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Kommunkansliet i Överby torsdagen 12.5. 2016 kl. 11.00

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Åsa Gustafsson

Underskrift

Nr.
8

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2

Sammanträdesdatum
10.05.2016
KS § 141

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KS § 142

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Tf. kommundirektörens förslag:
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare väljs John Hilander och Teres Backman.
]
Protokolljusteringen görs i enlighet med KS § 101/22.3.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast vid en viss tidpunkt, som beslutas vid sammanträdet.

BESLUT:
Föregående mötesprotokoll konstaterades justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare valdes John Hilander och Teres Backman.
Till protokolljusterare för § 148 valdes, istället för Teres Backman som
var frånvarande under slutförandet av den punkten, Gunilla Holmberg.
Protokolljusteringen görs i enlighet med KS § 101/22.3.2016 med
elektroniska medel och ska vara genomförd senast 12.5 kl. 10.00.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
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Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KS § 143

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Susann Fagerström önskade ta upp Fifax verksamhet som en ytterligare punkt på dagordningen. Punkten lades till på dagordningen.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sekr.
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KS § 144

SAMARBETE MED HAMMARLANDS KOMMUN

Socialnämnden 04.04.2016 § 49

KF § 89/12.11.2015
..
BESLUT:
Kommunfullmäktige antecknar slutrapporten från gruppen om samarbete med Hammarland till kännedom, se bilaga § 89. Rapporten
överförs till kommunstyrelsen för vidare arbete i samarbetsfrågan.
…
Föredragningslistan godkänns därefter utan kompletteringar.

KS § 72/8.3.2016
Samarbetsgruppens slutrapport innehåller förslag inom en rad olika
områden, se bilaga.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen remitterar strecksatserna 1, 3, 5, 7 och 8 till kommundirektören för vidare beredning.
Styrelsen remitterar strecksats 2 till Byggnadstekniska nämnden för
utlåtande.
Styrelsen remitterar strecksatserna 4 och 6 Socialnämnden för utlåtande.

BESLUT:
Enligt förslag.

Socialnämnden 04.04.2016 § 49
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
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Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Hänv: Bilaga Samarbetsgruppens protokoll

Kommunstyrelsen beslutade den 8.3.2016 § 71 att remittera rapporten bl.a. till Socialnämnden.
§5 i samarbetsgruppens protokoll:
2a st Föreslå för kommunstyrelserna att stadgor och instruktioner
inom förvaltningarna i möjligaste mån samordnas och förenhetligas
mellan kommunerna i syfte att underlätta framtida samarbeten inom
flera områden, detta gäller i synnerhet inom den tekniska förvaltningen och socialförvaltningen.
4e st Föreslå att på sikt, efter förenhetligande av styrdokument,
renodla arbetsuppgifterna för tjänstemännen så att det lir möjligt för
dem att specialisera sig inom olika områden för att på det sättet
kunna tillhandahålla mer specialiserad kompetens inom flera områden.
5e st Föreslås att ett datasystem inom socialförvaltningen samordnas
mellan kommunerna enligt den modell som används i Saltvik. En
samordning innebär dels förbättrade möjligheter att vikarera mellan
kommunerna, men också en kostnadseffektivisering av tex fortbildningar för användarna av systemen. På sikt, möjligen i samband med
införande av system för vårdtyngdsmätning, kunde förberedelser för
utökat distansarbete genomföras- distansarbete kunde möjliggöra
journalföring elektroniskt direkt vid klientbesök och på så sätt vara arbetstidsbesparande
6e st Föreslås att kommunerna sonderar ett sammarbete inom arbetsområdet för KST med övriga åländska kommuner för att på så
sätt uppnå ett större sammarbetsområde vilket minskar sårbarheten
och
ökar
möjligheten
till
specialiserad
kompetens.
7e st Föreslås att kommunerna inrättar en gemensam nattjour inom
äldreomsorgen i syfte att öka möjligheterna för klienterna att bo
hemma längre och att öka tryggheten för både klienter och personal i
nattarbete inom vården.
8e st Föreslås att kommunerna inleder ett samordningsarbete avseende kommunernas administration och ärendehantering genom att
implementera användningen av kommunoffice på ett bättre sätt,
gärna enligt samma modell som i Lemland. En bättre implementering
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.
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__/__20__
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och användning av kommunoffice-systemet enligt en gemensam modell skulle medföra en effektivisering och därmed resursinsparning.
9e st Föreslås att kommunerna skulle samarbeta kring en HRansvarig som skulle arbeta med personalfrågor och personalrelaterade ärenden i båda kommunerna.
FÖRSLAG
Socialnämnden lämnar följande utlåtande på samarbetsgruppens
protokoll § 5 till styrelsen:
2a st socialnämnden ställer sig positiv till en översyn av kommunernas stadgor för att underlätta för kommunernas tjänstemän att vikarera varandra.
4e och 5e st socialnämnden anser att man bör invänta beslut om KST
innan frågan utreds vidare.
6e st frågan är under utredning av kommunstyrelsen.
7e st socialnämnden ställer sig positivt till detta.
8e st socialnämnden anser att man bör invänta beslut om KST innan
frågan utreds vidare.
9e st socialnämnden finner att behov av HR-ansvarig föreligger.

BESLUT
Enligt förslag.

Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 26
KF § 89/12.11.2015
..
BESLUT:
Kommunfullmäktige antecknar slutrapporten från gruppen om samarbete med Hammarland till kännedom, se bilaga § 89. Rapporten
överförs till kommunstyrelsen för vidare arbete i samarbetsfrågan.
…
Föredragningslistan godkänns därefter utan kompletteringar.

KS § 72/8.3.2016
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Samarbetsgruppens slutrapport innehåller förslag inom en rad olika
områden, se bilaga.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen remitterar strecksatserna 1, 3, 5, 7 och 8 till kommundirektören för vidare beredning.
Styrelsen remitterar strecksats 2 till Byggnadstekniska nämnden för
utlåtande.
Styrelsen remitterar strecksatserna 4 och 6 Socialnämnden för utlåtande.

BESLUT:
Enligt förslag.

Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 29
Upptogs till behandling strecksats 2, från samarbetsgruppens protokoll, vilket remitterats till Byggnadstekniska nämnden från kommunstyrelsen.
Strecksats 2 lyder enligt följande:
”- Föreslå för kommunstyrelserna att stadgor och instruktioner inom
förvaltningarna i möjligaste mån samordnas och förenhetligas mellan
kommunerna i syfte att underlätta framtida samarbeten inom flera
områden, detta gäller i synnerhet inom den tekniska förvaltningen och
socialförvaltningen.”
Samarbetsgruppens slutrapport enligt bilaga BTN § 26-2016
Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 26
FÖRSLAG:
Kommunteknikern föreslår att Byggnadstekniska nämnden tar Hammarlands stadgor och instruktioner för BTN i beaktande vid det pågående arbetet med uppdateringen av stadgor och instruktioner för
Eckerös Byggnadstekniska nämnd.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Byggnadstekniska nämnden 19.04.2016 § 26
BESLUT:
Enligt förslag.

KS § 144/10.5.2016
Kommunfullmäktige mottog 12.11.2015 slutrapporten från gruppen om samarbete med Hammarland. Rapporten överfördes enligt § 89/12.11.2015 till kommunstyrelsen för vidare arbete i samarbetsfrågan.
Kommunstyrelsen remitterade 8.3.2016 i § 72 rapporten till Socialnämnden och Byggnadstekniska nämnden för utlåtanden. Ovan
framgår hur de två nämnderna behandlat rapporten.
Kontakter har nyligen förevarit med representanter för Hammarlands kommun rörande behovet av samarbete på olika områden.
Kommunstyrelsen i Hammarland fattade den 3 maj 2016 följande
beslut:
”Kst 113 §:

BESLUT:

Kommunstyrelsen utser kommunfullmäktiges ordförande Lars
Häggblom och kommunstyrelsens ordförande Tomas Blomberg till
en gemensam kommitté med Eckerö kommun bestående av två
ledamöter från vardera kommun. Kommittén tilldelas uppdraget att
utreda följande.
- Utredning av kommunernas möjliga alternativ till medlemskap i
De gamlas hem k.f.
- Tekniska sidan, samarbete eller försäljning av tjänster
- Sociala sidan, samarbete eller försäljning av tjänster
Kommittén kan använda tidigare material från tidigare utsedd utredningsgrupp.
Ordförande, vice ordförande och sekreterare utses av kommittén.
Kommittén har rätt att kalla sakkunniga i den utsträckning som
uppdraget förutsätter.”
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes
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Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen bedömer att möjliga samarbetsfrågor, inkl. de som den
tidigare samarbetsgruppen Eckerö-Hammarland tog upp, kan avhandlas i den grupp som enligt kontakter med Hammarland kan
tillsättas.
Styrelsen utser två personer till en gemensam kommitté med
Hammarlands kommun bestående av två ledamöter från vardera
kommun. Kommunstyrelsen i Hammarland har utsett kommunfullmäktiges ordförande Lars Häggblom och kommunstyrelsens
ordförande Tomas Blomberg till den gemensamma kommittén.
Kommittén tilldelas uppdraget att utreda följande.
- Utredning av kommunernas möjliga alternativ till medlemskap i
De gamlas hem k.f.
- Tekniska sidan, samarbete eller försäljning av tjänster
- Sociala sidan, samarbete eller försäljning av tjänster
Kommittén kan använda tidigare material från tidigare utsedd utredningsgrupp.
Ordförande, vice ordförande och sekreterare utses av kommittén.
Kommittén har rätt att kalla sakkunniga i den utsträckning som
uppdraget förutsätter.

