
 KÖKARS KOMMUN  MÖTESKALLELSE   Möte nr 6 
 Mötesdatum 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  02.11.2022. kl 15.00. Kommunkansliet 

 Ärendelista  Sida 

 § 58 Laglighet och beslutsförhet  3 

 § 59 Val av två protokolljusterare och sekreterare  3 

 § 60 Godkännande av föredragningslistan  3 

 § 61 Kommunfullmäktiges protokoll från föregående möte 16.08.2022  3 

 § 62 Kommundirektör  4 

 § 63 Fyllnadsval till närings- trafik- och inflyttningsnämden  5 

 § 64 Övertagande av vatten- och avloppsledningar, vägar samt grönområden av Rysskläpp.  6 

 § 65 Fastställande av skattenivåer 2023  8 

 § 66 Fastställande av arvoden för 2023.  9 

 § 67 Kommunutredning och kommunsammanslagning.  10 

 § 68 Nästa möte: På ordförandens kallelse.  11 

 § 69 Mötet avslutas.  11 

 Denna möteskallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla den 27.10.2022 

 Harry Holmström 
 Ordförande 

 Det justerade protokollet publiceras på kommunens elektroniska anslagstavla 04.11.2022 samt 
 originalet finns till allmänt påseende på kommunkansliet under öppethållningstider. 

 Intygas 
 Kökar den 27.10.2022 

 Niclas Karlsson 
 Kommundirektör 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll, möte nr. 6  Sida  1 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  02.11.2022 

 Mötestid  Plats 

 15.00-16.00  § 58 - 69  Skolan, klassrum 119 

 Närvarande ordinarie beslutsfattare 

 x  Holmström Harry,  ordförande  x  Carlström Mats 

 x  Sundström Gunnar, vice ordförande  x  Pleijel Christian 

 x  Eriksson Rainer  Närvarande ersättare 

 x  Dahlgren Thomas  x  1 - Nylund Robin § 64 

 x  Bodmark Inger  x  2 - Allgode Gerry § 64 

 x  Björk Natalie  3 - Hellström Krister 

 x  Sundberg Maria 

 Övriga närvarande 

 x  Karlsson Niclas, kommundirektör  x  Eriksson Lotta, ks ordf. 

 Underskrifter                                                  Kökar den 03.11.2022 

 Harry Holmström, ordförande  Niclas Karlsson, kommundirektör 

 Protokolljustering                                            Kökar den 03.11.2022 

 Mats Carlström  Natalie Björk 

 Det justerade protokollet publiceras på kommunens elektroniska anslagstavla 04.11.2022 samt 
 originalet finns till allmänt påseende på kommunkansliet under öppethållningstider. 

 Intygas av Niclas Karlsson, kommundirektör 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll, möte nr. 6  Sida  2 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  02.11.2022 

 Föredragningslista 

 Ärende  Sida 

 § 58 Laglighet och beslutsförhet  2 

 § 59 Val av två protokolljusterare och sekreterare  3 

 § 60 Godkännande av föredragningslistan  3 

 § 61 Kommunfullmäktiges protokoll från föregående möte 16.08.2022  3 

 § 62 Kommundirektör  3 

 § 63 Fyllnadsval till närings- trafik- och inflyttningsnämden  5 

 § 64 Övertagande av vatten- och avloppsledningar, vägar samt grönområden av Rysskläpp.  6 

 § 65 Fastställande av skattenivåer 2023  8 

 § 66 Fastställande av arvoden för 2023.  9 

 § 67 Kommunutredning och kommunsammanslagning.  10 

 § 68 Nästa möte: På ordförandens kallelse.  11 

 § 69 Mötet avslutas.  11 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll, möte nr. 6  Sida  3 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  02.11.2022 

 § 58  Laglighet och beslutsförhet 

 Förvaltningsstadgaden § 13 

 Kallelse till fullmäktige sammanträden skall sändas minst sex dagar före sammanträdet, kallelsedagen 
 medräknat. Kallelsen sänds till varje fullmäktigeledamot separat och till de personer som har såväl 
 närvaro- som yttranderätt vid sammanträdet som fullmäktigeledamöternas ersättare även om dessa inte 
 kallas in. Inom samma tid skall sammanträdet kungöras på den elektroniska anslagstavlan på 
 kommunens hemsida. I kallelsen skall anges tidpunkt och plats för sammanträdet och vilka ärenden 
 som skall behandlas. 

