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Sammanträdesdatum
12.12.2017
KS § 353

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 12.12.2017 § 351
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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Sammanträdesdatum
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KS § 354

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 12.12.2017 § 352
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med följande extra ärenden:
1. Personförsörjning/lönejustering, §369
2. Brandbrunnar, §370
3. Nyttjanderättsavtal för området kring Notkojan, §371

BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 355

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunstyrelse 12.12.2017 § 353
FÖRSLAG:
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid
som anges i protokollet.
Till protokolljusterare väljs Janne Fagerström och Gunilla Holmberg.
John Hilander och Teres Backman justerade 28.11.2017
Susann Fagerström och Jan-Anders Öström justerade 21.11.2017
John Hilander och Teres Backman justerade 14.11.2017

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:
Janne Fagerström och Gunilla Holmberg väljs till protokolljusterare.
Protokolljusteringen ska ske senast den 14.12.2017 kl.23.59.
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Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
5

Sammanträdesdatum
12.12.2017
KS § 356

KOMMUNDIREKTÖRENS VERKSAMHETSRAPPORT

Kommunstyrelse 12.12.2017 § 354
Kommundirektören informerar om aktuella frågor i förvaltningens olika
sektorer.
Bilaga:
1. Verksamhetsrapport KS § 354 12.12.2017
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.

BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 327/2017
KS § 357

ANHÅLLAN OM UPPSÄGNING

Kommunstyrelse 12.12.2017 § 355

Johanna Johns har tidigare utsetts till föredragande i närings- och kulturnämnden. Hon har begärt enledigande från det uppdraget med
hänvisning till ändrade förutsättningar i sin arbetssituation. Kommundirektören har under tiden försökt hitta annan lösning med hänsyn till
den uppstådda situationen. Se bilaga.
I dialog med nämndens ordförande och med särskild hänsyn till rådande arbetssituation/omfördelning på kansliet finns i nuläget ingen
annan lösning än att Håkan Häggblom bör utses till föredragande i
nämnden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beviljar Johanna Johns entledigande i uppdraget
som föredragande i näring- och kulturnämnden.
Kommunstyrelsen utser Håkan Häggblom till föredragande i näringsoch kulturnämnden.

BESLUT:
Enligt förslag.
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Sammanträdesdatum
12.12.2017
KS § 358

AVSKRIVNING SKULD KRUTBYN AB

Kommunstyrelse 12.12.2017 § 356

Den 27 september 2017 uppdagades att Krutbyn Ab inte varit registrerad för vatten- och avloppsavgifter i faktureringssystemet vad avser vattenmätaren som förser den nya parken med färskvatten. Det
har således inte skickats ut fakturor för vatten- och avloppsavgifter
från 2015 tills konkursen, och Lekland Ålands Ab:s köp våren 2017.
Mot bakgrund av ovan har kommunen en beräknad intäktsförlust på
25 008,97 euro exklusive moms. Eftersom Krutbyn Ab har gått i konkurs så behöver den osäkra fordran avskrivas och bokföras som kreditförlust. Trots att fakturan är avskriven kvarstår fordran. Kommunteknikern har undersökt möjligheten att kunna kräva åtminstone en
del av fordran av företaget som övertagit verksamheten och väntar på
svar från Finlands kommunförbund. Trots upprepade påminnelse från
kommunteknikern och kommundirektören har dock ännu inget utlåtande ingetts från denna organisation.
Förvaltningen har vidtagit åtgärder genom att se över och jämföra antalet inregistrerade vattenmätare i faktureringssystemet med de avtal
som finns. En årlig genomgång kommer också att ske. Ytterligare åtgärder kommer vidtas genom att upprätta skriftliga rutiner för att
stävja uppkomst av likande intäktsförluster.
Kommundirektören har därutöver fört en dialog med kommunens revisorer. Enligt rekommendation från revisorerna framgår ett visst behov för kommunen att grundligt, med erfaren revisor gå igenom vatten- och avloppsfaktureringen. Revisionsföretaget BDO har inkommit
med en offert i detta syfte. Av offerten framgår följande:
”Det som skulle behöva göras är:
-

Analys av sålda vattenmängder – analys av faktureringen
Genomgång av anslutningsavtal och avstämning mot
Faktureringen
Avlästa vattenmätare – avläsning av vattenmätare
Granskning av indrivningens funktion”

En dagsresurs om 2-3 dagar behövs för att kunna göra granskningen.
Uppdraget behöver en erfaren revisor så priset per dag är 1 000 € +
resekostnader + mervärdesskatt”.
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Totalt enligt beräkningen ovan kan således en extra revision uppgå till
ca 4000 euro.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen avskriver fordran om 25 008,97 euro exklusive
moms.
Kommunstyrelsen godkänner kostnaden på ca 4000 euro för en extra
revision enligt offert från BDO.
BESLUT:
Ärendet återremitteras till kommundirektören för utredning av vad
som fakturerats till det nya bolaget Lekland Åland Ab. Kommundirektören ska också tydliggöra händelseförloppet innan kommunstyrelsen
kan fatta beslut i ärendet.
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Sammanträdesdatum
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Dnr: KANSLI 387/2017
KS § 359

