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KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

KFGE 99 §/4.12.2017
Sammanträdet har kungjorts på den officiella anslagstavlan i Nääs den 29
november 2017 och uppsatts på anslagstavlorna i Kvarnbo och Kroklund
samt utannonserats i tidningarna Ålandstidningen och Nya Åland.
Kommunfullmäktige beslut:
Vid verkställt namnupprop konstaterades 13 ordinarie ledamöter och två
ersättare vara närvarande.
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutfört.
-----------------

Protokolljustering:

§ 100
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
4.12.2017

PROTOKOLLJUSTERARE

KFGE 100 §/4.12.2017
I tur att justera protokollet är Silvana Fagerholm-Sjöblom och Nina-Marie
Carlson.
Kfge beslut:
Till protokolljusterare valdes Silvana Fagerholm-Sjöblom och Nina-Marie
Carlson.
Protokollet justeras torsdagen den 7 december 2017 kl 8.00 på kommunkansliet i Nääs.
------------------

Protokolljustering:
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§ 101
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Sammanträdesdatum
4.12.2017

DELGIVNINGAR

KFGE 101 §/4.12.2017
Kommunstyrelsen

Policy för tobaksfri arbetsmiljö (kmst 328 §/27.11.2017),
komplement till bilaga 5 Alkohol, droger och andra beroenden
(kmst 49 §/26.1.2009)

Arbetsgrupp för utredning av äldreomsorgen, rapport
1.11.2017
Nätverket kärnkraftsfritt Bottenviken

Informationsbrev till Finlands kommuner om kärnkraftsfritt
Bottenviken (21 november 2017)
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige antecknade informationen till kännedom.
------------------------

Protokolljustering:
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Dnr: 44 /2017
§ 102

BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2019-2020

Rn § 30/13.09.2017
Förslag till budget för samarbetskommunerna år 2018 har uppgjorts.
Brandkårerna har inkommit med äskanden och budgetförslag.
Budgetförslag; enligt bilaga:
Bilaga A – RN § 30, Eckerö
Bilaga B – RN § 30, Finström
Bilaga C – RN § 30, Geta
Bilaga D – RN § 30, Hammarland
Bilaga E – RN § 30, Jomala
Bilaga F – RN § 30, Lumparland
Bilaga G – RN § 30, Saltvik
Bilaga H – RN § 30, Sund
Bilaga I – RN § 30, Vårdö
De gemensamma kostnaderna ingår som separata förslag i Bilaga E-RN §
30.
Fördelningen är beaktad i samtliga bilagor.
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma brandnämnden omfattar budgetförslaget för 2018 enligt
bilaga A-I RN § 30.
Beslut:
I bilaga G-RN § 30, Saltvik föreslår ledamot Simon Karlsson med understöd av ledamot John Hilander att moment 8010 – 4320 minskas med
1 840 euro till 25 000 och moment 8020 - 4320 minskas med 1 788 euro till
totalt 28 000 euro. En total minskning med 3 628 euro.
-----------------Lbrn § 15/19.9.2017
Lantbrukssekreteraren har gjort upp förslag till budget för gemensamma
lantbruksnämnden.
Förslaget utgår från reducerade personalkostnader som en följd av att
lantbrukskanslisten gått ner i arbetstid. Brev om hörande samt stödbeslut
till jordbrukarna har övergått till att skickas på elektronisk väg vilket även
det innebär kostnadsinbesparingar.
Förslag:
Förslag till budget och ekonomiplan godkänns enligt bilaga 2.
Beslut:
Förslaget godkändes.
-----------------------BYGG 63 §/19.9.2017
Byggnads- och miljöinspektören har utarbetat ett förslag till budget för
Byggnads- och miljönämnden för år 2018 utgående från de budgetramar
som kommunstyrelsen gett. Budgetförslag enligt bilaga.
Protokolljustering:
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Alla enheters budgetförslag har bearbetats i kommunens ledningsgrupp,
protokoll bifogas som bilaga.
Byggnads- och miljöinspektörens förslag:
Byggnads- och miljönämnden behandlar budgetförslaget och översänder
det till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Byggnads- och miljönämndens beslut:
Byggnads- och miljönämnden godkänner budgetförslaget och för det vidare till kommunstyrelsen.
----------------TEKN 67 §/20.9.2017
Kommuningenjören har utarbetat ett förslag till budget för Tekniska nämnden - samhällstjänster och ett förslag till budget för Tekniska nämnden - affärsverksamhet för år 2017 utgående från de budgetramar som kommunstyrelsen gett.
Se bilagor.
Alla enheters budgetförslag har bearbetats i kommunens ledningsgrupp.
Protokollet bifogas kallelsen som bilaga.
Kommuningenjörens förslag:
Tekniska nämnden behandlar budgetförslaget och översänder det till
kommunstyrelsen för vidare behandling.
Tekniska nämndens beslut:
Budgetförslaget godkändes med smärre textjusteringar och följande ändringar:
Under investeringar flyttade Lavövägen fram ett år.
Bevattningsledning Rangsby fotbollsplan till Bocknäs vattenverk lades till.
15 000 euro.
Förslag till budget för Tekniska nämnden – samhällstjänster
Förslag till budget för Tekniska nämnden – affärsverksamhet
Förslag till budget för Tekniska nämnden-investeringsplan 2018-2022
Bifogas protokollet.
----------------SOCN 65 §/19.9.2017
Vik. socialsekreteraren har uppgjort ett förslag till budget för individoch familjeomsorgen år 2018.
Alla enheters budgetförslag har behandlats i kommunens ledningsgrupp
som enhälligt omfattat protokollet.
De viktigaste förändringarna är jämfört med föregående år är följande:
 Behandlingshem inom barnskydd medför ökade kostnader.
 Kostnader för behandlingshem inom missbrukarvården har kunnat
strykas pga att det ej finns kända behov av sådan vård i dagsläget.
 Antalet familjehem minskar.
 Behovet av utkomststöd är stabilt på en hög nivå.
 Ökad inflyttning av handikapphushåll medför ökade kostnader inom
handikappservice vad gäller färdtjänst, assistans, avlastning och utrustning.
Protokolljustering:
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Flyktingkoordination sker 2018 inom socialkansliets ordinarie verksamhet