BESLUT:
Kommunstyrelsen utsåg kommunfullmäktiges ordförande Anders
Svebilius och kommunstyrelsens ordförande Mikael Selander till
en gemensam kommitté med Hammarlands kommun bestående
av två ledamöter från vardera kommun. Kommunstyrelsen i
Hammarland har utsett kommunfullmäktiges ordförande Lars
Häggblom och kommunstyrelsens ordförande Tomas Blomberg till
den gemensamma kommittén. Kommittén tilldelades uppdraget
att utreda följande.
- Utredning av kommunernas möjliga alternativ till medlemskap i
De gamlas hem k.f.
- Tekniska sidan, samarbete eller försäljning av tjänster
- Sociala sidan, samarbete eller försäljning av tjänster
Kommittén kan använda tidigare material från tidigare utsedd utredningsgrupp.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Ordförande, vice ordförande och sekreterare utses av kommittén.
Kommittén har rätt att kalla sakkunniga i den utsträckning som
uppdraget förutsätter.
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KS § 145

MOTION 10.12.2015 OM KOMMUNALT SAMARBETE

Socialnämnden 04.04.2016 § 50

Hänv: Bilaga Motion om kommunlat sammarbete
Vid kommunfullmäktige 10.12.2015 ingavs en motion om kommunalt
samarbete, se bilaga. Fullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att
bereda motionen, § 99/10.12.2015.
Motionsingivaren hemställer om att kontakt tas i skyndsam ordning
med Hammarland och andra kommuner, företrädesvis kommunerna
på norra Åland, rörande möjligheterna till samarbete främst inom den
sociala sektorn för utarbetande av samarbetsavtal. Förslagsvis riktar
kommunen också en begäran/förfrågan om att få delta i de presidiemöten som ordnas på Norra Åland 1-3 gånger per år för att delta i
diskussioner om framtida samarbetsmöjligheter. Sonderingar bör
även göras inom Byggnadsnämndens verksamhetsområde för att
möjliggöra ett samarbete med andra kommuner om byggnadsinspektion. Eckerö och andra mindre kommuner är sårbara idag med endast
en tjänsteman och ärenden samlas lätt på hög under ledigheter och
eventuella sjukperioder.
I sammanhanget kan noteras att samarbetsgruppen HammarlandEckerö har inlämnat slutrapport.
Kommunstyrelsen har remitterat frågan om kontakter i syfte att diskutera behov av, och ev. sondera om möjligheter till, samarbetsavtal
inom den sociala sektorn till socialnämnden, med tillägget att ärendet
bör tas upp samtidigt som relevanta delar (strecksatser 4 och 6) av
rapporten från samarbetsgruppen Hammarland-Eckerö, se paragraf
ovan.
Vid diskussionen i socialnämnden beaktas vad som f.n. är känt om
utvecklingen av en gemensam socialtjänst för kommunerna (KST).

FÖRSLAG
Socialnämnden hänvisar Motionsingivaren till kommunstyrelsens behandling av ärendet.
BESLUT:
Enligt förslag.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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KS § 145/10.5.2016
Den grupp som inrättades för att diskutera samarbete EckeröHammarland behandlas av styrelsen under beslutsparagrafen ovan, §
144. Under den punkten behandlas ett med Hammarland gemensamt
framtaget förslag att inrätta en gemensam samarbetsgrupp för vissa
frågor.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att motionen besvaras på följande
vis:
Motionen syfte rör samarbete med Hammarland och detta uppnås
genom att en gemensam kommitté har inrättas, med representanter
både från Eckerö och Hammarland, se beslutsparagraf 144 ovan.
Som framgår under § 144 ska kommittén ta upp följande frågor:
- Utredning av kommunernas möjliga alternativ till medlemskap i
De gamlas hem k.f.
- Tekniska sidan, samarbete eller försäljning av tjänster
- Sociala sidan, samarbete eller försäljning av tjänster
Styrelsen föreslår vidare inför fullmäktige följande ställningstaganden
rörande vissa specifika förslag i motionen:
1) Vad specifikt gäller att "kontakt ska tas med Hammarland och
andra kommuner, företrädesvis kommunerna på norra Åland, rörande möjligheterna till samarbete främst inom den sociala sektorn för utarbetande av samarbetsavtal", bedömer styrelsen att
det f.n. inte är möjligt att få respons av andra kommuner ang. att
utarbeta ytterligare samarbetsavtal, med tanke på att förhandlingsansträngningar f.n. fokuserar på frågan om "Kommunernas
Socialtjänst/KST".
2) Vad gäller frågan om att kommunen riktar en begäran/förfrågan
om att ”få delta i de presidiemöten som ordnas på Norra Åland 13 gånger per år för att delta i diskussioner om framtida samarbetsmöjligheter" bedömer styrelsen att det f.n. inte är aktuellt.
3) Vad gäller frågan om att sondera med andra kommuner "inom
Byggnadsnämndens verksamhetsområde för att möjliggöra ett
samarbete med andra kommuner om byggnadsinspektion”, så
genomförs det f.n. på tjänstemannanivå av kommundirektören.
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BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 146

MOTION 20.4.2016 OM VARNINGSFÖRFARANDE M.M.

Kerstin Wikgren och Tommy Nordin inlämnade en motion rörande
varningsförfarande m.m. till fullmäktige, se bilaga.
BESLUT:
Motionen skulle cirkuleras till fullmäktigeledamöterna per e-post direkt
efter mötet. Motionen sändes till kommunstyrelsen för vidare beredning.

KS § 146/10.5.2016
Kommunfullmäktige beslutade 21.4.2016 i § 75 att § 25 kap. 10 i
Eckerö kommuns förvaltningsstadga ändras till följande lydelse, ändringarna i fet stil:
En arbetsgivare får säga upp ett tjänsteförhållande om skälet är sakligt och vägande. Till sådana skäl hör allvarligare överträdelser eller
försummelser som väsentligt påverkat tjänsteförhållandet.
Det ankommer på anställande myndighet kommundirektören i
egenskap av kommunens högste tjänsteman och arbetarskyddschef, efter avstämning med anställande myndighets presidium och ledande tjänsteman inom förvaltningsgrenen ifråga,
att inleda utredning och att anhängigöra beredning av en skriftlig varning i de fall som en skriftlig varning föregår uppsägning. Varning anhängiggörs genom att en skriftlig redogörelse över felaktig handling,
underlåtenhet eller olämpligt uppträdande delgives tjänsteinnehavaren med en anmodan om förklaring och medverkan vid hörande.
Denne ges möjlighet att inom utsatt och skälig frist inkomma med förklaring samt att anlita ombud inför ett hörande.”
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen informerar fullmäktige om följande med anledning av frågorna i den inlämnade motionen:
Kommunfullmäktige beslutade 21.4.2016 i § 75 att formuleringarna i §
25 kap. 10 om varningsförfarande ändras i Eckerö kommuns förvaltningsstadga till följande lydelse, ändringarna i fet stil:
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”En arbetsgivare får säga upp ett tjänsteförhållande om skälet är sakligt och vägande. Till sådana skäl hör allvarligare överträdelser eller
försummelser som väsentligt påverkat tjänsteförhållandet.
Det ankommer på anställande myndighet kommundirektören i
egenskap av kommunens högste tjänsteman och arbetarskyddschef, efter avstämning med anställande myndighets presidium och ledande tjänsteman inom förvaltningsgrenen ifråga,
att inleda utredning och att anhängigöra beredning av en skriftlig varning i de fall som en skriftlig varning föregår uppsägning.”
Ansvaret för att inleda utredning och anhängigöra beredning av en
skriftlig varning ligger således i.o.m. ändringen i förvaltningsstadgan
på kommundirektören, i egenskap av kommunens högste tjänsteman
och arbetarskyddschef, tillsammans med anställande myndighets
presidium och ledande tjänsteman inom förvaltningsgrenen ifråga.
Eckerö kommun följer vidare den vägledning som Arbetarskyddsförvaltningen i Finland ger angående varningsinstrumentet, se t.ex.
hemsidan
http://www.tyosuojelu.fi/web/sv/anstallningsforhallande/direktionsrattintegritetsskydd-och-varning. Där framgår bl.a. att om man begår
misstag i arbetet eller försummar sina arbetsuppgifter kan ens överordnade ge en varning.
Tillämpningen av varningsinstrumentet sker på samma vis för alla anställda. Av den nyantagna texten förvaltningsstadgan framgår att varning aktualiseras i samråd med nämndernas presidium. Nämnden
deltar och hålls informerad på detta vis.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 147