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV MERTA HILKKA

Kommunstyrelse 12.12.2017 § 357
Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över Merta
Hilkkas ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Den fasta egendomen ansökan avser är Tallåsen 43-407-1-28, i
Torp. Det aktuella området är 27 000 kvm i storlek. Fastigheten ligger
inom oplanerat område. Merta Hilkka är bosatt på Åland sedan 1 juli
2011.
Merta Hilkka anhåller om att:
1. Äga och besitta hela fastigheten
eller såvida detta yrkande inte bifalls
2. Äga och besitta upp till 3 900 kvm av fastigheten utan andel i
samfälld.
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
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
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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.
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 framgår att Merta Hilkka uppfyller villkoren att äga
och besitta fastigheten enligt 4 § 6 Landskapsförordningen (2003:70),
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med beaktande av att hon varit bosatt i landskapet sedan minst fem
år tillbaka i tiden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd enligt yrkandet att få
äga och besitta hela fastigheten.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 386/2017
KS § 360

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV KÄRINGSUNDS MARINA AB

Kommunstyrelse 12.12.2017 § 358
Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över Käringsunds Marina Ab:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast
egendom.
Den fasta egendomen ansökan avser är Bagars RNr 15:53 i Storby
och 2555 kvm i storlek. Se bilaga.
Inget annat har framgått i utredningen än att sökande uppfyller villkoren för beviljande av tillstånd.
Lagrum:
Grunder för att juridiska personer skall få jordförvärvstillstånd Landskapsstyrelsen beviljar jordförvärvstillstånd för juridiska personer i enlighet med vad som föreskrivs i 13 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.
Jordförvärvstillstånd kan beviljas när samtliga följande förutsättningar
är uppfyllda:
1) Sökanden har oavbrutet sedan den bildades eller i minst fem år
haft sin hemort i landskapet Åland.
2) Markområdet är lämpligt för den verksamhet som sökanden bedriver.
3) Minst två tredjedelar av bolagsmännen eller styrelsemedlemmarna
har åländsk hembygdsrätt eller är fast bosatta i landskapet sedan
minst fem år tillbaka. Om det inte finns särskilda skäl däremot skall
jordförvärvstillstånd beviljas när samtliga följande förutsättningar är
uppfyllda.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd enligt anhållan med
grund i ovan bestämmelser.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KOMPENSATIONSLEDIGHET, KOMMUNDIREKTÖR

Kommunstyrelse 12.12.2017 § 359

I kommundirektörsavtalet, 1 C framgår följande:
”Arbetstid
Arbetstiden är byråarbetstid, det vill säga 36,25 h per vecka. I denna
ingår inte arbetstid för att fungera som föredragande och sekreterare
vid styrelsens och fullmäktiges sammanträden. För sammanträden
betalas skild ersättning enligt av fullmäktige antagen arvodesstadga.
Tjänsten som kommundirektör kräver en flexibilitet gällande arbetstiden i och med att arbetsmängden varierar under budgetåret. Kommundirektören bokför själv sin mertid och har möjlighet
att självständigt besluta om att ta ut kompensationsledigt när
arbetssituationen så tillåter. Parterna är dock överens om att övertid inte är ett självändamål, utan i första hand ska prioriteringar och
förbättring av rutiner ske”.
Kommundirektören avser preliminärt vara kompensationsledig 27 - 29
dec 2017 samt 2-5 jan 2018.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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BORTTAGANDE AV FARLED

Kommunstyrelse 12.12.2017 § 360
Landskapsregeringen har inkommit med en begäran om utlåtande
gällande anhållan från Finbo samfällighet, 43-402-876-1. Finbo samfällighet anhåller om att farleden som leder in till Finbo gamla bryggplats mellan Hamnskär och Finbo tas bort ur officiella sjökorten.
Om den allmänna farleden tas bort ur sjökorten innebär det att farleden dras in, och att sjösäkerhetsanordningarna på den aktuella
sträckan tas bort efter att ett nytt farledsbeslut fattats. Se bilagor.
Gränsbevakningen och sjöräddningen har också hörts och ser inga
hinder i att farledsavsnittet till Finbo tas bort.
Utlåtandet inges senast den 19.1.2018. Utlåtandet skickas per e-post
till registrator@regeringen.ax.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar ändringen i enlighet med anhållan från
Finbo samfällighet.
BESLUT:
Susann Fagerström anmäler jäv. Kommunstyrelsen finner att jäv inte
föreligger.
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommundirektörens förslag.
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REKRYTERING: KOMMUNTEKNIKER