Bilagor:
1. Ledningsgruppens protokoll
2. Budget, Individ- och familjeomsorg samt ÅOF 2018
Vik. socialsekreterarens förslag:
Social- och omsorgsnämnden godkänner förslaget till budget enligt bilagor
och sänder ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden beslöt enligt förslag.
Budgetförslag i bilaga till protokoll.
-------------------SOCN 58 §/19.9.2017
Äldreomsorgschefen har uppgjort ett förslag till budget för äldreomsorgen
år 2018.
Alla enheters budgetförslag har behandlats i kommunens ledningsgrupp
som enhälligt omfattat protokollet.
Bilagor:
1. Budgettext
2. Sifferdel
3. Investeringar
4. Ledningsgruppens protokoll
Bilagorna bifogas sammanträdeskallelsen.
Äldreomsorgschefens förslag:
Social- och omsorgsnämnden godkänner förslaget till budget enligt bilagor
och sänder ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Social- och omsorgsnämndens beslut:
Social- och omsorgsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att ramen för
äldreomsorgens budget utökas med 15.000 euro i enlighet med äldreomsorgschefens förslag till ledningsgruppen.
Budgetförslag i bilaga till protokoll.
-----------SKOLBI 65 §/27.9.2017
Bildningschefen har utarbetat ett förslag till budget för skol- och bildningsnämnden för år 2018 utgående från de budgetramar som kommunstyrelsen gett. För skol- och bildningsnämnden innebär kommunstyrelsens budgetdirektiv en ökning av ramen, i jämförelse med 2017 års budgetram, med
totalt 395 000 euro fördelat enligt följande:
-Hyra moduldaghem
30 000
-Personalkostnader inom barnomsorg 160 000
-Hemvårdsstöd
40 000
-Digitala enheter till skolorna
15 000
-Undervisningsarrangemang
40 000
Protokolljustering:
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10 000
100 000