ANHÅLLAN OM BYTE AV VÄGNAMN

NKN § 12/28.20.2015
Gret-Lis Grönlund har inkommit med anhållan om att få byta namn
på väg i Marby. Nuvarande vägnamn är Nygårdsvägen, men önskemål om att få byta till Grönlund Idas väg eller Grönlundsvägen
finns.
FÖRSLAG:
Nämnden diskuterar ärendet.
BESLUT:
Närings- och kulturnämnden konstaterade att det inte är fråga om
vägnamnsbyte, utan att det är förslag på namn på en ny väg.
Nämnden föreslå enhälligt för kommunstyrelsen att den nya
vägen bör få namnet Grönlunds Idas väg.

KS 66/8.3.3016
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar att vägen ifråga får namnet Grönlund Idas väg.
BESLUT:
Styrelsen återremitterade ärendet till Närings- och kulturnämnden
för vidare beredning.

NKN § 5/11.4.2016
Efter att ha tagit del av karta över vägen så förelslår nämnden
ånyo att vägens namn borde bli Grönlunds Idas väg.
BESLUT:
Nämnden beslutade enhälligt, efter att ha tagit del av karta över
området, vidhålla sitt tidigare beslut om att föreslå att vägen borde
bli Grönlunds Idas väg.
KS § 147/10.5.2016
./.

Karta biläggs.

Tf. kommundirektörens förslag:
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Styrelsen beslutar att vägen ifråga får namnet Grönlunds Idas
väg.
BESLUT:
Styrelsen beslutade att vägen ifråga får namnet Grönlunds Idas
väg.
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KS § 148

TJÄNSTEN SOM KOMMUNTEKNIKER OCH BYGGNADSINSPEKTÖR

KS § 232/1.9.2015

./.

Ordinarie kommuntekniker och byggnadsinspektör har sagt upp sig. Uppsägning enligt bilaga;
Bilaga A-KST § 232.
Uppsägningstiden är två månader men tjänsteinnehavaren har meddelat
att parterna kan komma överens om annan lämplig tidpunkt.
Om avsked beviljas per den 16 januari 2016 kommer kommunteknikern/byggnadsinspektören ha möjlighet att ta ut sin semester och delvis
vara tillgänglig under överlämning till ny tjänsteinnehavare.
ORDFÖRANDES FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ordinarie kommuntekniker och byggnadsinspektör beviljas avsked per den 16 januari
och att tjänsten lediganslås att sökas under perioden 21.9-19.10.2015.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ordinarie kommuntekniker och byggnadsinspektör beviljas avsked per den 16 januari
och att tjänsten lediganslås. Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför
kommunfullmäktige att en rekryteringsgrupp bildas för att tillsätta tjänsten
som kommuntekniker och byggnadsinspektör.

KF § 56/10.9.2015
Ledamot Janne Fagerström föreslår ordinarie kommuntekniker och byggnadsinspektör inte beviljas avsked i detta skede, utan att en förhandlingsgrupp bildas för att diskutera med tjänsteinnehavaren hur tjänsteförhållandet kan fortgå. Förslaget understöds av ledamot Henrietta Hellström.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar att inte bevilja avsked i detta skede utan tillsätter en förhandlingsgrupp enligt följande:
Janne Fagerström, sammankallare
Mikael Stjärnfelt
Kerstin Wikgren
Förhandlingsgruppens uppdrag pågår till 30.9.2015.
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KF § 90/12.11.2015
.
Enligt utskottsprotokoll den 23.9.2015 föreslår utskottet till Kommunstyrelsen att bereda ärendet om att få kommuntekniker/byggnadsinspektör att
stanna kvar i kommunen i skyndsam ordning, se vidare utskottsprotokoll i
bilaga § 90 – 1.
För kommunstyrelsens behandling av ärendet från utskottet, se bilaga §
90 – 2.
./.
./.
BESLUT:
Kommunfullmäktige tackar utskottet för rapporten och ger styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med ärendet.

KS § 110/12.4.2016

Kommunfullmäktige § 90/12.11.2015 gav styrelsen i uppdrag att arbeta
vidare m detta; förslagen är baserade på överläggningar m Dina, slutsatserna/förslagen som arbetats m är som framgår av bilagan:
./.
- sammanslagning av tekniska- och byggnämnden
- förbereda nya instruktioner för tekniska- och byggnämnden
- utöka delegeringar till tjänstemannen i olika rutinartade ärenden
- bereda nytt tjänsteavtal där de faktiska uppg framgår, bl.a. personalansvar
- bevilja att den ackumulerade övertiden tas ut i små doser om ledig tid
- att i budgetförhandlingarna beakta en sekreterare till tekniska- och
byggsidan
- att sköta om att arbetarskyddet fungerar i kommunen
Sammanfattningsvis följande kan framhållas gällande de enskilda punkterna:
- Tekniska nämnden och byggnads- och miljönämnden har slagits
samman till Byggnadstekniska nämnden fr.o.m. 1.3.2016.
- Arbetet med ny instruktion och ny delegeringsordning för Byggnadstekniska nämnden pågår.
- Avsikten med det pågående arbetet med ny delegeringsordning är att
delegering till tjänstemannen ska utökas.
- Något nytt tjänsteavtal har inte beretts.
- Den ackumulerade övertiden har endast vid någar tillfällen kunnat tas
ut i ledighet. Antalet inarbetade timmar har istället ökat mycket.
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-

I budgetförhandlingarna blev överenskommelsen att byråsekreterare
om 60 % skulle arbeta inom byggnadstekniska kansliet.
Arbetet med arbetarskyddsfrågorna pågår.

I budgetförhandlingarna överenskoms som nämnts att assistans om 60%
skulle tillägnas byggnadstekniska kansliet. Kommunfullmäktige fattade
beslut om 2016 års budget i § 109/10.12.2015. Sedan i höstas har 40%
extraresurser tillägnats byggnadstekniska kansliet, enligt överenskommelse med kommunteknikern/ byggnadsinspektören. Arbetsbelastningen
är dock fortsättningsvis stor.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar möjligheten att en byråsekreterare om 100% förstärker byggnadstekniska kansliet.
BESLUT:
Styrelsen beslutade att en arbetsgrupp inrättas för att i brådskande ordning bereda frågan, i samråd med kommunteknikern/ byggnadsinspektören.
I gruppen ingår styrelsens presidium, kommundirektören och Janne Fagerström. Kommundirektören är sammankallande.
Inriktningen är att en assistent om 100% på byggnadstekniska kansliet inrättas.
Fullmäktige informeras om frågan.

KF § 72/21.4.2016
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutade återremittera ärendet till styrelsen för
vidare beredning av olika alternativ. I diskussionen konstaterades behovet av förstärkning med byggnadstekniska kunskaper till byggnadstekniska kansliet.

KS § 134/26.4.2016
Gruppen som tillsatts av styrelsen kommer att ha ett möte
29.4.2016.
Tf. kommundirektörens förslag:
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Styrelsen diskuterar frågan.

