/år förbrukning mellan 0 - 300 m3
252,00 euro/år förbrukning mellan 300 m3 – uppåt.
Ärendet förordas fullmäktige.

BESLUT:
KD-förslag fick inget understöd. Kommunstyrelsen besluter enhälligt
att avgifterna hålls oförändrade.
KF § 115, 18.10.2012
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att avgifterna hålls oförändrade.
Grundavgifter för vatten.
83,00 euro/år (inkl.moms) förbrukning mellan 0 - 300 m3
(67,48 exkl.moms)
249,00 euro/år (inkl.moms) förbrukning mellan 300 m3 – uppåt.
(202,44 exkl.moms)
KS § 93, 16.04.2013

Kommunfullmäktiges avsikt var att avgifterna hålls oförändrade.
I beslutet skrevs felaktigt att avgifterna innehåller moms. Avgifterna skall fastställas exklusive moms.
Avgifterna som fastställdes är:
Grundavgifter för vatten.
83,00 euro/år förbrukning mellan 0 - 300 m
249,00 euro/år förbrukning mellan 300 m3 – uppåt.

Avgifterna är exklusive moms.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige rättar felet
och fastställer grundavgiften för vatten 2013 till
83,00 euro/år exklusive moms förbrukning mellan 0 - 300 m3
249,00 euro/år exklusive moms förbrukning mellan 300 m3 –
uppåt. Avgifterna är exklusive moms.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KF § 28, 25.04.2013
BESLUT:
Kommunfullmäktige fastställer grundavgiften för vatten 2013 till
83,00 euro/år exklusive moms vid förbrukning 0 - 300 m3 och
249,00 euro/år exklusive moms vid förbrukning 300 m3 eller
mer.
TN § 85, 17.10.2013
Upptogs till behandling grundavgiften för vatten år 2014, samt att föreslå den för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Nuvarande grundavgift för vatten:
84,00€/år på förbrukning mellan 0-300m³
252,00€/år på förbrukning från 300m³-uppåt

FÖRSLAG:
Tekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige en höjning av grundavgiften för vatten med 1%
för år 2014.
Grundavgift för vatten:
85,00€/år på förbrukning mellan 0-300m³
255,00€/år på förbrukning från 300m³-uppåt
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt att godkänna förslaget.
KS § 234, 29.0.2013
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige en höjning av
grundavgiften för vatten med 1% för år 2014.
Grundavgift för vatten:
85,00€/år på förbrukning mellan 0-300m³(exkl.moms 68,55 €)
255,00€/år på förbrukning från 300m³-uppåt (exkl.moms 205,65 €)
BESLUT:
Enligt förslag.
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KF § 76, 14.11.2013
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att fastställa grundavgift för vatten till
68,55 €/år på förbrukning mellan 0 - 300m³ (exkl.moms)
205,65€/år på förbrukning från 300m³-uppåt (exkl.moms)
TN § 56, 04.09.2014

Upptogs till behandling grundavgiften för vatten år 2015, samt att föreslå den för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att grundavgiften för vatten år 2015 är står oförändrad.
68,55 €/år på förbrukning mellan 0 – 300m³ (exklusive moms)
205,65 €/år på förbrukning mellan 300m³ - uppåt (exklusive moms)
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt godkänna förslaget.
KS § 192, 09.09.2014
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att grundavgiften
för vatten år 2015 står oförändrad.
68,55 €/år på förbrukning mellan 0 – 300m³ (exklusive moms)
205,65 €/år på förbrukning mellan 300m³ - uppåt (exklusive moms)
BESLUT:
Enligt förslag.
KF § 69, 18.09.2014
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att grundavgiften för vatten år 2015 står
oförändrad.
68,55 €/år på förbrukning mellan 0 – 300m³ (exklusive moms)
205,65 €/år på förbrukning mellan 300m³ - uppåt (exklusive moms)
KS § 167, 4.6.2015

Kommunfullmäktiges avsikt var att avgifterna hålls oförändrade
under åren 2014 och 2015. I beslutet skrevs felaktigt att avgifProtokolljusterarnas signatur
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terna innehåller moms. Avgifterna skall fastställas exklusive
moms.
Avgifterna som fastställdes är:
Grundavgifter för vatten.
85,00 euro/år förbrukning mellan 0 - 300 m
255,00 euro/år förbrukning mellan 300 m3 – uppåt.

