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16.12.2014

Nr.
22

Plats och tid

Kommunkansliet Tisdagen den 16.12.2014 kl. 19:00– 21.15

Beslutande

Rune Söderlund
John Hilander, från kl. 19.35
Teres Backman
Jan-Anders Öström
Christina Jansson

ordförande
viceordförande
ledamot
ledamot
ledamot

Föredragande

Håkan Lundberg

tf kommundirektör

Övriga närvarande

Kommunstyrelseersättare
Tillträdande kommundirektör

Paragrafer

Sanna Söderlund
Rasmus Basilier
287 - 301

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Rune Söderlund

Håkan Lundberg

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö tisdagen den 16.12. 2014, kl. 21.40.

Teres Backman

Jan-Anders Öström

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 17.12. 2014 kl. 9.00.

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Håkan Lundberg

Underskrift

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2

Sammanträdesdatum
16.12.2014
KS § 287

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET
FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
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
3

Sammanträdesdatum
16.12.2014
KS § 288

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

FÖRSLAG:
Till protokolljusterare väljs Teres Backman och Jan-Anders Öström.
Protokolljustering tisdagen 16.12.2014 kl. 21.40 i kommunkansliet.
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
4

Sammanträdesdatum
16.12.2014
KS § 289

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg:
§ 301 Anställande av äldreomsorgsledare.
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
5

Sammanträdesdatum
16.12.2014
KS § 290

GRANSKNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL
Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Åland skall kommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattas av kommunfullmäktige.
FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen bedömer att besluten vid kommunfullmäktige
sammanträde nr 10 den 4.12.2014 tillkommit i laga ordning, och antecknar i övrigt protokollet för kännedom.
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
6

Sammanträdesdatum
16.12.2014
KS § 291

FÖRHANDSRÖSTNING RIKSDAGSVAL 2015
Posten har skickat ett erbjudande att sköta hanteringen av poströsterna för förhandsröstningen i riksdagsvalen 2015. Förslag på avtal
finns som bilaga.
KD-FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen godkänner Postens förslag till avtal.
BESLUT:
Ärendet återremitteras.

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
16.12.2014
KS § 292

ANSTÄLLNINGSAVTAL MED NY KOMMUNDIREKTÖR
Kommunfullmäktige gav fullmakt till kommunstyrelsen att upprätta ett
arbetsavtal med den nye kommundirektören. Förslag till avtal finns bifogat.
FÖRSLAG:
Kommundirektören anställs enligt föreslaget avtal.
BESLUT:
Enligt förslag efter mindre justeringar i texten.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
8

Sammanträdesdatum
16.12.2014
KS § 293

ERFARENHETSTILLÄGG FÖR KOMMUNDIREKTÖR
Den nya kommundirektören har många års erfarenhet i både privat
och offentlig sektor och anhåller om erfarenhetstillägg i enighet med
den erfarenheten. Se direktörens CV som bilaga för mer information.
KD-FÖRSLAG
BESLUT
Ärendet återremitteras för att för att utreda relevanta tjänstgöringstider.

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
16.12.2014
KS § 294

VÄGNAMN

Byggnads- och miljönämnden 11.11.2014 § 143
Vägen vid industriområdet saknar namn. Byggnads- och miljönämnden föreslår för Närings- och Kulturnämnden att vägen ska
heta Östra Industrivägen.
BMN §143

BESLUT:
Byggnads- och miljönämnden föreslår för Närings- och Kulturnämnden att vägen ska heta Östra Industrivägen. Kommande väg
vid nya industriområdet föreslås heta Västra Industrivägen.

NKN § 15
FÖRSLAG:
Närings- och Kulturnämnden föreslår för kommunstyrelsen att
vägen ska heta Östra Industrivägen. Kommande väg vid nya industriområdet föreslås heta Västra Industrivägen.
BESLUT:
Enligt förslag.
KS § 294
KD-förslag
Kommunstyrelsen besluter att vägen ska heta Östra Industrivägen. Kommande väg vid nya industriområdet föreslås heta Västra
Industrivägen.
BESLUT:
Ärendet bordläggs.