 Fullmäktige är beslutfört då minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande. Om antalet 
 närvarande ledamöter understiger två tredjedelar till följd av att en eller flera av de närvarande 
 ledamöterna är jäviga i ett ärende, är fullmäktige ändå beslutfört i ärendet. 

 KF Beslut: Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

 § 59  Val av två protokolljusterare och sekreterare 

 KF Beslut: Till protokolljusterare valdes Natalie Björk och Mats Carlström 

 Protokollet justeras 3.11.2022 på kommunkansliet. 

 § 60  Godkännande av föredragningslistan 

 KF Beslut:  Föredragningslistan godkänns 

 § 61  Kommunfullmäktiges protokoll från föregående möte 16.08.2022 

 KF Beslut: Protokollet antecknas till kännedom. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll, möte nr. 6  Sida  4 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  02.11.2022 

 § 62  Kommundirektör 

 KS § 133 den 21.09.2022 Kommundirektör 

 -  KF § 41 19.05.2021 

 Kommundirektör Johan Rothberg har anmält att han avser lämna sin tjänst inom ett år 

 KF Beslut:  Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram  en profil på den kommande personen. 

 -  KS § 84 16.06.2021 

 KD föreslår  att kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp  för att ta fram en profil och rekrytera en 
 ersättare för den avgående kommundirektören. 

 KS Beslut:  Kommunstyrelsen utser kommundirektör Johan  Rothberg kommunstyrelsen ordförande 
 Kerstin Allgode och fullmäktigeledamot  Natalie Björk till  medlemmar i arbetsgruppen. 

 -  KS § 106 26.02.08.201 Ändring och komplettering av arbetsgruppen för rekrytering av 
 ny kommundirektör 

 KD föreslår  att kommunstyrelsen beslutar om kompletteringar  och förändringar i arbetsgruppen 

 KS Beslutar  att nuvarande kommunstyrelseordförande  ersätter den tidigare ordföranden och att 
 arbetsgruppen kompletteras med Harry Holmström och Madelene Ahlgren-Fagerström 

 -  KS 21.02.2022 

 Tjänsten lediganslogs och kungjordes på kommunen anslagstavla den 2 november 2021 med 
 ansökningstid till den 30 november. Tjänsten utannonserades även på AMS, arbetsförmedlingen i 
 Sverige och Finland,i Ålandstidningen, Nya Åland, HBL, Vasabladet och Åbo Underrättelser. 
 Ansökningstiden förlängdes den 3 december med ansökningstid till den 15.01.2022. 

 25 personer har sökt  tjänsten varav 4 återtog sin ansökan. Arbetsgruppen kallade därefter 5 personer 
 på en första intervju varav två personer kallades på en ytterligare intervju. 

 Arbetsgruppen har därefter sammanträtt och enats om att föreslå att Niklas Karlsson i första 
 förslagsrum med Lars Andersson i andra förslagsrum som ny kommundirektör i Kökar. 

 KD föreslår  därför att kommunstyrelsen  inför fullmäktige  föreslår Niklas Karlsson i första 
 förslagsrum med Lars Andersson i andra förslagsrum som ny kommundirektör i Kökars kommun. 

 KS bilaga § 24 Ansökningar till tjänsten som kommundirektör 

 KS Beslut:  Förslaget godkänns. 

 -  KF § 30 den 28.02.2022 

 Christian Pleijel, Natalie Björk och Thomas Dahlgren anmälde jäv. Fullmäktige konstaterar att jäv 
 föreligger för samtliga. Ersättarna Robin Nylund och Krister Hellström kallas in i detta ärende. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll, möte nr. 6  Sida  5 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  02.11.2022 

 KF Beslut:  Kommunfullmäktige beslutar anställa Niclas  Karlsson som ny kommundirektör med en 
 prövotid på sex månader. Kommunstyrelsen får fullmakt att förhandla om övriga frågor gällande 
 anställningen. Beslutet justeras omedelbart. 

 -  KS § 133 den 21.09.2022 

 Kommundirektörens provanställning upphör per den första (1) oktober och övergår sedan till en 
 tillsvidareanställning. Niclas Karlsson anmälde jäv och lämnade lokalen. Till sekreterare för paragraf 
 133 valdes Kent Finneman. 

 KS beslut:  Styrelsen beslutar att provanställningen  övergår till tillsvidareanställning per den 1:a 
 oktober 2022. 

 KF beslut: Fullmäktige bifaller styrelsens beslut. 

 § 63  Fyllnadsval till närings- trafik- och inflyttningsnämden 

 KS § 88 den 25.05.2022.  Fyllnadsval till närings- trafik- och inflyttningsnämden. 