Alla enheters budgetförslag har bearbetats i kommunens ledningsgrupp.
Intäkterna förväntas öka p.g.a. fler inskrivna barn i kommunens daghem
samt höjd maxtaxa (i enlighet med nya barnomsorgslagen som träder i
kraft 1.1.2018).
Kostnaderna inom barnomsorgen ökar p.g.a. fler inskrivna barn vilket i sin
tur kräver mer personal. Dessutom ökar kostnaderna för tillhandahållande
av daghemslokaler i form av hyra av moduler.
Kostnaderna för hemvårdsstödet har under senaste åren budgeterats för
lågt och har nu ökats så att de mer speglar verkligheten. Orsakerna till ökningen beror på lagförändringen 2016 samt att fler antal personer erhåller
stödet.
Inom fritids-, idrotts-, samt kultur- och biblioteksverksamheten sker inga
märkbara förändringar, förutom en eventuell revidering av bidragskriterierna vilket kan medföra bidragsutbetalningar till föreningar från andra kommuner.
I lågstadierna förväntas elevantalet minska något, med tre elever, jämfört
med 2017. Trots det ökar timresursen något, detta med anledning av vissa
undervisningsarrangemang. Nya elev- och lärardatorer behöver införskaffas.
För högstadieundervisningen, som handhas av NÅHD, har inget slutgiltigt
budgetförslag erhållits men i en preliminär kostnadsfördelning uppgår totalen för Saltviks del till 1 232 471,04 euro, vilket överskrider den ram om
1 230 144,06 euro som fastställts av kommunstyrelsen. Enligt avtalet med
NÅHD: ”Den preliminära budgeten och ekonomiplanen för följande kalenderår skall tillställas medlemskommunerna senast den 30.9 och den godkända budgeten och ekonomiplanen senast den 30.11. Till det förslag som
föredras för förbundsfullmäktige skall medlemskommunernas yttrande bifogas.”
Bilagor som bifogas sammanträdeskallelsen:

Skol- och bildningsnämndens förslag till budget för 2018 inkl.
NÅHD

Investeringsplan

Ledningsgruppens protokoll

Preliminär kostnadsfördelning NÅHD 2018
Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att budget 2018
och investeringsplan för skol- och bildningsnämnden godkänns enligt bilaga.
Skol- och bildningsnämnden uppmärksammar kommunstyrelsen på att den
fortsatta budgetbehandlingen inom NÅHD kan leda till förändringar som i
sin tur påverkar budgetarbetet. Om NÅHD:s budgetprocess fortlöper på ett
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sådant sätt att skol- och bildningsnämnden inte hinner hålla ett möte och
framställa ett eventuellt yttrande befullmäktigas bildningschefen till detta.
Ett eventuellt yttrande skall dock behandlas i kommunstyrelsen innan det
delges NÅHD.
Budgetförslag och investeringsplan bifogas protokollet.
Skol- och bildningsnämndens beslut:
Skol- och bildningsnämnden beslöt enligt förslag men med följande mindre
justeringar:
-Jan Salmén föreslog att personalbemanningen i Prästkragens kök bibehålls på samma nivå som i budget 2017 med motiveringen att en utökning
från 70 % till 100 % gjorts nyligen. Förslaget understöddes av René
Hampf. I bildningschefens budgetförslag föreslås en utökning från 1,0 till
1,1.
En öppen omröstning genomfördes där Tommy Sjöblom, Sue Holmström
och Tom Jansson röstade JA, för bildningschefens förslag, och Jan Salmén och René Hampf röstade NEJ.
-För investeringsanslaget Ödkarby skola lekutrustning ändrades beskrivningen och 30 000 euro föreslås som anslag för år 2019, planeringen av
sandplan bör göras under 2018.
-En kläm fördes in i textdelens verksamhetsmål, ”planering för utveckling
av skol-/daghemsgårdar”.
----------------KMST 221 §/16.10.2017
Budgetdirektiv bifogas sammanträdeskallelsen.
Budgetförslaget med bilagor delas ut och presenteras på mötet av vik.
ekonomichef Monica Koskinen som även deltar som sakkunnig.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom och beslutar att
budgetbehandlingen fortsätter måndagen den 23 oktober 2017 kl. 8.00.
De ledande tjänstemännen bör vara tillgängliga under dagen så att de kan
höras vid behov:
Mikaela Brandt, socialsekreterare
Lars-Erik Danielsson, kommuningenjör
Peter Holm, bildningschef
Maria Knip, äldreomsorgschef
Lennart Johansson, brandchef
Erika Gottberg, byggnads- och miljöinspektör
Mia Jansson, personalsekreterare
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom och beslutar att
budgetbehandlingen fortsätter måndagen den 23 oktober 2017 kl. 8.00.
De ledande tjänstemännen bör vara tillgängliga under dagen så att de kan
höras vid behov:
Mikaela Brandt, socialsekreterare
Protokolljustering:
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Lars-Erik Danielsson, kommuningenjör
Peter Holm, bildningschef
Maria Knip, äldreomsorgschef
Lennart Johansson, brandchef
Erika Gottberg, byggnads- och miljöinspektör
Mia Jansson, personalsekreterare
------------------------

