SAMMANTRÄDESKALLELSE

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdestid

torsdagen 25.01.2018 kl. 18:30

Sammanträdesplats

Kommunkansliet

FÖREDRAGNINGSLISTA
KF § 1 Kallelse och beslutförhet
KF § 2 Godkännande och komplettering av föredragningslistan
KF § 3 Val av protokolljusterare, tid och plats
KF § 4 Val av ordförande och viceordförande för kommunfullmäktige
KF § 5 Kommunfullmäktiges mötesordning 2018
KF § 6 Fastställande av antalet ledamöter i Kommunstyrelsen 2018-2019
KF § 7 Val av kommunstyrelse 2018-2019
KF § 8 Val av ordförande och viceordförande i kommunstyrelsen 2018-2019
KF § 9 Rekrytering: Kommuntekniker
KF § 10 Anhållan om att hyresfritt få disponera samlingssalen vid Ekergården
KF § 11 Detaljplan Haralds
KF § 12 Anmälningsärenden

Eckerö 18.1.2018

Anders Svebilius
Kommunfullmäktigeordförande
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 29.1.2018 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25.01.2018

Nr.
1

Plats och tid

Kommunkansliet i Eckerö, 25.1.2018, kl. 18.30 – 19.00

Beslutande

Anders Svebilius
Rune Söderlund

ordförande
viceordförande

Kalle Björnhuvud
Brage Eklund
Johan Hilander, frånvarande
Mikael Stjärnfelt
Åsa Häggblom, frånvarande
Leif Borg
Magnus Jansson
Ronald Karlsson, ordf. §§ 1-4
Tage Mattsson
Kari Kärki
Tommy Nordin
André Sjöström
Kerstin Wikgren

ledamot
ledamot
ledamot
ersättare
ledamot
ersättare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Arsim Zekaj

Kommundirektör

Övriga närvarande

Mikael Selander
John Hilander, frånvarande

kommunstyrelsens ordförande
kommunstyrelsen viceordförande

Paragrafer

§§ 1 - 12

Underskrifter

ordförande

sekreterare

Anders Svebilius

Arsim Zekaj

Föredragande

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö torsdagen 25.1.2018, kl. 19.15.

Andrè Sjöström

Magnus Jansson
Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby 29.1.2018 kl. 09.00.

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Arsim Zekaj

Underskrift

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25.01.2018

Nr.
1

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2

Sammanträdesdatum
25.01.2018
KF § 1

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige 25.01.2018 § 1

Enligt § 11 kap. 4 i Eckerö kommuns förvaltningsstadga ska i kallelse
till fullmäktige anges följande: ”I kallelsen anges datum, tidpunkt och
plats för sammanträdet samt vilka ärenden som ska upptagas till behandling.”
Enligt samma paragraf ska kallelsen ”utsändas minst sju dagar innan
sammanträdet till varje kommunfullmäktigeledamot och till kommunstyrelsens presidium”.
I § 13 kap. 4 anges följande om föredragningslistan: ”Föredragningslistan bör medfölja kallelsen till sammanträdet men kan också sändas
skilt.” Om innehållet i föredragningslistan anges i samma paragraf:
”Föredragningslistan skall innehålla en förteckning och redogörelse
över de ärenden som skall behandlas och beredda förslag till beslut
från kommunstyrelsen eller från annat organ som kommunfullmäktige
i särskilda fall utsett till beredningsorgan”.
Fullmäktige beslutade 21.4.2016/§ 67 att kallelse, föredragningslista
och bilagor distribueras elektroniskt till alla fullmäktigledamöter torsdagen före fullmäktigemötet, i enlighet med den tidsgräns för kallelsen som anges i Eckerö kommuns förvaltningsstadga (d.v.s. kallelse
ska ”utsändas minst sju dagar” före mötet).
Av beslutet 21.4.2016 framgår också följande: handlingarna finns
fr.o.m. tidpunkten för den elektroniska utsändningen tillgängliga i det
s.k. Inet. Vid mötet finns kallelse, föredragningslista och bilagor tillgängliga i pappersformat för den som meddelar kommunkansliet om
sin önskan att få handlingarna i pappersformat. Alternativt kan kallelse, föredragningslista och bilagor avhämtas på kansliet i pappersformat före mötet, om önskemål om det meddelas kansliet.
BESLUT:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutsfört.
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Sammanträdesdatum
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KF § 2

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunfullmäktige 25.01.2018 § 2
Förslag:
Föredragningslistan godkänns.

