
 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESKALLELSE 

 
Sammanträdestid 
 

torsdagen 17.06.2021 kl. 18:30– 20:20 
 

Sammanträdesplats Kommunkansliet 
 
 

 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 
 

KF § 19 Kallelse och beslutsförhet 

KF § 20 Val av protokolljusterare, tid och plats 

KF § 21 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

KF § 22 Bokslut 2020 

KF § 23 Ekonomisk uppföljning jan-april 2021 

KF § 24 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag, byggnadstekniska 
nämnden 

KF § 25 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag, närings- och 
kulturnämnden 

KF § 26 Befrielse från uppdrag, Ålands Brand- och räddningsförbunds vår- och 
höstmöten 

KF § 27 Fyllnadsval, representanter till Ålands brand- och räddningsförbund 
2021-2023 

KF § 28 Tomtpriser, Kyrkviken 

KF § 29 Tilläggsanslag, anläggande av gata på Haralds bostadsområde 

KF § 30 Ändring av grundavtal för kommunalförbundet Södra Ålands 
högstadiedistrikt 

KF § 31 Motion angående äldrevård 

KF § 32 Motion angående fritidsfastigheter av kommunen ägd mark 

 

 
 

Eckerö 10.6.2021  
 
 
 
Rune Söderlund 
Kommunfullmäktigeordförande 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 21.6.2021 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 
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Plats och tid 
 

Kommunkansliet torsdagen 17.06.2021 kl. 18:30- 20:20 

Beslutande Rune Söderlund 
Anders Svebilius 
 
Bernt Bergman 
Kalle Björnhuvud 
Johan Hilander 
John Hilander 
Niclas Häggblom, frånvarande 
Ronald Karlsson 
Tage Mattsson 
Berit Metsik 
Mikael Selander 
Mikael Stjärnfelt 
Birgitta Österlund 

ordförande 
viceordförande 
 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

 
Föredragande 
 

 
Raine Katajamäki 
 

 
kommundirektör 

Övriga närvarande Jan-Anders Öström 
Maarit Grönlund 19-23 §§ 

kommunstyrelsens ordförande 
ekonom 

Paragrafer 
 

19-32 §§ 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

ordförande 
 
 
 
Rune Söderlund 
 

sekreterare 
 
 
 
Raine Katajamäki  

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö söndagen 20.6.2021, kl. 20.00. 

 
 
 
Ronald Karlsson 

 
 
 
Tage Mattsson 

Protokollet framlagt till-
påseende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby 21.6.2021 kl. 12.00. 

 
 
Raine Katajamäki 

Utdragets riktighet be-
styrks 

 

Ort och tid 
 

 

Underskrift 
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Eckerö den 
__/__20__ 

 

KF § 19 KALLELSE OCH BESLUTSFÖRHET  
 
Kommunfullmäktige 17.06.2021 § 19 
 

Enligt § 11 kap. 4 i Eckerö kommuns förvaltningsstadga ska i kallelse 
till fullmäktige anges följande: ”I kallelsen anges datum, tidpunkt och 
plats för sammanträdet samt vilka ärenden som ska upptagas till be-
handling.”  

 
Enligt samma paragraf ska kallelsen ”utsändas minst sju dagar innan 
sammanträdet till varje kommunfullmäktigeledamot och till kommun-
styrelsens presidium”. 

 
I § 13 kap. 4 anges följande om föredragningslistan: ”Föredragnings-
listan bör medfölja kallelsen till sammanträdet men kan också sändas 
skilt.” Om innehållet i föredragningslistan anges i samma paragraf: 
”Föredragningslistan skall innehålla en förteckning och redogörelse 
över de ärenden som skall behandlas och beredda förslag till beslut 
från kommunstyrelsen eller från annat organ som kommunfullmäktige 
i särskilda fall utsett till beredningsorgan”. 

 
Fullmäktige beslutade 21.4.2016/§ 67 att kallelse, föredragningslista 
och bilagor distribueras elektroniskt till alla fullmäktigledamöter tors-
dagen före fullmäktigemötet, i enlighet med den tidsgräns för kallel-
sen som anges i Eckerö kommuns förvaltningsstadga (d.v.s. kallelse 
ska ”utsändas minst sju dagar” före mötet). 

 
Av beslutet 21.4.2016 framgår också följande: handlingarna finns 
fr.o.m. tidpunkten för den elektroniska utsändningen tillgängliga i det 
s.k. Inet. Vid mötet finns kallelse, föredragningslista och bilagor till-
gängliga i pappersformat för den som meddelar kommunkansliet om 
sin önskan att få handlingarna i pappersformat. Alternativt kan kal-
lelse, föredragningslista och bilagor avhämtas på kansliet i pappers-
format före mötet, om önskemål om det meddelas kansliet. 
 
 
BESLUT: 
Ordföranden Rune Söderlund konstaterade efter verkställt namnupp-
rop att sammanträdet är lagenligt sammankallat och med hänsyn till 
antalet närvarande ledamöter beslutfört. 
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KF § 20 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS 
 
Kommunfullmäktige 17.06.2021 § 20 
 

Kommunfullmäktige väljer två protokolljusterare som tillsammans 
med ordförande och sekreteraren undertecknar protokollet från mötet. 
Protokolljusterare väljs för uppdraget vid varje sammanträde om inte 
kommunfullmäktige beslutar om en annan ordning. 
 
