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Kommunkansliet tisdagen 06.06.2017 kl. 18:00-22:20

Beslutande

Mikael Selander
John Hilander
Jan-Anders Öström
Teres Backman
Gunilla Holmberg
Susann Fagerström
Janne Fagerström

ordförande
viceordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Föredragande

Arsim Zekaj

Kommundirektör

Övriga närvarande

Anders Svebilius
Rune Söderlund, frånvarande

kommunfullmäktiges ordförande
kommunfullmäktiges viceordförande

Paragrafer

§§ 133 - 148

Underskrifter

ordförande

sekreterare

Mikael Selander

Arsim Zekaj

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö onsdagen den 7.6. 2017, kl. 20.00

John Hilander

Gunilla Holmberg

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 8.6. 2016 kl. 09.00.

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Arsim Zekaj
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KS § 133

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

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

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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den ___/___ 20__
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__/__20__
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KS § 134

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med tillägg på extra ärende:
1. Brandkårens sommardans

BESLUT:
Föredragningslistan godkänns med extra ärendet, brandkårens sommardans. Ärendet hanteras som § 148 i ordningen.
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KS § 135

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

FÖRSLAG:
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare väljs John Hilander och Teres Backman.
Janne Fagerström och Gunilla Holmberg justerade 11.4.2017.
John Hilander och Teres Backman justerade 25.4.2017.
Jan-Anders Öström och Susann Fagerström justerade 9.5.2017.
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:
John Hilander och Gunilla Holmberg väljs till justerare. Protokollet ska
justeras senast onsdagen 7.6.2017 kl 20.00.
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KOMMUNDIREKTÖRENS VERKSAMHETSRAPPORT

Kommundirektören lämnar
23.05.2017 – 06.06.2017.

verksamhetsrapport

för

perioden
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Dnr: KANSLI 132/2016
KS § 137

BOKSLUT 2016

Kommunstyrelse 09.05.2017 § 118
Kommunstyrelse 25.04.2017 § 110

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 2016 återfinns i bilaga.
Räkenskapsperiodens överskott är 18900, 71 €.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på 18900,71 € överförs till kontot överskott från
tidigare år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet
uppgår till 3978 983,05 €.
Därtill beslutar kommunstyrelsen att:
- godkänna bokslutet för år 2016.
- underteckna handlingarna samt överlämna handlingarna till revisorerna för slutrevision.
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Därmed överlämnar kommunstyrelsen bokslutet till kommunfullmäktige.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att bokslutet diskuteras under sammanträdet. Maarit Grönlund redogör tematiskt för innehållet i bokslutet.
Bokslutet kommer att lyftas som ärende vid nästa sammanträde.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen har beretts möjlighet att ta del av bokslutet med
tillhörande handlingar. Med anledning av detta rekommenderar kommundirektören att kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige
att räkenskapsperiodens överskott på 18 900,71 € överförs till kontot
överskott från tidigare år. Överföringen medför att det ackumulerade
överskottet uppgår till 3978 983,05 €.
Därtill beslutar kommunstyrelsen att:
- godkänna bokslutet för år 2016.
- underteckna handlingarna samt överlämna handlingarna till revisorerna för slutrevision.
Därmed överlämnar kommunstyrelsen bokslutet till kommunfullmäktige.

BESLUT:
Enligt förslag

Kommunstyrelsen 6.6.2017 § 137
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen överlämnar bokslut och verksamhetsberättelse för
år 2016 till kommunfullmäktige för slutligt godkännande.
Revisionsberättelsen och revisionsrapporten delges kommunfullmäktige.
Revisionsrapporten bereds som ärende till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på 18 900,71 euro överförs till kontot överskott
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från tidigare år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet uppgår till 3978 983,05 euro.

BESLUT:
Enligt förslag
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Dnr: KANSLI 127/2017
KS § 138