BESLUT:
Enligt förslag.
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Sammanträdesdatum
25.01.2018
KF § 3

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunfullmäktige 25.01.2018 § 3

Kommunfullmäktige väljer två protokolljusterare som tillsammans
med ordförande och sekreteraren undertecknar protokollet från mötet.
Protokolljusterare väljs för uppdraget vid varje sammanträde om inte
kommunfullmäktige beslutar om en annan ordning.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KF § 68/21.04.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast vid en viss tidpunkt, som beslutas vid sammanträdet.
BESLUT:
Andrè Sjöström och Magnus Jansson väljs till protokolljusterare.
Protokollet justeras omedelbart efter sammanträdet.
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Sammanträdesdatum
25.01.2018
KF § 4

VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016

Kommunfullmäktige 25.01.2018 § 4

Enligt 40 § Kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland väljer
kommunfullmäktige bland sina ledamöter ett presidium som ska bestå
av en ordförande och högst två viceordföranden. Enligt kap. 4 § 3
förvaltningsstadgan för Eckerö kommun väljs en viceordförande.
Presidiet väljs för ett år i sänder. Hela presidiet utses vid samma valförrättning.
Den ledamot som längst innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kommunen
utövar ordförandeskapet tills valförrättningen slutförts. Om flera av ledamöterna tillhört fullmäktige lika lång tid, utövas ordförandeskapet
av den ledamot som är äldst av dessa.
Valet torde inledas genom att kandidater till ordförande och viceordförandeposten föreslås.

BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att utse Anders Svebilius som
ordförande och Johan Hilander som vice ordförande för kommunfullmäktige 2018.
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Sammanträdesdatum
25.01.2018
KF § 5

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÖTESORDNING 2018

Kommunfullmäktige 25.01.2018 § 5
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 4 kap. § 4 förvaltningsstadgan för Eckerö kommun om sin mötesordning.
Utöver ordinarie sammanträden kan kommunfullmäktige kallas till
möte då styrelsen eller minst en fjärdedel av kommunfullmäktiges ledamöter begär det för behandling av ett visst ärende eller då fullmäktiges ordförande anser att det behövs.
Särskilda omständigheter eller helger kan tillfälligt påkalla annan ordning.
Kommunfullmäktige har vanligen sammankallats till ordinarie möte den
tredje torsdagen i månaden under 2017.

BESLUT:
Kommunfullmäktige sammankallar till ordinarie möte den tredje
torsdagen i månaden under 2018.
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Sammanträdesdatum
25.01.2018
KF § 6

FASTSTÄLLANDE AV ANTALET LEDAMÖTER I KOMMUNSTYRELSEN 2018-2019

Kommunfullmäktige 25.01.2018 § 6

Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen
för två år. Enligt kap. 5 § 2 förvaltningsstadgan för Eckerö kommun
utser kommunfullmäktige en ordförande och en viceordförande bland
ledamöterna.
Antalet ledamöter i kommunstyrelsen ska enligt § 48 Kommunallagen
(1997:73) vara minst fem. Avgående kommunstyrelse bestod av sju
ledamöter med personliga ersättare. Enligt kap. 5 § 2 förvaltningsstadgan för Eckerö kommun består styrelsen ”av sju ledamöter eller
det antal ledamöter som kommunfullmäktige bestämmer”.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att kommunstyrelsen ska bestå av sex ledamöter.
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Sammanträdesdatum
25.01.2018
KF § 7

VAL AV KOMMUNSTYRELSE 2016 – 2017

Kommunfullmäktige 25.01.2018 § 7
Kommunalval har hållits i Eckerö kommun i oktober 2015.
Kommunfullmäktige tillsätter en kommunstyrelse vid ett sammanträde
som kommunfullmäktige håller inom januari månad.
Ledamöterna och deras ersättare utses för en period om två år enligt
§ 48 Kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland. Bland ledamöterna utser kommunfullmäktige enligt samma paragraf en ordförande
och en eller två viceordförande. Enligt kap. 5 § 2 förvaltningsstadgan
för Eckerö kommun utser kommunfullmäktige en ordförande och en
viceordförande bland ledamöterna.
Valbarhetskriterierna för styrelsen framgår av § 47 Kommunallagen.
Det framgår bl.a. att den som är ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige inte samtidigt kan vara ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har under 2016-2017 bestått av 7 följande ordinarie ledamöterna med personliga ersättare:
Ordinarie
Mikael Selander
Jan-Anders Öström
Teres Backman
Gunilla Holmberg
Susann Fagerström
Janne Fagerström
John Hilander