Kommunstyrelse 12.12.2017 § 361
Följande framgår av Eckerö kommuns förvaltningsstadga:
10:20 Lediganslående av tjänst:
När en tjänst inrättas eller blir ledig, utreder anställande organ om
tjänsten fortfarande behövs eller skall ändras till arbetsavtal. Om
tjänsten behövs skall den återbesättas efter att ha lediganslagits. I
annat fall indrages tjänsten eller omvandlas till arbetsavtalsförhållande. Tjänst kan lediganslås på nytt och ansökningstiden kan förlängas om de sökande ej uppfyller behörighetsvillkoren eller om det
anses nödvändigt att få fler eller nya sökande. I tillkännagivandet av
ett nytt ansökningsförfarande skall nämnas att de tidigare ansökningarna fortsättningsvis beaktas. Tjänst som tillsätts av kommunfullmäktige lediganslås av kommunstyrelsen. Tjänst eller anställning i
arbetsavtalsförhållande 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. Anställande myndighet anlitar vid
behov Arbetsmarknadsmyndigheten på Åland.
10:21 Besättande av tjänst
Anställande myndighet genomför rekryteringsförfarande på det sätt
som myndigheten väljer. För val av kommundirektör och ledande
tjänstemän kan kommunens arbetsgivargrupp nyttjas. Kommunens arbetsgivargrupp består enligt stadgande i kapitel 9 § 2 av
kommunfullmäktiges och kommunstyrelens presidier. Särskild
rekryteringsgrupp kan också tillsättas enligt kommunstyrelsens
eller nämndens bestämmande. I ett tjänsteförhållande som har varit
offentligt ledigförklarat kan anställas endast en person som skriftligen
har sökt tjänsten inom den fastställda ansökningsfristen och som uppfyller behörighetskraven. Till ansökan skall fogas en utredning över
sökandens behörighet. Till tjänst som kommundirektör kan även utses en person som inte har sökt tjänsten och denne samtycker till anställningen och förutsatt att dennes behörighet har utretts. Inför anställande myndighet skall en utvärdering av de sökande företes, om
inte denna undantagsvis kan anses vara obehövlig. Utvärderingen
anger teoretisk utbildning, arbetserfarenheter och deras relevans för
sökt anställning, andra meriter samt dokumenterad och bestyrkt förmåga genom intyg och referenser samt bedömning vid anställningsintervju.
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10: 4 Val av personal
Kommunfullmäktige väljer kommundirektör och andra tjänstemän i ledande ställning. Övriga tjänstemän tillsätts i övrigt av det
förtroendeorgan som är angivet i lagstiftning, i denna eller annan
stadga, instruktion eller bestämmelse som kommunfullmäktige har
antagit och för vars ändamål tjänsten är inrättad. Arbetstagare i arbetsavtalsförhållande tillsätts av det förtroendeorgan som arbetstagaren underlyder. Vikarier anställs av förmän på högst 6 månader enligt
budgeterade medel. Anställande myndighet kan vara en tjänsteman
om denna rätt följer av beslutsdelegation, instruktion eller tjänstebeskrivning.

Byggnadsteknikska nämnden har tidigare lämnat förslag vad gäller
sin personalförsörjning. Kommunstyrelsen har godkänt förslaget i sin
budgetbehandling 28.11.2017. Kommundirektören konsterar att
Emma Saarela innehar uppdraget som tf. kommuntekniker. Inget annat har framkommit än att befattningen ska lediganslås. Avtalet med
Emma Saarela upphör att gälla 31.12.2017. Kommundirektören avser
tillfälligt förlänga avtalet till dess att rekrytering slutförs.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att befattningen lediganslås med kommunal kungörelse på kommunens anslagstavla, på kommunens hemsida
samt ams.ax. Kompetenskrav för befattningen kvarstår i enlighet med
ÅFS 107/2008 § 2 och lön efter TS-avtal.
Kommunstyrelsen finner inget annat än att kommunens arbetsgivargrupp utses till rekryteringsgrupp. Kommunens arbetsgivargrupp består enligt stadgande i kapitel 9 § 2 av kommunfullmäktiges och
kommunstyrelens presidier.
BESLUT:
Enligt förslag.
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FÖRNYELSE AV ARRENDEAVTAL, KÄRINGSUNDS SPA & CONFERENCE

Kommunstyrelse 12.12.2017 § 362
Eckerö kommun har sedan tidigare ett gällande arrendeavtal med Käringsunds Spa & Conferece. Arrendeavtalet avser Alesund Rnr 13:1
som befinner sig väster om Käringsundsvägen i Storby och ägs av
Eckerö kommun. Käringsund Spa & Conference arrenderar ovan
nämnda mark under tre år räknat från, d.v.s för 2015, 2016 och 2017.
Kommundirektören har varit i kontakt med ägaren till anläggningen.
Av den kommunikationen framgår att det finns ett fortsatt intresse att
arrendera området.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner arrendeavtalet och villkoren enligt bilaga.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 376/2017
KS § 365