Avgifterna är exklusive moms.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige rättar felet
och fastställer grundavgiften för vatten för åren 2014 och 2015
till 85,00 euro/år exklusive moms förbrukning mellan 0 - 300 m3
255,00 euro/år exklusive moms förbrukning mellan 300 m3 –
uppåt. Avgifterna är exklusive moms.
BESLUT:
Enligt förslag.
KF § 44, 17.6.2015

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige rättar felet
och fastställer grundavgiften för vatten för åren 2014 och 2015
till 85,00 euro/år exklusive moms förbrukning mellan 0 - 300 m3
255,00 euro/år exklusive moms förbrukning mellan 300 m3 –
uppåt. Avgifterna är exklusive moms.
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KF § 45

BUDGETDIREKTIV 2016
Bilaga - Budgetdirektiv
Budgetdirektiv presenteras för Eckerö kommuns nämnder, förvaltningar och verksamheter inför beredning av budgeten för år 2016
samt tillhörande rambudgetering på nämnd- och förvaltningsnivå. (bilaga)
Nämndernas nettobudget bör hållas oförändrad från budget 2015. En
specificerad lönebudgetering kommer att framläggas för nämnder och
förvaltningar.
Nämnderna skall påbörja budgetarbetet i augusti och då diskutera
önskemål och eventuella förändringar. Budgetförslag inlämnas till
kansliet senast 9.10.2015. I oktober bearbetas budgetförslaget och
kommunens taxor fastställs. Andra veckan i november skall styrelsen
föreslå 2016 års skatteprocenter och då skall ett balanserat budgetförslag vara klart. Detta är en stram tidsplan och alla tjänstemän och
nämnder måste hålla tidtabellen.
Budgeten för år 2016 uppgörs som en rambudget. Respektive nämnd
får en ram som är bindande på nettonivå under året.
Nämnderna kan under året disponera sina medel mellan sina ansvarsområden och konton, med undantag för anslag där fullmäktige
bestämmer annat. Nämnderna bör budgetera realistiska inkomster
och utgifter för att undvika stora överskridningar under året.
KD-FÖRS LAG
Kommunstyrelsen godkänner förslag till budgetdirektiv och rambudgetering för budgetåret 2016 som tillställs kommunens nämnder, förvaltningar och verksamheter. Nämndernas budgetförslag skall vara
kommunstyrelsen till handa 9.10.2015. Utökade anslag skall motiveras så att målet med anslaget framgår. Målet kan anges både verbalt
och i siffror. Alla förvaltningar bör eftersträva en analys av mål och
måluppföljning och bör därför tänka på att formulera målen så att de
kan utvärderas. Samordningsvinster eftersträvas. Ärendet delges
fullmäktige för kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.

KF § 45, 17.6.2015
BESLUT:
Ärendet antecknas till kännedom.
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KF § 46

VAL AV LEDAMÖTER TILL CENTRALVALNÄMNDEN
På grund av förändringar i tjänster på kommunkansliet önskar
centralvalnämnden att man gör vissa förändringar i centralvalnämnden.
KD-FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att följande ledamöter
och gruppvisa ersättare väljs till centralvalnämnden för Eckerö kommun:
Ordinarie ledamöter:
Nina Andersson
Carl-Gunnar Bergman
Margareth Häggblom
Herbert Karlsson
Robert Söderlund