Ersättare
Markus Eriksson
Keijo Rosenqvist
Christina Jansson
Britt Berthén
Monica Mattson
Sven-Eric Carlsson
Sanna Söderlund

BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att välja följande ledamöter till
kommunstyrelsen 2018 – 2019:
Ordinarie
Kerstin Wikgren
Jan-Anders Öström
Johan Hilander
Susann Fagerström
Sven-Eric Carlsson
Gunilla Holmberg

Ersättare
Sanna Söderlund
Pia Aarnio
Rickard Eklund
Monica Mattson
Janne Fagerström
Christina Jansson
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Sammanträdesdatum
25.01.2018
KF § 8

VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE I KOMMUNSTYRELSEN 2016 - 2017

Kommunfullmäktige 25.01.2018 § 8

Ledamöterna i kommunstyrelsen, och deras ersättare, utses för en
period om två år enligt § 48 Kommunallagen (1997:73) för landskapet
Åland.
Bland dem som utsetts till ledamöter i kommunstyrelsen enligt tidigare beslut, utser kommunfullmäktige ett presidium. Presidiet består
enligt § 48 Kommunallagen av en ordförande och en eller två vice
ordförand. Enligt kap. 5 § 2 förvaltningsstadgan för Eckerö kommun
utser kommunfullmäktige en ordförande och en viceordförande bland
ledamöterna.

BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att utse Jan-Anders Öström till
ordförande och Sven-Eric Carlsson till vice ordförande för kommunstyrelsen 2018-2019.
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Sammanträdesdatum
25.01.2018
KF § 9

REKRYTERING: KOMMUNTEKNIKER

Kommunfullmäktige 25.01.2018 § 9
Kommunstyrelse 16.01.2018 § 5
Kommunstyrelse 12.12.2017 § 361
Följande framgår av Eckerö kommuns förvaltningsstadga:
10:20 Lediganslående av tjänst:
När en tjänst inrättas eller blir ledig, utreder anställande organ om
tjänsten fortfarande behövs eller skall ändras till arbetsavtal. Om
tjänsten behövs skall den återbesättas efter att ha lediganslagits. I
annat fall indrages tjänsten eller omvandlas till arbetsavtalsförhållande. Tjänst kan lediganslås på nytt och ansökningstiden kan förlängas om de sökande ej uppfyller behörighetsvillkoren eller om det
anses nödvändigt att få fler eller nya sökande. I tillkännagivandet av
ett nytt ansökningsförfarande skall nämnas att de tidigare ansökningarna fortsättningsvis beaktas. Tjänst som tillsätts av kommunfullmäktige lediganslås av kommunstyrelsen. Tjänst eller anställning i
arbetsavtalsförhållande lediganslås med kommunal kungörelse på
kommunens anslagstavla och på kommunens hemsida samt efter
anställande myndighets beslut om eventuell annonsering i tidningar
och i kommunens informationsblad. Anställande myndighet anlitar vid
behov Arbetsmarknadsmyndigheten på Åland.
10:21 Besättande av tjänst
Anställande myndighet genomför rekryteringsförfarande på det sätt
som myndigheten väljer. För val av kommundirektör och ledande
tjänstemän kan kommunens arbetsgivargrupp nyttjas. Kommunens arbetsgivargrupp består enligt stadgande i kapitel 9 § 2 av
kommunfullmäktiges och kommunstyrelens presidier. Särskild
rekryteringsgrupp kan också tillsättas enligt kommunstyrelsens
eller nämndens bestämmande. I ett tjänsteförhållande som har varit
offentligt ledigförklarat kan anställas endast en person som skriftligen
har sökt tjänsten inom den fastställda ansökningsfristen och som uppfyller behörighetskraven. Till ansökan skall fogas en utredning över
sökandens behörighet. Till tjänst som kommundirektör kan även utses en person som inte har sökt tjänsten och denne samtycker till anställningen och förutsatt att dennes behörighet har utretts. Inför anställande myndighet skall en utvärdering av de sökande företes, om
inte denna undantagsvis kan anses vara obehövlig. Utvärderingen
anger teoretisk utbildning, arbetserfarenheter och deras relevans för
sökt anställning, andra meriter samt dokumenterad och bestyrkt förProtokolljusterarnas signatur
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måga genom intyg och referenser samt bedömning vid anställningsintervju.
10: 4 Val av personal
Kommunfullmäktige väljer kommundirektör och andra tjänstemän i ledande ställning. Övriga tjänstemän tillsätts i övrigt av det
förtroendeorgan som är angivet i lagstiftning, i denna eller annan
stadga, instruktion eller bestämmelse som kommunfullmäktige har
antagit och för vars ändamål tjänsten är inrättad. 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.