Protokolljusteringen görs i enlighet med KF § 68/21.04.2016 med 
elektroniska medel och ska vara genomförd senast vid en viss tid-
punkt, som beslutas vid sammanträdet. 
 
BESLUT: 
Kommunfullmäktige valde Ronald Karlsson och Tage Mattsson till 
protokolljusterare. 
Protokollet ska vara justerat med elektroniska medel senast 
25.6.2021 kl. 20.00. 
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KF § 21 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Kommunfullmäktige 17.06.2021 § 21 
 
 

Förslag: 
Föredragningslistan godkänns. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KF § 22 BOKSLUT 2020 
 

Kommunfullmäktige 17.06.2021 § 22 
 
Kommunstyrelse 08.06.2021 § 164 
 
Kommunstyrelse 11.05.2021 § 122 
 
Kommunstyrelse 27.04.2021 § 105 
 

I enlighet med 68 § i kommunallagen är kommunens räkenskapspe-
riod ett kalenderår. Styrelsen skall göra upp ett bokslut för varje rä-
kenskapsperiod och överlämna bokslutet till fullmäktige före utgången 
av juni månad året efter räkenskapsperioden. I bokslutet skall ingå en 
resultaträkning, en balansräkning och bilagor till dem samt en översikt 
över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. I verksamhetsbe-
rättelsen skall styrelsen redogöra för hur de mål för verksamheten 
och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts, samt för väsentliga 
frågor som gäller kommunens förvaltning och ekonomi som inte redo-
visas i resultaträkningen eller balansräkningen. 
 
I enlighet med kommunallagen § 70 skall styrelsen, när verksamhets-
berättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av räken-
skapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin. 
 
Utkast till balansbok 2020 återfinns i bilagan. Socialnämnden behand-
lar sina delar under mötet den 3 maj 2021 och således behandlar 
kommunstyrelsen bokslutet vid sitt möte den 11 maj 2021. 
 
Ekonomichefen, Maarit Grönlund är närvarande under ärendets be-
handling. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen och tidtabellen till sin 
kännedom. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera bokslutet till den 11 maj 
2021 så att även socialnämndens del har behandlats i nämnden. 
 

Kommunstyrelse 11.05.2021 § 122 
 
Socialnämnden har behandlat balansboken vid sitt möte den 3 maj 
2021. Det reviderade förslaget finns i bilagan. 
 
Kommundirektörens förslag: 
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Styrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens 
överskott på 76 907,06 € överförs till kontot överskott från tidigare 
år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet uppgår till 
4 086 380,69 €. 
 
Därtill beslutar kommunstyrelsen att: 
- godkänna bokslutet för år 2020. 
- underteckna handlingarna samt överlämna handlingarna till reviso-
rerna för slutrevision. 
 
BESLUT: 
- s. 50, följande mening ströks: ”Politiskt har det diskuterats att det 

borde reserveras mera medel för personalresurser i samband 
med utbyggande av ESB.” 

- s. 52: följande mening ströks: ”Den förändrade tjänstprocenten 
beror på att personal ansökt om, och fått beviljat att gå ned i ar-
betstid.” Ny mening istället: ”Personal som är inrättade på heltids-
tjänster och beviljats att gå ned i arbetstid.” 

- s. 54 följande mening ströks: ”Äldrerådet har inte samlats under 
år 2020 eftersom den inte varit tillsatt för året.” Ny mening: ”Äldre-
rådet har inte sammanträtt under år 2020.” 

- s. 71 Antal för-/eftermiddagsvårdare år 2020 ändrades till 3. 
- s. 81 förklarande text avseende metall: ”extra tömning”. 
 
Maarit Grönlund avlägsnade sig kl. 19:50. 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskaps-
periodens överskott på 76 907,06 € överförs till kontot överskott från 
tidigare år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet 
uppgår till 4 086 380,69 €. 
 
Därtill beslutar kommunstyrelsen att: 
- godkänna bokslutet för år 2020. 
- underteckna handlingarna samt överlämna handlingarna till reviso-
rerna för slutrevision. 
 

Kommunstyrelse 08.06.2021 § 164 
 
Efter att kommunstyrelsens beslut av den 11 maj 2021 har det kon-
staterats att bytet av manskapsbil inom brand och räddningsväsendet 
har bokförts som en kostnad i driften trots att dylika inventarier ska 
bokföras som investeringar och avskrivningar enligt plan. Även för-
säljningen av en begagnad bil skall försäljningsvinst/förlust räknas ut. 
En korrigering har gjorts så att bokslutet motsvarar bokföringslagens 
bestämmelser. Ändringen påverkade resultatet så att räkenskapspe-
riodens överskott uppgår till 114 712,25 €. 
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Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskaps-
periodens överskott på 114 712,25 € överförs till kontot överskott från 
tidigare år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet 
uppgår till 4 124 185,88 €. 
 
Därtill beslutar kommunstyrelsen att: 
- godkänna bokslutet för år 2020. 
- underteckna handlingarna samt överlämna handlingarna till reviso-
rerna för slutrevision. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskaps-
periodens överskott på 114 712,25 € överförs till kontot överskott från 
tidigare år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet 
uppgår till 4 124 185,88 €. 
 
Därtill beslutar kommunstyrelsen att: 
- godkänna bokslutet för år 2020. 
- underteckna handlingarna samt överlämna handlingarna till reviso-
rerna för slutrevision. 
 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 

Kommunfullmäktige 17.06.2021 § 22 
 
I § 77 Kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland sägs bl.a. 
”När fullmäktige fastställer bokslutet skall fullmäktige besluta om an-
svarfrihet för de redovisningsskyldiga”. 
 
