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Sammanträdesdatum
14.11.2017
KS § 313

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 14.11.2017 § 313

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.
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KS § 314

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunstyrelse 14.11.2017 § 314
FÖRSLAG:
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare väljs Gunilla Holmberg och Janne Fagerström.

John Hilander och Jan-Anders Öström justerade 10.10.2017
Gunilla Holmberg och Teres Backman justerade 26.9.2017.
Susann Fagerström och Jan-Anders Öström justerade 24.10.2017
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:
Kommunstyrelsen utser John Hilander och Teres Backman till protokolljusterare. Protokollet justeras senast 15.11.2017, kl.23.59.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
14.11.2017
KS § 315

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 14.11.2017 § 315

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med tillägg på följande extra ärende:
1. Uthyrning Ekebo B2, § 324
2. Tankbil, FBK, § 235

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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Sammanträdesdatum
14.11.2017
KS § 316

BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020

Kommunstyrelse 14.11.2017 § 316
Styrelsen går igenom avsnitten allmän förvaltning och övrig verksamhet. Ekonomichef Maarit Grönlund närvarar vid budgetbehandlingen.
Bilagor:
1. Eckerö kommun arbetsbudget 2018
2. Finansiering 2018
3. Allmän- och övrig förvaltning, finansiering
4. Jämförelse med ramen 2018, allmänförvaltning
5. Jämförelse med ramen 2018, övrig verksamhet
6. Jämförelse med ramen 2018, brand
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen går igenom avsnitten allmän förvaltning och övrig
verksamhet.

BESLUT:
Kommunstyrelsen noterar framförd information från ekonomichefen,
Maarit Grönlund.
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Protokollet framlagt till
påseende
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Dnr: KANSLI 330/2017
KS § 317

SÖDRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT K.F, FÖRFRÅGAN

Kommunstyrelse 14.11.2017 § 317

Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. har genom brev av den 11.10.17
begärt medlemskommunernas åsikt angående investering i utrymmen
för specialfritidshemsverksamheten samt utveckling av ett interkommunalt resurscentrum inom grundskoleväsendet i landskapet. Kommunalförbundet ser fram emot kommunernas svar senast den
20.11.17. Se bilaga.
För specialfritidsverksamheten för träningsundervisningens elever
finns endast preliminära utredningar. Södra Ålands högstadiedistrikt
k.f. ser fram emot en separat byggnad om 300 m². Kostnaden uppskattas preliminärt till 800.000 € och skulle finansieras genom att
Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. tar upp ett lån för bygget. Kommunerna skulle betala sina andelar via avskrivningar som uppkommer
under den 40-åriga avskrivningsperioden.
Landskapsregeringen har genom brev den 06.10.17 beslutat att fråga
nuvarande skoldistrikts möjligheter att fungera som ansvarig huvudman för en utredning kring organiserandet av ett resurscenter i skoldistriktets regi. Samordningen i ett resurscenter skulle i ett första
skede gälla den kommunala resursen för skolpsykologer. För att
bygga utrymmen för resurscentret föreslås en ytterligare våning på
träningsundervisningen. Hur kostnaderna skulle fördelas för den här
investeringen är fortfarande öppen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att:
- Eckerö kommun har inte har något att invända mot att ett samarbete
utvecklas angående ett resurscentrum.
- Kommunen avråder Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. att inleda
nybyggnation, både vad gäller utrymmen för specialfritidshem och resurscentrum innan beslut om en eventuell ny kommunstruktur klarnat.
- Södra Ålands högstadiedistrikt k.f ska närmare utreda samtliga möjligheter till att höja användningsgraden i befintliga utrymmen istället
för att bygga nytt.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
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- Eckerö kommun stöder det sätt till finansiering som föreslås d.v.s.
lånefinansiering samt att kommunandelar tas in genom avskrivningar.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att framföra att:
- Eckerö kommun har inte något att invända mot att samarbete utvecklas angående ett resurscentrum. Dock inte att det ska till nybyggnation för detta i nuläget.
-Eckerö kommun förordar nybyggnation av utrymmen för specialfritidsverksamheten.
- Eckerö kommun stöder det sätt till finansiering som föreslås d.v.s.
lånefinansiering samt att kommunandelar tas in genom avskrivningar.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Sammanträdesdatum
14.11.2017
KS § 318

INFÖR FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE KF OASEN 17.11.2016: BUDGETFÖRSLAG 2018
OCH EKONOMIPLAN 2019-2020