SMART PARK

Kommunstyrelse 23.05.2017 § 128
Närings- och kulturnämnden 15.05.2017 § 50
Kommunstyrelse 25.04.2017 § 111
Lekland Åland AB har inkommit med ett erbjudande om årskort för
kommunens barn samt synlighet på deras anläggning mm.
Smartpark beskriver på sin hemsida sin verksamhet enligt följande;
”Smart Park är en familjepark som drivs med koncept lekfullt lärande.
Det handlar om att lärandet alltid har en del i leken och aktiviteterna.
Vi arbetar konstant för att aktiviteterna ska kännas roliga, lärorika och
säkra. Parken blandar nytt med gammalt och därigenom blir det ett
spännande och fantasifyllt äventyr för hela familjen.”
Smart Park riktar sig i första hand till barn upp till 13 år och Leklandet
för barn i alla åldrar. Barn under tre år har gratis entré till Smart Park.
Till Leklandet har barn under 2 år gratis inträde. Lekland Åland AB
erbjuder kommunen köp av årskort för 75 € för inträde till bägge anläggningar under 2017.
Ordinarie pris för ett årskort till Smart Park är 85 € samt till Leklandet
12 € per gång.
Enligt befolkningsregistret per 1.1.2017, finns det 95 barn i ålder 2-13
år, bosatta i Eckerö kommun. Ett inköp av årskort till Smartpark och
Leklandet för 75 € barnen motsvarar en summa om 7125,00 €.
Ett inköp av årskort till barnen skulle höja trivsel för barnfamiljerna i
kommunen samt även uppmuntra till hälsofrämjande aktiviteter och
sysselsättning som lek & lärande, socialsamvaro samt utevistelse.
Lekland Åland AB har även inkommit med ett erbjudande om synlighet på deras anläggning, tryckta produkter samt hemsida. Kostnaden
för detta uppgår till 7500, 00 € per år. Se bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar erbjudandet från Lekland Åland AB avseende årskort. Gällande erbjudandet om synlighet remitteras frågan
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
06.06.2017
till NKN för utlåtande. NKN ska inkomma med svar senast 17 maj
2017.
BESLUT
Enligt förslag
NKN §50

FÖRSLAG:
Vi har fått erbjudande om marknadsplats till ett pris på 7500,00€/år
inne på Smart Parks område. Vi har för tillfället enbart reklamtryck
gällande Eckerö kommun som skall tryckas upp, marknadsföringen
gällande tomtförsäljning ligger nere då Haralds bostadsområde detaljplaneras om samt Kyrkvikens bostadsområde inväntas svar från
BTN/KS.
Vi är intresserade över att marknadsföra oss inne på och utanför området, där en synlig plats tilldelas, önskad synlighet även mot huvudväg 1.
För priset som vi blivit erbjudna ställs vissa krav på placering.
Föredragande anser att 7500,00€/år är för högt värderat, nämnden
kan köpa marknadsföringsplats inom området till priset 4500,00€/år.
BESLUT:
Återremiteras till KS för riktlinjer på hur företagsunderstöd och bidrag
till privata företag skall ges. Beslut på riktlinjer skall finnas klara innan
bidrag ges ut till privata företag.

Kommunstyrelse 23.05.2017 § 128
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen konstaterar att nämnden inte besvarat styrelsens
frågeställning i enligt med anhållan från Lekland Åland AB. Styrelsen
konsterar också att kommunen inte ger bidrag till privata företag till
kommunen.
Avseende nämndens begäran om att styrelsen ska fatta beslut på
riktlinjer för hur företagsunderstöd ska ske finner styrelsen att detta är
reglerad i rådande lagstiftning som efterlevs av Eckerö kommun.
Kommunstyrelsen återremiterar ärendet till kommundirektören för att
vidare utreda anhållan från Lekland Åland AB, avseende PRerbjudandets innehåll.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
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Kommunstyrelse 06.06.2017 § 138
Lekland Åland AB har ombetts att inkomma med en specifikation över
innehållet i erbjudandet om synlighet.
Kommundirektörens förslag:
Svaret presenteras under sammanträdet.
BESLUT:
Jan-Anders Öström föreslår att kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige förordar köp av synlighet enligt Lekland Åland AB:s anhållan.
Förslaget finner inget understöd och förfaller.

Kommunstyrelen beslutar att Lekland Åland AB:s erbjudande om synlighet i deras anläggning mm. lämnas utan bifall. Jan-Anders Öström
reserverar sig mot beslutet.
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Dnr: 121 /2017
KS § 139

REKRYTERING: BIBLIOTEKSSEKRETERARE
Befattningen som bibliotekssekreterare har varit annonserad via de
rekryteringskanaler kommunen använder sig av. Sista ansökningsdagen för befattningen var den 12 maj 2017. Rekryteringsgruppen bestående av kommunstyrelsens ordförande, viceordförande och kommundirektör har valt ut fyra kandidater som gått vidare till intervju. Av
dessa fyra kandidater har Sophie Langels gått vidare för referenstagning. Utifrån denna referenstagning framgår inget annat än att Sophie
Langels har de egenskaper och den kompetens som krävs för befattningen. Sophie Langels har en filosofie magisterexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap från Umeå universitet. Hon har tidigare bla. arbetat inom i Kumlinge kommun och arbetar just nu inom
biblioteksväsendet i Mariehamn.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda Sophie Langels befattningen
som bibliotekssekreterare.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda Sophie Langels befattningen
som bibliotekssekreterare. Lön och anställningsvillkoren regleras enligt AKTA 02KIRÅL, lön för heltid 2326,91 €/månad. Befattningens
omfattning är 43,53 %. Befattningen är ordinarie och inleds den 24
juli 2017.
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FIFAX

Kommunstyrelse 09.05.2017 § 120
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att överta ärendet från byggnadstekniska
nämnden för vidarehantering förutom i de lagstadgade delarna.
Kommunstyrelsen befullmäktigar också kommundirektören att föra
den fortsatta kommunikationen med Fifax representanter. Kommunstyrelsen beslutar också att skapa en referensgrupp för vidarehantering av ärendet, bestående av presidiet, kommundirektören samt av
denne utsedda tjänstemän.