- Ekonomichefen, Maarit Grönlund är med under ärendets behandling 
i egenskap av sakkunnig. 
 
Bilagor: 
1. Bokslut och verksamhetsberättelse 
2. Revisionsberättelse/rapport 
 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
- Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskaps-
periodens överskott på 114 712,25 € överförs till kontot överskott från 
tidigare år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet 
uppgår till 4 124 185,88 €. 
- Kommunstyrelsen överlämnar bokslut och verksamhetsberättelse 
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för år 2020 till kommunfullmäktige för slutligt godkännande. 
- Revisionsberättelsen samt revisionsrapporten delges kommunfull-
mäktige. 
 
BESLUT: 
Ekonom Maarit Grönlund redogjorde för bokslut 2020. 
 
Kommunfullmäktige fastställer bokslutet samt ger ansvarsfrihet åt de 
redovisningsskyldiga. 
I övrigt enligt styrelsens förslag. 
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KF § 23 EKONOMISK UPPFÖLJNING JAN-APRIL 2021 
 

Kommunfullmäktige 17.06.2021 § 23 
 
Kommunstyrelse 27.04.2021 § 106 
 

Budgetuppföljning per sista mars bifogas. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
I övrigt beslöt kommunstyrelsen att en stående ärendepunkt angå-
ende ekonomisk uppföljning behandlas vid kommunstyrelsens andra 
möte varje månad. 
Ärendet delges kommunfullmäktige till kännedom. 
 

Kommunfullmäktige 17.06.2021 § 23 
 
Budgetuppföljning jan-april 2021 bifogas. 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beslutar att anteckna informationen för känne-
dom. 
 
BESLUT: 
Ekonom Maarit Grönlund redogjorde för den ekonomiska uppföljning-
en. 
Kommunfullmäktige beslöt att anteckna informationen till sin känne-
dom. 
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Dnr: KANSLI 97/2021 
 

KF § 24 ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG, BYGGNADSTEKNISKA 

NÄMNDEN 
 

Kommunfullmäktige 17.06.2021 § 24 
 
Kommunstyrelse 27.04.2021 § 110 
 

 
Teres Backman anhåller om befrielse från förtroendeuppdrag: 
- Ledamot i byggnadstekniska nämnden 
- Ledamot i närings- och kulturnämnden 
 
på grund av flytt från kommunen. 
 
Enligt 1 § i Instruktion för Byggnadstekniska nämnden väljer kom-
munfullmäktige, för en tid som motsvarar fullmäktiges mandatperiod, 
minst fem (5) och högst sju (7) medlemmar till byggnadstekniska 
nämnden. Kommunfullmäktige fastställer vid valet antalet medlemmar 
i nämnden. För medlemmarna utses gruppvisa ersättare. Bland 
nämndens ledamöter utser fullmäktige en ordförande och en viceord-
förande. 
 
Genom KF § 17, 27.2.2020 beslöt kommunfullmäktige att byggnads-
tekniska nämnden under perioden 2020-2023 ska ha följande sam-
mansättning: 
 
Ledamöter:    Gruppvisa ersättare: 
Mikael Stjärnfelt, ordförande   Kalle Björnhuvud 
Teres Backman    Britt Berthén-Eklund 
John Hilander, viceordförande  Niclas Häggblom 
 
Susanna Söderlund   Ann-Sofi Stjärnfelt 
Rein Metsik    Jan Fagerström 
 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Teres Back-
man beviljas befrielse från uppdraget som ledamot i byggnadstek-
niska nämnden. 
 
Förutsatt att kommunfullmäktige beviljar befrielsen föreslår kommun-
styrelsen inför kommunfullmäktige hur nämndens sammansättning 
genom fyllnadsval ska kompletteras. 
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Ärendet delges byggnadstekniska nämnden till kännedom. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att Teres Back-
man beviljas befrielse från uppdraget. 
 
Kommunstyrelsen beslöt att i ett separat ärende på inkommande 
möte föreslå inför kommunfullmäktige att ett fyllnadsval ska verkstäl-
las. 
 
Ärendet delges byggnadstekniska nämnden till kännedom. 
 

Kommunfullmäktige 17.06.2021 § 24 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beviljar Teres Backman befrielse från uppdraget 
som ledamot i byggnadstekniska nämnden. 
 
BESLUT: 
Kommunfullmäktige beslöt enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 97/2021 
 

KF § 25 ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG, NÄRINGS- OCH 

KULTURNÄMNDEN 
 

Kommunfullmäktige 17.06.2021 § 25 
 
Kommunstyrelse 27.04.2021 § 112 

 
Teres Backman anhåller om befrielse från förtroendeuppdrag: 
- Ledamot i byggnadstekniska nämnden 
- Ledamot i närings- och kulturnämnden 
 
på grund av flytt från kommunen. 
 
Genom KF § 20, 27.2.2020 och genom ett fyllnadsval KF § 14 av den 
22 april 2021 har kommunfullmäktige beslutat att närings- och kultur-
nämnden under den pågående mandattiden (2020-2023) ska ha föl-
jande sammansättning: 
 
Ledamöter:    Gruppvisa ersättare: 
Johan Hilander, ordförande   Glenn Tiitta 
Åsa Häggblom    Ann-Sofi Stjärnfelt 
Robert Andersson, viceordförande André Sjöström 
Lillemor Idman   Joel Widengren 
Teres Backman    Monika Fogelström 
 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Teres Back-
man beviljas befrielse från uppdraget som ledamot i närings- och kul-
turnämnden. 
 
