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Beslutande

Magnus Jansson
Pia Aarnio
Rune Söderlund
Britt Berthen-Eklund
Gun K Rosenqvist
Kerstin Wikgren
Rolf Söderlund
Jan-Anders Öström

ordförande
viceordförande
frånvarande
ledamot
ledamot
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ledamot
suppleant

Föredragande

Jessica Björn

Socialchef

Övriga närvarande

Mikael Selander
Jesper Wirtanen

Kommunstyrelsens ordförande
Ledamots assistent

Paragrafer

§§ 59-73 Extraärende 74

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Magnus Jansson

Jessica Björn

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö onsdagen den 10.05. 2017, kl. 16.00.

Kerstin Wikgren
Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid
Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid
Underskrift

Rolf Söderlund

Kommunkansliet i Överby den 11.05. 2017 kl 10.00.
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Sammanträdesdatum
08.05.2017
SN § 59

KALLELSE OCH BESLUTSFÖRHET

Socialnämnden 08.05.2017 § 59

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Mötet konstateras lagenligen sammankallat och beslutsfört.
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
08.05.2017
SN § 60

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Socialnämnden 08.05.2017 § 60

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Kerstin Wikgren och Rolf Söderlund föreslås som protokolljusterare.
Justering onsdag den 10.5.2017 kl. 16:00.
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
08.05.2017
SN § 61

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Socialnämnden 08.05.2017 § 61

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Föredragningslistan kompliteras med följande extraärende:
SN § 74 Lagförslag om ändring av landskapslagen om hälso- och
sjukvård
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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SOCIALNÄMNDEN
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Sammanträdesdatum
08.05.2017

Dnr: SOC 61/2017
SN § 62

UTREDNING AV ÄLDREOMSORGSLEDARETJÄNSTEN

Socialnämnden 08.05.2017 § 62
Socialnämnden 06.03.2017 § 33
Befattningsbeskrivningen för tjänsten som äldreomsorgsledare omarbetades i början av 2016. Beslut SN§ 6/2017 innebar att
arbetsbeskrivningen för tjänsten som äldreomsorgsledare omarbetasdes med avsikt att äldreomsorgsledaren skall verkar som föreståndare för Solgården och hemvården. Äldreomsorgsledarens huvuduppgifter är att ansvara för och att handha ledande närvårdar- och
föreståndaruppgifter inom äldreomsorgen.
Detta beslut är tidsbestämt fram till den 31.12.2017 i avvaktan på vidare beslut angående kommunernas socialtjänst.
En äldreomsorgsledare anställdes för arbete 100 % fram till den
31.12.2017.
En utredning om hur omarbetningen fyllt sitt syfte och om den nya befattningsbeskrivningen och arbetsuppdelningen skall permanentas
bör genomföras.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda
äldreomsorgsledare tjänsten.

Rune Söderlund föreslår att arbetsgruppen utgörs av Socialnämndens presidier samt Jan-Anders Öström.
Tess Backman understöder Söderlunds förslag
BESLUT
Beslut enligt Rune Söderlunds förslag

Socialnämnden 08.05.2017 § 62
Utredningsgruppen pressenterar sitt arbete såhär långt.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden antecknar sig informationen till 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
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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
08.05.2017

Dnr: SOC 99/2017
SN § 63

REKRYTERING AV TF SOCIALARBETARE

Socialnämnden 08.05.2017 § 63
Socialnämnden 03.04.2017 § 56

Under förutsättning att tf socialarbetare Benjamin Sidorov beviljas
uppsägning i beslut SN § 55/2017 blir tjänsten som socialarbetare
100% obesatt och bör därför utlysas samt tillsättas.
Tjänsten som socialarbetare är budgeterad till 100% för 2017, med
eventuell möjlighet till förlängning.