KALLELSE FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE, SÅHD

Kommunstyrelse 12.12.2017 § 363
Kommunstyrelse 21.11.2017 § 332

Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. (SÅHD) förbundsfullmäktige sammanträder 23.11.2017 kl. 19.00 i Kyrkby högstadieskola. Eckerö
kommuns ombud är Mikael Stjärnfelt (ersättare Tage Mattsson) och
Nina Andersson (ersättare Åsa Häggblom).
Kallelsen med tillhörande bilagor har delgetts kommunstyrelsen per
e-post 15.11.2017.
I förslag till arvodesstadga från och med 1.1.2018 som ska behandlas
under sammanträdet föreslås oförändrade arvoden. Förslaget grundar sig i att en större ändring av arvoden gjordes 2016.
Det kan konstateras att elevantalet väntas öka från 323,5 elever 2017
till 338 elever 2018. De totala verksamhetskostnaderna för SÅHD
ökar med 126 976 euro eller 2,01 % jämfört med budget 2017.
Kostnaden per elev i Kyrkby högstadieskola inklusive förvaltning beräknas dock minska från 16 151 euro 2017 till 15 693 euro 2018.
Av budgetförslaget för 2018 och ekonomiplanen för 2019-2020 föreslås, att medel för en ny befattning som skolcoach avsätts. Ingen
närmare information om vilken roll och funktion skolcoachen ska ha i
jämförelse med övriga personalkategorier finns i förslaget. Utöver
detta framgår heller inte syftet för inrättande av en befattning som
skolcoach.
I förslaget noteras att antalet speciallärare minskar från 7 årsverken
till 5,46 årsverken. Däremot ökar antalet elevassistenter från 7,35
årsverken till 9,12 årsverken.
Vad gäller föreslagna investeringar kan konstateras att dessa totalt
uppgår till 5 233 463 euro under perioden 2018 – 2020 och att dessa
ska finansieras genom att uppta lån om 4 760 283 euro. De största
investeringarna utgörs av en utbyggnad av Kyrkby högstadieskola
med 900 m2 och en ombyggnad av 600 m2 samt uppförandet av en
fristående byggnad för specialfritidshem om 250 m2 för 758 343 euro.
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Efter utbyggnaderna och ombyggnaderna skulle Kyrkby högstadieskola vara dimensionerat för 400 elever.
Mellan åren 2018 till 2023 prognostiseras elevantalet variera mellan
339 elever till 349,5 elever. I sammanhanget kan nämnas att två
andra alternativ till utbyggnader också utreddes. Det första alternativet var en utbyggnad med 200 m2 för att ersätta de befintliga barackerna för 600 000 euro och det andra alternativet var en utbyggnad
med 400 m2 och ombyggnad av 150 m2 för 1 380 000 euro som
skulle medföra en dimensionering för 350 elever.
Representanter för Eckerö och Hammarland träffades 20.11.2017.
Under detta möte konstaterades att utbyggnadsplaner som nu föreslås tillkommit utan en dialog med medlemskommunerna, och att ett
stort projekt nu försöker trumfas igenom i snabb takt. Respekten för
demokratisk behandling i medlemskommuner har inte beaktats. Tid
för att diskutera en högstadieskola på västra Åland finns inte i den här
tidtabellen. Att bygga om befintlig skola är mycket svårt byggnadstekniskt vilket medför att kostnadskalkyler sannolikt är optimistiska. Nybyggnation inom specialundervisning saknar dessutom mandat i gällande grundavtal. Trots att tillbyggnad föreslås har skolan också lämnats utan mediatek.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen i Eckerö ger följande direktiv till sina representanter i förbundsfullmäktige:
Beslutet om tillbyggnader skjuts upp för att ge Eckerö kommun möjlighet att analysera alternativen. Investeringsanslagen för om-, tilloch nybyggnader bör strykas ur budgeten i första hand. I andra hand
ska ärendet återremitteras för ny behandling för att utreda alternativa
förslag. Ifall fullmäktige inte beslutar enligt ovan bör ledamöterna reservera sig mot beslutet.
Anslaget för att inrätta en ny befattning som skolcoach stryks i budgeten för 2018 och ekonomiplanen för 2019-2020.
I övrigt gäller generell återhållsamhet rörande SÅHD:s budget kommande år, med hänsyn till kommunens begränsade ekonomiska förutsättningar.
BESLUT:
Kommunstyrelsen i Eckerö ger följande direktiv till sina representanter i förbundsfullmäktige:
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Investeringsanslagen för om-, till- och nybyggnader bör strykas ur
budgeten, dock inte för specialfritidshemmet där Eckerö kommun
ställer sig positiva till byggnation av utrymmen för denna kategori.
Eckerö kommun önskar också att en ny högstadieskola istället planeras i axeln, Möckelö-Näfsby.
Ifall fullmäktige inte beslutar enligt ovan bör ledamöterna reservera
sig mot beslutet.
Anslaget för att inrätta en ny befattning som skolcoach stryks i budgeten för 2018 och ekonomiplanen för 2019-2020.
I övrigt gäller generell återhållsamhet rörande SÅHD:s budget kommande år, med hänsyn till kommunens begränsade ekonomiska förutsättningar.
Beslutet justeras omedelbart.
Kommunstyrelse 12.12.2017 § 363
Förbundsfullmäktige för SÅHD sammanträde 23.11.2017. Drifts- och
investeringsbudget samt ekonomi 2019-2019 återremitteras till förbundsstyrelsen för ny behandling och framtagande av alternativa förslag för om- och tillbyggnad. Således återremitterades ärendet eftersom det enligt förvaltningsstadgans 48 § krävs att det biträds av
minst hälften av de närvarande ledamöterna.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar insänt förslag gällande drifts- och investeringsbudget, samt ekonomiplan 2019-2020 utgående från underlaget samt de möten som ägt rum med Hammarland och Jomala
11.12.2017 samt 12.12.2017.
BESLUT:
Direktiv enligt KS § 332 21.11.2017 kvarstår.
Paragrafen justeras omedelbart.
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RÄTTELSEYRKANDE