Kommunstyrelse 14.11.2017 § 318
Oasen boende- och vårdcenter har 27.10.2017 har inkommit med en
kallelse till förbundsfullmäktigesammanträde 17.11.2017. Eckerö
kommuns ombud är Susann Fagerström med Jan-Anders Öström
som ersättare.
Insänt budgetförslag har tidigare inte behandlats i socialnämnden enligt den uppmaning som gjorts till nämnden. Kommundirektören har
inför förslag på direktiv till kommunstyrelsen haft samråd med presidiet samt socialchefen för socialnämnden. Därmed har kommunstyrelsen att förhålla sig till insänt budgetförslag och ekonomiplan som
ska behandlas i förbundsfullmäktige den 17.11.2017, se bilaga.
Budgetförslaget planeras utgående från 90 %: s beläggning. Enligt
kommunalförbundet innebär det här en ökning med tre närvårdarbefattningar på avdelningen Mattas. Resultaträkningen visar att verksamhetens kostnader ökar från budget 2017 från 5.169 T€ till 5.449
T€ med 279 T € eller 5,4 %. Från bokslut 2016 ökar budgeten med
375 T€ 7,4 %. Beläggningen har tidvis legat på 100 % under år 2017.

Totalt antalet tjänster i kommunalförbundet är enligt budget år 2018
71,15 tjänster. Enligt budget 2014 var antalet tjänster 79,4.
Grundavgiften för år 2018 beräknas vara ca 11,500,- € och den uppbärs även om vårdplatsen inte används såvida vårdplatsen inte nyttjas av annan kommun.
Köket förefaller ha en stor resurs med en kökschef och 5 kockar. För
att få ett bättre grepp om effektiviteten borde nyckeltal i form av kostnad/portion tas fram.
Dygnspriserna i kommunalförbundet är följande:
Institutionsavdelningarna (år 2016 - 200,32 €) 202,19 €/vårddygn
Demensavdelningen (år 2016 – 246,55 €) 254,22 €/vårddygn
Effektiverat serviceboende avdelning (År 2016 – 201,33 €) 166,88
€/vårddygn
Investeringskostnaderna beräknas år 2018 till totalt 288.000,Vad gäller budgetuppföljningen för 2017 kan konstateras att det ser ut
som att Oasen kommer att hålla sin budget. Detta är positivt speciellt
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
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i relation till den ökade beläggningen och att flera målsättningar i
budgeten för 2017 ser ut att kunna uppfyllas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar ge följande direktiv till ombudet:

1. För att få en rättvisande bild och en korrekt jämförelse av de olika
vårddygnskostnaderna ska även de budgeterade medlen för oförutsedda kostnader inte fördelas på platserna utan bör upptas enbart under allmän förvaltning. Ifall medlen används ska de sedan
fördelas till aktuell avdelning. Justeringen bör även göras för att
förskottsbetalningarna från medlemskommunerna ska bli mer korrekta.
2. I budgetförslaget för 2018 och ekonomiplanen för 2019-2020 ska
medtas ett uppdrag att Oasen tillsammans med Ålands hälso- och
sjukvård (ÅHS) ska kartlägga och uppgöra ett avtal kring gränsen
för sjukhusvård och vilka åtgärder Oasen kan utföra på bekostnad
av ÅHS. Syftet bör vara att undvika onödiga klienttransporter och
att Oasen inte ska ta på sig kostnader som hör till ÅHS.
3. I budgetförslaget för 2018 och ekonomiplanen för 2019-2020 ska
medtas ett uppdrag att Oasen ska se över de olika platserna vad
gäller institution, demens och ESB.
4. Kommunalförbundet bör undersöka utreda kostnaden per måltid i
jämförelse med andra kök mot bakgrund av att köket förfaller ha
en stor resurs.
5. Landskapet har för år 2018 sänkt kommunens landskapsandelar
utan att kommunen erhållit några lättnader i uppgifterna genom
ändrad lagstiftning. Av den här anledningen bör Oasen vård- och
vårdcenter sänka anslagen från 2017 års budget för att inte en
oproportionerligt stor del av kravet att spara åläggs Eckerö kommuns egna verksamheter.

BESLUT:
Kommunstyrelsen framför följande direktiv till ombudet:

Protokolljusterarnas signatur
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1. För att få en rättvisande bild och en korrekt jämförelse av de olika
vårddygnskostnaderna ska även de budgeterade medlen för oförutsedda kostnader inte fördelas på platserna utan bör upptas enbart under allmän förvaltning. Ifall medlen används ska de sedan
fördelas till aktuell avdelning. Justeringen bör även göras för att
förskottsbetalningarna från medlemskommunerna ska bli mer korrekta.
2. I budgetförslaget för 2018 och ekonomiplanen för 2019-2020 ska
medtas ett uppdrag att Oasen tillsammans med Ålands hälso- och
sjukvård (ÅHS) ska kartlägga och uppgöra ett avtal kring gränsen
för sjukhusvård och vilka åtgärder Oasen kan utföra på bekostnad
av ÅHS. Syftet bör vara att undvika onödiga klienttransporter och
att Oasen inte ska ta på sig kostnader som hör till ÅHS.
3 Kommunalförbundet bör utreda kostnaden per måltid i jämförelse
med andra kök mot bakgrund av att köket förfaller ha en stor resurs.
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Sammanträdesdatum
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KS § 319