Ersättare:
Britt-Inger Berthén-Eklund
Anders Svebilius
Susanna Ronkainen
Karin Fällman
Keijo Rosenqvist

Till ordförande i centralvalnämnden föreslås Carl-Gunnar Bergman
och till vice ordförande Nina Andersson.
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att följande ledamöter och gruppvisa ersättare väljs till Valbestyrelsen i Eckerö kommun:
Ordinarie ledamöter:
Nina Andersson
Carl-Gunnar Bergman
Margareth Häggblom

Ersättare:
Britt-Inger Berthén-Eklund
Anders Svebilius
Karin Fällman

Till ordförande i Valbestyrelsen föreslås Carl-Gunnar Bergman och till
viceordförande Nina Andersson.
Vidare föreslår kommunstyrelsen att Centralvalnämnden tecknar avtal
med Posten Åland angående förhandsröstningen i lagtings- och
kommunalvalet 2015.
BESLUT:
Enligt förslag.
KF § 46, 17.6.2015
BESLUT:
Kommunfullmäktige besluter att följande ledamöter och gruppvisa ersättare väljs till centralvalnämnden för Eckerö kommun:
Ordinarie ledamöter:
Nina Andersson
Carl-Gunnar Bergman

Ersättare:
Britt-Inger Berthén-Eklund
Anders Svebilius
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Margareth Häggblom
Herbert Karlsson
Robert Söderlund

Susanna Ronkainen
Karin Fällman
Keijo Rosenqvist

Till ordförande i centralvalnämnden föreslås Carl-Gunnar Bergman
och till vice ordförande Nina Andersson.
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att följande ledamöter och gruppvisa ersättare väljs till Valbestyrelsen i Eckerö kommun:
Ordinarie ledamöter:
Nina Andersson
Carl-Gunnar Bergman
Margareth Häggblom

Ersättare:
Britt-Inger Berthén-Eklund
Anders Svebilius
Karin Fällman

Till ordförande i Valbestyrelsen föreslås Carl-Gunnar Bergman och till
viceordförande Nina Andersson.
Vidare föreslår kommunstyrelsen att Centralvalnämnden tecknar avtal
med Posten Åland angående förhandsröstningen i lagtings- och
kommunalvalet 2015.
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ÄLDREOMSORG: INKÖP AV NYTT TRYGGHETSLARM

Bilaga - Offert
Solgårdens befintliga trygghetslarm, uppfyller inte behovet. Det har förekommit en del problem med larmet, bl.a. med falsklarmningar både dagoch nattetid, sen en tid tillbaka. Trots att trygghetslarmet har servats flertalet gånger, upplevs ingen större förbättring.
Detta har lett till att man undersökt möjligheterna till att byta trygghetslarm och Vivago-larmet är ett trygghetslarm som verkar uppfylla de behov och önskemål som finns på trygghetslarm till servicehuset. Vikarierande äldreomsorgsledaren samt t.f. ledande närvårdaren har varit på
besök till ett servicehus som har Vivago-trygghetslarm, för att ta del av
deras erfarenheter av larmet, både positiva och negativa. Servicehuset i
fråga har haft larmet sen flera år tillbaka och är mycket nöjda. De har
även sedan tidigare erfarenhet av det trygghetslarm som finns på Solgården idag. Vikarierande äldreomsorgsledaren har även varit i kontakt
med flera andra kommuner som redan har installerat Vivagotrygghetslarm, och fått den uppfattningen att samtliga verkar nöjda.
Kostnaden för det nya larmet, Vivago, är beräknad till, enligt offert,
24 805,20 €. I budgeten för år 2015 finns det medel reserverat för inköp
av nytt trygghetslarm motsvarande 25 000,00 €. I den summan ingår allt,
även utbildning för personalen. Se bifogad offert för mera information.
Den verkliga månadsavgiften för kommunen, vid ett eventuellt inköp,
kommer att bli följande;
- Månadsavgift för trygghetslarm (all service ingår) 180,00
€
- Månadsavgift per alarmmottagare (3 vårdartelefoner)
31,50 € (10,50 €/telefon)
- Månadsavgift per klient (17-18 klienter) 17x14,50 €
=246,50 €
Månadskostnad totalt: 458,00 €/månad