Kommunstyrelse 12.12.2017 § 364
Kommunstyrelse 28.11.2017 § 350
Kommunstyrelsen 24.10.2017 § 292
Annons på kanslist/byråsekreterare är utlagd på kommunens anslagstavla samt www.ams.ax. Sista ansökningsdag är 31.10.2017.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tillsätter rekryteringsgrupp.
Rekryteringsgruppen befullmäktigas att slutföra rekryteringen efter att
ansökningstiden gått ut.
BESLUT:
Kommunstyrelsens presidium och kommundirektören utses till representanter i rekryteringsgruppen.
Rekryteringsgruppen ska presentera förslag till kommunstyrelsen för
den aktuella tillsättningen.
Kommunstyrelsen 28.11.2017 § 350
Inom angiven ansökningstid har 17 personer sökt tjänsten. Se bilagor. Vid en sammantagen bedömning har rekryteringsgruppen funnit
att Anna Wiksten är bäst lämpad för tjänsten.
Rekryteringgruppens förslag:
Kommunstyrelsen erbjuder Anna Wiksten tjänsten som kanslist, 80%
av heltid. Tjänsten ska börja gälla från och med 1.1.2018. Grundlönen
fastslås enligt Akta 01TOI010 till 2 074,87 €. Ovan klassning ersätter
tidigare lönegrupp 01TO1020.
En reglering av det individuella tillägget bör ske med hänsyn till Anna
Wikstens utökade ansvar samt för att minska lönegapet på kansliet
inom samma personalkategori. I nuläget utgår ett individuellt tillägg
på 80 euro. Det nya individuella tillägget bör därför bli totalt 325 euro.

BESLUT:
Kommunstyrelsen erbjuder Anna Wiksten tjänsten som kanslist, 80%
av heltid. Tjänsten ska börja gälla från och med 1.1.2018. Grundlönen
fastslås enligt Akta 01TOI020 till 1 979,65 €.
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En reglering av det individuella tillägget bör ske med hänsyn till
Anna Wikstens utökade ansvar samt för att minska lönegapet
på kansliet inom samma personalkategori. I nuläget utgår ett
individuellt tillägg på 80 euro. Det nya individuella tillägget bör
därför bli totalt 325 euro, tidigare beviljad tillägg på 80 euro ingår i beloppet.

Kommunstyrelse 12.12.2017 § 364
Rättelseyrkande av KS § 350 28.12.2017 har inkommit till kommunen. Kommundirektören konstaterar att yrkandet inkommit inom angivna tidsramar för besvär. Av rättelseyrkandet som också återges i
bilagorna framgår i huvudsak följande:
Vid behandling av rekryteringsärende anställning av ordinarie kanslist/byråsekreterare i kommunstyrelsen 28.11.2017 § 350 föreslog rekryteringsgruppen att tjänstens lönegrupp justeras till AKTA
01TOI010. Kommunstyrelsen beslöt dock att tjänsten fortsättningsvis
klassas som lönegrupp AKTA 01TOI020.
Enligt AKTA:s löneklassificering (AKTA 2014-2016, bilaga 1, s. 168,
se bilaga) hör till lönegrupp I ”t.ex. byråarbete som utförs av byråföreståndare, huvudbokförare/självständiga bokförare, självständiga lönebokförare/löneräknare och arkivarier samt övrigt lika krävande byråarbete”. Till lönegrupp II hör ”annat byråarbete än det som avses i
grupp I samt maskinskrivning och textbehandling”.
Ålands hälso- och sjukvård har i sitt tjänstekollektivavtal (Ålands
hälso- och sjukvård, ”Personalens anställningsvillkor”, bilaga B 1a, s.
3, se bilaga) en mer detaljerad klassificering av vilka tjänster som hör
till respektive lönegrupp. Till lönegrupp I hör bl.a. kanslist och byråsekreterare, medan lönegrupp II består av tjänsterna arkivbiträde och
receptionist. Detta ger en fingervisning om vilken typ av arbete som
avses med formuleringen ”annat byråarbete än det som avses i grupp
I”.
I ÅHS tjänstekollektivavtal är kompetenskravet för lönegrupp I förvisso ”yrkeshögskoleexamen, tidigare examen på institutnivå eller
gymnasienivå”. Samtidigt framgår i kollektivavtalet (AKTA 20142016,
kapitel II, § 7 mom. 1, s. 25, se bilaga) att avsikten med utbildningsangivelsen ”uppgiften förutsätter i allmänhet examen”, vilken anges
för lönegrupp I, är att beskriva uppgiftens svårighetsgrad samt att det
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är ”möjligt att tillämpa bestämmelsen också på anställda som inte avlagt nämnda examen”.
Den ifrågavarande tjänsten som kanslist/byråsekreterare innefattar
bl.a. uppgifter som självständig skötsel av kommunens arkiv, diariehantering, delgivningar, för- och efterarbete med protokollhantering
för kommunstyrelse och -fullmäktige, arbete med utveckling och underhåll av servicedatalagret för suomi.fi, med mera, och kan inte vara
jämförbar med vad som avses i AKTA lönegrupp II.
Ytterligare kan tilläggas att ÅSUB i sin statistik (Statistik 2016:3, ”Löner för offentligt anställda på Åland 2015”, bilaga 1, ”Beskrivning av
yrkesgrupperna (ISCO-2010)”, se bilaga) också åtskiljer kontorspersonal och kundtjänstpersonal bland kommunalt anställda, vilka kan
tolkas vara lönegrupp I respektive lönegrupp II.
Anna Wiksten yrkar att kommunstyrelsen rättar sitt beslut och justerar
klassificeringen för tjänsten som kanslist/byråsekreterare till lönegrupp I. Det tidigare fastslagna individuella tillägget på 325 euro
skall kvarstå.
BILAGOR:
AKTA 2014-2016, bilaga 1
ÅHS tjänstekollektivavtal, bilaga B 1a
AKTA 2014-2016, § 7 mom.1
ÅSUB, statistik 2016:3
Anna Wiksten argumenterar för praxis i landskapet gällande lönegruppsplacering. Kommundirektören finner att argumentationen är
välunderbyggd. Därmed konstateras grund för rättelseyrkandet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ändrar beslutet om lönegruppsplacering i enlighet
med rättelseyrkandet.