TILLSÄTTANDE AV RÖSTNINGSNÄMND

Kommunstyrelse 14.11.2017 § 319
Enligt LL om kommunala folkomröstningar § 5 (ÅFS 20/1998) skall en
röstningsnämnd tillsättas i tillämpliga delar enligt vad som bestäms i
LL om lagtingsval och kommunalval § 6 (ÅFS 39/1970). Röstningsnämnden bör i enlighet med kommundirektörens utredning i ärendet
vara skilda personer än de som är valda i den kommunala centralnämnden.
Till röstningsnämnden utses fem ledamöter och minst tre ersättare
vilka uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie
ledamöterna. En av ledamöterna utses till ordförande och en till vice
ordförande. Röstningsnämnden skall i röstningslokalen hålla i röstningsproceduren för folkomröstningen avskilt från presidentvalet genom skilt bord, skilt rösträttsregister, skild valurna och skilt valbås.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige ordförande, viceordförande, tre medlemmar och minst tre ersättare i en röstningsnämnd.
BESLUT:
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
Kommunstyrelsen ska senast i samband med kommunstyrelsen
sammanträde lämna förslag på sammasättningen i röstningsnämnden.
Kommunstyrelsen 14.11.2017 § 319
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige ordförande, viceordförande, tre medlemmar och minst tre ersättare i en röstningsnämnd.
Beslutet justeras omedelbart.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet för framtagande av
förslag inför kommunfullmäktige.
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Dnr: KANSLI 329/2017
KS § 320

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV

Kommunstyrelse 14.11.2017 § 320

Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över Sif
Holmströms ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Den fasta egendomen ansökan avser är Stengård, 43-406-23-2, i
Storby. Det aktuella området är 2700 kvm i storlek. Av utredningen i
ärendet framgår att Sif Holmström ärvt ¼ av fastigheten av sin moster, Sigbrit Lundqvist, tillika arvlåtare. Sif Holmström saknar i övrigt
anknytning till Åland. Fastigheten ligger inom obrutet område.
Kommundirektören har begärt ytterligare underlag vilket bör inkomma
senast 13.11.2017. Kommundirektören kommer att komplettera beredningen senast till sammanträdet den 14.11.2017. Under tiden har
landskapsregeringen beviljat uppskov för utlåtande till och med
15.11.2017.
Lagrum:
4 § Landskapsförordningen (2003:70):
Grunder för att fysiska personer skall få jordförvärvstillstånd Landskapsstyrelsen beviljar jordförvärvstillstånd för fysiska personer i enlighet med vad som föreskrivs i 12 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.
Om det inte finns särskilda skäl däremot skall jordförvärvstillstånd beviljas när förutsättningarna i någon av följande punkter är uppfyllda:
1) Sökanden är född i landskapet Åland och har bott i landskapet
Åland till cirka 12 års ålder. Alternativt har sökanden bott i landskapet
Åland så länge att den aktiva, medvetna uppväxttiden infallit medan
sökanden bott i landskapet. Markområdet och sökandens tidigare
markinnehav understiger tillsammans 4.000 m2. Marken utgörs inte
av ett attraktivt eller känsligt strandområde.
2) Sökanden har flyttat till landskapet Åland och har för avsikt att
stanna i landskapet, vilket framgår av att han eller hon har fast anställning eller av andra liknande omständigheter. Markområdet understiger 4.000 m2 och skall användas för fast boende. Marken får
inte gränsa till vatten och skall vara belägen inom planerat område,
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
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bykärna eller annat område som är avsett för fast bosättning. Till
marken hör vare sig andel i samfällda vatten- och jordområden eller
jakt- och fiskerättigheter.
3) Sökanden är född i landskapet Åland och har bott i landskapet
Åland till cirka 12 års ålder. Alternativt har sökanden bott i landskapet
Åland så länge att den aktiva, medvetna uppväxttiden infallit medan
sökanden bott i landskapet. Sökanden har anknytning till trakten där
markområdet är beläget. Markområdet understiger 8.000 m2 och får
inte delas eller bör inte delas på grund av dess läge eller dess naturförhållanden. Marken får inte gränsa till vatten och skall vara belägen
inom planerat område, bykärna eller annat område som är avsett för
fast bosättning. Till marken hör vare sig andel i samfällda vatten- och
jordområden eller jakt- och fiskerättigheter.
4) Sökanden är gift med eller registrerad partner till en person som
har åländsk hembygdsrätt. Makarna har hemort i landskapet och skall
använda marken för sitt gemensamma fasta boende. Markområdet
understiger 8.000 m2 och får inte delas eller bör inte delas på grund
av dess läge eller dess naturförhållanden. Marken får inte gränsa till
vatten och skall vara belägen inom planerat område, bykärna eller
annat område som är avsett för fast bosättning. Till marken hör vare
sig andel i samfällda vatten- och jordområden eller jakt- och fiskerättigheter.
5) Inom ett år från att sökanden förvärvar mark eller besittningsrätt till
mark, avyttrar han eller hon ett annat markområde eller besittningsrätt
till ett annat markområde inom landskapet. Vid en helhetsbedömning,
där hänsyn tas till markområdenas storlek, karaktär och geografiska
läge, framkommer att avyttringen och förvärvet sammantaget är till
gagn för allmänna åländska intressen. Vid bedömningen skall särskild
vikt läggas vid intresset av att produktiv mark hålls kvar i åländsk ägo.
6) Sökanden är bosatt i landskapet sedan minst fem år tillbaka.
7) Sökanden förvärvar mark eller erhåller besittning till mark av en levande person som han eller hon är bröstarvinge till och som har varit
lagfaren ägare till egendomen i minst åtta år. Förvärvet eller besittningsövergången innebär inte att produktiv jordbruks- och skogsmark
kommer att användas i annat än produktivt syfte.
Kommundirektörens bedömning:
Utifrån utredningen i ärendet och i enlighet med gällande regelverk i
landskapet framgår inte att Sif Holmström uppfyller villkoren för ett
beviljande av tillstånd.
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Bilagor:
1.Följebrev
2.Kompletterande handling
3.Ansökan om jordförvärvstillstånd
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar inte givande av tillstånd.
BESLUT:
Susann Fagerström föreslår att givande av tillstånd ska förordas.
Sven-Eric Carlsson och John Hilander understöder förslaget.
Kommunstyrelsen ger efter diskussion följande utlåtande:
Det framstår inte som klart att Sif Holmström uppfyller villkoren för givande av tillstånd enligt anhållan.
Kommunstyrelsen finner dock med beaktande av det aktuella områdets placering samt vid en sammantagen bedömning att inför landskapsregeringen förorda givande av tillstånd.
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KS § 321