Byggnadsteknikska nämnden har tidigare lämnat förslag vad gäller
sin personalförsörjning. Kommunstyrelsen har godkänt förslaget i sin
budgetbehandling 28.11.2017. Kommundirektören konsterar att
Emma Saarela innehar uppdraget som tf. kommuntekniker. Inget annat har framkommit än att befattningen ska lediganslås. Avtalet med
Emma Saarela upphör att gälla 31.12.2017. Kommundirektören avser
tillfälligt förlänga avtalet till dess att rekrytering slutförs.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att befattningen lediganslås med kommunal kungörelse på kommunens anslagstavla, på kommunens hemsida
samt ams.ax. Kompetenskrav för befattningen kvarstår i enlighet med
ÅFS 107/2008 § 2 och lön efter TS-avtal.
Kommunstyrelsen finner inget annat än att kommunens arbetsgivargrupp utses till rekryteringsgrupp. Kommunens arbetsgivargrupp består enligt stadgande i kapitel 9 § 2 av kommunfullmäktiges och
kommunstyrelens presidier.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunstyrelse 16.1.2018 § 5
Sista ansökningsdag för befattningen var 3.1.2018. Två ansökningar
har inkommit. De sökande är Emma Saarela och Stefan Björklund.
Se bilagda ansökningshandlingar.
Av dessa framgår att enbart Emma Saarela uppfyller behörighetskraven föreskrivna i ÅFS 107/2008 § 2.
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Rekryteringsgruppens förslag:
Förslaget presenteras under kommunstyrelsens sammanträde.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att föreslå inför kommunfullmäktige att Emma Saarela ska erbjudas befattningen som kommuntekniker.
Beslutet grundar sig i Emma Saarelas uppvisade skicklighet under sin
tid som tf.kommuntekniker i kommunen. Kommunstyrelsen finner
också att Emma Saarela är bäst lämpad för uppdraget både vad avser erfarenhet men också utbildning.

Kommunfullmäktige 25.1.2018 § 9
Bilagor:
1. Ansökningshandlingar, Stefan Björklund
2. Ansökningshandlingar, Emma Saarela
Kommunstyrelsens förslag:
Jan-Anders Öström anmäler jäv. Kommunstyrelsen konstaterar att jäv
föreligger. Jan-Anders Öström lämnar sammanträdet under ärendets
behandling.
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att föreslå inför kommunfullmäktige att Emma Saarela ska erbjudas befattningen som kommuntekniker.
Beslutet grundar sig i Emma Saarelas uppvisade skicklighet under sin
tid som tf.kommuntekniker i kommunen. Kommunstyrelsen finner
också att Emma Saarela är bäst lämpad för uppdraget både vad avser erfarenhet men också utbildning.
Paragrafen justeras omedelbart.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 10/2018
KF § 10

ANHÅLLAN OM ATT HYRESFRITT FÅ DISPONERA SAMLINGSSALEN VID EKERGÅRDEN

Kommunfullmäktige 25.01.2018 § 10
Kommunstyrelse 16.01.2018 § 10
Eckerö Marthaförening r.f. anhåller om att få disponera samlingssalen
vid Ekergården under år 2018 hyresfritt mot städning, se bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att Eckerö Marthaförening r.f. hyresfritt får nyttja Ekergårdens samlingssal för aktiviteter. Föreningen sköter nödvändig städning efter arrangemangen.
BESLUT:
Enligt förslag.

Kommunfullmäktige 25.1.2018 § 10
Bilaga:
1. Anhållan, Martha föreningen r.f.
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att Eckerö Marthaförening r.f. hyresfritt får nyttja Ekergårdens samlingssal för aktiviteter. Föreningen sköter nödvändig städning efter arrangemangen.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KF § 11

DETALJPLAN HARALDS

Kommunfullmäktige 25.01.2018 § 11
Kommunstyrelse 16.01.2018 § 16
BTN 10.04.17 § 33

Ett förslag till revidering av byggnadsplanen har tagits fram. (Bilaga
BTN 10.04.17 § 33)
Byggnadsinspektörens förslag:
Förslaget disskuteras och ärendet förs vidare till kommunstyrelsen
som besluter om anlitandet av en arkitekt för att ta fram nya detaljplanehandlingar med de ändringar som föreslagits.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att föreslå för kommunstyrelsen
att arkitekt anlitas för att ta fram nya detaljplanehandlingar med de
ändringar som föreslagits enligt bilaga.
__________

KS 11.04.17 § 103
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören förslår att kommunstyrelsen besluter att godkänna
att arkitekt anlitas för att ta fram nya detaljplanehandlingar med de
ändringar som föreslagits enligt bilaga. Kostnaden ryms inom budget.
BESLUT:
Kommunstyrelsen besluter enligt förslag.