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
16.12.2014
KS § 295

FASTSTÄLLANDE AV AVFALLSTAXOR 2015
Upptogs till behandling avfallstaxor för år 2015.
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden besluter att föreslå kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige följande taxor för år 2015:
10,00 €/st.
48,00 €/m3
84,00 €/m3
22,50 €/m3
6,50 €/st.
12,00 €/st.
17,00 €/m3
13,00 €/st
sängar)
Enstaka plastkasse
2,50 €/st
Vitvaror, kyl, kyl/frys, spis o fläkt 11,50 €/st
Sopsäck
Okomprimerat, brännbart
Blandavfall, deponi
Obehandlat trä
Bildäck
Traktor och lastbilsdäck
Ris
Enstaka föremål

(EX MOMS)
(8,06)
(38,71)
(67,74)
(18,15)
(5,25)
(9,67)
(13,71)
(soffor,
(10,48)
(2,02)
(9,27)

Återvinningsmaterial från företag.
Kartong och metall
Vit blandpapper och tetror
Mjuk blandplast och aluminium
Glas

4,00 €/säck eller 19,00 €/m3
(3,23/15,32)
6,10 €/säck eller 26,50 €/m3
(4,92/21,37)
6,10 €/säck eller 26,50 €/m3
(4,92/21,37)
6,10 €/säck eller 26,50 €/m3
(4,92/21,37)

BMN §106 16.09.2014 BESLUT:
Byggnads- och miljönämnden beslöt hålla ett separat möte där

man diskuterar och går genom en helhetslösning för återvinningscentralen och återvinningstationerna, då behandlas även
avfallstaxorna för 2015.
FÖRSLAG:
Sopsäck
Okomprimerat, brännbart
Blandavfall, deponi
Obehandlat trä

10,00 €/st.
48,00 €/m3
84,00 €/m3
22,50 €/m3

(EX MOMS)
(8,06)
(38,71)
(67,74)
(18,15)

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
11

Sammanträdesdatum
16.12.2014
Bildäck, utan fälg
Bildäck, med fälg
Traktor och lastbilsdäck
Ris
Enstaka föremål ex.soffor
Enstaka plastkasse
Vitvaror, kyl, kyl/frys, spis o fläkt

0,00 €/st.
6,50 €/st.
12,00 €/st.
17,00 €/m3
13,00 €/st
2,50 €/st
11,50 €/st

(0,00)
(5,25)
(9,67)
(13,71)
(10,48)
(2,02)
(9,27)

Återvinningsmaterial från företag.
Kartong och metall
Vit blandpapper och tetror
Mjuk blandplast och aluminium
Glas

4,00 €/säck eller 19,00 €/m3
(3,23/15,32)
6,10 €/säck eller 26,50 €/m3
(4,92/21,37)
6,10 €/säck eller 26,50 €/m3
(4,92/21,37)
6,10 €/säck eller 26,50 €/m3
(4,92/21,37)

BESLUT:
Byggnads- och miljönämnden beslöt föreslå följande taxor för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige följande taxor för år 2015:

Sopsäck
Okomprimerat, brännbart
Blandavfall, deponi
Inert (glas, klinker, keramik)
Träavfall
Bildäck, utan fälg
Bildäck, med fälg
Traktor och lastbilsdäck
Soffa 3-sits
Soffa 2-sits
Fåtölj
Säng
Enstaka plastkasse
Vitvaror, kyl, kyl/frys, spis o fläkt

10,00 €/st.
48,00 €/m³
84,00 €/m³
84,00 €/m³
22,50 €/m³
0,00 €/st.
6,50 €/st.
12,00 €/st.
30,00 €/st
20,00 €/st
10,00 €/st
30,00 €/st
2,50 €/st
8,00 €/st

(EX MOMS)
(8,06)
(38,71)
(67,74)
(67,74)
(18,15)
(0,00)
(5,25)
(9,67)
(24,19)
(16,13)
(8,06)
(24,19)
(2,02)
(6,45)

KS § 295
KD-FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår, i enlighet med byggnads- och miljönämndens beslut, att förorda för kommunfullmäktige att avgifterna fastställs
enligt förslag från den 1.2.2015.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
12

Sammanträdesdatum
16.12.2014

BESLUT:
Enligt förslag förutom att texten i den sista raden skall lyda:
Apparatur innehållande kylmedia, t.ex. kyl/frys.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
13

Sammanträdesdatum
16.12.2014
KS § 296

FASTSTÄLLANDE AV AVFALLSTAXOR 2015, FÖRETAG
Upptogs till behandling avfallstaxor för år 2015.
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden besluter att föreslå kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige följande taxor för år 2015:
10,00 €/st.
48,00 €/m3
84,00 €/m3
22,50 €/m3
6,50 €/st.
12,00 €/st.
17,00 €/m3
13,00 €/st
sängar)
Enstaka plastkasse
2,50 €/st
Vitvaror, kyl, kyl/frys, spis o fläkt 11,50 €/st
Sopsäck
Okomprimerat, brännbart
Blandavfall, deponi
Obehandlat trä
Bildäck
Traktor och lastbilsdäck
Ris
Enstaka föremål