BESLUT:
Jan-Anders Öström föreslår att lönegruppsplacering II ska gälla och
att rättelseyrkandet bör avslås.
Sanna Söderlund föreslår att ärendet återremitteras till kommundirektören för att i första hand ta fram arbetsbeskrivningar innan kommunstyrelsen kan fatta beslut i ärendet. Förslaget får allmänt understöd.
Kommunstyrelsen beslutar enligt Sanna Söderlunds förslag.
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HANDLINGAR TILL KOMMUNSTYRELSENS KÄNNEDOM

Kommunstyrelse 12.12.2017 § 365
-Utkast till följebrev (rådgivande folkomröstning). Se bilaga.
-KST- arbetsgrupp, protokoll. Se bilagor.
-Information om ändringar i kommunallagen och förvaltningslagen. Se
bilaga.
-Revisionsprotokoll, reningsverket. Se bilaga.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KEJSAR ALEXANDER STIPENDIUM, ANSÖKAN

Kommunstyrelse 12.12.2017 § 366
Eckerö kommun utdelar stipendium ur Kejsar Alexander II:s stipendiefond. Beloppet är 250 € om inte styrelsen besluter något annat.
Stipendiet kan tilldelas universitets-, eller högskolestuderande eller
studerande som bedriver yrkestudier i läroinrättning utanför Åland.
Studerande bör ha studerat minst två terminer vid nuvarande läroanstalt.
I meddelandet om stipendiet vilket cirkulerades genom Eckerö kommuns Infoblad angavs följande:
Eckerö kommun utdelar ett stipendium på 250 € ur Kejsar Alexander
II:s Stipendiefond. Stipendiet kan sökas av universitets- och högskolestuderande eller studerande som bedriver yrkesstudier i läroinrättning utanför Åland. Sökanden skall ha varit bosatt i Eckerö kommun
under ansökningsåret (2017) samt året dessförinnan, 2016. Såsom
hemort räknas alltjämt Eckerö, om den sökande tidigare varit bosatt
och folkbokförd i kommunen under minst tre år, oavsett om denne
därefter har varit folkbokförd på studieorten under ansökningsåret och
året dessförinnan. Den studerande bör med god framgång ha bedrivit
studier under minst två terminer vid nuvarande undervisningsanstalt.
Kommunstyrelsen beaktar vid sitt beslut om stipendiet i första hand
den sökandes studieresultat i förhållande till ifrågavarande utbildningsnivå. I andra hand tas hänsyn till den sökandens ekonomiska
ställning. Ansökan med tillhörande meritförteckning skall inlämnas till
kommunstyrelsen i Eckerö per post eller e-post. Eckerö kommun,
Södra Överbyvägen 8, 22270 Eckerö eller info@eckero.ax senast
torsdagen den 10 december 2017.”
Inga ansökningar har inkommit till kommunen per 10.12.2017.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen finner att utdelning av stipendium inte kan ske med
anledning av att inga ansökningar kommit in.
BESLUT:
Ansökningstiden förlängs till och med den 15 februari 2018.
Kommundirektören får också i uppdrag att se över kriterierna för stipendiet och föreslå anpassning med beaktande av rådande omständigheter på Åland vad gäller högre utbildning
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BEGÄRAN OM UTLÅTANDE FRÅN ÅLANDS AUTISMSPEKTRUMFÖRENING