BESLUT:
Styrelsen diskuterade frågan och inväntar arbetsgruppens möte
29.4.2016.
KS § 148/10.5.2016
Den tillsatta gruppen bestående av styrelsens presidium, kommundirektören och Janne Fagerström hade ett möte med kommunteknikern/byggnadsinspektören 29.4.
Vid mötet enades gruppen om att lägga fram förslag med följande
element för styrelsen:
1) En resurs, benämnd ”tekniker”, på 100% med byggnadsteknisk
kompetens rekryteras till byggnadstekniska kansliet. En person
med ”teknisk utbildning, företrädesvis med högskoleutbildning” sökes i utlysning. Kollektivavtalet TS utgör utgångspunkt
för lönen, som sedan läggs på sådan nivå att den motsvarar
den rekryterade personens kompetens.
Den som rekryteras ska ha kapacitet att i det väsentliga kunna
upprätthålla kommunteknikerns/byggnadsinspektörens tjänst
vid dennas frånvaro. Kommunteknikern/byggnadsinspektören
innehar fortsatt arbetsledande ansvar och ansvar för budget
m.m., i enlighet med arbetsuppgifterna i bl.a. instruktionen för
Byggnadstekniska nämnden och i kommunteknikerns/byggnadsinspektörens delegeringsordning.
Grund för att det finns behov av förstärkningen ifråga utgörs
bl.a. av att kommunteknikerns/byggnadsinspektörens plussaldo ligger på hundratals timmar. Ekonomisk grund utgörs
bl.a. av det faktum att kommunen lägger stora summor på att
betala för olika slags projektverksamhet (se bilaga), som dock
ofta innebär att kommunteknikern/ byggnadsinspektören lägger ner mycket tid på att ta fram underlag för projektet, vägleda
och följa upp projektet ifråga.
2)
Ekonomisk ersättning betalas till kommunteknikern/
byggnadsinspektören för timmar som inarbetats av henne enligt
överenskommelse med kommunteknikern/ byggnadsinspektören.
Målet är dock att en del av den inarbetade tiden ska kunna tas ut i
ledighet av kommunteknikern/ byggnadsinspektören. Se exempel i
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bilaga på beräkning av kostnaderna för att betala en del av timmarna.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar frågan.
BESLUT:
Styrelsen beslutade att i enlighet med Eckerö kommuns förvaltningsstadga 7:4 behandla ärendet vid ett fortsatt sammanträde påföljande dag 11.5.
Styrelsen överenskom vid det fortsatta styrelsemötet 11.5 kl.
19.00 att föreslå följande inför fullmäktige:
En resurs, benämnd ”tekniker”, på 100% med byggnadsteknisk
kompetens rekryteras till byggnadstekniska kansliet.
En person med ”teknisk utbildning, företrädesvis med högskoleutbildning” sökes i utlysning. Kollektivavtalet TS utgör utgångspunkt
för lönen, som sedan läggs på sådan nivå att den motsvarar den
rekryterade personens kompetens. En arbetsbeskrivning för personen ifråga tas fram.
Den som rekryteras ska ha kapacitet att i det väsentliga kunna
upprätthålla kommunteknikerns/byggnadsinspektörens tjänst vid
dennas frånvaro. Kommunteknikern/byggnadsinspektören innehar
fortsatt arbetsledande ansvar och ansvar för budget m.m., i enlighet med arbetsuppgifterna i bl.a. instruktionen för Byggnadstekniska nämnden och i kommunteknikerns/byggnadsinspektörens
delegeringsordning.
Ekonomisk grund utgörs bl.a. av det faktum att kommunen lägger
stora summor på att betala för olika slags projektverksamhet (se
bilaga).
Ekonomisk ersättning betalas till kommunteknikern/ byggnadsinspektören för timmar som inarbetats av henne enligt överenskommelse med kommunteknikern/ byggnadsinspektören. Målet är
dock att en del av den inarbetade tiden ska kunna tas ut i ledighet
av kommunteknikern/ byggnadsinspektören. Se exempel i bilaga
på beräkning av kostnaderna för att betala en del av timmarna.
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Under förutsättning att fullmäktige omfattar ovannämnda förslag
föreslås att arbetsgivargruppen enligt Eckerö kommuns förvaltningsstadga 9:2 ges i uppgift att handha rekryteringen.
Under förutsättning att fullmäktige omfattar ovannämnda förslag
föreslås att tilläggsbudget begärs mot slutet av kalenderåret för
kostnaden ifråga. För information om löneläget, se bilaga.
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Dnr: KANSLI 304/2015
KS § 149

LEDIG TJÄNST: ANSTÄLLNING AV BYRÅSEKRETERARE

Eckerö kommun utlyste i slutet av oktober ett vikariat som byråsekreterare fr.o.m. 1.1.2016-30.6.2016 med möjlighet till förlängning, med
sista ansökningsdag 13.11.2015. Angående arbetsuppgifterna sades
följande i annonsen: ”Arbetsuppgifterna är varierande och består av
bl.a. bokföring, fakturering och handläggning av vissa sociala avgifter.
Uppgifterna kan i viss utsträckning komma att ändras.”
Omfattningen av tjänsten är 100 % och lön ska utgå baserat på AKTA
01TOI010.
Sju ansökningar inkom. Intervjuer har genomförts med tre sökande av
rekryteringsgruppen, bestående av kommunstyrelsens presidium och
kommundirektören. Referenser har tagits rörande de tre sökande
som har intervjuats.
Tf. kommundirektörens förslag:
I enlighet med rekryteringsgruppens förslag beslutar kommunstyrelsen att erbjuda Berit Rosenqvist-Metsik anställning som vikarierande
byråsekreterare i Eckerö kommun t.o.m. den 30 juni 2016. Tjänsten
omfattar 100 % och lön utgår baserat på AKTA 01TOI010.
BESLUT:
Enligt förslag.

KS § 108/12.4.2016
Berit Metsiks vikariat upphör 30.6.2016. Den ordinarie tjänsten som
byråsekreterare ska besättas.
I Eckerö kommuns förvaltningsstadga framgår av § 4 kap. 10 att
kommunfullmäktige tillsätter tjänstemän i ledande ställning och att övriga tjänstemän tillsätts av övriga förtroendeorgan (eller tjänsteman,
ifall beslutanderätten skulle vara delegerad till tjänsteman).
Kommunstyrelsen kan således tillsätta den aktuella tjänsten som byråsekreterare. Frågan är i första skedet hur det offentliga ansökningsförfarandet ska arrangeras.
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Av 4 § i Lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003) framgår
att anställning i tjänsteförhållande förutsätter offentligt ansökningsförfarande. Ansökningstiden ska vara minst 14 kalenderdagar från det
att ett meddelande har satts upp på anslagstavlan.
I § 20 kap. 10 Eckerö kommuns förvaltningsstadga finns bestämmelser om lediganslående av tjänst. Av paragrafen framgår att tjänst 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”. Det sägs också att: ”Anställande myndighet anlitar vid behov Arbetsmarknadsmyndigheten på Åland.”
Förslag till annons om den ordinarie tjänsten i bilaga.
./.

Tf. kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar att den aktuella tjänsten som byråsekreterare lediganslås med kommunal kungörelse på kommunens anslagstavla och på kommunens hemsida och inte på något ytterligare vis.
Ansökningstiden ska i enlighet med gällande bestämmelser vara
minst 14 kalenderdagar från det att ett meddelande har satts upp på
anslagstavlan.
En rekryteringsgrupp bestående av styrelsens presidium och kommundirektören tillsätts.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att den aktuella tjänsten som byråsekreterare lediganslås med kommunal kungörelse på kommunens anslagstavla och på kommunens hemsida samt via Arbetsmarknadsmyndigheten (AMS) på Åland. Ansökningstiden ska i enlighet med gällande
bestämmelser vara minst 14 kalenderdagar från det att ett meddelande har satts upp på anslagstavlan.
En rekryteringsgrupp bestående av styrelsens presidium och kommundirektören tillsätts.

