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Kommunkansliet i Överby den 24.8. 2017 kl. 09.00.

Intygar
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Sammanträdesdatum
22.08.2017
KS § 193

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

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

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
22.08.2017
KS § 194

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med följande extra ärende:
1. Utlåtande: Avstängning av Skeppviksvägen.
2. Trafiklösning i området kring Solgården.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
22.08.2017
KS § 195

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

FÖRSLAG:
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare väljs Susann Fagerström och Teres Backman.
Janne Fagerström och Teres Backman justerade 27.6.2017.
John Hilander och Gunilla Holmberg justerade 15.8.2017.
Jan-Anders Öström och Susann Fagerström justerade 8.8.2017.
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:
Susann Fagerström och Teres Backman väljs till protokolljusterare.
Protokolljustering ska ske senast 23 augusti 2017, kl. 20.00

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
22.08.2017
KS § 196

KOMMUNDIREKTÖRENS VERKSAMHETSRAPPORT

Kommundirektören lämnar verksamhetsrapport för perioden 8.8.2017
– 22.08.2017.
BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
22.08.2017
KS § 197

HALVÅRSBOKSLUT

Kommundirektören redogör för innehållet i den sammanställda ekonomiska halvårsrapporten.
BESLUT:
Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde för att kommunstyrelsen ska ges möjlighet att sätta sig in i underlaget.
Kommunstyrelsen 22.8.2017 § 197
Kommundirektören redogör för innehållet i den sammanställda ekonomiska halvårsrapporten med grund i den rapportering som inlämnats av kommunens ekonom.
BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom. Kommunstyrelsen uppmärksammar särskilt de kostnadsställen som gått över
budgeterade medel. Halvårsrapporten skickas till kommunfullmäktige
för kännedom.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
22.08.2017
KS § 198

MOTION: FOLKOMRÖSTNING

Kommunstyrelse 08.08.2017 § 173
Kommunstyrelse 27.06.2017 § 159
Kommunfullmäktige 15.06.2017 § 44

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.
Kommunfullmäktige 15.06.2017 § 44
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige anordnar en folkomröstning avseende landskapsregeringens förslag om ny kommunindelning.
BESLUT:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att planera och vidta förberedande
åtgärder inför en rådgivande folkomröstning. Kommunstyrelsen ska
också i enlighet med motionens andemening formulera frågeställning
inför folkomröstning och presentera detta under kommunfullmäktige i
augusti 2017. Därutöver ska kommunstyrelsen sträva efter att samköra folkomröstningen i Eckerö tillsammans med Hammarland.
Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att vidta
förberedande åtgärder för rådgivande folkomröstning över landsskapsregeringens förslag om ny kommunindelning. Kommunstyrelsen
ska också presentera en frågeställning i röstsedelen i samband med
kommunfullmäktiges sammanträde i augusti. Därutöver ska kommunstyrelsen ska också sträva efter att samköra folkomröstningen tillsammans med Hammarland.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
8

Sammanträdesdatum
22.08.2017

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen presenterar en frågeställning till kommunfullmäktige. Kommundirektören anser dock att det vore mer praktiskt att folkomröstning ordnas i samband med kommande presidentval i Finland.
Dessutom finner kommundirektören att det i nuläget kan finnas skäl
att avvakta med formulering av fråga/or i röstsedeln. Kommunstyrelsen bör därför inför kommunfullmäktige föreslå att folkomröstning
hålls i samband med kommande presidentval samt att frågeställning
formuleras under hösten 2017.
BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommundirektören att utreda samordningsmöjligheterna för en folkomröstning gemensamt
med de kommuner som avser arrangera detta.
Kommunstyrelse 08.08.2017 § 173