Förutsatt att kommunfullmäktige beviljar befrielsen föreslår kommun-
styrelsen inför kommunfullmäktige hur nämndens sammansättning 
genom fyllnadsval ska kompletteras. 
 
Ärendet delges närings- och kulturnämnden till kännedom. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att Teres Back-
man beviljas befrielse från uppdraget. 
 
Kommunstyrelsen beslöt att i ett separat ärende på inkommande 
möte föreslå inför kommunfullmäktige att ett fyllnadsval ska verkstäl-
las. 
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Ärendet delges närings- och kulturnämnden till kännedom. 

 
Kommunfullmäktige 17.06.2021 § 25 

 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunfullmäktige beviljar Teres Backman befrielse från uppdraget 
som ledamot i närings- och kulturnämnden. 
 
BESLUT: 
Kommunfullmäktige beslöt enligt förslag. 
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KF § 26 BEFRIELSE FRÅN UPPDRAG, ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUNDS VÅR- 
OCH HÖSTMÖTEN 

 
Kommunfullmäktige 17.06.2021 § 26 
 
Kommunstyrelse 11.05.2021 § 133 
 

Kommunfullmäktige har genom KF 36 §/27.2.2020 utsett Kalle Björn-
huvud till ordinarie representant och Robin Hjärpe till hans ersättare i 
Ålands Brand- och räddningsförbunds vår- och höstmöten för man-
dattiden 2020-2023. 
Robin Hjärpe har flyttat från kommunen.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Robin Hjärpe 
befrias från sitt uppdrag. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
 

Kommunfullmäktige 17.06.2021 § 26 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Robin Hjärpe 
befrias från sitt uppdrag som ersättare i Ålands Brand- och räddnings-
förbunds vår- och höstmöten. 
 
BESLUT: 
Kommunfullmäktige beslöt enligt förslag. 
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KF § 27 FYLLNADSVAL, REPRESENTANTER TILL ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND 

2021-2023 
 

Kommunfullmäktige 17.06.2021 § 27 
 
Kommunstyrelse 25.05.2021 § 149 
 
Kommunstyrelse 11.05.2021 § 134 
 

Kommunfullmäktige har utsett en representant och en ersättare för 
Ålands Brand- och räddningsförbunds vår- och höstmöten 2020-
2023. I och med att Robin Hjärpe har flyttat från kommunen behöver 
ett fyllnadsval förrättas. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige en ersättare för Ålands 
Brand och Räddningsförbunds vår- och höstmöten 2021-2023. 
 
BESLUT: 
Ärendet bordlades. 
 

Kommunstyrelse 25.05.2021 § 149 
 
Bordlagt ärende. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige en ersättare för Ålands 
Brand och Räddningsförbunds vår- och höstmöten 2021-2023. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen föreslår Janne Fagerström som ersättare för 
Ålands Brand och Räddningsförbunds vår- och höstmöten 2021-
2023. 
 

Kommunfullmäktige 17.06.2021 § 27 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår Janne Fagerström som ersättare för 
Ålands Brand och Räddningsförbunds vår- och höstmöten 2021-
2023. 
 
BESLUT: 
Kommunfullmäktige beslöt enligt förslag. 
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KF § 28 TOMTPRISER, KYRKVIKEN 
 

Kommunfullmäktige 17.06.2021 § 28 
 
Kommunstyrelse 11.05.2021 § 135 
 

Kommunfullmäktige har genom KF 95§/18.10.2018 beslutat att i 
tomtpriserna under en kampanjperiod till och med 31.12.2019 inklu-
dera anslutningsavgifter för vatten- och avlopp. Med hänsyn till erfa-
renheterna av kampanjen föreslås att anslutningsavgifterna inklude-
ras i tomtpriserna för Kyrkviken utan särskild tidsfrist. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att anslutnings-
avgifterna för vatten och avlopp inkluderas i tomtpriserna för 
Kyrkviken bostadsområde. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att anslutnings-
avgifterna för vatten och avlopp inkluderas i tomtpriserna för 
Kyrkviken bostadsområde under en kampanjtid fram till 31.12.2023. 
 

Kommunfullmäktige 17.06.2021 § 28 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att anslutnings-
avgifterna för vatten och avlopp inkluderas i tomtpriserna för 
Kyrkviken bostadsområde under en kampanjtid fram till 31.12.2023. 
 
BESLUT: 
Kommunfullmäktige beslöt att anslutningsavgifterna för vatten och av-
lopp inkluderas i tomtpriserna för Kyrkviken bostadsområde under en 
kampanjtid 1.7.2021 - 31.12.2023. 
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KF § 29 TILLÄGGSANSLAG, ANLÄGGANDE AV GATA PÅ HARALDS BOSTADSOMRÅDE  
 

Kommunfullmäktige 17.06.2021 § 29 
 
Kommunstyrelse 25.05.2021 § 147 
 
Byggnadstekniska nämnden 10.05.2021 § 55 
 
 

En reservation av tomt nr 1 i kvarter 25 på bostadsområdet Haralds i 
Storby har inkommit till kommunen.  
 
Gatan till aktuell tomt är inte förverkligad och behöver anläggas inför 
en eventuell försäljning av tomten, se bilaga BTN 10.05.2021, § 55 . 
Kommunalteknik ss vatten och avlopp finns färdigt framdraget till tom-
ten.  
 