KS § 149/10.5.2016
En ordinarie tjänst som byråsekreterare utlystes 19.4.2016 med
sista ansökningsdag 3.5.2016. Tjänsten lediganslogs med komProtokolljusterarnas signatur
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munal kungörelse på kommunens anslagstavla och på kommunens hemsida samt via Arbetsmarknadsmyndigheten (AMS) på
Åland.
./.
Nio ansökningar har inkommit, se bilagor.
Tf. kommundirektörens förslag:
Berit Metsik, som uppfyller de kvalifikationer som eftersöks, erbjuds tjänsten som ordinarie byråsekreterare i Eckerö kommun
med början 1 juli 2016. Tjänsten omfattar 100 % och lön utgår baserat på AKTA 01TOI010. Ett tjänsteförordnande utfärdas, innehållande de uppgifter som enligt § 9 Lagen om kommunala tjänsteinnehavare (2003/304) ska ingå i ett tjänsteförordnande. Tjänsteförordnandet skrivs under av kommundirektören.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 150

KOMMUNDIREKTÖREN SEMESTER

Kommunstyrelsen är personalmyndighet i Eckerö kommun. Styrelsen
beviljar kommundirektörens semester.
Kommundirektören har ansökt om att ta ut årets 18 semesterdagar 427 juli. För 28-29 juli har ledighetsansökan ingetts. Avsikten är att
dessa två dagar minskar antalet lediga dagar – totalt 15 st – som
kommundirektören har rätt till enligt sitt anställningsavtal till 13 stycken att ta ut framöver.
Ordförandens förslag:
Semester och ledighet beviljas kommundirektören enligt ansökan.
BESLUT:
Åsa Gustafsson anmälde jäv. Jäv konstaterades. Åsa Gustafsson
deltog inte i frågans behandling. Gunilla Holmberg var sekreterare
under punkten.
Beslut fattades enligt ordförandens förslag.
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Dnr: KANSLI 81/2016
KS § 151

INFORMATIONSSKYLTAR (KARTA, TURISTINFORMATION)

NKN § 7/11.4.2016
INFORMATIONSSKYLTAR
Det finns tre stycken informationsskyltar utplacerade på Eckerö,
en i Berghamn, en på informationsplatsen i Storby och en på Öra
Vid kontroll av skyltarna har det visat sig att informationen på skyltarna är fel och borde rättas till.
FÖRSLAG.
Nämnden diskuterar hur vi går vidare med ärenden och hur vi på
bästa sätt kan åtgärda skyltarna.
BESLUT:
Nämnden beslöt enhälligt att det behövs nya skyltar. Joel Widengren Andre Sjöström och Monica Fogelström fick i uppdrag att
ta redigera information som framkommer på skyltarna. Även anhållan till Kommunstyrelsen om beviljande av medel för införskaffande av nya skyltar skall göras. Offert på nytryck av skyltarna
skall införskaffas samt tillstånd av Lantmäteriverket om tillstånd att
använda karta skall införskaffas. Nämnden anser att arbetet med
skyltarna bör göras i skyndsam ordning.

KS § 151/10.5.2016
Arbetsgruppen tillsatt av Närings- och Kulturnämnden har utarbetat ett förslag på skyltutformning och vilken information som ska
återges på skyltarna, se bilaga, som dock kan komma att justeras
på smärre punkter.
Offerter har tagits in av Cainby och Visibia. Båda erbjuder priset
395 euro exkl. moms/skylt. Tre skyltar ska beställas. Skylten mäter 2000x2000mm. Skyltarna är printade på 2 mm Alu-plåt.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen beslutar köpa in tre skyltar med den information som tagits fram av Närings- och kulturnämndens tillsatta arbetsgrupp,
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
30

Sammanträdesdatum
10.05.2016

inom ramen för budgeterade medel. Med tanke på vikten av att
skyltarna skyndsamt kommer på plats ges kommundirektören i
uppgift att så snart som möjligt tillse att inköp och arrangerande
av uppsättning m.m. sker.
BESLUT:
Styrelsen beslutade att följande ändringar bör införas:
o Dricksvattensymbolen i Storby bör strykas.
o En genomgång bör göras av var det finns hjärtstartare (lägga
till t.ex. Solgårdens).
o Ändring av benämningen ”sopstation/återvinning” till ”återvinningscentral”.
o De lokala återvinningsstationerna märks ut på kartan.
o Bränslestation i gästhamnen märks ut.
o Kontroll bör göras om ev. vissa privata vägar bör anges (t.ex.
till stugbyar).
Därefter beslutade styrelsen att tre skyltar kan köpas in med den
information som tagits fram av Närings- och kulturnämndens tillsatta arbetsgrupp, kompletterad med ovanstående information,
inom ramen för budgeterade medel.
Med tanke på vikten av att skyltarna skyndsamt kommer på plats
gavs kommundirektören i uppgift att så snart som möjligt tillse att
inköp och arrangerande av uppsättning m.m. sker.
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Dnr: KANSLI 82/2016
KS § 152

ARBETSGRUPP FÖR ATT ÖKA KOMMUNENS SYNLIGHET

KS § 97/2014
Kommunfullmäktige beslöt 30.12.2013 att kommunstyrelsen tillsätter
en arbetsgrupp för att utöka kommunens synlighet.
Arbetsgruppens uppgifter är att:
- Kontrollera kommunens hemsida
- Kontrollera kommunens infomaterial och marknadsföring
- Undersöka kommunens möjligheter medverka i tillställningar,
evenemang och olika representationsuppdrag
- Diskutera med turistföretagare och andra företag för att klargöra
marknadsföringsstrategier
- Rapportera och avge förbättringsförslag till kommunstyrelsen
senast inom augusti 2014
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp.
BESLUT:
Ärendet behandlas på nytt efter sommarsemestrarna. Kommunstyrelsen påpekar att kommunens information och hemsidan bör uppdateras och kontrolleras även trots att arbetsgruppen inte ännu är tillsatt.
KS § 158 12.8.2014
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp och besluter om tidtabell
för arbetet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att tillsätta följande personer till arbetsgruppen:
Kjell Fällman
Rickard Eklund
Maria Sundholm-Mattsson
Sanna Söderlund (sammankallare)
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Gruppen har rätt att inkalla övriga sakkunniga och att utse sekreterare. Arbetsgruppen bör avge rapport till kommunstyrelsen senast
30.11.2014.
KS § 251 4.11.2014
Arbetsgruppen anhåller om att dels få ändrade arbetsuppgifter, dels
få ny samansättning och dels få förlängd tid för rapportering.
KD-FÖRSLAG
Kommunstyrelsens besluter att arbetsgruppen:
- Får till uppdrag att kontrollera kommunens hemsida och rapportera och avge förbättringsförslag till kommunstyrelsen
- Får förlängd tid för rapportering till den 31.12.2014
- Medlemmar i arbetsgruppen är Kjell Fällman, Maria SundholmMattsson och Sanna Söderlund (sammankallare)
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att arbetsgruppen får förlängd tid för rapportering till den 28.02.2015.
KS 97 § 23.3.2015
Arbetsgruppen har avlagt slutrapport, se bilaga.
Gruppen gav följande konkreta förbättringsförslag:
 En referensgrupp för arbetet med hemsidan grundas. Målet är
att ett förslag på kommunens nya hemsida presenteras för
kommunstyrelsen före sommaren. Gruppens medlemmar föreslås vara Kjell Fällman, Maria Sundholm-Mattsson och
Sanna Söderlund. Gruppen håller kontakt huvudsakligen digitalt.
 Kommunen utger/medverkar i två publikationer: en enkel vikbar karta samt Upplev Eckerö.
 Nyårsmottagning 2015-2016 hålls i Ekeborg och utvärderas
efteråt
 Invigningen av Skördefesten arrangeras i samarbete med
Föreningen upplev Eckerö.
 Kommundirektören tar fram ett utkast till marknadsföringsstrategi i samverkan med kommunens näringsliv.
 Kommundirektören håller kontinuerlig kontakt med turistföretagare genom medverkan i Upplev Eckerö.
 Kommunen organiserar ett par återkommande tillfällen för företagarna som ger en möjlighet att diskutera angelägna frågor
på kommunkansliet.
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Ett förslag är att man viger två eftermiddagar och två kvällar
till detta.
o Grupp 1 är turistföretagare, Kväll 1 och Eftermiddag 2
och
o Grupp 2 är övriga (små)företagare, Kväll 2 och Eftermiddag 1.
På detta sätt torde de flesta intresserade företagare ha en
möjlighet att komma och diskutera sina hjärtefrågor. Kaffeservering.
Gruppen rekommenderar att kommunen tar ett principbeslut
att kommunen även kan informera om övriga tomter som är
på salu i kommunen, förutsatt att försäljaren säljer mer än två
tomter i samma område