Kommunstyrelse 06.06 2017 §140
Kommundirektören har tillsammans med kommunteknikern besökt
anläggningen och haft dialog med Fifax representanter. Kommundirektören och Fifax representanter kom överrens om att tillsammans
med presidierna för kommunen träffas den 28 juni 2017. Parallellt arbetar kommundirektören med att ordna möte med ÅMHM.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen noterar informationen.
BESLUT:
Kommunstyrelsen vill med anledning av ÅMHM:s beslut 2017-65 ha
klargörande från ÅMHM gällande omfattningen på den reningsanläggning som Fifax åläggs ta i drift senast den 31.8.2017. Främst avses ett klargörande av hur Fifax ämnar omhänderta slaktrester och
blodvatten i samband med slakt och om dessa kopplas till ifrågavarande reningsverk.
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Dnr: SOC 165/2017
KS § 141

FÖRFRÅGAN FRÅN ÅOF

Socialnämnden 05.06.2017 § 86
Hänv: Förfrågan från omsorgsförbundet
Ålands omsorgsförbund har till samtliga kommuner på Åland sänt följande förfrågan:
Ärende: Förfrågan om er kommuns intresse för att Ålands omsorgsförbund (ÅOF) tillsätter en arbetsgrupp för att undersöka förutsättningarna för att förverkliga en kommunalt samordnad socialtjänst
(ÅFS 2016: 2) sa att Åland utgör ett socialvårdsområde och ÅOF
om bildas för att handha dessa uppgifter
På uppdrag av ett enhälligt beslut i förbundsfullmäktige 27.4. 2017 efterhör härmed förbundsstyrelsen för Ålands omsorgsförbund (ÅOF)
medlemskommunernas intresse för att ÅOF tillsätter en arbetsgrupp
för att undersöka förutsättningarna för att enligt LL om en kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 2016: 2) förverkliga samarbetet,
sålunda att hela Åland utgör ett socialvårdsområ de och Att ÅOF ombildas för att handha de i lagstiftningen angivna uppgifterna.
Fråga 1
Eckerö kommun ombes härmed meddela huruvida kommunen är intresserad av förenämnda upplägg med en arbetsgrupp för att undersöka förutsättningarna för att enligt LL om en kommunalt samordnad
socialtjänst (ÄFS 2016: 2) förverkliga samarbetet,
sålunda att hela Åland utgör ett socialvårdsområ de och Att ÅOF ombildas för att handha de i lagstiftningen angivna uppgifterna.
Fråga 2
Vem utser er kommun att representera er kommun i förenämnda arbetsgrupp?
Svar på denna förfrågan returneras omsorgsförbundet kansli tillhanda senast 16.6.2017.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att besvara fråga 1 med Ja samt besvara
fråga 2 med att utse Jan-Anders Öström till representant till arbetsgruppen.
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Rolf Söderlund föreslår att Kari Kärki utses till representant till arbetsgruppen.
Förslaget finner inget understöd och förfaller därmed.
Jan-Anders Öström föreslår att socialnämnden beslutar att förorda inför kommun styrelse och fullmäktige att besvara fråga 1 med Ja samt
lämnar åt styrelsen att föreslå en representant till arbetsgruppen.
BESLUT:
Socialnämnden beslutar enligt Jan-Anders Öströms förslag
Paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsen 06.06.2017 § 141
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag från socialnämnden

BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår enhälligt inför kommunfullmäktige att omfatta socialnämndens förslag samt utse Jan-Anders Öström som representant i arbetsgruppen.

.
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UTLÅTANDE: NY KOMMUNINDELNING
Landskapsregeringen aviserar att man avser att förändra kommunstrukturen, och det förfarande som beskrivs innebär att landsskapsregeringen kommer att göra ändringen mot kommunernas vilja om
kommunen motsätter sig ändringen. Eckerö kommun ombeds inkomma med ett utlåtande senast den 23 juni.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen stödjer Kommunförbundets utlåtande från förbundsstämman den 12 maj 2017, § 33 2017 att man motsätter sig
kommunsammanslagningar med tvång. Eckerö kommun anser att
kommunsammanslagningar mot kommuners vilja strider mot grundlag
och grundläggande principer. Eckerö kommun anför också att metodiken som nu föreslås av landskapsregeringen är en kräkning av den
kommunala självbestämmanderätten.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför KF att anta utlåtandet enligt kommundirektörens förslag.