KMST 253 §/23.10.2017
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslöt återremittera ärendet i enlighet med diskussionerna som framkom under mötet.
-------------KMST 284 §/6.11.2017
Gjorda ändringar i enlighet med diskussionerna under mötet som bilaga.
Vik ekonomichef Monica Koskinen deltar som sakkunnig.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen omfattar förslag till budget 2018 samt ekonomiplan 2019
– 2020 och för det till kommunfullmäktige för vidare behandling.
Kommunstyrelsens beslut:
Viceordförande Jan Lindgrén anmälde godkänt jäv och deltog inte i beslut
gällande gemensamma räddningsnämndens budgetdel.
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att man omfattar förslag till budget 2018 samt ekonomiplan 2019 – 2020 med följande ändringar;
Driftsekonomidelen;
Barn och ungdom samt biblioteks-, kultur-, idrotts-, ungdoms- och fritidshemsverksamhet
Prästkragen kök
Minskning av personal till 1,00.
Idrotts- och ungdomsverksamhet
Höjning av anslaget verksamhetsbidrag för föreningar med 30.000 euro
som avser ett bidrag för verksamhetsledare för IF Fram samt en strykning
av hyresbidraget om 10.000 euro för ungdomsverksamhet. Verksamhetsbidraget till IF Fram ska minskas till 25.000 euro under år 2019 och till
20.000 euro under år 2020. IF Frams arbete ska årligen redovisas där det
ska framgå att föreningen medverkar till en jämställd idrottsverksamhet.
Investeringar;
Tekniska nämnden – samhällstjänster
Införande av anslag
Sunnanberg vårdhem: anslås 25.000 euro för solpaneler.
Skogsgläntan daghem, renovering av golv och komplettering av ventilationsanläggning: Utökning av anslag från 150.000 euro till 240.000 euro.
Protokolljustering:
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Runar Karlsson föreslog ett anslag om 20.000 euro så att Glovägen i
Långbergsöda överförs till kommunalväg och beläggs år 2018. Jörgen
Lindblom understödde förslaget.
Efter att två förslag förelåg gick kommunstyrelsen till omröstning.
Kommundirektörens förslag fick tre röster, Mathias Johansson, Katinka
Holmström och Jan Lindgrén. Runar Karlssons förslag fick tre röster, Jörgen Lindblom, Kerstin Renfors och Runar Karlsson. Eftersom rösterna fallit
lika vinner det förslag som ordföranden röstat för.
Efter omröstning beslöt således att föreslå inför fullmäktige att:
Glovägen, Långbergsöda: överförs till kommunal väg och beläggs år 2018,
anslås 100.000 euro.
Runar Karlsson föreslog ett anslag om 10.000 euro för planeringskostnader år 2018, anslag om 100.000 euro för grundförbättring år 2019 och anslag om 50.000 euro för beläggning år 2020 för Kuggviksvägen, fortsättning 1200 m. Jörgen Lindblom understödde förslaget.
Efter att två förslag förelåg gick kommunstyrelsen till omröstning.
Kommundirektörens förslag fick tre röster, Mathias Johansson, Katinka
Holmström och Jan Lindgrén. Runar Karlssons förslag fick tre röster, Jörgen Lindblom, Kerstin Renfors och Runar Karlsson. Eftersom rösterna fallit
lika vinner det förslag som ordföranden röstat för.
Efter omröstning beslöt således att föreslå inför fullmäktige att:
Kuggviksvägen, fortsättning 1200 m: anslag om 10.000 euro för planeringskostnader år 2018, anslag om 100.000 euro för grundförbättring år
2019 och anslag om 50.000 euro för beläggning år 2020.
Avförande av anslag
Rangsby idrottsplan, tak över läktare 20.000 euro avförs.