 Ida Henrikssom har flyttat från kommunen och ny representant till närings- trafik- och 
 inflyttningsnämnden samt personlig ersättare skall väljas i stället för henne. 

 KD föreslår:  Att Sara Hellström väljs som ordinarie  representant, samt Catrin Finneman som ny 
 ersättare för Johanna Henriksson. 

 KS beslut:  Bifalles 

 KF beslut: Fullmäktige bifaller styrelsens beslut. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll, möte nr. 6  Sida  6 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  02.11.2022 

 § 64  Övertagande av vatten- och avloppsledningar, vägar samt 
 grönområden av Rysskläpp. 

 KS § 137 den 21.09.2022. Övertagande av vatten- och avloppsledningar, vägar samt grönområde 
 av Rysskläpp 

 -  Bordlagt ärende KST nr 9 § 106  09.10.2019 

 Gunnar Sundström och Henrik Sundberg avlägsnade sig från sammanträdet vid behandling av denna 
 paragraf. 

 -  BTN § 64 04.06.2019 

 Fastighetsbolaget Rysskläpp har inkommit till kommunen om förslag på att kommunen övertar vatten, 
 avloppsledningar samt grönområdet samt att kommunen skulle överta vägen. Rysskläpp har bekostat 
 all ledningbyggnation samt alla kostnader på området. Kommunen har ej deltagit i kostnaderna. 
 Mellan Rysskläpp och kommunen har tidigare uppgjorts ett markanvändningsavtal. Grönområdet som 
 har planerats att övergå till kommunen är 1,068 ha stort. 

 FÖRSLAG  Att kommunen övertar vatten- och avloppsledningarna  för att i framtiden ha möjligheter 
 att inkoppla andra fastigheter. Vissa ledningsdragningar som ej behövs till bolagets egna tomter  har 
 bekostas av Rysskläpp. För byggande av dessa ledningar föreslås att en ersättning på 7.520 € erläggs. 
 Kommunen kan sedan i framtiden fakturera anslutningsavgifter av fastighetsägare på området. 
 Markområdet övertas av kommunen (pumpstationen mm. ligger på detta område). För vägen föreslås 
 att kommunen ej övertar vägarna, istället borde en enskilt väglag bildas där kommunen sedan får en 
 liten andel p.g.a grönområdet. 

 BESLUT  Byggnadstekniska nämnden beslöt att för kommunstyrelsen  föreslå att  kommunen övertar 
 vatten- och avloppsledningarna för att i framtiden ha möjligheter att inkoppla andra fastigheter. Vissa 
 ledningsdragningar som ej behövs till bolagets egna tomter  har bekostas av Rysskläpp. För byggande 
 av dessa ledningar föreslås att en ersättning på 1.000 € erläggs till Rysskläpp AB. 

 -  KST nr 9 § 106  09.10.2019 

 KD Ändrar sitt förslag till bordläggning för hörande av representanter för Rysskläpp AB. 

 Beslut:  förslaget godkänns 

 -  KST nr 10 § 114  16.12.2019 

 Företrädare för Rysskläpp har inte möjlighet att delta på detta möte. I stället kommer Rysskläpp via 
 Olle Dahl med följande förslag: 

 1.  Kommunen ersätter Rysskläpp Ab med 1000€  per hushåll som ansluter sig. Om inga 
 anslutningar sker så kostar det följaktligen ingenting för kommunen. Anslutning av vatten och 
 avlopp ger kommunen intäkter på 4000€ varav 1000€ går tillbaka till Rysskläpp som bekostat 
 rördragningarna. 

 2.  Kommunen övertar ägandet av de allmänna ytorna dock utan ansvar för skötsel. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll, möte nr. 6  Sida  7 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  02.11.2022 

 KD föreslår  att förslaget från rysskläpp via Olle Dahl  godkänns inför fullmäktige. Eventuella vägar 
 omfattas inte av beslutet i detta sked  e. 

 KST beslut:  Förslaget godkänns 

 -  KF nr 5 § 49 den 16.08.2022 

 KF beslut:  Ärendet återremitteras till styrelsen. 

 -  KS § 137 den 21.09.2022 

 Olle Dahl och Lotta Eriksson anmälde jäv och lämnade lokalen. Dominic Karlman deltog via telefon 
 under behandling av § 137 för att styrelsen skulle vara beslutsförd. 