Tidsplanen är att efter sommarsemestern verkställa anläggandet av 
gatan under förutsättning att köp av tomten har verkställts. Ifall köpet 
inte verkställs så kan anläggandet av gatan senareläggas till annat år. 

 
Kommunteknikerns förslag:  
Byggnadstekniska nämnden anhåller om tilläggsanslag, från kom-
munfullmäktige via kommunstyrelsen, för anläggande av ny gata på 
Haralds bostadsområde om 13.000€. Kostnader för ytbeläggning in-
går inte i kostnadsberäkningen utan utförs år 2022. 
 

BESLUT:  
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns förslag 
godkänns. 
 

Kommunstyrelse 25.05.2021 § 147 
 
Byggnadstekniska nämnden anhåller om tilläggsanslag, från kom-
munfullmäktige via kommunstyrelsen, för anläggande av ny gata på 
Haralds bostadsområde om 13.000€. Kostnader för ytbeläggning in-
går inte i kostnadsberäkningen utan utförs år 2022. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige om en tilläggs-
budget om 13.000 € för anläggande av ny gata på Haralds bostads-
område. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Kommunfullmäktige 17.06.2021 § 29 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige om en tilläggs-
budget om 13.000 € för anläggande av ny gata på Haralds bostads-
område. 
 
BESLUT: 
Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Dnr: KANSLI 319/2018 
 

KF § 30 ÄNDRING AV GRUNDAVTAL FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET SÖDRA ÅLANDS 

HÖGSTADIEDISTRIKT 
 

Kommunfullmäktige 17.06.2021 § 30 
 
Kommunstyrelse 25.05.2021 § 151 
 

Kommunförbundets Åland högstadiedistrikts kommunfullmäktige fö-
reslår ändringar i förbundets grundavtal (bilaga). 
 
Inför förbundsfullmäktigemötet konstaterade Eckerö kommun att änd-
ringar i grundavtal för SÅHD föranleds av reviderad lagstiftning samt 
god bokföringssed och att de föreslagna ändringarna är motiverade. 
 
SÅHD:s förbundsfullmäktige godkände förslaget i enlighet med för-
bundsstyrelsens förslag (FFGE 13§/29.4.2021). 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Eckerö kom-
mun godkänner förslaget till det nya grundavtalet. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
 
 

Kommunfullmäktige 17.06.2021 § 30 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Eckerö kom-
mun godkänner förslaget till det nya grundavtalet. 
 
BESLUT: 
Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 
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KF § 31 MOTION ANGÅENDE ÄLDREVÅRD 
 

Kommunfullmäktige 17.06.2021 § 31 
 
Kommunstyrelse 25.05.2021 § 153 
 
Kommunstyrelse 23.03.2021 § 73 

 
Vid kommunfullmäktigemöte den 18 februari 2021 lämna Leif Borg in 
en motion angående äldrevård. Borg önskar en förtydligande från 
kommunstyrelsen med anledning av ett brev som han tillsänts från 
ÅHS tillsammans med Eckerö kommun. 
 
Borg frågar sig att vad han som ålderspensionär kan förvänta sig av 
kommunen. 
 
- ”På vilket sätt kan jag beviljas stöd i hemmet, samt vad är det som 

avgör om jag är berättigad till detsamma.” 
- ”Vem är det som avgör när man är berättigade en plats på solgår-

den.” 
 
Leif Borg föreslår även att det upprättas ett styrdokument där man 
som äldre kan ta del av den service samt välja själv det som erbjuds 
från kommunens sida. 
 
Enligt 4:8 i kommunens förvaltningsstadga gäller att en motion som 
en fullmäktigeledamot väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 
ska utan annan överläggning remitteras till styrelsen eller annat 
organ för att beredas. Beslut i det ärende som motionen berör fattas 
av det organ som enligt instruktion, delegationsbeslut eller lagstiftning 
är behörigt därtill. Kommunstyrelsen redovisar inför kommunfullmäk-
tige vilka åtgärder som vidtagits med anledning av motionen. Om 
motionen gäller ett ärende i vilket kommunfullmäktige skall fatta be-
slut upptages det till behandling och beslut i kommunfullmäktige. I 
annat fall antecknar sig fullmäktige till kännedom det beslut som fat-
tats av underlydande organ med anledning av motionen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen konstaterar att ärendet hör till socialnämndens be-
hörighetsområde och beslutar att remittera ärendet till socialnämnden 
för åtgärder. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Socialnämnden 03.05.2021 § 19 
 