Rangsby idrottsplan, bevattningsanläggning nedgrävd, plan 2019, 40.000
euro avförs.
Sonrödavägen 738 m, grundförbättring och ytbeläggning, plan 2019 och
framåt avförs.
Söderkullavägen 505 m, fräsning och ytbeläggning, 50.000 euro avförs.
Övertagande av privat väg till kommunalväg, plan 2019 och framåt avförs.
Tekniska nämnden – affärsverksamhet
Ödkarby skollägenheter, takbyte, 70.000 euro skjuts fram till år 2020.
Förslag till budget bifogas protokollet.
--------------Protokolljustering:
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KFGE 88 §/13.11.2017
Kommunstyrelsens ordförande presenterade budgetförslaget, därefter presenterade enhetscheferna budgeten inom sina respektive områden.
Förslag till budget bifogas sammanträdeskallelsen.
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att bordlägga ärendet.
--------------KFGE 102 §/4.12.2017
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige godkände budget 2018 samt ekonomiplan 2019-2020
med följande text- och sifferändringar:
DRIFTEN
Skol- och bildningsnämnden
Silvana Fagerholm-Sjöblom föreslog att personal under Prästkragens kök
höjs med 0,1 till 1,1, förslaget understöddes av Helena Flöjt-Josefsson.
Fullmäktige vidtog så omröstning genom namnupprop.
Kommunstyrelsens förslag fick sex (6) röster och Silvana FagerholmSjöbloms förslag fick nio (9) röster.
Beslöt således att personal under Prästkragens kök höjs med 0,1 till 1,1.
Införs en tydligare skrivning angående verksamhetsbidraget för verksamhetsledare för IF Fram där det framgår att det gäller det extra bidraget om
30.000 euro för verksamhetsledaren 2018 som år 2019 minskas till 25.000
euro och år 2020 till 20.000 euro.
Summan på 66.000 euro gällande verksamhetsbidrag för föreningar ska
specificeras i enlighet med tidigare uppgjorda budgeter.
Tekniska nämnden
Beslöts att ge tekniska nämnden i uppdrag att utarbeta en underhållsplan
för kommunens fastigheter.
INVESTERINGAR
Tekniska nämnden, samhällstjänster
Nytt anslag för utbyggnad av Sunnanberg vårdhem om 300.000 euro år
2018 och 700.000 euro år 2019.
Flytt av anslag för Libyvägen, 735 m, fräsning och ytbeläggning om 70.000
euro från år 2019 till år 2018.
Ändring av Kuggviksvägen, 1200 m, till planering av övertagande till kommunalväg med ett reservationsanslag om 10.000 euro för år 2018 samt att
anslagen för plan år 2019 och år 2020 stryks.
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Glovägen Långbergsöda förtydligas till Långbergsöda-Öjenvägen, 3100 m,
till planering av övertagande till kommunalväg och ytbeläggning med ett
reservationsanslag om 100.000 euro för år 2018.
Nytt anslag för Strömma byväg, 380 m, till planering av övertagande till
kommunalväg, 0 euro för år 2018.
Nytt anslag för Kvarnvägen och Boovägen, 309 m, till grundförstärkning
och ytbeläggning om 40.000 euro för år 2018.
Tekniska nämnden, affärsverksamhet
Thommy Fagerholm föreslog att anslaget gällande Klockars värmepumpanläggning på 70.000 euro stryks, René Hampf understödde förslaget.
Fullmäktige vidtog så omröstning genom namnupprop.
Kommunstyrelsens förslag fick sju (7) röster och Thommy Fagerholms förslag fick åtta (8) röster.
Beslöts således att anslaget gällande Klockars värmepumpanläggning på
70.000 euro stryks.
Omröstningsprotokoll, budget 2018 samt ekonomiplan 2019-2020 som bilagor till protokoll.
---------------
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Dnr: 40 /2017
§ 103