Vivago-larmet är ett flexibelt system och kan byggas ut enligt växande
behov. Klienterna i hemtjänst ute kan även bli inkopplade i detta system
om så önskas. Leverantör av larmet är Ålands Telefonandelslag som
även installerar det. Vid eventuella problem med larmet debiteras inga
extra kostnader från Ålands telefon. Det ingår i månadsavgiften på
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180,00 €.

Vikarierande äldreomsorgsledaren har bjudit in Markus Dahl från Ålands
telefonandelslag för att informera om Vivago trygghetslarm. Det reserveras ca.30 minuter tid för ärendet.
ÄLDREOMSORGSLEDARENS FORSLAG
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att ett nytt trygghetslarm – Vivago, köps in till Solgården. Kostnaden är beräknad till, enligt offert,
24 805,20 €.
Susann Fagerström föreslår att ärendet återremitteras. Förslaget får understöd.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter att ärendet återremitteras.
Bilaga – Kostnadskalkyl (El och Ljusexperten)
Ärendet kompletteras med en kostnadskalkyl från El & Ljus experten. I kalkylen
ingår all arbetstid och material för nätverksdragning från teleanslutning fram till
Vivago utrustning. Totalt pris för offerten är 1 925,00 € inklusive moms.
ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG
Äldreomsorgsledaren föreslår att socialnämnden besluter att socialnämnden
besluter att ett nytt trygghetslarm – Vivago, köps in till Solgården. Kostnaden är
beräknad till, enligt offert, 24 805,20 €. Kostander för elinstallation på 1 925,00
€ tillkommer.
SOCIALNÄMNDENS BESLUT
Socialnämnden besluter att gå till kommunstyrelse och kommunfullmäktige och
begära ett tilläggsanslag på 5 000,00 € för inköp av nytt trygghetslarm. I nuläget
finns 25 000,00 € budgeterat för inköpet.
KS § 183, 4.6.2015
KD:FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att investeringsanslaget för
trygghetslarm ändras från 25.000 euro till 30.000 euro i budgeten för år 2015.
BESLUT:
Enligt förslag.
KF § 47, 17.6.2015
BESLUT:
kommunfullmäktige besluter att investeringsanslaget för trygghetslarm ändras
från 25.000 euro till 30.000 euro i budgeten för år 2015.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
20

Sammanträdesdatum
25.06.2015

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
21

Sammanträdesdatum
25.06.2015
KF § 48

ANMÄLNINGSÄRENDEN
Skatteuppföljning
Budgetuppföljning per 30.4.2015
Beslut ÅFD
Kst § 173/2015
FÖRSLAG:
Antecknas för kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRTROENDE
Den 31.3.2015 tillsatte kommunfullmäktige ett utskott för att utreda
förtroendet för kommunstyrelsen. Medlemmar i utskottet är Marcus
Eriksson sammankallande ordförande, Rickard Eklund och Kerstin
Wikgren.
Utskottet har utfört sitt uppdrag och protokoll bifogas.
Kerstin Wikgren anförde att hon inte har förtroende för kommunstyrelsen och föreslår att kommunstyrelsens förtroende skall anses förverkat. Förslaget vinner inte understöd.
Birgitta Blomqvist anser att förtroende för kommunstyrelsen finns hos
fullmäktige. Förslaget får understöd av Tage Mattsson och Mikael
Stjärnfelt.
BESLUT:
Kommunfullmäktige fastslår att kommunstyrelsen åtnjuter fullmäktiges förtroende.
Kerstin Wikgren reserverar sig skriftligt mot beslutet (bilaga).
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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:
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:
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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