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att tillsätta en rekryteringsgrupp samt utlysa
tjänsten medels följande annons:
TF socialarbetare 100%
Socialnämnden i Eckerö kommun söker en socialarbetare på 100 %.
Arbetet inleds enligt överenskommelse i början av maj fram till den
31.12.2017, med eventuell möjlighet till förlängning. Prövotid kan
komma att tillämpas.
Tjänsten som socialarbetare omfattar förutom barnskydd också övrigt
socialt arbete.
Behörighetskrav är högskoleexamen enligt FFS 804/92. Med behörighet inom barnskyddet.
Även annan lämplig person med lämplig utbildning och/eller arbetserfarenhet kan anställas.
Grundlön och avtal enligt AKTA 04SOS04A.
Vid intresse hör gärna av dig för mer information till
socialchef Jessica Björn
tfn 018 329 323 eller per e-post jessica.bjorn@eckero.ax
Sista ansökningsdag tisdag den 25.04.2017.
Sedvanlig ansökan jämte betyg och meritförteckning sändes till:
Eckerö kommun/socialkansliet
Södra Överbyvägen 8
22270 Eckerö.
Eller via mail till jessica.bjorn@eckero.ax
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
08.05.2017

BESLUT
Enligt förslag, rekryteringsgruppen utgörs av socialnämndens ordförande, vice ordförande samt socialchefen.

Socialnämnden 08.05.2017 § 63
Inom ansökningstiden har en ansökan inkommit från obehörig sökande.
Socialchef har uppdaterat annonsen samt sänt ut den ånyo medels
följande annons.
Socialarbetare
Eckerö ligger högt på listan över platser med mest soltimmar i Norden.
Med sina drygt 900 invånare är Eckerö både en ö och en kommun i
landskapet Åland. Eckerö är Ålands och Finlands västligaste kommun. Avståndet till Mariehamn, Ålands enda stad, är ca. 35 km. Eckerö ligger med båt enbart 2 timmar från Sverige.
Välkommen hit!
Socialnämnden i Eckerö kommun söker en socialarbetare primärt på
100 % men arbetstiden samt dess omfattning är flexibel. Kommunen
tillämpar förtroende arbetstid samt tillämpar flextid. Arbetet inleds enligt överenskommelse i skyndsamordning fram till den 31.12.2017,
med eventuell möjlighet till förlängning. Prövotid kan komma att tilllämpas.
Tjänsten som socialarbetare omfattar förutom barnskydd också övrigt
socialt arbete. Behörighetskrav är högskoleexamen enligt FFS
804/92, Eller socionom, med behörighet inom barnskyddet. Även annan lämplig person med lämplig utbildning och/eller arbetserfarenhet
kan anställas.
Grundlön och avtal enligt AKTA 04SOS04A Summa 3200 €
Vid intresse hör gärna av dig för mer information till
socialchef Jessica Björn tfn 018 329 323 eller per e-post jessica.bjorn@eckero.ax
Sista ansökningsdag den 17.5.2017. Interjuver sker löpande.
Kommunen kan hjälpa att hitta boende.
Sedvanlig ansökan jämte betyg och meritförteckning sändes till:
Eckerö kommun/socialkansliet
Södra Överbyvägen 8
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
08.05.2017
22270 Eckerö.
Eller via mail till jessica.bjorn@eckero.ax

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att godkänna den nya utlysningen samt att
delegera anställningsbeslutet till rekryteringsgruppen.
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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SOCIALNÄMNDEN
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Sammanträdesdatum
08.05.2017