BTN 11.09.17 §

Arkitekt Michael Donalds har tagit fram ett förslag till ny tomtindelning.
(Bilaga, Förslag till ändring av detaljplan, Haralds presenteras på mötet)
Byggnadinspektörens förslag:

Framlagt förslag från arkitekt Michael Donalds diskuteras. Byggnadstekniska nämnden besluter att ett samråd skall hållas enligt PBL § 30,
förutsatt att kommunstyrelsen fastställer målsättningarna för planen,
godkänner Michael Donalds som planerare samt godkänner att planeområdet utgör en tillräckligt stort och ändamålsenlig helhet, enligt
PBL § 33.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
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16

Sammanträdesdatum
25.01.2018

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag
godkänns med de ändringar som framkom under mötet.
__________
Kommunstyrelsen 12.9.2017 § 224
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen fastställer målsättningen för planen, om att göra området mer attraktivt enligt tidigare
beslut. Kommunstyrelsen godkänner att planområdet utgör en tillräckligt stor och ändamålsenlig helhet enligt PBL § 33 samt godkänner
Michael Donalds som planerare.
BESLUT:
Enligt förslag.

Byggnadstekniska nämnden 20.11.2017 § 137
Den 11 oktober hölls samråd gällande detaljplaneändringen. Under
samrådet presenterade arkitekt Michael Donalds framtaget förslag till
ändring av detaljplanen på Haralds bostadsområde. Under samrådet
fanns möjlighet att muntligen framföra synpunkter. Inga muntliga synpunkter framkom. Skriftliga synpunkter gällande detaljplaneändringen
kunde inlämnas fram till den 27 oktober. Inga skriftliga synpunkter har
inkommit.
Bilaga, BTN 20.11.2017, §
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden ställer ut framtagen detaljplaneändring i
30 dagar enligt PBL § 31. Under utställningstiden har kommunmedlemmar och de som anges i PBL 30 § 1 mom. rätt att skriftligen framföra synpunkter.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag
godkänns.
Kommunstyrelse 16.1.2018 § 12
Bilagor:
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1. Detaljplan
2. Planbeskrivning

Kommundirektören konstaterar att framtagen detaljplaneändring
ställts ut i 30 dagar enligt PBL § 31. Under denna tid har kommunmedlemmar och de som anges i PBL § 1 mom. beretts möjlighet att
skriftligen framföra sina synpunkter. Inga synpunkter har inkommit i
ärendet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att den reviderade detaljplanen jämte planbeskrivning godkänns.
BESLUT:
Enligt förslag.

Kommunfullmäktige 25.1.2018 § 11
Bilagor:
3. Detaljplan
4. Planbeskrivning
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att den reviderade detaljplanen jämte planbeskrivning godkänns.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KF § 12

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Kommunfullmäktige 25.01.2018 § 12
-

Inlämnad motion från Andrè Sjöström, angående direktiv om styrdokument
för
kommunikationsvägar
mellan
tjänstemän/arbetstagare och folkvalda i Eckerö kommun.
Beslut:
Motionen överlämnas för behandling i kommunstyrelsen.

FRÅGESTUND
”Förvaltningsstadgan 4:10 Frågestund
För behandling av muntliga frågor framställda av kommunfullmäktiges
ledamöter kan det ordnas en frågestund omedelbart efter det att fullmäktiges formella sammanträde avslutats. Ledamot i kommunfullmäktige kan härvidlag ställa frågor angående kommunens förvaltning,
skötsel och ekonomi till kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören. Fråga skall besvaras omedelbart eller senast under den
frågestund som följer vid nästa sammanträde i kommunfullmäktige.
Det antecknas till protokollet att frågestund har anordnats samt, vilka
frågor som behandlats och deras tidsutdräkt men ej innehållet i avgivna svar. Kommunfullmäktiges ordförande tjänstgör som ordförande
även under frågestunderna. Frågestunderna är offentliga.”

Inga frågor ställdes med anledning av att ny kommunstyrelse tillsatts.
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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: 2 – 4, 12
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.
§§ 1, 4 -11,
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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