HUNDSKATT FÖR SKATTEÅRET 2017

Kommunstyrelse 14.11.2017 § 321

Hundskatt för skatteåret 2017
Enligt landkapslag om hundskatt (ÅFS 77/81) skall det årligen fastställas huruvida hundskatt uppbärs i kommunen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hundskatt inte
skall uppbäras i Eckerö kommun för skatteåret 2018.
Beslutet justeras omedelbart.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Sammanträdesdatum
14.11.2017
KS § 322

DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 14.11.2017 § 322

Byggnadstekniska nämnden sammanträdde 30.10.2017 (protokoll
finns på http://www.eckero.aland.fi/kommunen/protokoll.html)
Socialnämnden sammanträdde 25.10.2017 (protokoll finns på
http://www.eckero.aland.fi/kommunen/protokoll.html)

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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14.11.2017
KS § 323

HANDLINGAR TILL KOMMUNSTYRELSENS KÄNNEDOM

Kommunstyrelse 14.11.2017 § 323
-

KST- arbetsgrupp. Se bilagor.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen noterar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 344/2017
KS § 324

EXTRA ÄRENDE: UTHYRNING: EKEBO B2

Kommunstyrelse 14.11.2017 § 324
Enligt 5:14 i Eckerö kommuns förvaltningsstadga har kommunstyrelsen beslutsrätt avseende uthyrning av kommunens hyresbostäder.
Lägenhet B2 i Ekebo har tidigare utannonserats. Ansökningstiden
gick ut 13.11.2017. Se bilagor.
Tre ansökningar har inkommit. De sökande är Hagar German, AnnChristine Westerlund, samt Sture Mattsson.
Av utredningen i ärenden framgår att Sture Mattsson har stått i kommunens bostadskö sedan 8.9.2017.
Inget annat har framkommit i ärendet än att kötiden ska reglera ordningen för vilka som ska erbjudas den nu aktuella bostaden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen erbjuder Sture Mattsson den lediga lägenheten.
BESLUT:
Enligt förslag.
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14.11.2017
KS § 325

EXTRA ÄRENDE: TANKBIL, FBK

Kommunstyrelse 14.11.2017 § 325

Kommunstyrelsen diskuterar erbjudande om tankbil till frivilliga
brandkåren i relation till föreningens ökade driftskostander och kommunens behov.
BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att komplettera med anhållan från FBK.
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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: 315 – 323, 325
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer:
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
14.11.2017
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
§ 324
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.
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Inlämnande av
besvärshandlingarna

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

Tilläggsuppgifter

Fogas till protokollet

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