.
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KS § 143

MOTION: FOLKOMRÖSTNING

Motion inkom i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den
24.05.2017 av Rune Söderlund. Se bilaga.
Motionären uppmannar kommunen att anordna en folkomröstning avseende landsskapsregeringens föreslagna kommunindelning.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen besvarar motionen med utlåtande om anordnande
av folkomröstning i frågan om ny kommunindelning.
BESLUT:
Kommunstyrelsen förordar enhälligt inför kommunfullmäktige att anordna en folkomröstning avseende landskapsregeringens förslag om
ny kommunindelning enligt motionen.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
18

Sammanträdesdatum
06.06.2017
KS § 144

ANBUDSBEGÄRAN FÖR PERSONALADMINISTRATIVT SYSTEM

Kommunstyrelse 14.03.2017 § 68

Kommunen bör ta i bruk ett nytt personaladministrativt system
från år 2018 eftersom förändringarna i anmälningstrafik till skattemyndigheter förändras väsentligt fr.o.m. år 2018. Hammarlands
kommun, som Eckerö kommun samarbetar med gällande löner och
ekonomi, har tagit initiativ och kommer att begära in anbud för personaladministrativt system. Eckerö har fått ta del av utkastet till anbudshandlingarna, och gjort motsvarande anbudshandlingar för Eckerö, se
bilaga.
Eftersom kommunerna samarbetar vore det viktigt att vi gör lika.
Tf kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner att kommundirektören begär in anbud,
på samma sätt som Hammarlands kommun, från Pedago interaktiv
Ab, Åda Ab och Aditro angående ett nytt personaladministrativt system.
BESLUT:
Enligt förslag

Kommunstyrelse 06.06.2017 § 144
Två anbud har inkommit inom den utsatta tiden för av ÅDA samt
Pedaogo Interaktiv AB. Bedömningen har gjorts utifrån kriterier för det
anbud som totalekonomiskt är mest fördelaktigt. Utifrån denna bedömning finnes att Pedago Interaktiv AB inkommit anbud som totalekonomiskt är mest fördelaktigt. Se bilaga. Hammarlands kommun har
gått vidare med anbudet från Pedago Interaktiv AB.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att inleda förhandlingar med Pedago Interaktiv AB.
BESLUT:
Enligt förslag
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Sammanträdesdatum
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Dnr: 171 /2017
KS § 145

ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV: KRÅKSKÄRS FRITIDSOMRÅDE
Landskapsregeringen begär att Eckerö kommuns inkommer med utlåtande över Kråkskärs Fritidsområde Ab:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. Utlåtandet bör vara landskapsregeringen tillhanda senast den 19 juni 2017. Se bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner Kråkskärs Fritidsområde AB:s ansökan
om rätt att förvärva och besitta egendom.
BESLUT:
Enligt förslag
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Sammanträdesdatum
06.06.2017
KS § 146

ARBETARSKYDDSCHEF
Kommunstyrelsen utgör personalmyndighet i Eckerö kommun. Det
ankommer på kommunstyrelsen att bland annat utse en arbetarskyddschef. Detta framgår av Eckerö kommuns förvaltningsstadga,
5:14. Enligt praxis i kommunen har kommundirektören utsetts till arbetarskyddschef.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser kommundirektören till arbetarskyddschef.

BESLUT:
Enligt förslag
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Sammanträdesdatum
06.06.2017
KS § 147

UPPSÄGNINGSANSÖKAN

Kommunteknikern, Dina Friberg har ansökt om uppsägning den
24.05.2017.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner uppsägning och befullmäktigar kommundirektören att avgöra sista dag för anställning utifrån verksamhetens behov.
BESLUT:
Kommundirektören föreslår inför kommunfullmäktige att godkänna
kommunteknikerns uppsägning.
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Sammanträdesdatum
06.06.2017
KS § 148

BRANDKÅRENS SOMMARDANS

Brandkåren i Eckerö brukar årligen anordna sommardans i kommunen. Kommunen har som praxis att köpa biljetter till sommardansen
för samtliga tillsvidareanställda samt personal som arbetat i kommunen i minst tre månader.

BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att köpa in biljetter till samtliga
sina anställda inom kommunen som arbetat minst tre månader.
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Sammanträdesdatum
06.06.2017
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: 133 – 138, 140-148
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 139
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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Sammanträdesdatum
06.06.2017
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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