KD-FÖRSLAG:
De förbättringsförslagen som arbetsgruppen föreslår omfattas av styrelsen, med förtydliganden att:
 Närings- och kulturnämnden beslutar för invigningen av skördefesten och kommunens deltagande i diverse publikationer.
 Närings- och kulturnämnden ges i ansvar att organisera företagartillfällena.
 Utkast på marknadsföringsstrategi tas fram av kommundirektören i samarbete med kommunens näringsliv och politiker.
BESLUT:
Enligt förslag

NKN § 13.
FÖRSLAG
Nämnden diskuterar hur vi går vidare med ärendet.
BESLUT:
Efter att ha läst igenom rapporten och tagit del av Kommunstyrelsens beslut konstaterade Näringsnämnden följande:
Nämnden har och kommer att medverka till att två publikationer,
en enkel vikbar karta och Upplev Eckerö utges.
Att nämnden medverkat vid invigningen av Skördefesten.
Nämnden har tidigare ordnat tillfällen för företagare som vill diskutera angelägna frågor. Tillfällena har varit väldigt lite besökta varför nämnden idag inte kommer att ordna flera.
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Nämnden anser att en nyårsmottagning bör ordnas av Kommunstyrelsen då det är ett tillfälle för både politiker, kommuninnevånare och företagare att träffas.
I övrigt beslöt nämnden att bordlägga förbättringsförslagen och
avvakta tills ny Närings- och Kulturnämnd blivit utsedd.
NKN § 6

FÖRSLAG.
Nämnden fortsätter behandla ärendet.
BESLUT
Nämnden beslöt enhälligt att anhålla om att Kommunstyrelsen
ånyo utser en arbetsgrupp fört fortsatt arbete med att utöka kommunens synlighet.

KS § 152/10.5.2016
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar frågan.

BESLUT:
Styrelsen noterade att Närings- och Kulturnämnden själv kan handha
de uppgifter som beskrivs ovan. Nämnden kan också enligt Eckerö
förvaltningsstadga 9:7 själv tillsätta en arbetsgrupp ”för särskilda och
begränsade beredningsuppgifter eller utredningar”.
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Dnr: KANSLI 85/2016
KS § 153

ECKERÖ KOMMUNS FLAGGPOLICY

Inom Eckerö kommun tillämpas en praxis gällande flaggning, baserat
på gällande lag- och regelverk. Praxis ifråga finns nertecknad i bilaga.
./.
Av bilagan framgår bl.a. följande (för ytterligare detaljer, se bilagan):
Flaggning sker på de tre officiella flaggdagarna på Åland (dagen för
högtidlighållande av Ålands demilitarisering och neutralisering den 30
mars, Ålands flaggas dag sista söndagen i april samt Självstyrelsedagen den 9 juni). Vidare sker flaggning också på följande dagar:
Den 1 maj (arbetets dag)
Mors dag (andra söndagen i maj)
Midsommardagen (Finlands flaggas dag)
Fars dag (andra söndagen i november)
Den 6 december (Finlands självständighetsdag)
Valdagar (lagtings- och kommunalval, presidentval, riksdagsval, val
till Europaparlamentet)
Flaggning sker på alla kommunens flaggstänger som finns vid kommunala inrättningar (kommunkansliet, Solgården, Ekergården, skolan).
Flaggorna hissas kl. 8.00 och halas vid solnedgång, dock senast kl.
21.00 sommartid. Undantag är midsommar, då flaggor hissas på midsommarafton kl. 18.00 och halas midsommardagen kl. 21.00 samt
valdagar då flaggan hissas innan vallokalerna öppnas och halas då
vallokalerna stänger.
Flagghissning och halning ombesörjes av kommunens servicemän.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att bilagda flaggpolicy ska gälla för
Eckerö kommun.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 86/2016
KS § 154

PRISSÄTTNING INDUSTRITOMTER

Detaljplanen för Storby industriområde fastställdes av Kommunfullmäktige 10.12.2015 i § 102. Planen vann laga kraft 18.1.2016.
I planbeskrivningen (se bilaga) listas tomtindelning och byggnadsrätt
på sid. 17, baserat på de riktgivande tomtgränserna. Enligt den tomtindelningen föreligger 32 tomter.
Bilagt en lista över tomtförsäljningar av Eckerö kommun de senaste
åren.
Som framgår genomfördes försäljningar av industritomter senast år
2014. Under 2014 såldes två tomter i lägenheten Olers 43-406-15-44,
en tomt om 8 280 kvm för 17 388 euro och en tomt om 2 600 kvm för
5 460 euro, båda med priset 2,10/kvm.

Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar frågan.
BESLUT:
Efter diskussion återremitterade styrelsen frågan.
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KS § 155

BIDRAG FRÅN KOMMUNEN TILL VISSA ÅTGÄRDER I FASTIGHETEN EKEBORG

KS § 97/22.3.2016
I ”Budget 2016 och Ekonomiplan 2017-2018”, beslutad av kommunfullmäktige i § 109/10.12.2015 anges följande under rubriken ”Ungdomsverksamhet genom understöd”:
”Verksamhetsidé
Verka för att en god och meningsfull fritidssysselsättning står till buds
och skapa ett alternativt aktivitetsutbud till idrott. Denna ungdomsverksamhet stöds genom ett verksamhetsbidrag till Eckerö Ungdomsförening r.f. på 6 000 €. Bidraget är bundet till kommunstyrelsen och
utbetalas efter att bidragsansökan samt komplett bokslut inlämnats.
Vision
Göra Ekeborg till en attraktiv mötesplats för ungdomar och fortsätta
hålla lokalen öppen så många kvällar i veckan som möjligt.
Verksamhetsmål 2016
- Starta nya aktiviteter tillsammans med ungdomarna.
- Fortsätta arbeta med föreningens investeringsbehov och underhåll.
- Fortsatt diskussion om byggnaden Ekeborg och hur den skall underhållas och användas.
Plan 2017 – 2018
Fortsatt renovering av ungdomslokalen Ekeborg.
Kommunen svarar utöver ovannämnda verksamhetsbidrag för bl.a.
kostnader för el, värme och vatten med 12 000 € samt personalkostnader och mindre material för städning på Ekeborg med 2 410 €. Det
totala bidraget till Eckerö Ungdomsförening uppgår till 21 410 €.
Verksamhetsbidraget 6 000 € utbetalas i jämbördiga månadsrater.”
Det är känt att värmesystemet i Ekeborg lider av allvarliga brister. Det
är vidare känt, och uppenbart vid en okulär besiktning, att golvet i
stora salen är skadat.
Tf. kommundirektörens förslag
Styrelsen ger i uppdrag till Byggnadtekniska nämnden att överväga
lämpliga åtgärder och ta fram offerter, dels rörande värmesystemet,
dels angående golvet i stora salen. När styrelsen återfått ärendet från
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Byggnadstekniska nämnden tar styrelsen ställning till omfattningen av
den reparation som bör göras relativt snabbt samt till vilket engångsbidrag för reparation i Ekeborg som kan ges från kommunen.
BESLUT:
Styrelsen ger i uppdrag till Byggnadstekniska nämnden att i en första
fas överväga lämpliga åtgärder och ta fram offerter rörande värmesystemet, golvet i stora salen och nödvändiga åtgärder för köket.
När styrelsen återfått ärendet från Byggnadstekniska nämnden tar
styrelsen ställning till omfattningen av den reparation som bör göras
relativt snabbt samt till vilket engångsbidrag för reparation i Ekeborg
som kan ges från kommunen.
KS § 155/10.5.2016
Styrelsen för Eckerö Ungdomsförening har efter egna undersökningar, samt kontakter med utomstående expertis, inkommit med
följande lägesrapport och åtgärdsförslag rörande värme, golv och
målning av fasad:
-

EUF har sökt renoveringsbidrag från Svenska kulturfonden till
elinstallationer i köket samt för åtgärder av brister gällande
elen i fastigheten.

-

EUF är i färd med att åtgärda nödbelysningssystemet håller
på att åtgärdas.

-

EUF kommer att måla väggarna inne i lokalen på egen bekostnad.

-

Många mindre reparationer har EUF åtgärdat redan.