(EX MOMS)
(8,06)
(38,71)
(67,74)
(18,15)
(5,25)
(9,67)
(13,71)
(soffor,
(10,48)
(2,02)
(9,27)

Återvinningsmaterial från företag.
Kartong och metall
Vit blandpapper och tetror
Mjuk blandplast och aluminium
Glas

4,00 €/säck eller 19,00 €/m3
(3,23/15,32)
6,10 €/säck eller 26,50 €/m3
(4,92/21,37)
6,10 €/säck eller 26,50 €/m3
(4,92/21,37)
6,10 €/säck eller 26,50 €/m3
(4,92/21,37)

BMN §106 16.09.2014 BESLUT:
Byggnads- och miljönämnden beslöt hålla ett separat möte där

man diskuterar och går genom en helhetslösning för återvinningscentralen och återvinningstationerna, då behandlas även
avfallstaxorna för 2015.
BMN §113 30.09.2014 FÖRSLAG:
Sopsäck
Okomprimerat, brännbart
Blandavfall, deponi
Obehandlat trä

10,00 €/st.
48,00 €/m3
84,00 €/m3
22,50 €/m3

(EX MOMS)
(8,06)
(38,71)
(67,74)
(18,15)

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
14

Sammanträdesdatum
16.12.2014
Bildäck, utan fälg
Bildäck, med fälg
Traktor och lastbilsdäck
Ris
Enstaka föremål ex.soffor
Enstaka plastkasse
Vitvaror, kyl, kyl/frys, spis o fläkt

0,00 €/st.
6,50 €/st.
12,00 €/st.
17,00 €/m3
13,00 €/st
2,50 €/st
11,50 €/st

(0,00)
(5,25)
(9,67)
(13,71)
(10,48)
(2,02)
(9,27)

Återvinningsmaterial från företag.
Kartong och metall
Vit blandpapper och tetror
Mjuk blandplast och aluminium
Glas

4,00 €/säck eller 19,00 €/m3
(3,23/15,32)
6,10 €/säck eller 26,50 €/m3
(4,92/21,37)
6,10 €/säck eller 26,50 €/m3
(4,92/21,37)
6,10 €/säck eller 26,50 €/m3
(4,92/21,37)

BMN §113 30.09.2014 BESLUT:
Byggnads- och miljönämnden beslöt föreslå följande taxor för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige följande taxor för år 2015:

Sopsäck
Okomprimerat, brännbart
Blandavfall, deponi
Inert (glas, klinker, keramik)
Träavfall
Bildäck, utan fälg
Bildäck, med fälg
Traktor och lastbilsdäck
Soffa 3-sits
Soffa 2-sits
Fåtölj
Säng
Enstaka plastkasse
Vitvaror, kyl, kyl/frys, spis o fläkt

10,00 €/st.
48,00 €/m³
84,00 €/m³
84,00 €/m³
22,50 €/m³
0,00 €/st.
6,50 €/st.
12,00 €/st.
30,00 €/st
20,00 €/st
10,00 €/st
30,00 €/st
2,50 €/st
8,00 €/st

(EX MOMS)
(8,06)
(38,71)
(67,74)
(67,74)
(18,15)
(0,00)
(5,25)
(9,67)
(24,19)
(16,13)
(8,06)
(24,19)
(2,02)
(6,45)

BMN §117 07.10.2014 Vid Byggnads- och miljönämndens möte 30.09.2014 BMN §113 fastställdes de avfallstaxor, som föreslås för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, gällande privatpersoner.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
15

Sammanträdesdatum
16.12.2014

Taxorna gällande återvinningsmaterial från företag fanns med i förslaget men lämnades obehandlade.
FÖRSLAG:
Byggnads- och miljönämnden föreslår följande taxor för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige följande taxor för år 2015:
Återvinningsmaterial från företag.
Kartong och metall

4,00 €/säck eller 19,00 €/m³ inkl. moms
(3,23/15,32 exkl. moms)

6,10 €/säck eller 26,50 €/m³ inkl. moms
(4,92/21,37 exkl. moms)
Mjuk blandplast och aluminium 6,10 €/säck eller 26,50 €/m³
(4,92/21,37)
Glas
6,10 €/säck eller 26,50 €/m³
(4,92/21,37)
Vit blandpapper och tetror