Kommunstyrelse 12.12.2017 § 367
Ålands Autismspektrumförening r.f.:s styrelse har den 8.12.2017 inkommit med en begäran om utlåtande med anledning av skrivningen i
Eckerö Kommuns Budget 2017, sid 75: "Vi strävar efter att kunna undervisa de svaga och avvikande eleverna på deras egen nivå, ibland
enskilt och ibland i smågrupper. I och med IT-tekniken så kan vi
också utmana de starka eleverna på ett ändamålsenligt sätt. Vi eftersträvar en god arbetsro åt alla elever".
Av begäran framgår i huvudsak att medlemmar i föreningen finner
skrivningen ovan som djupt kränkande. Föreningen anför att ett barn
kan ha flera diagnoser med behov av stöd under skolgången utan att
kategoriseras som svag och avvikande. Med beaktande av detta önskar föreningen att Eckerö Kommun inkommer med en förklaring och
väldigt gärna en ändring av formuleringen. Föreningen undrar vilka de
här barnen är och hur har ni kommit fram till att de är svaga och avvikande. Föreningen ser allvarligt på hur man i en kommunal agenda
beskriver barn på ett så nedsättande sätt men hyser gärna förhoppningar om att det i Eckerö kommun finns en tanke och plan för hur
man hanterar utmaningen med barn som av olika anledningar behöver stöd i sin skolgång.
Skrivelsen har också tillsänts barnombudsmannen, Södra Ålands
Högstadiedistrikt, Landskapsregeringens utbildningsavdelning samt
utbildningsminister. Se bilagor.
Kommundirektören uppmärksammades att det pågick en diskussion
på Facebook över den här skrivningen. Den 7.12.2017 besvarade
kommundirektören detta genom inlägg i föreningens Facebook flöde.
Av det bemötandet framgår att Eckerö kommun beklagar skrivningen
och att kommunen inte står bakom den. Samtidigt informerade kommundirektören att åtgärder kommer vidtas för att komma tillrätta med
det uppmärksammade.
Kommundirektören har också haft möte med skolans personal och
skolföreståndaren den 5.12.2017 kring skrivningen. Den uppmärksammade skrivningen finns inte med i budget 2018 som bilagts till
kommunfullmäktiges sammanträde 19.12.2017.
Kommundirektören avser tillsammans med skolföreståndaren boka
möte med föreningen för en dialog men också de föräldrar som har
barn i Eckerö skola för att bemöta eventuell oro.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen befullmäktigar kommundirektören att bemöta skrivelsen från Ålands autismspektrumförening.
BESLUT:
Enligt förslag.
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DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 12.12.2017 § 368

Socialnämnden sammanträdde 4.12.2017 (protokoll
http://www.eckero.aland.fi/kommunen/protokoll.html)

finns

Skolnämnden sammanträdde 27.11.2017 (protokoll finns på
http://sahd.ktweb.fi/)

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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EXTRA ÄRENDE: PERSONALÄRENDE/LÖNEJUSTERING

Kommunstyrelse 12.12.2017 § 369
Ordinarie socialchef, Andrea Björnhuvud återgår till sin befattning den
8 januari 2017. Av vad som framkommit i ärendet har Andrea en
grundlön på 3 769,82 € + 424,68 € (erfarenhetstillägg) = 4194, 50 €.
Kommundirektören konstateras att Andrea Björnhuvud under tiden
hon varit vårdledig periodvis också tjänstgjort som kommundirektör.
Hon har därmed också utökat sin kompetens. Det är fördelaktigt enligt kommundirektören att kommunen fastslår en totallön i vart fall för
ledande tjänstemän. Med hänsyn till Andrea Björnhuvuds breddade
kompetens och erfarenhet finns det därför skäl för kommunstyrelsen
att både justera Andrea Björnhuvuds lön men också fastslå en totallön.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen fastställer Andrea Björnhuvuds totallön till 4300,00
euro. Den nya lönen är en slutlig totallön och ersätter tidigare grundlön samt erfarenhetstillägg.
BESLUT:
Ärendet återremitteras i väntan på att befattningsbeskrivningar för
socialkansliets uppgörs. Vid en eventuell lönejustering i samband
med att befattningsbeskrivningarna uppdateras, får den överstigande
delen av nya lönen utbetalas retroaktivt, från det att Andrea Björnhuvud återgått till sin ordinarie tjänst.
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EXTRA ÄRENDE: BRANDBRUNNAR