Dnr: SOC 109/2017
SN § 64

SKRIVELSE

Socialnämnden 08.05.2017 § 64
Den 03.04.2017 ankom till socialnämnden medels skrivels en skriftlig
förfrågan från socialnämnds ledamot Rolf Söderlund samt suppleant
Britt-Mari Sjöström-Kärki.
Förfrågan gäller rutiner för penninghantering inom socialförvaltningens äldreomsorg.
Hänv: Förfrågan till socialnämnden om Rutiner för penning hantering.
Författarna skriver i sin förfrågan att:
Det har varit ett antal problematiska situationer gällande penninghanteringen på solgården. Bland annat då det saknats fullmakter för klienter som inte varit kapabla att själva sköta sina penningaffärer.
Vid förfrågan ställd per telefon den 20.04.2017 respektive 21.04.2017
till båda författarna har ingen av författarna kunnat redogöra för en
sådan uppstådd situation.
Författarna efterfrågar vidare information om hur rutinerna för penninghantering inom äldreomsorgen ser ut.
Hänv: Tjänstemans svar på fråga: Rutiner för penninghantering,
Äldreomsorg
I de fall klienten inte är kapabel att sköta sin ekonomi själv utses en
intressebevakare, det är magistraten som utreder behov av intressebevakning utifrån klientens egen ansökan eller ansökan/behov påtalat
av annan. Solgårdens personal har kontinuerlig kontakt med intressebevakare via uppdrag.
På uppdrag av klienten själv eller deras anhöriga har klienter möjlighet att förvara en mindre summa pengar på Solgården till t.ex självrisken vid taxiresor och cafébesök.
Pengarna förvaras i enskilda plastmappar och varje insättning och uttag bokförs i enskilda kassaböcker. Kvitton sparas och överlämnas till
klienten eller dennes anhörig. Alla mappar förvaras inlåsta i kansliet
på Solgården.
Vid genomgång av avvikelserapporter kan konstateras att inga avvikelser gällande penninghantering påträffats.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
11

Sammanträdesdatum
08.05.2017
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden diskuterar ärendet
Rolf Söderlund konstateras jäv och lämnar mötes salen.

BESLUT:
Socialnämnden konstaterar att Äldreomsorgens penninghantering är
välorganiserat och korrekt.
Paragrafen justeras omedelbart av nämnden

Protokolljusterarnas signatur
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Sammanträdesdatum
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Dnr: SOC 116/2017
SN § 65

REGERINGEN FASTSTÄLLANDE AV HÖGSTA AVGIFTSBELOPP FÖR KLIENTAVGIFTER

Socialnämnden 08.05.2017 § 65
Landskapsregeringen har den 4 april 2017, med stöd av 2 § landskapsförordningen om tillämpning i landskapet av riksförfattningar om
socialvård (1995: 103) fastställt den avgift som anges i 12 § förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (kortvarigt anstaltsvård) till högst 49,50 euro per vårddag, dock så att när avgiftstaket, som avses i 6 a § i lagen on klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 734/1992), har överskridits, får i kortvarig anstaltsvård
uppbäras högst 22,80 euro per vårddag (se 26 a § i riksförordningen).
Den avgift som anges i 13 §§ riksförordningen (dag- och nattvård)
fastställs till högst 22,80 euro och den avgift som anges i l4 § riksförordningen (rehabilitering) till högst 17.10 euro.
Detta beslut träder omedelbart i kraft och tillämpas från och med den
1 maj 2017.
Genom detta beslut upphävs landskapsstyrelsens beslut den 8 januari i 2002 (socialvårdsbyråns protokoll nr. 9 fört vid enskild föredragning ärende nr 1).
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialnämnden beslutar att anteckna sig informationen till kännedom

BESLUT:
Enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
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__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
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Dnr: SOC 95/2017
SN § 66