 KD förslag:  Att förslaget från Rysskläpp via Olle  Dahl godkänns inför fullmäktige. Eventuella vägar 
 omfattas inte av beslutet i detta skede 

 KS beslut:  Styrelsen bifaller förslaget. Styrelsen  vill inför fullmäktige också framhålla att det är 
 Rysskläpp Ab, som när de så önskar, via ett kontrakt, i samförstånd, överlåter ägandet av de allmänna 
 ytorna för området Rysskläpp AB till Kökar kommun. 

 KF beslut: Natalie Björk, Maria Sundberg och Rainer Eriksson anmäler jäv. Robin Nylund och 
 Gerry Allgode ersätter. 

 Dahlgrén föreslår att fullmäktige inte bifaller styrelsen förslag pga kommunens dåliga ekonomi. 
 Förslaget vann inte understöd. 

 Fullmäktige bifaller styrelsen förslag. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll, möte nr. 6  Sida  8 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  02.11.2022 

 § 65  Fastställande av skattenivåer 2023 

 KS § 148 den 17.10.2022. Fastställande av skattenivåer 2023 

 I lagen om förskottsuppbörd, §3.1 mom. avsett meddelande om uttaxering per skattöre skall tillställas 
 skattestyrelsen senast den 17 november (19 november i år p.g.a. helg). Har meddelandet inte tillställts 
 skattestyrelsen före utgången av den i 1 mom. stadgade tiden, tillämpas vid förskottsuppbörden det 
 föregående årets uttaxering per skattöre. 

 Skatteutvecklingen har de senaste åren varit negativ. Kökar har drabbats hårt av 
 befolkningsminskning, minskade landskapsandelarna samt behörighetsöverföring från landskapet till 
 kommunerna utan tillhörande ersättning. Idag så har Kökar det högsta skatteprocent av alla 
 kommuner på Åland. 

 KD förslag: Att styrelsen lämnar de kommunala inkomst och fastighetsskatterna oförändrade i sitt 
 förslag till fullmäktige: 
 Inkomstskattesats  19,75 % 
 Allmän fastighetsskattesats  0,40% 
 Fastighetsskattesats för stadigvarande bostad  0,00% 
 Fastighetsskattesats för övriga bostadsbyggnader  0,90% 
 Fastighetsskattesats för allmännyttiga samfund  0,00% 

 KS beslut:  Förslaget bifalles, förslaget lämnas vidare  till fullmäktige för fastställande. 

 KF beslut:  Dahlgrén föreslår att den allmänna fastighetsskattesatsen skall vara 0,00% . 
 Förslaget vann inte understöd. 

 Fullmäktige bifaller styrelsen förslag. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll, möte nr. 6  Sida  9 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  02.11.2022 

 § 66  Fastställande av arvoden för 2023. 

 KS § 150 den 17.10.2022. Fastställande av arvoden för 2023. 

 I arvodesstadgan har en mindre justering gjorts så att valnämnden som utsetts av kommunfullmäktige 
 erhåller arvode. I övrigt är den oförändrad från tidigare år. 

 KD förslag:  Att kommunstyrelsen förordar fastställande  av arvoden, enligt bilaga 150-1, till 
 fullmäktige. 

 KS beslut:  Kommunstyrelsen justerade arvodena enligt  bilaga 150-1, och lämnar vidare till 
 fullmäktige för fastställande. 

 KF beslut: Fullmäktige godkänner enhälligt styrelsen förslag gällande arvoden för fullmäktige 
 och respektive nämnds ordföranden. Fullmäktige håller kvar arvoden, för fullmäktige och 
 respektive nämnds ledamöter, på 2022 nivå. Fullmäktige beslutar att ersättning för valförrättare 
 skall vara € 10,- per påbörjad timme. Se bilaga 66-1 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll, möte nr. 6  Sida  10 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  02.11.2022 

 § 67  Kommunutredning och kommunsammanslagning. 

 KF § 53 den 16.08.2022.  Kommunutredning och kommunsammanslagning. 

 -  KS § 95 den 25.05.2022. 

 Frågan har lyfts att det borde vara till Kökars fördel att vara en aktiv del av diskussionerna angående 
 eventuella kommunsammanslagningar. Kökars ekonomi är svag på både kort och mellanlång sikt. 

 Utöver att vara med och kunna påverka, så kan det finnas möjligheter till att både köpa och sälja 
 tjänster mellan kommunerna. 

 KD föreslår  : Kommundirektören kontaktar vicelantråd  angående kommunens intresse att delta. 