Kommundirektören har utrett möjligheterna till gemensam samordning med övriga kommuner som avser hålla folkomröstning enligt
uppdrag från kommunstyrelsen. Av kommunikation med berörda
kommuner samt kommunförbundet på Åland tolkas samordningsförutsättningarna som dåliga. Mot bakgrund av den politiska polarisering
som kan uppstå i samband med formulering frågeställning till folkomröstning, bedömer kommundirektören i nuläget att Eckerö i första
hand verkar för att samordna valet med Hammarland. Vidare konstaterar kommundirektören att berörda kommuners riktmärke just nu är
att ordna folkomröstning i samband med presidentvalet 2018. Formella beslut väntas under hösten 2017 i berörda kommuner.
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören vidmakthåller att det av flera skäl, men framförallt
praktiska att folkomröstning ordnas i kommunen i samband med presidentvalets första omgång den 28 januari 2018. Kommundirektören
föreslår därför att kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige förordnar att datum för folkomröstning i frågan om landsskapsregeringens
förslag om ny kommunindelning fastslås till den 28 januari 2018. Frågeställning formuleras antigen tillsammans med Hammarland eller
enskilt under hösten avhängigt om framgång i dialogen nås med
grannkommunen .
BESLUT:
Enligt förslag
Kommunfullmäktige 17.8.2017 § 51
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
22.08.2017

BESLUT:
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag § 173 från den 8 augusti 2017. Kommunfullmäktige ger också
kommunstyrelsen i uppdrag att vidta förberedande åtgärder inför den
nu beslutade datumet för folkomröstning, den 28 januari 2018. Kommunstyrelsen ska också formulera frågeställning för folkomomröstning och presentera det för kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen 22.8.2017 § 198
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen påbörjar förberedande åtgärder för folkomröstning. Vidare föreslår kommundirektören
att kommunstyrelsen inleder arbetet med formulering av frågeställning som ska presenteras inför kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen befullmäktigar kommunstyrelsens presidium och kommundirektören att påbörja dialog med Hammarland avseende formulering av frågeställning.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
22.08.2017

Dnr: SOC 165/2017
KS § 199

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.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
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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 § 138
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag från socialnämnden
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att omfatta socialnämndens förslag samt utse Jan-Anders Öström som representant i
arbetsgruppen.
Kommunfullmäktige 15.6.2017 § 42
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att omfatta socialnämndens förslag samt utse Jan-Anders Öström som representant
till arbetsgruppen.
BESLUT:
Enligt förslag.

Kommunstyrelsen 22.8.2017
Ålands omsorgsförbund (i fortsättningen, ÅOF) har inkommit med en
inbjudan till avstämningsmöte onsdag 23.8.2017 med berörda kommunrepresentanter gällande KST-organisering via ÅOF.
Vid mötet kommer följande att diskuteras: Uppdraget, finansiering
preliminär tidtabell samt övrigt aktuella frågor.
Kommundirektörens förslag:
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
påseende
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Utdragets riktighet
bestyrkes
Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
22.08.2017

Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen diskuterar de föreslagna punkterna i inbjudan från ÅOF och skickar via sin representant, Jan-Anders Öström sina synpunkter.
BESLUT:
Kommunstyrelsen diskuterar inbjudan från ÅOF. Kommunstyrelsen
förmedlar via sin representant Jan-Anders Öström, att Eckerö kommun vidhåller vikten av solidarisk kostnadsfördelning mellan kommunerna. Jan-Anders Öström ska återrapportera till kommunstyrelsen
senast den 31 december 2017.

.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KS § 200

KONFIDENTIELLT ÄRENDE: AVSKRIVNING SKULD

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
22.08.2017
KS § 201

NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDENS INSTRUKTION

Närings- och kulturnämnden 18.04.2017 § 38

NKN § 40/03.10.2016
NKN § 49/29.11.2016

NKN § 4/31.1.2017
NKN § 40

INSTRUKTION FÖR NÄRINGS-O CH KULTURNÄMNDEN
Närings- och Kulturnämnden saknar en instruktion som är uppdaterad
efter senaste omändring av kommunala nämnder.
Nämnden bör tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram nytt förslag till instruktion.
Bifogar nu gällande instruktion (fastställd 27.03.2008) samt tidigare
instruktion för Kultur- och Fritidsnämnden i Eckerö.
BESLUT
Nämnden beslöt enhälligt begära in mera underlag för att kunna
komma med förslag till ny instruktion.
FÖRSLAG