ANSÖKAN OM SAMHÄLLSSTÖDD ENSKILD BARNOMSORG

Socialnämnden 08.05.2017 § 66
Socialnämnden 03.04.2017 § 54

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialchefen begär att få återta ärendet
BESLUT
Enligt förslag
Socialnämnden 08.05.2017 § 66
Charlotta Höglander ansöker den 23.3.2017 om att hennes dotter
Emma Höglander (280211) skall få börja i Waldorf barnomsorg.
I barnomsorgslagen 4 kap § 24 framgår följande:
Avgift och rätt till ersättningsandel vid samhällsstödd enskild barnomsorg
För barnomsorg som drivs som samhällsstödd enskild barnomsorg,
ska fastställas en taxa för de avgifter barnets vårdnadshavare ska betala för den barnomsorg barnet utnyttjar. Taxan ska sändas till kommunen för kännedom. För ett barn som erhåller barnomsorg som
drivs som samhällsstödd enskild barnomsorg, ska barnets hemkommun till huvudmannen, för sådan barnomsorg som vårdnadshavaren
enligt 4 kap. har rätt till för sitt barn, betala en ersättningsandel, vilken
inte oskäligt avviker från vad en motsvarande kommunal barnomsorgsplats kostar.
Ersättningsandelen för heltidsomsorg för barn över tre år men under
skolåldern är 90 procent av nettodriftskostnaderna för verksamheten
beräknade på grundval av kommunens nettodriftskostnader för likaratad verksamhet, ersättningsandelen för heltidsomsorg för barn under tre år är 175 procent av ersättningsandelen för barn över tre år.
Ersättningsandelen för halvtidsomsorg är 60 procent av ersättningsandelen för heltidsomsorg och ersättningsandelen för fritidshemsverksamhet är 90 procent av kostnaderna för kommunens motsvarande verksamhet.
Hänv: Ersättningsandel enskild dagvård Waldorf 2017
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SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att bevilja Charlotta Höglanders ansökan om
samhällsstödd enskild barnomsorg på Waldorf för Emma Höglander i
enlighet med Barnomsorgslagen (2011:86). Från och med höst terminen 2017.
Eckerö kommun förbinder sig att betala den ersättningsandel kommunen är skyldig att betala i enlighet med barnomsorgslagen 4 kap §
24.
Enligt 24 § barnomsorgslagen för landskapet Åland (ÅFS 2011:86)
beräknas ersättningsandelen till ett enskilt daghem utgående från
kommunens senast fastställda bokslut.
BESLUT
Enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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Dnr: SOC 151/2017
SN § 67

ÄLDREOMSORG: LÖNETILLÄGG FÖR ANSVARIG NÄRVÅRDARE

Socialnämnden 08.05.2017 § 67

Ett lönetillägg för Äldreomsorgsledarens vikarie under dennes semestrar och övrig ledighet bör fastställas.
Akta
Kap. 2 löner §9 mom1.3.2 extra uppgifter och extra ansvar
Kap. 2 löner §10 väsentliga ändringar i uppgifterna.

ÄLDREOMSORGSLEDARENS FÖRSLAG:
Socialnämnden beslutar om ett lönetillägg på 55€/vecka till äldreomsorgsledarens vikarie under semester och övrig ledighet i enlighet
med Akta.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG
Socialnämnden beslutar att omfatta äldreomsorgsledarens förslag.
BESLUT
Enligt förslag

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Dnr: SOC 103/2017
SN § 68

KONFIDENTIELLT ANMÄRKNING ÄLDREOMSORG SOLGÅRDEN

Socialnämnden 08.05.2017 § 68
Socialnämnden 03.04.2017 § 57

Protokolljusterarnas signatur
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Dnr: SOC 146/2017
SN § 69

KONFIDENTIELLT: ÅLANDS FÖRVALTNINGSDOMSTOLS BESLUT 21/2017

Socialnämnden 08.05.2017 § 69
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Dnr: SOC 110/2017
SN § 70

EXTRA ÄRENDE KONFIDENTIELLT HANDIKAPP ANPASSNING

Socialnämnden 08.05.2017 § 70
Socialnämnden 03.04.2017 § 57
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Dnr: SOC 147/2017
SN § 71

KONFIDENTIELLT: ASSISTENT SERVICE A

Socialnämnden 08.05.2017 § 71
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Dnr: SOC 148/2017
SN § 72

KONFIDENTIELLT: ASSISTENT SERVICE B

Socialnämnden 08.05.2017 § 72

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
21
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Dnr: SOC 149/2017
SN § 73

KONFIDENTIELLT ASSISTENT PÅ RESA

Socialnämnden 08.05.2017 § 73
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Dnr: SOC 111/2017
SN § 74