 KS beslut:  Bifalles 

 -  KF § 53 den 16.08.2022 

 Kommundirektören har varit i kontakt med vicelantråd Harry Jansson som har svarat följande “i och 
 med att Kökar både muntligt och skriftligt ställde sig avvisande till att medverka i en frivillig 
 kommunutredning, har dessa pågått utan Kökar. - Ifall kommunen ändrat uppfattning behövs ett tydligt 
 besked om detta förankrat i fullmäktige” 

 KF beslut:  Fullmäktige understöder enhälligt att Kökar kommun deltar i kommunutredningen 

 Kommundirektören rapporterade angående kommunens nuvarande ekonomiska situation, 
 kommande budgets påverkan samt de initiala diskussionerna med regeringen. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll, möte nr. 6  Sida  11 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  02.11.2022 

 § 68  Nästa möte: På ordförandens kallelse. 

 § 69  Mötet avslutas. 

 Mötet avslutades kl:16.00 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll, möte nr. 6  Sida  12 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  02.11.2022 

 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

 BESVÄRSFÖRBUD 

 Vad förbudet grundar 
 sig på 

 Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, 
 kan enligt § 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller 
 kommunalbesvär anföras över beslutet: 

 Paragrafer § 65, 67 

 Enligt § 15 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte 
 anföras över nämnda nedan beslut: § 59, 60, 61 

 Ärenden som gäller endast intern organisation och delgivningar 
 Paragrafer och grund för besvärsförbudet: § 62, 63, 68 

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

 Den som är missnöjd med ovan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt 
 rättelseyrkande. Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett 
 beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av 
 beslutet (part) samt av kommunmedlemmar. 

 Myndighet hos vilken rättelse yrkas: 

 Kökar kommun 
 Kommunstyrelsen i Kökar 
 22730 Kökar 

 Paragrafer: § 58, 64, 66 

 Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En 
 part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet 
 avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått 
 del av beslutet den dag protokollet lagts fram offentligt. I vartdera fallet 
 räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen i besvärstiden. 

 Rättelseyrkandets 
 innehåll  Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. 

 Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll, möte nr. 6  Sida  13 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNFULLMÄKTIGE  02.11.2022 

 KOMMUNALBESVÄR 
 Besvärsmyndighet och 
 besvärstid 

 I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 
 Ändring i beslut med anledning rättelseyrkanden kan sökas genom 
 kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om 
 beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i 
 beslutet sökas genom kommunalbesvär också av en som är part eller 
 kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på 
 den grunden att 
 1. beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
 2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 
 eller 
 3. beslutet annars strider mot lag. 

 Besvärsmyndighet är 
 Ålands förvaltningsdomstol 
 PB 31 
 22101 Mariehamn 

 Paragrafer: § 

 Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet 
 avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått 
 del av beslutet den dag protokollet lagts fram offentligt. 

 FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 Besvärsmyndighet och 
 besvärstid 

 Besvärsmyndighet är 
 Ålands förvaltningsdomstol 
 PB 31 
 22101 Mariehamn 

 Paragrafer: § 

 Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 BESVÄRSSKRIFT 
 Besvärsskrift 
 I besvärsskriften skall anges 

 -  ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress 
 -  vilket beslut som överklagas 
 -  vilka ändringar som yrkas i beslutet 
 -  motiveringar till att beslutet bör ändras 

 Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller av den som författat skriften. Om endast den 
 som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också 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 skall räknas. 

 Inlämnande av besvärshandlingarna 
 Besvärshandlingarna skall inlämnas 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 innan besvärstiden går ut. Enligt lagen om domstolsavgifter 
 kan domstolen ta ut en avgift för inlämnande av besvär. Kontakta respektive domstol för mer information. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



Bilaga 66 - 1
Förslag Arvoden 2023

Årsavode ordförande Sammanträdesarvode Höjning efter 2 timmar
2022 Förslag för 2023 2022 Förslag för 2023

Kommunfullmäktige 250 € 650 € 15 € 17,5 € 20 €

Kommunstyrelsen 650 € 850 € 15 € 17,5 € 20 €

Biblioteks- och  kulturnämnden 250 € 300 € 10 € 12,5 € 15 €

Bildningsnämden 250 € 300 € 10 € 12,5 € 15 €

Byggnadstekniska nämnden 750 € 850 € 10 € 12,5 € 15 €

Närings- trafik- och inflyttningsnämnden 250 € 300 € 10 € 12,5 € 15 €

Äldreomsorgsnämnden 250 € 300 € 10 € 12,5 € 15 €

Äldrerådet 100 € 10 €

Centralvalnämnden 300 € 10 € 12,5 €

Valförättare 10 €/ timme 15 €/ timme

Fullmäktiges beslut märkt I grönt 3.11.2022