NKN § 49
Förslagsvis tillsätts 2-3 personer för att ta fram förslag till en ny
instruktion för Närings- och kulturnämnden
BESLUT:
Nämnden beslöt att införskaffa andra kommuners instruktioner för att
sedan tillsammans komma med ett förslag till ny instruktion för nämnden.
NKN § 4/31.1.2017
Närings- och kulturnämnden saknar en instruktion som är uppdaterad
efter senaste omändring av kommunala nämnder.
Nämnden bör tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram nytt förslag till instruktion.
Bifogar nu gällande instruktion (fastställd 27.03.2008) samt tidigare
instruktion för Kultur- och Fritidsnämnden i Eckerö.
FÖRSLAG

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
15
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Genomgång av underlag som införskaffas för beredning av instruktionen.
Fastställande av tid för utkast till instruktion.
BESLUT
Instruktionen har en deadline inom mars månad, Monica Fogelström
och André Sjöström inkommer med ett utkast klart till Närings- och
Kulturnämndens instruktion.
NKN § 31/13.03.2017

FÖRSLAG:
Remiteras till föredragande för sammanställning och renskrivning,
återupptas till nästa Närigs- och Kulturnämndsmöte

BESLUT:
Enligt beslut.
NKN § 38

FÖRSLAG:
Föredragande har utkast klart för påseende till nämndemän i Närings- och kulturnämnden.
BESLUT:
Enligt beslut. Instruktionen sänds till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen 22.8.2017 § 201
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar ställning till utskickad instruktion från näringsoch kulturnämndens.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till nämnden för
vidarebehandling. Kommunstyrelsen uppmannar nämnden att harmonisera instruktionerna med kommunens förvaltningsstadga. Detta
avser bland annat, kallelseordningen och tider för detta och tydliggörande över ersättare då ordinarie föredragande har förhinder. Vidare
ska det även förstås av instruktionen att nämnden arbetar utifrån
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges delegerade uppdrag.
Därutöver måste det i instruktionen tydliggöras vad huvuduppdraget
innefattar.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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Sammanträdesdatum
22.08.2017
KS § 202

ANHÅLLAN: GRAVSKÖTSEL
Kyrkorådet i Eckerö församling har inkommit med anhållan om att
Eckerö kommun ska överta skötsel av Valter Ekbloms grav. Se bilaga. Valter avled 1972 och efterlämnade en betydande egendom till
Eckerö kommun.
Priserna för gravskötsel är:
- Helårsskötsel 20 år
- Helårskötsel 10 år
- Årsskötsel med blommor

3 400 euro
1 700 euro
50 euro

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar ställning till kyrkorådets anhållan.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att överta skötseln av Valter Ekbloms grav
för 20 helårskötsel samt 20 årskötsel med blommor.
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KS § 203

ANHÅLLAN OM BIDRAG: NORDEN PÅ ÅLAND
Föreningen Norden på Åland har inkommit med en anhållan om bidrag. Föreningen arbetar med bland annat att stärka de nordiska folkens samverkan inåt och utåt. Föreningen verkar också för att göra
ålänningars självstyrelse känt i samnordiska sammanhang. Se bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommundirektören finner att det nu sökta medlet från Norden på
Åland inte riktas till kommunens kärnverksamhet. Därmed bedömer
kommundirektören att anhållan ska avslås.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att anhållan från Norden på Åland hänskjuts till budgetberedningen för 2018.
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EXTRA ÄRENDE: UTLÅTANDE, AVSTÄNGNING AV SKEPPSVIKSVÄGEN
Polisen har inkommit med en begäran om utlåtande över Åland
events Käringssund Triathlon. Enligt förslag från regeringen ska
Skeppsviksvägen vara avstängd för motortrafik en timme i taget med
en lucka på 30 minuter emellan, på lördagen kl. 08.45 – 11.00. Det är
i enlighet med Finska Triathlonförbundets riktlinjer ett krav att vägar
under cykelavsnitten är avstängda, därav anhållan om avstängning.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ser hellre en lösning om växelvis trafik alternativt
att ena filen stängs av. Däremot bedömer kommunstyrelsen att de
angivna tidsramarna är hållbara med hänsyn till säkerheten och
kommunens intresse av eventet.
BESLUT:
Enligt förslag