BESLUT:
Beslut enligt förslag.
KS § 296
KD-FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår, i enlighet med byggnads- och miljönämndens beslut, att förorda för kommunfullmäktige att avgifterna fastställs
enligt förslag från den 1.2.2015.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
16.12.2014
KS § 297

HYROR I KOMMUNENS HYRESHUS 2015

TN § 63
Upptogs till behandling hyrorna i kommunens hyreshus. Ifjol 2014
höjdes hyrorna i kommungårdens hyreshus, skolans hyreshus, Ekergården och Solgården med 30c/m² per månad. Hyran i Ekebo höjdes
med 20c/m² per månad.
För att följa inflationstakten, som enligt Finlands bank ligger nära 2%
borde hyrorna höjas årligen.
I Ekergården ingår elektricitet i hyran och för att täcka kostnaderna föreslås en höjning av hyran.
Beräkning elkostnader enligt bilaga 6.
FÖRSLAG:
Tekniska nämnden besluter att föreslå för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att hyrorna i kommunens hyreshus höjs med
15c/m² per månad.
BESLUT:
Tekniska nämnden beslöt höja hyrorna i kommunens hyreshus med
15c/m² per månad.
KS § 199, 9.9.2014
KD-FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige, i enlighet med tekniska
nämndens beslut, att höja hyrorna i kommunens hyreshus med 15c/m²

per månad.
BESLUT:
Ärendet återremitterades för ny beredning.
KS § 252, 4.11.2014
För hyresförhöjningar i landskapssubventionerade hyreslokaler skall
Landskapsregeringens samtycke inhämtas, för Eckerös del gäller det
Ekebo. Övriga hyror besluter kommunen om.
KD-FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige, att höja hyrorna i
Solgården och kommunens hyreslägenheter, förutom Ekebo med 15
c/m² per månad från och med den 1.4.2015. Därtill anhåller kommunen hos Ålands landskapsregering om att få höja hyran i Ekebo till
6,20 euro/m² per månad från den 1.4.2015.
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
16.12.2014

BESLUT:
Ärendet återremitterades.
KS § 263, 11.11.2014
För hyresförhöjningar i landskapssubventionerade hyreslokaler skall
Landskapsregeringens samtycke inhämtas, för Eckerös del gäller det
Ekebo. Övriga hyror besluter kommunen om.
KD-FÖRSLAG:
Ärendet återtas.
BESLUT:
Enligt förslag.
KS § 297, 16.12.2014
För hyresförhöjningar i landskapssubventionerade hyreslokaler skall
Landskapsregeringens samtycke inhämtas, för Eckerös del gäller det
Ekebo. Tillstånd för detta är nu klart (Bilaga). Övriga hyror besluter
kommunen om.
KD-FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige, att höja hyrorna i
Solgården och kommunens hyreslägenheter med 15 c/m² per månad
från och med den 1.5.2015.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: SOC 279/2014
KS § 298

KONFIDENTIELLT ÄRENDE: ÖVERENSKOMMELSE MED ANSTÄLLD
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KS § 299

FIRMATECKNINGSRÄTT
Behörighet och rätt att teckna organisationens namn (firmateckningsrätt) för Eckerö kommun tillkännages kommunstyrelsens ordförande
samt kommundirektören enligt förvaltningsstadgan.
Tf kommundirektör Håkan Lundberg är kvar i arbete t.o.m.
31.12.2014.
Med anledning av byte av kommundirektör behöver firmateckningsrätten revideras enligt förslag.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen beslutar att behörighet och rätt att teckna organisationens namn (firmateckningsrätt) tilldelas:
Rasmus Basilier
Personsignum (130987-xxxx) från och med 1.1.2015 och gäller så
länge Basilier är kommundirektör.
Firmateckningsrätt för tidigare tf. kommundirektör Håkan Lundberg
upphör med detta beslut den 31.12.2014.
Övriga teckningsrätter kvarstår oförändrade enligt tidigare beslut.
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
20

Sammanträdesdatum
16.12.2014
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ANMÄLNINGSÄRENDEN
Budgetuppföljning
Skolnämndens protokoll 2.12.2014
Avskrivning av fordringar enligt bilaga.
KD-FÖRSLAG:
Antecknas för kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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UTANNONSERING AV TJÄNSTEN SOM ÄLDREOMSORGSLEDARE
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att tjänsten som äldreomsorgsledare skall
utannonseras. Ärendet som helhet delegeras till socialnämnden.
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BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 112 § KomL rättelseyrkande inte framställas, eller
kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: 287-290, 294-297, 301
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 291-293, 298-300
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:
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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