Dock finns f.n. behov av akuta åtgärder som EUF inte kan finansiera själv, enligt följande:
1) Utsidan är i stort behov av målning; kostnad ca 600€.
Skylift för ändamålet kommer ett lokalt företag tillhandahålla kostnadsfritt.
2) Värmesystemet, följande offerter har inkommit:
Bomanson &Co
Alt. 1
Thermia 26 19950€ exkl. moms
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Alt.2
Thermia MEGA 22225€/ exkl. Moms
Ingår byte av markslingornas ventiler (6st)
HP Kyla & Värme
Alt. 1
Thermia 17 15400€/. Exkl.moms
Alt. 2
Thermia mega 19900€ exkl.moms
Tillkommer kostnader för asbestsanering samt radiatortermostater.
VVS Kylcenter
Alt.1
Viessman 17 25800€/ inkl moms
Alt.2
Viessman 28,8 29800€/ inkl moms
Hilanders VVS AB
Bosch 30 34675€ / inkl moms
3) Offert golvet i stora salen
Egons Snickeri 5700€
Även begärt offert från Sarlings, men den har inte inkommit.

-------------------------------------Byggnadstekniska nämnden har ännu inte behandlat frågan.
Nämndens nästa möte hålls i slutet av maj.
Tf. kommundirektörens förslag:
Styrelsen diskuterar frågan.
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BESLUT:
Styrelsen remitterade frågan till Byggnadstekniska nämnden för
en bedömning av åtgärderna.
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KS § 156

REMISS LANDSKAPSREGERINGENS FÖRSLAG SÄNKT RÖSTRÄTTSÅLDER I
KOMMUNALVAL

Kommunfullmäktige 21.04.2016 § 74

Landskapsregeringen har sänt ett antal frågor rörande val på remiss
till kommunerna. Den första frågan som landskapsregeringen önskar
svar om senast den 1 maj rör rösträttsåldern. Regeringen kommer att
föreslå att en sänkning till 16 år görs på prov i kommunalvalet 2019
samt i rådgivande kommunala folkomröstningar. Ett lagförslag om
ändring av kommunallagen (ÅFS 1979:73) planeras till hösten 2016.
För detaljer se tre bilagor, som utgör landskapsregeringens skrivelse
om frågorna.
./.
Eckerö skola har tillfrågats och har återkommit med följande synpunkter från eleverna (se också bilaga):
Positivt
- Det blir fler personer som röstar.
- Flera får vara med och välja vem som ska bestämma i vårt samhälle.
- Man behöver inte vänta så länge om man redan nu är ivrig och
gärna skulle vara med och välja.
- Unga människor kanske tänker annorlunda än äldre människor.
- Politikerna kanske vill arbeta mer med frågor som rör ungdomar
om ungdomarna får rösta.
Negativt
- En del unga kanske är lite omogna och oseriösa.
- En del unga kanske inte kollar upp ordentligt vad politikerna vill.
- En del ungdomar kanske inte bryr sig så mycket.
- Ungdomar kanske blir lättare lurade av politikernas löften.
Hammarlands kommunstyrelse beslutade 3.4.2016 följande rörande
landskapsregeringens remiss om sänkt rösträttsålder:
"Kommunstyrelsen avstyrker landskapsregeringen från att sänka åldern för rösträtt i kommunalval och rådgivande folkomröstningar till 16
år. Det finns inte några relevanta argument som för att kommunalval
skall ha lägre ålder för rösträtt än lagtingsval, riksdagsval, presidentval och Europaparlamentsval. Det har alltid funnits en logik i att den
som har rösträtt även är valbar. Det känns omotiverat att en person
som inte är myndig skall ha rösträtt i kommunalval och folkomröstningar."
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Tf. kommundirektörens förslag:
Enligt Eckerö kommuns förvaltningsstadga § 4 kap. 5 besvarar styrelsen landskapsregeringens remisser. Eftersom frågan är av stor politisk betydelse lägger styrelsen fram ett förslag för fullmäktiges avgörande: Styrelsen diskuterar frågan och kommer överens om förslag till
fullmäktige.

BESLUT:
Med anledning av landskapsregeringens remiss föreslår styrelsen inför fullmäktige att remissen för Eckerö kommuns räkning besvaras
med att åldern för rösträtt i kommunalval och rådgivande folkomröstningar inte bör sänkas till 16 år.

KF § 74/21.4.2016
Landskapsregeringens remiss är bilagd.
BESLUT:
Brage Eklund och Leif Holmblad stödde styrelsens förslag.
Mikael Stjärnfelt föreslog att åldern för rösträtt i kommunalval och
rådgivande folkomröstningar sänks till 16 år. Förslaget vann inte understöd.
Kommunfullmäktige beslutade därmed att remissen för Eckerö kommuns räkning besvaras med att åldern för rösträtt i kommunalval och
rådgivande folkomröstningar inte bör sänkas till 16 år.
KS § 156/10.5.2016
Kommunfullmäktige beslutade 21.4.2016 i § 74 att remissen rörandefråga 1) för Eckerö kommuns räkning besvaras med att åldern för
rösträtt i kommunalval och rådgivande folkomröstningar inte bör sänkas till 16 år.
Övriga tre punkter i remissen är följande (för detaljer se bilagd remiss
och bilagd slutrapport):
Punkt 2 handlar om antalet kandidater som får ställas upp av en valmansförening, en etablerad kommunal politisk förening, en lokal förening eller ett valförbund på en kandidatlista i kommunalvalet. Landskapsregeringen vill ha synpunkter på att sätta ett maximiantal, t.ex.
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45 personer. Kommunen anmodas också komma med egna synpunkter.

I punkt 3 vill landskapsregeringen ha synpunkter på i stort följande:
”Förslaget innebär att röstning per internet införs på försök i valet
2019, men endast i lagtingsvalet och endast för bortaålänningar. Förslaget innebär också att LL om rådgivande kommunala folkomröstningar (ÅFS 1998:20) kompletteras så att förtidsröstning per internet
möjliggörs. Ett lagförslag om ändring av LL om rådgivande kommunala folkomröstningar planeras till hösten 2016.”
I punkt 4 sägs att landskapsregeringen vill ha synpunkter på övriga
förslag i rapporten, dvs de som finns i kap. 6. Landskapsregeringen
önskar att kommunerna och deras valmyndigheter meddelar ytterligare förslag till ändringar och reformer ifall sådana förslag finns.
Också frågor om separat röstbås och ogiltiga röster berörs.