TILLSÄTTANDE AV RÖSTNINGSNÄMNDER INFÖR FOLKOMRÖSTNING
GÄLLANDE ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS INITIATIV OM
KOMMUNINDELNING

KMST 323 §/27.11.2017
Kommunfullmäktige beslöt den 13.11.2017 att en rådgivande kommunal
folkomröstning gällande Ålands landskapsregerings initiativ om kommunindelning hålls söndagen den 28 januari 2018 samtidigt som presidentvalet.
Kommunala centralnämnden har det övergripande ansvaret, men eftersom
presidentvalet hålls samtidigt bör även två röstningsnämnder för vardera
röstningsområden utses.
Kommunfullmäktige har givit kommunstyrelsen i uppdrag att bereda förslag
på namn till två röstningsnämnder, fem ordinarie och tre ersättare, till vardera röstningsnämnd. Ärendet ska vara fullmäktige till handa inför mötet
den 4 december 2017.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att utse fem ordinarie ledamöter
och tre ersättare till vardera röstningsnämnd.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att;
till röstningsnämnden för röstningsområde I, västra Saltvik utses som ordinarie ledamöter Guy Linde, ordförande, Carina Jansson, Anita Strandholm,
Marine Eriksson och Ida Hildén samt som ersättare utses Anders Jansson,
Roine Johansson och Åsa Mattsson,
till röstningsnämnden för röstningsområde II, östra Saltvik utses som ordinarie ledamöter Joanna Salmén, ordförande, Erik Karlsson, Monica Lindman, Agneta Rydström och Jonas Ingerström samt som ersättare utses
Camilla Johansson, Lena Salmén och Folke Karlsson.
---------------KFGE 103 §/4.12.2017
Marine Eriksson har meddelat förhinder att utses till ledamot i röstningsnämnden.
Runa-Lisa Jansson föreslog att Raymond Renfors utses till ledamot i
röstingsnämnden för röstningsområde I, västra Saltvik.
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt att;
till röstningsnämnden för röstningsområde I, västra Saltvik utses som ordinarie ledamöter Guy Linde, ordförande, Carina Jansson, Anita Strandholm,
Raymond Renfors och Ida Hildén samt som ersättare utses Anders Jansson, Roine Johansson och Åsa Mattsson,
till röstningsnämnden för röstningsområde II, östra Saltvik utses som ordinarie ledamöter Joanna Salmén, ordförande, Erik Karlsson, Monica Lindman, Agneta Rydström och Jonas Ingerström samt som ersättare utses
Camilla Johansson, Lena Salmén och Folke Karlsson.
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Dnr: 91 /2017
§ 104

SAMMANTRÄDESDAGAR VÅREN 2018

KFGE 104 §/4.12.2017
I 41 § Kommunallagen stadgas:
”Sammanträden. Fullmäktige beslutar om vilka dagar sammanträden skall
äga rum. Fullmäktige skall även sammanträda då styrelsen eller minst en
fjärdedel av fullmäktiges ledamöter begär det för ett visst ärende eller då
fullmäktiges ordförande anser att det behövs.”
Fullmäktige bör fatta beslut om sammanträdesdagar, t ex att fullmäktige
sammanträder då behov föreligger och i regel på måndagar.
Förslag på preliminära sammanträdesdagar våren 2018;

15.1.2018

26.2.2018

9.4.2018

14.5.2018

11.6.2018

Tisdagen den 22.5.2018 kl 18.00; Mål 2019-2021 tillsammans
med kommunstyrelsen och nämndernas ordföranden.
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslöt enligt förslag.
----------------
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BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig på
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär
enligt 112 § kommunallagen inte anföras över beslutet.
Paragrafer: § 101.
Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:

BESVÄRSANVISNING
KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer: §§ 99-100, 102-104.
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den
dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den.
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Paragrafer:
Besvärstid:
forts.
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FÖRVALTNINGSBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den
dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget.
Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Paragrafer:.
Besvärstid: t.o.m.
Besvärsskrift
I besvärsskriften skall uppges:
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna 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 som officiellt bestyrkt kopia,
och intyg om den dag från vilken besvärstiden räknas.
forts.
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Inlämnande av besvärshandlingar
Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar.
Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag
innan ämbetsverket stängs.
Besvärshandlingarna kan även lämnas till (om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten):
Namn, adress och postadress

Paragrafer:
Avgift
Enligt lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) uppbärs en rättegångsavgift på 250 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. Vissa prestationer är dock avgiftsfria (5 §) och ingen avgift
uppbärs om ändringssökande har framgång i ärendet.
Tilläggsuppgifter
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