Undertecknad tjänsteman konstaterar inledningsvis att Leif Borg lyfter 
upp ett viktigt område för utveckling av äldreomsorgen i sin motion. 
Information om socialservice och om de regler som gäller för bevil-
jande av densamma är avgörande för att socialservice ska nå de 
medborgarna som är i behov av det. Socialvårdslagen (2020:12) för 
Åland lyfter upp detta bland annat i 4 kap. 33 § mom. 4 där det fram-
går att ”Information om hurdan socialservice som kan fås och på vilka 
grunder samt hur den kan sökas ska publiceras på ett lättillgängligt 
och lättförståeligt sätt.” Även äldrelag (2020:9) för Åland har bestäm-
melser hur socialservice kan sökas och hur bedömningsprocessen 
ska gå till samt vilka kriterier gäller för beviljande av långvarig institut-
ionsboende. 
I Eckerö kommun handhas äldreomsorgsuppgifterna av flera tjänste-
män varav äldreomsorgsledaren ansvarar för handläggning och be-
dömning av ansökningar om närståendevård samt period- och per-
manent plats i Oasens institutionsvård och varav hemserviceledaren 
bedömer behovet av hemservice, trygghetslarm samt period- och 
permanent plats i Solgårdens effektiverad serviceboende i enlighet 
med beslutanderätten beskriven i befattningsbeskrivningar. Bedöm-
ningarna och beslut görs av de ovan nämnda tjänstemännen utifrån 
helhetsbedömning baserad på klientens social situation, stödbehov, 
närståendenätverk, fysisk och psykisk hälsa och funktionsförmåga 
osv. Från årsskiftet har äldreomsorgsledaren och vikarierande hem-
serviceledaren strävat efter att tillsammans utföra vårdplaneringar 
och behovsbedömningar gällande behovet av periodplatser och per-
manenta platser för att kunna göra mer rättsäkra och enhetliga be-
dömningar av behovet i enlighet med lagstiftningen och anvisningar-
na samt med hjälp av bådas yrkeskunskaper. Det finns utöver be-
stämmelserna i äldrelagen och socialvårdslagen även vissa i Eckerö 
kommun fastställda kriterier och anvisningar för beviljande av närstå-
endevård, hemservice samt period- och permanent plats på Solgår-
den. Dessa kriterier är tillgängliga på kommunens hemsida och kan 
vid förfrågan fås hemskickade. Stöd i hemmet kan beviljas i många 
olika form varav några är olika hemservice och stödservice, trygg-
hetslarm samt närståendevårdsstöd. Beviljande av stöd i hemmet av-
görs av behovet som den sökande har utifrån de kriterier som finns. I 
Eckerö kommun är betoning dock på att arbeta förebyggande och i ti-
digt skede så att kommuninvånarna beviljas service- och stödtjänster 
i första hand i hemmet för att stödja möjligheterna till självständigt bo-
ende. Beviljande av plats på Solgården avgörs som nämnts av hem-
serviceledaren som utifrån helhetsbedömning samt numera i samråd 
med äldreomsorgsledaren behandlar ansökan och beviljar vid behov 
platsen. 
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Gällande informationsuppdraget har socialförvaltningen i Eckerö un-
der år 2020 i första hand satsat på att förmedla information om över-
föringen av socialvården till Kommunernas socialtjänst (KST) ef-
tersom denna förändring har inneburit omfattande ändringar av soci-
alservicen. Från årsskiftet 2020/2021 har socialförvaltningen möjlig-
het att koncentrera sig på att utveckla informationsöverföringen gäl-
lande äldreomsorgen eftersom socialförvaltningen numera endast 
handhar äldreomsorgen som sitt uppdragsområde. Socialförvaltning-
en har därmed som avsikt att kontinuerligt erbjuda mer och bättre in-
formation om äldreomsorgen, dess tjänster, ansökningsprocessen, 
kriterier samt praktisk tillämpning via olika anvisningar, ansöknings-
blanketter, kriterier, informationsbroschyrer, Eckerö-infoblad samt 
hemsidan. Vid de förebyggande hembesöken som äldreomsorgen 
ordnar i samråd med ÅHS ergoterapeut för alla 75 år fyllda delas 
pensionärerna ut informationsblad där all väsentlig information om 
äldreomsorgen i Eckerö kommun finns samlad. När coronasituationen 
åter tillåter det så planeras det för olika muntliga informationssats-
ningar till exempel i form av infotillfällen hos föreningar osv. Även 
äldrerådet i Eckerö planerar att samla in äldres åsikter om äldre-
omsorgen samt att informera om olika möjligheter till stödinsatser. 
Tillsatt arbetsgrupp för vision för äldreomsorgen i Eckerö kommun har 
också säkerligen planer på att förtydliga äldreomsorgens informat-
ionsuppdrag samt kriterierna för olika stödinsatser inom äldreomsor-
gen i Eckerö. 
 
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag: 
 
Socialnämnden konstaterar att Leif Borgs motion gällande äldrevård 
betonar ett viktigt utvecklingsområde för äldreomsorgen i Eckerö 
kommun, nämligen information och kriterier för beviljande av olika in-
satser. Socialnämnden omfattar ovanstående redovisning om de olika 
insatser för utveckling av informationsuppdraget och bedömning av 
stödansökningar som tjänstemän i äldreomsorgen planerar och ge-
nomför, som socialnämndens svar på remissen gällande motionen i 
fråga. Socialnämnden beslutar om eventuella vidare åtgärder för att 
utveckla arbetet med information och anvisningar för äldreomsorg i 
Eckerö kommun. Svaret skickas till kommunstyrelsen till kännedom. 
 
Socialnämndens beslut: 
 
Enligt förslag. 
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Kommunstyrelse 25.05.2021 § 153 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen delger socialnämndens svar kommunfullmäktige till 
kännedom. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
 

Kommunfullmäktige 17.06.2021 § 31 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen delger socialnämndens svar kommunfullmäktige till 
kännedom. 
 