Tf. kommundirektörens förslag:
Enligt Eckerö kommuns förvaltningsstadga § 4 kap. 5 besvarar styrelsen landskapsregeringens remisser. Eftersom de nu aktuella frågorna
är av politisk betydelse lägger styrelsen fram följande förslag för fullmäktiges avgörande:
Styrelsen föreslår inför fullmäktige att remissen besvaras på följande
vis rörande punkterna 2-4:
Punkt 2 handlar om antalet kandidater som får ställas upp av en valmansförening, en etablerad kommunal politisk förening, en lokal förening eller ett valförbund på en kandidatlista i kommunalvalet. Landskapsregeringen vill ha synpunkter på att sätta ett maximiantal, t.ex.
45 personer. Kommunen anmodas också komma med egna synpunkter.
Ang. landskapsregeringens förslag om ett maximiantal kandidater om
45 personer på lista har Eckerö kommun följande synpunkter:
För en kommun av Eckerös storlek (935 invånare 31.12.2015) har en
begränsning av antalet kandidater i de aktuella föreningarnas eller
förbundens kandidatlistor inte egentligen någon praktisk betydelse.
De verkningar som anges i rapporten i kap. 4 (fler män ställer
upp/”övertalas”, oseriös hantering etc) av att inte ha en maximigräns,
har åtminstone hittills inte varit märkbara i Eckerö. Antalet kandidater
på listorna har hittills inte heller kommit upp i det ett antal av de storleksordningar som diskuteras (30-45 kandidater).
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I punkt 3 vill landskapsregeringen ha synpunkter på följande: ”Förslaget innebär att röstning per internet införs på försök i valet 2019,
men endast i lagtingsvalet och endast för bortaålänningar. Förslaget
innebär också att LL om rådgivande kommunala folkomröstningar
(ÅFS 1998:20) kompletteras så att förtidsröstning per internet möjliggörs. Ett lagförslag om ändring av LL om rådgivande kommunala
folkomröstningar planeras till hösten 2016.”
Eckerö kommun stödjer förslaget. Kommunen vill därutöver tillägga
följande:
För kommunernas del handlar det således endast om att röstning per
internet ska användas för förtidsröstning i rådgivande kommunala
folkomröstningar. I rapporten ifråga sägs i kap. 5 t.ex. att internetomröstning i kommunalvalen inte föreslås i detta skede utan att det är
brevröstning som fortsättningsvis ska gälla för kommunalvalen för sådana grupper som är röstberättigade i kommunalvalet, men tillfälligt
befinner sig utanför Åland, t.ex. sjömän. Från Eckerö kommuns synvinkel vore det mycket effektivt och tidsbesparande, både för den röstande och den kommunala centralnämnden, om röstning per internet
kunde använda för förtidsröstning i kommunalval.
I Punkt 4 önskar landskapsregeringen önskar motta synpunkter på
övriga förslag i rapporten, d.v.s. de som återges i kap. 6 i rapporten.
Eckerö kommun har följande kommentarer rörande övriga förslag:
- Det är rimligt att förvaltningen tillhandahåller en sekreterare till
centralnämnden. Så har i princip varit fallet i Eckerö kommun.
- Eckerö kommun instämmer i att tydligare jävsbestämmelser bör
införas.
- Meddelanden bör, såsom föreslås, koordineras bättre. Kommunernas första meddelanden samordnas eller slås ihop. Hela kandidatsammanställningar behöver inte meddelas i tidningen.
- De allmänna förtidsröstningsställena bör koordineras bättre. Det
vore mycket bra om förtidsrösterna, såsom föreslås, kan börja räknas
tidigare.
- Det vore bra om bestämmelserna om att förtidsrösterna ska
”blandas” tas bort.
Utöver ovanstående har landskapsregeringen också efterfrågat information om de ogiltiga rösterna och om röstbåsarrangemang: I
kommunalvalet i Eckerö var totalt 29 röster ogiltiga. Av dem var 17
röstsedlar blanka. På 8 röstsedlar hade ett lagtingsnummer angivits.
På 2 röstsedlar var numret otydligt och 2 röstsedlar hade en obehörig
anteckning. I Eckerö hade man inte skilda röstbås. Inte heller gav
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man ut en valsedel i taget. Det vore sannolikt mycket bra att ha skilda
valbås och införa att man ger ut en valsedel i taget.
BESLUT:
Susann Fagerström föreslog att det inte skulle ingå i Eckerö kommuns remissvar att kommunen ställer sig positiv till förtidsröstning via
internet. Förslaget vann inte understöd.
John Hilander och Teres Backman stödde kommundirektörens förslag. Därmed beslutade styrelsen föreslå inför fullmäktige att remissen besvaras på följande vis:
Punkt 2 handlar om antalet kandidater som får ställas upp av en valmansförening, en etablerad kommunal politisk förening, en lokal förening eller ett valförbund på en kandidatlista i kommunalvalet. Landskapsregeringen vill ha synpunkter på att sätta ett maximiantal, t.ex.
45 personer. Kommunen anmodas också komma med egna synpunkter.
Ang. landskapsregeringens förslag om ett maximiantal kandidater om
45 personer på lista har Eckerö kommun följande synpunkter:
För en kommun av Eckerös storlek (935 invånare 31.12.2015) har en
begränsning av antalet kandidater i de aktuella föreningarnas eller
förbundens kandidatlistor inte egentligen någon praktisk betydelse.
De verkningar som anges i rapporten i kap. 4 (fler män ställer
upp/”övertalas”, oseriös hantering etc) av att inte ha en maximigräns,
har åtminstone hittills inte varit märkbara i Eckerö. Antalet kandidater
på listorna har hittills inte heller kommit upp i det ett antal av de storleksordningar som diskuteras (30-45 kandidater).
I punkt 3 vill landskapsregeringen ha synpunkter på följande: ”Förslaget innebär att röstning per internet införs på försök i valet 2019,
men endast i lagtingsvalet och endast för bortaålänningar. Förslaget
innebär också att LL om rådgivande kommunala folkomröstningar
(ÅFS 1998:20) kompletteras så att förtidsröstning per internet möjliggörs. Ett lagförslag om ändring av LL om rådgivande kommunala
folkomröstningar planeras till hösten 2016.”
Eckerö kommun stödjer förslaget. Kommunen vill därutöver tillägga
följande:
För kommunernas del handlar det således endast om att röstning per
internet ska användas för förtidsröstning i rådgivande kommunala
folkomröstningar. I rapporten ifråga sägs i kap. 5 t.ex. att internetomröstning i kommunalvalen inte föreslås i detta skede utan att det är
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brevröstning som fortsättningsvis ska gälla för kommunalvalen för sådana grupper som är röstberättigade i kommunalvalet, men tillfälligt
befinner sig utanför Åland, t.ex. sjömän. Från Eckerö kommuns synvinkel vore det mycket effektivt och tidsbesparande, både för den röstande och den kommunala centralnämnden, om röstning per internet
kunde använda för förtidsröstning i kommunalval.
I Punkt 4 önskar landskapsregeringen önskar motta synpunkter på
övriga förslag i rapporten, d.v.s. de som återges i kap. 6 i rapporten.
Eckerö kommun har följande kommentarer rörande övriga förslag:
- Det är rimligt att förvaltningen tillhandahåller en sekreterare till
centralnämnden. Så har i princip varit fallet i Eckerö kommun.
- Eckerö kommun instämmer i att tydligare jävsbestämmelser bör
införas.
- Meddelanden bör, såsom föreslås, koordineras bättre. Kommunernas första meddelanden samordnas eller slås ihop. Hela kandidatsammanställningar behöver inte meddelas i tidningen.
- De allmänna förtidsröstningsställena bör koordineras bättre. Det
vore mycket bra om förtidsrösterna, såsom föreslås, kan börja räknas
tidigare.
- Det vore bra om bestämmelserna om att förtidsrösterna ska
”blandas” tas bort.
Utöver ovanstående har landskapsregeringen också efterfrågat information om de ogiltiga rösterna och om röstbåsarrangemang: I
kommunalvalet i Eckerö var totalt 29 röster ogiltiga. Av dem var 17
röstsedlar blanka. På 8 röstsedlar hade ett lagtingsnummer angivits.
På 2 röstsedlar var numret otydligt och 2 röstsedlar hade en obehörig
anteckning. I Eckerö hade man inte skilda röstbås i valet 2015. Inte
heller gav man ut en valsedel i taget. Det vore sannolikt mycket bra
att ha skilda valbås och införa att man ger ut en valsedel i taget.
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Dnr: KANSLI 79/2016
KS § 157

UTHYRNING AV LGH SVÄRMAREGRÄND A5 , EKEBO

I kommunens hyreshus Ekebo finns en ledig lägenhet, adress Svärmaregränd A5, med en yta om 56,6 m2.
Hyra är 359,41 €. Hushållsel och uppvärmning tillkommer.
F.n. finns fyra aktuella ansökningar om bostad, ingivna av:
- Seija Andersson
- Johan Nyberg
- Marianne Zetterström
- Fredrik Pipping
./.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda en av de sökande att bli hyresgäst till lägenheten på Svärmaregränd A5. Hyran är 359,41
€/månad för lägenheten.
BESLUT:
Styrelsen beslutade att erbjuda Fredrik Pipping lägenheten.
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Dnr: KANSLI 80/2016
KS § 158

BOKSLUT 2015

I Kommunallagen (1997:73) för Landskapet Åland stadgas i § 67:
”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 samma lag § 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 kommunallagen § 70 skall styrelsen, när verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin.
./.
Balansbok 2015 återfinns i bilaga.
Räkenskapsperiodens underskott är 43 744,46 euro.
Tf. kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens underskott på 43 744,46 euro överförs till kontot överskott
från tidigare år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet uppgår till 3 960 082,34 €.
Därtill beslutar kommunstyrelsen att:
- godkänna bokslutet för år 2015.
- underteckna handlingarna samt överlämna handlingarna till revisorerna för slutrevision.
Därmed överlämnar kommunstyrelsen bokslutet till kommunfullmäktige.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 159

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Skatteinkomster per sista april 2016, se bilaga.
BESLUT:
Styrelsen antecknade detta till kännedom.
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KS § 160

FIFAX VERKSAMHET

Susann Fagerström föreslog att frågan om Fifax verksamhet skulle
diskuteras av styrelsen.

BESLUT:
Styrelsen beslutade efter diskussion att en arbetsgrupp bestående av
styrelsens presidium, kommundirektör och kommuntekniker har ett
möte med ledningen för Fifax för att diskutera aktuella frågor rörande
verksamheten.
Frågan om hur slamhanteringen hanteras, och vilka volymer det rör,
remitteras till Byggnadstekniska nämnden för klargörande.
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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: 141-143, 145-146, 148, 153-156, 158, 159
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 144, 147, 149-152, 157, 160
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: 144, 147, 149-152, 157, 160
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-

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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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

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