Kommunstyrelse 12.12.2017 § 370
Kommunstyrelse 21.11.2017 § 339

Frivilliga brandkåren har per epost 14.11.2017 inkommit med en anhållan. Av den framgår följande:
Eckerö Frivilliga Brandkår rf har i donation fått en tankbil av Rundbergs bil och service. Kåren ser flera fördelar med extra tillgång på
vatten i kommunen då vattenbrist visat sig vid större bränder. Kåren
avser rusta bilen till att passa brandkåren inom ordinarie budget och
genom olika sponsorer.
Vid iordningställandet ser vi att kåren kan nyttja befintligt upplägg vid
inköp via kommunen. Tankbilen är från 1996 och är körd ca 410000
km. En utökning av den årliga driften tillkommer främst för fasta årsavgifter för t.ex. myndighetsradio Virve.
Kostnadsspecifikation:
Virve ca 410€ + försäkring ca 200€ +bränsle ca 400€ +årsservice ca
490€=1500€
Om kåren får tillgång till en tankbil skulle de öppna brandbrunnarna
kunna avyttras till markägarna. I annat fall är brandbrunnarna i stort
behov av upprustning, brunnarna är igenslammade och igenväxta med träd och sly, kåren har i flertal år påtalat att staket och
grindar är i dåligt skick
Följande brandbrunnar kan överlåtas till markägarna om vi löser vatten till gången med en tankbil.
Torpvägen 468 ägare Torvald Eriksson
Kyrkoby 200m bakom annexen ägare Eckerö golf
Marby kurvan vid (fd Guns taxi) ägare Kim-Olof Herbert Berglund
Björnhuvud vid vändplan ägare Björnhuvud samfällighet
Storby vid Ove Eklund ägare Ove och Lillemor Eklund
Brandchefen, Lennart Johansson förordar inte att Eckerö kommun
medger medel för det aktuella fordonet. Enligt Lennart Johansson är
fordonet gammalt med stor risk för att underhållskostnaderna kan eskalera. Han uppger också att det just nu arbetas med uppdatering av
fordonsplanen, där detta fordon inte platsar. Den uppdaterade fordonsplanen kommer komma till kommunens del under 2018. DärutöProtokolljusterarnas signatur
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ver informerar Lennart Johansson om att EFBK inte per automatik
kan utgå ifrån att de kommer tilldelas myndighetsradion (Virve) för det
aktuella fordonet.
I ärendet återfinns bilagor som behandlats och medtagits i den gemensamma räddningsnämnden budgetförslag.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar ställning till anhållan från EFBK.
BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner mottagande av donationen från Rundbergs bil och service. Kommunstyrelsen godkänner också en ökning
av driftskostnaden om 1500 € enligt anhållan från EFBK.
Kommunstyrelsen beslutar också att behålla brandbrunnar, men ger
byggnadstekniska förvaltningen i uppdrag att restaurera minst en
brandbrunn årligen.
Kommunstyrelse 12.12.2017 § 370
Kommunstyrelsen beslutade den 21.11.2017 att minst en brandbrunn
ska restaureras årligen. Kommundirektören har efter datumet ovan
kommunicerat med brandchefen Lennart Johansson. I räddningsnämndens budget har det också budgeterats medel i restaureringssyfte. Av den kommunikationen framstår kommunstyrelsens beslut
som ofördelaktigt. Brandchefen bedömer att det är ekonomiskt
ogynnsamt för kommunen att restaurera brandbrunnarna. Trenden i
landskapet är att brandbrunnarna överlämnas till markägarna. Behovet av brandbrunnarna framstår inte som nödvändigt utifrån räddningsverksamheten uppfattning.
Med hänsyn till den bedömning brandchefen inkommit med finns
därmed omständigheter som föranleder att kommunstyrelsen omvärderar sitt beslut.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att inga medel avsätts för restaurering av
brandbrunnarna.
Kommunstyrelsen ger den gemensamma räddningsnämnden i uppdrag att se över vilka brandbrunnar som kan avyttras.
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BESLUT:
Kommunstyrelsens beslut om att en brandbrunn årligen ska restaurerar ska kvarstå. Kommunstyrelsen konstaterar att det under sommaren inte går att förlita sig på vattentrycket i kommunen.
Kommunstyrelsen ändrar dock sitt beslut gällande givande av uppdrag till byggnadstekniska förvaltningen, att restaurera brandbrunnarna på det sätt som framgår av KS §339 21.11.2017 till att detta uppdrag istället ska omfattas av den gemensamma räddningsnämndens
ansvarsområde.
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Dnr: KANSLI 252/2016
KS § 373

EXTRA ÄRENDE: SKRIVELSE NYTTJANDERÄTTSAVTAL FÖR OMRÅDE KRING
NOTKOJAN

Kommunstyrelse 12.12.2017 § 371
Storby byalag inkom den 22.9.2016 med skrivelse. Av skrivelsen
framgår att Storby byalag önskar att ett avtal uppgörs med Eckerö
kommun för att säkerställa bevarande av Notkojan som en kulturskatt. Byalaget skriver att Notkojan användes av fiskarna i Storby,
då det drogs not till Storfjärden. Fiskeformen upphörde på 1920- talet.
Notkojans ålder får därmed anses vara betydande och byalaget har
bibehållit Notkojan som en kulturskatt, samt som ett rekreationsställe
för utflykter. Notkojans fortsatta underhåll samt skötseln av området
runt den kommer även i fortsättningen att ombesörjas av Storby byalag.
Den 11.12.2017 inkom ännu en skrivelse med förfrågan om upprättande av ett nyttjanderättsavtal för området kring Notkojan på kommunens mark, 43-406-15-58.
Kommundirektören konstaterar vid efterforskning att ärendet inte behandlats i kommunstyrelsen. Vid närmare utredning har kommundirektören informerats av administrationen att ärendet inte har skickats
ärendet för behandling på grund av felhantering i diariet i samband
med att ärendet inkommit till kommunen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen befullmäktigar kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande att uppgöra villkoren och teckna nyttjanderättsavtal med Storby byalag gällande markområdet, 43-406-15-58.
BESLUT:
Enligt förslag.
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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: 351 – 361, 363 – 368,370
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: 362, 369, 371
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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