BESLUT: 
Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Dnr: KANSLI 159/2019 
 

KF § 32 MOTION ANGÅENDE FRITIDSFASTIGHETER AV KOMMUNEN ÄGD MARK 
 

Kommunfullmäktige 17.06.2021 § 32 
 
Kommunstyrelse 08.06.2021 § 168 
 
Kommunstyrelse 13.04.2021 § 96 
 
Kommunfullmäktige 25.06.2020 § 53 
 
Kommunstyrelse 08.06.2020 § 171 
 
Byggnadstekniska nämnden 18.05.2020 § 39 
 
Kommunstyrelse 12.05.2020 § 132 
 
Närings- och kulturnämnden 04.05.2020 § 16 
 
Kommunstyrelse 21.4.2020 § 103 
 

Mikael Selander har inlämnat en motion om Motion angående fritids-
fastigheter av kommunen ägd mark (bilaga). 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen remitterar motionen till närings- och kulturnämnden 
och byggnadstekniska nämnden. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen remitterar motionen till närings- och kulturnämnden 
och byggnadstekniska nämnden för utlåtande. Svaret ska vara kom-
munstyrelsen tillhanda senast den 3 juli 2020. 
 
 

Närings- och kulturnämnden 04.05.2020 § 16 
 
Kommunstyrelsen har remitterat Mikael Selanders motion angående 
fritidsfastigheter av kommunen ägd mark till närings- och kulturnämn-
den för utlåtande.  

 
FÖRSLAG: 
Närings- och kulturnämnden avger ett utlåtande till kommunstyrelsen. 
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BESLUT: 
Närings- och kulturnämnden anser att idén är riktigt bra men nämn-
den vill samtidigt betona att reglerna om jordförvärv måste följas. 
 
Den här typens verksamhet kräver också en stor arbetsinsats avse-
ende fastighetsförvaltning och planering för att verksamheten ska 
vara ekonomisk. 
 
Nämnden anser att kommunen ändå ska planera området så att ob-
jektet kan säljas till en näringsidkare som vill bedriva en i motionen 
avsedd verksamhet. 
 

Kommunstyrelse 12.05.2020 § 132 
 
Närings- och kulturnämndens har gett det ovanstående utlåtandet. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom och in-
väntar byggnadstekniska nämndens utlåtande i ärendet. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
 

Byggnadstekniska nämnden 18.05.2020 § 39 
 
Byggnadstekniska kontoret har sett över lämpliga delar av kommu-
nens mark för föreslaget ändamål.  
 
Bilaga BTN 18.05.2020, § 39 
 
Byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden lämnar utlåtande till kommunstyrelsen 
enligt bilaga.  
 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå 
enligt bilaga och anser att fastigheten Furuhaga 13:2 är mest lämpad 
för detta ändamål. 
__________ 
 
 

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 171 
 
Utlåtande har inkommit både av närings- och kulturnämnden och av 
byggnadstekniska nämnden. 
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Förslaget i motionen var att närings- och kulturnämnden tillsammans 
med byggnadstekniska nämnden undersöker möjligheterna för pro-
jektet och återkopplar till fullmäktige senast september 2019 för dis-
kussion/hörande. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Som underlag för kommunfullmäktiges diskussion konstaterar kom-
munstyrelsen att fastigheten Furuhaga 13:2 är mest lämpad för detta 
ändamål. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen anser att projektet inte hör till kommunens kärn-
verksamhet men området är väl lämpad för framtida planering av bo-
stadstomter och bör hållas i kommunal ägo. 
 

Kommunfullmäktige 25.06.2020 § 53 
 
Kommunstyrelsen har, på basis av utlåtandena från närings- och kul-
turnämnden samt byggnadstekniska nämnden, behandlat motionen 
och avgett ett bemötande till förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen anser att projektet inte hör till kommunens kärn-
verksamhet men området Furuhaga 13:2 är väl lämpad för framtida 
planering av bostadstomter och bör hållas i kommunal ägo. 
 
BESLUT: 
Mikael Selander, understödd av Johan Hilander, John Hilander och 
Bernt Bergman, föreslog att ärendet återremitteras via kommunstyrel-
sen till byggnadstekniska nämnden så att förvaltningen bereder en 
konkret utredning över kostnaderna för vvs och infrastruktur till Furu-
haga 13:2 där tomternas storlek skulle vara 500 m2 och där bosätt-
ningen skulle kunna vara permanent boende. Därtill ska förvaltningen 
göra en motsvarande utredning för fritidsboende. 
 
Rune Söderlund och Tage Mattsson understödde kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Ordförande fastställde omröstningspropositionerna enligt följande: 
Kommunstyrelsens förslag: JA 
Mikael Selanders förslag: NEJ 
 
De angivna rösterna utföll enligt följande, se bilagt röstningsprotokoll: 
JA  2 
NEJ 7 
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AVSTÅR 4 
 
Därmed beslöt kommunfullmäktige att återremittera ärendet. 
 
 

Kommunstyrelse 13.04.2021 § 96 
 
Kommunfullmäktige beslöt att en utredning över kostnaderna för vvs 
och infrastruktur till Furuhaga 13:2 där tomternas storlek skulle vara 
500 m2 ska göras och där bosättningen skulle kunna vara permanent 
boende. Därtill ska förvaltningen göra en motsvarande utredning för 
fritidsboende. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till byggnadstekniska förvalt-
ningen för åtgärder. 
 
BESLUT: 
Kommundirektören får i uppdrag att undersöka rättsliga ramar för pro-
jektet. 
I övrigt enligt förslag. 
 

Kommunstyrelse 08.06.2021 § 168 
 
Byggnadstekniska förvaltningens promemoria bifogas. Byggnadstek-
niska förvaltningen sammanfattar sin promemoria på följande sätt: 
 
”Ett detaljplanerat område för bostadshus genererar bofasta som i sin 
tur blir skattebetalare vilket ger avkastning för kommunen. Det man 
även behöver beakta för bofasta är även behovet av daghem, skola 
och åldringsvård.  
 