LAGFÖRSLAG OM ÄNDRING AV LANDSKAPSLAGEN OM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Socialnämnden 08.05.2017 § 74
Ålands landskapsregerings lagberedningen ger socialnämnden i Eckerö kommun möjlighet att lämna synpunkter på lagförslaget om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård.
Remissvaren skall sändas lagberedningen tillhanda senast den
22.05.2017
I detta lagförslag föreslår landskapsregeringen att nya bestämmelser
införs med syfte av förkorta tiden på sjukhus för utskrivningsklara patienter som behöver insatser från den kommunalt finansierade sociala
servicen.
Tiden när kommunens betalningsansvar för utskrivningsklara patienter börjar löpa förkortas till tre eller fyra dagar efter det att meddelandet om den förestående utskrivningen skickades till kommunen.
Ersättningsskyldigheten regleras i 18 § i landskapslagen (2011:114)
om hälso- och sjukvården (hälso- och sjukvårdslagen). Första momentet lyder: "Hemkommunen ska erlägga en avgift för en patient
som utan medicinska skäl är kvar inom Ålands hälso- och sjukvård
längre än en vecka efter det att Ålands hälso- och sjukvård har informerat kommunen om att patienten kommer att skrivas ut.
Förslagets konsekvenser
Optimerade vårdtider är bra både ur ett patientperspektiv och ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv. Kommunens betalningsansvar för utskrivningsklara patienter infaller tidigare än enligt gällande lag men
förslaget medför inga kostnadsökningar för den kommunala sektorn
så länge kommunen följer tidsplanen och tar hem de utskrivningsklara patienterna innan betalningsansvaret övergår på kommunen.
Ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård
17 § Avgifterna. Genom ett tillägg i första momentet ges styrelsen rätt
att delegera vissa beslut. Det gäller beslutanderätten över prissättningen på varor som Ålands hälso- och sjukvård säljer. Det har visat
sig att denna typ av beslut tas bäst av de tjänstemän som befinner sig
i organisationen.
18 § Kommunens rätt till information om framtida insatser. För att patientens hemkommun så snart det är möjligt efter det att en patient
bedöms vara utskrivningsklar ska kunna erbjuda social service är det
viktigt att planeringsarbetet kommer igång tidigt i processen.
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Det är den medicinskt ansvariga läkaren som gör bedömningen om
patienten kommer att behöva kommunens tjänster efter sjukhusvistelsen.
18a § Kommunens betalningsansvar för utskrivningsklara patienter.
Paragrafen reglerar när betalningsansvaret för en patient som vårdas
inom den slutna vården övergår till kommunen.
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG:
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelsen följande remiss svar:
För patienter inom ÅHS som redan är klienter inom kommunen föranleder lagförslaget ingen märkbar inverkan på kommunen.
Socialnämnden ställer sig positiva till att man optimerade vårdtiderna
samt verkar för ett stärkt patientperspektiv. Genom förslaget tas även
ett större samhällsekonomiskt ansvar ur den ekonomiska synvinkeln.
I framtiden kan lagförslaget leda till ökade kostnader för kommuner
som har svårt att i egen regi tillhandahålla platser.
Om förslaget går igenom kräver det omstrukturering vid personalplaneringen vad gäller kompetensförsörjning i ärenden då i beslutsfattande gällande utskrivning.
Socialnämnden ställer sig frågande till en lagändring som inte specificerade den ny kostnaden.
BESLUT:
Enligt förslag
Paragrafen konstateras omedelbart justerad och sänds till kommunstyrelsen.
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
ECKERÖ KOMMUN

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
OCH BESVÄRSANVISNING

Organ

Sammanträdesdatum: 8.5.2017

SOCIALNÄMNDEN

§§ 59-74
PARAGRAFER:
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: 59-63, 69, 71, 74, 65
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:59-63, 69, 71, 74, 65
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ANVISNING FÖR
RÄTTELSYRKANDE
Myndighete till vilken rättelseyrkande 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:
Socialnämnden i Eckerö
Södra Överbyvägen 8
22270 Eckerö
Paragrafer: 64, 66-68, 70, 72-73
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar
från delgivning av beslutet.

Rättelseyrkandet 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.
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands Förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer:
64,66,70,72,73
Besvärstid 30 dagar
Förvaltningsbesvär, paragrafer: 67, 68, 72,
73
Besvärstid 30 dagar

Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.
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I besvärsskriften skall uppges:
Besvärsskrift
 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

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
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