Kommunstyrelse 22.8.2017 § 204
Polisen har ånyo inkommit med begäran om utlåtande. Av denna
framgår att Åland event önskar att Skeppsviksvägen officiellt ska vara
avstängd för trafik den 26 augusti 2017 mellan kl. 09.00 – 09.40 samt
kl. 15.00 – 15.40. Åland event menar att dessa numera ordnat med
trafikvakter längs vägen. FM-starterna kommer att ha en bil framför
sig och en efter sig, vilket gör att man kan släppa fram trafik när ingen
cyklist befinner sig där. Trafikvakter kommer vara på plats som stoppar/ släpper fram fordon. Åland event menar att detta är en märkbar
skillnad i jämförelse med tidigare anhållan. Se bilaga.
I anslutning till detta kan tilläggas att Bagargatan och Käringsundsvägen kommer vara avstängda för allmän trafik fram till Käringsund resort & conference. Trafiken kommer omdirigeras via Farmvägen och
Alebovägen. Kommunteknikern har meddelat att hon inte bedömer
det som ett hinder så länge som servicetrafik till företag längs Käringssundsvägen släpps fram vilket Åland event menar att det gör.
Åland event önskar att Eckerö kommun skriftligen godkänner att trafiken kan omdirigeras via den del av Farmvägen som ägs av kommunen.

Kommundirektörens förslag:
I dialog med tf. kommuntekniker framstår Åland events anhållan som
rimlig, och att de åtgärder som nu Åland event vidtagit inte inbegriper
någon större störning i framfart på Skeppsviksvägen för invånarna i
Eckerö. Kommundirektören föreslår därför att Skeppsviksvägen offiProtokolljusterarnas signatur
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ciellt får vara avstängd de föreslagna tiderna men att trafikvakter
släpper fram fordon vid säkra förhållanden.
Mot bakgrund av kommunens intresse för eventet bedömer Kommundirektören också att kommunstyrelsen godkänner att trafiken kan
omdirigeras via den del som ägs av kommunen.
BESLUT:
Enligt förslag.
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EXTRA ÄRENDE : TRAFIKLÖSNING I OMRÅDET KRING SOLGÅRDEN.

Kommunstyrelsen diskuterar ärendet. Av diskussionen framgår att
kommunfullmäktiges ordförande, Anders Svebilius i enlighet med tidigare beslut och befullmäktigande fått ett erbjudande att förhandla köp
av mark i området kring Solgården. Anders Svebilius, har fått i erbjudande att köpa ca 370 kvm med ett pris på 22 euro per kvm. Syftet
med köpet är att ordna bättre trafiklösning i området. Se bilaga.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att köpa ca 370 kvm för 22 euro per kvm i
området kring Solgården. Kommunstyrelsen befullmäktigar också
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att underteckna köpavtal och andra tillhörande handlingar i enlighet med erbjudandet och budgeterade medel.
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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: 193-200, 201,204
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 202,203,205
Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte
anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR
RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken
rättelseyrkandet kan framställas
samt tid för yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett
skriftligt rättelseyrkande. Myndigheten till vilken rättelse kan yrkas;
myndighetens adress och postadress:
Kommunstyrelsen i Eckerö
Södra Överbyvägen 8
22270 Eckerö
Paragrafer:
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delgivning av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på.
Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.
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BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

Myndighet till vilken besvär
kan anföras samt besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett
beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändras med anledning av rättelseyrkandet kan ändring i beslutet sökas
genom kommunalbesvär av part eller kommunmedlem. Ett beslut får
överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att beslutet tillkommit i felaktig ordning, den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot lag.
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands Förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid dagar
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands landskapsstyrelse
Pb 60
22101 Mariehamn
Paragrafer:
Besvärstid 30 dagar
Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.

Besvärskrift

I besvärsskriften skall uppges:
- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringar till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, eller av
den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften
undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress
anges
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original
eller officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före be-
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besvärshandlingarna

svärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post
eller genom bud, men i så fall på sändarens eget ansvar. Handlingarna
skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter

Fogas till protokollet
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