Att exploatera ett område för fritidshus genererar inte skattebetalare 
för kommunen utan det blir en indirekt avkastning genom skattemedel 
från näringslivet inom kommunen när dessa personer konsumerar 
dess tjänster. Behovet av daghem, skola och åldringsvård blir inte ak-
tuellt för fritidshustomter.  
 
Kommunen har inte lagstadgade skyldigheter att exploatera fritids-
hustomter och bör inte göra det eftersom det bekostas av skattebeta-
lare men genererar inte direkta skattemedel. Att skapa bostadstomter 
kan kommunen göra då dessa genererar skattemedel och därigenom 
gynnas samtliga kommuninvånare.” 
 
En preliminär uppskattning på totalkostnaden är 325 000 € utan att 
beakta: 



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
17.06.2021 
 

Sida 
28 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till 
påseende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

- Byggande av ny stamvattenledning 
- Dagvattenhanteringen från området 
- Förrättningar 
- Bullerskydd 
- Projektering och genomförande 
- Inlösen av markområden 
- Gång och cykelled 
- Driftskostnader 
- Eventuella sprängningsarbeten 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige konstaterar att pro-
jektet inte hör till kommunens kärnverksamhet men området Furu-
haga 13:2 är väl lämpad för framtida planering av bostadstomter och 
bör hållas i kommunal ägo. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen understöder sammanfattningen i byggnadstekniska 
förvaltningens promemoria.  
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige konstaterar att 
- projektet inte hör till kommunens kärnverksamhet,  
- kommunen inte har lagstadgade skyldigheter att exploatera fri-

tidshustomter och bör inte göra det eftersom det bekostas av 
skattebetalare men genererar inte direkta skattemedel, 

- kommunen bör inte konkurrera med privata näringsidkare i nära 
anslutning till området, samt att 

- området Furuhaga 13:2 är väl lämpad för framtida planering av 
bostadstomter och bör hållas i kommunal ägo. 

 
Med hänvisning till ovanstående och att planeringen kommer att för-
orsaka stora kostnader utan garantier för att det genererar en avkast-
ning till kommunen föreslår kommunstyrelsen att motionen lämnas 
utan vidare åtgärder. 
 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 

Kommunfullmäktige 17.06.2021 § 32 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige konstaterar att 
- projektet inte hör till kommunens kärnverksamhet,  
- kommunen inte har lagstadgade skyldigheter att exploatera fri-

tidshustomter och bör inte göra det eftersom det bekostas av 
skattebetalare men genererar inte direkta skattemedel, 
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- kommunen bör inte konkurrera med privata näringsidkare i nära 
anslutning till området, samt att 

- området Furuhaga 13:2 är väl lämpad för framtida planering av 
bostadstomter och bör hållas i kommunal ägo. 

 
Med hänvisning till ovanstående och att planeringen kommer att för-
orsaka stora kostnader utan garantier för att det genererar en avkast-
ning till kommunen föreslår kommunstyrelsen att motionen lämnas 
utan vidare åtgärder. 
 
BESLUT: 
Mikael Selander, understödd av Johan Hilander, John Hilander och 
Bernt Bergman, föreslår att motionen skickas till närings- och kultur-
nämnden för uträkning av alternativen och att medel reserveras för att 
anlita arkitekt för att ta fram områdesbeskrivningar. 
 
Berit Metsik, Tage Mattsson, Ronald Karlsson och Anders Svebilius 
understödde kommunstyrelsens förslag. 
 
Emedan två förslag vunnit understöd förrättar ordföranden följande 
omröstningsproposition. De som röstar för kommunstyrelsens förslag 
röstar för ja och de som röstar för ledamot Mikael Selanders förslag 
röstar för nej. Omröstning förrättas genom att ledamot efter namnupp-
rop svarar antingen ja eller nej. Efter verkställd omröstning konstate-
rar ordföranden att förslag ja erhållit 6 röster och förslag nej 5 röster. 
En ledamot avstod från att rösta. Ordföranden Rune Söderlund kon-
staterar att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens för-
slag. 
(Omröstningsprotokoll 1, Kfge 17.6.21, § 32) 
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BESVÄRSFÖRBUD 

Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkstäl-
lighet, kan kommunalbesvär enligt 111 § KomL inte anföras över be-
slutet i nedanstående paragrafer. 
 
Paragrafer: 19-21, 23, 31-32 §§ 
 

Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte 
anföras över nedan nämnda beslut. 
 
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet: 
 

 
BESVÄRSANVISNING 
 

Besvärsmyndighet och  
besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. 
 
22, 24-30 §§ 
 
Besvärsmyndighet, adress och postadress: 
 
Ålands Förvaltningsdomstol 
PB 31 
22101 Mariehamn 
 
Kommunalbesvär, paragrafer: 22, 24-30 §§ 
Besvärstid 30 dagar 
 
Förvaltningsbesvär, paragrafer:  
Besvärstid  dagar 
 

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress 
 
Paragrafer: 
Besvärstid   dagar 
 
Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet. 
 

 
Fogas till protokollet 



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
17.06.2021 
 

Sida 
31 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till 
påseende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

 
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 besvärs-
tiden räknas. 
 

Inlämnande av  
besvärshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före be-
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 besvärs-
tiden går ut. 

Tilläggsuppgifter 
 

 

 
Fogas till protokollet 

 
 


