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

KS § 328 Kallelse och beslutförhet 

KS § 329 Val av protokolljusterare, tid 

KS § 330 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

KS § 331 Delgivningar 

KS § 332 Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom 

KS § 333 Skrivelse 

KS § 334 Remiss, Ålands landskapsregerings projekt Enklare regler 

KS § 335  Förbundsstämma 13.11.2020, Kommunernas socialtjänst 
k.f. 

KS § 336  Remiss, lagförslag om lagstiftning om kommunstruktur 
och förändringar av kommunindelningen 

KS § 337 Kommunal inkomstskatt 2021 

KS § 338 Kommunal fastighetsskatt 

KS § 339 Budget 2021 och ekonomiplan 2022-2023 

KS § 340  Resultatområde för dagvård av barn på daghem och övrig 
barndagvård 

KS § 341 Hyrestaxa i Eckerö skola fr.o.m. 1.1.2021 

KS § 342 Hyrestaxa för kansliutrymme vid Ekergården 

KS § 343  Kommunens representant i Ålands Jakt- och 
Fiskemuseums styrelse 

 

 
 

Eckerö 30.10.2020  
 
 
 
Jan-Anders Öström 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 10.11.2020 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 
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Plats och tid 
 

Kommunkansliet tisdagen  03.11.2020 kl. 18:00– 21:55 

Beslutande Jan-Anders Öström 
Sven-Eric Carlsson 
Britt Berthén-Eklund 
Susann Fagerström  
Ann-Sofi Stjärnfelt 
 

ordförande 
viceordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
 

Föredragande 
 

Raine Katajamäki kommundirektör 

Övriga närvarande Anders Svebilius 
Maarit Grönlund (18:00 – 21:00; 
337 – 339§) 
 

kommunfullmäktiges ordförande 
ekonom 

Paragrafer 
 

 328 - 343 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

ordförande 
 
 
 
Jan-Anders Öström 

sekreterare 
 
 
 
Raine Katajamäki 

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö tisdagen den 5.11.2020, kl. 20.00. 

 
 
 
Susann Fagerström 
 

 
 
 
Britt Berthén-Eklund 
 

Protokollet framlagt till-
påseende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby den 10.11.2020 kl. 12.00. 

 
 
Raine Katajamäki 
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Ort och tid 
 

 

Underskrift 
 

 

 



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
03.11.2020 
 

Sida 
2 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till 
påseende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
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KS § 328 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET 
 
Kommunstyrelse 03.11.2020 § 328 
 
 

FÖRSLAG: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Kommunkansliet i Eckerö 
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KS § 329 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID  
 
Kommunstyrelse 03.11.2020 § 329 
 
 

FÖRSLAG: 
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid 
som anges i protokollet. 

                                                                            
Protokolljusteringen görs i enlighet med KS § 101/22.3.2016 med 
elektroniska medel och ska vara genomförd senast vid en viss tid-
punkt, som beslutas vid sammanträdet. 
 
Kommunstyrelsen utser Susann Fagerström och Britt Berthén-Eklund 
till protokolljusterare.  
 
Protokollet ska vara justerat senast den 5.11.2020 kl. 20.00. 

 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 330 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Kommunstyrelse 03.11.2020 § 330 
 

FÖRSLAG: 
Föredragningslistan godkänns med följande extra ärende: 
- 343 § Kommunens representant i Ålands Jakt- och fiskemuseums 

styrelse 
 

BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 331 DELGIVNINGAR 
 
Kommunstyrelse 03.11.2020 § 331 
 

- Landshövdingen på Åland, Morsdagsutmärkelsetecken 2021 
- Kallelse till Oasen Boende- och Vårdcenters förbundsfullmäktige-

möte den 20.11.2020 och skrivelse från förbundsstyrelsen till 
kommunstyrelserna 

- Månadsrapport 
- Närings- och kulturnämnden har efterfrågat hur arbetsfördelning-

en med hemsidan ska göras. 
 
 
Ålands landskapsregering 
30.10.2020: Begäran om utlåtande till trafikförsörjningsprogram för 
Åland 2022-2023, remisstiden utgår 30.11.2020 kl. 16.15 
 
30.10.2020: Ålands landskapsregering angående beslut om att för-
bjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med mer 
50 personer både inomhus eller utomhus på Åland under perioden 1-
30.11.2020. 
 
30.10.2020: Ålands landskapsregerings handlingsplan för hantering 
av covid-19 epidemin på Åland. 
 
30.10.2020: Ålands landskapsregerings rekommendation om frivillig 
karantän efter inresa till Åland från riskområde. 
 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 332 KOMMUNDIREKTÖRENS TJÄNSTEMANNABESLUT TILL KÄNNEDOM 
 

Kommunstyrelse 03.11.2020 § 332 
 

År 2020: 
 
Semester: 
 
Anställning: 35 
 
Uppsägning: 
 
Förordnande: 
 
Erfarenhetstillägg: 
 
Kompensationsledigt: 
 
Arbetstidsarrangemang: 
 
Inköp:  
 
Tjänstledighet:  
 
Familjeledigheter: 
 
Sjukledigheter: 
 
Vård av sjukt barn: 
 
Deltagande i utbildning: 
 
Föris- och eftisavgifterna: 
 
Omvandling av semesterpenning: 
 
Ensamföretagarstöd:  
 
Avbetalningsplan: 36 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag.  
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Dnr: KANSLI 131/2020 
 

KS § 333 SKRIVELSE 
 

Kommunstyrelse 03.11.2020 § 333 
 
Kommunstyrelse 22.09.2020 § 274 
 
Kommunstyrelse 25.08.2020 § 222 
 
Socialnämnden 29.06.2020 § 69 
 
Kommunstyrelse 26.05.2020 § 150 
 

Kerstin Wikgren har å Eckerö pensionärsföreningens vägnar lämnat in en 
skrivelse till kommunstyrelsen (bilaga). Frågeställningarna i skrivelsen hör 
främst till socialförvaltningens område. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Ärendet remitteras till socialnämnden. Socialnämndens utlåtande bör vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 12 juni 2020. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen begär att socialförvaltningen tar kontakt med ÄlDis koor-
dinator med en förfrågan om att vilka möjligheter det finns för att utveckla det 
tekniska systemet. 
I övrigt enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 

 
Socialnämnden 29.06.2020 § 69 

 
Bilagor: 
- Eckerö pensionärsförening brev 
- Svarsbrev  
 
Socialchefen och hemserviceledaren och skrivit ett svarsbrev till Eck-
erö pensionärsförening.  
 
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG: 
Socialnämnden beslutar att skicka svarsbrevet till Eckerö pensionärs-
förening. Till kännedom till kommunstyrelsen.  
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT: 
Enligt förslag.  
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Kommunstyrelse 25.08.2020 § 222 
 
Socialnämnden har beslutat att skicka ett svarsbrev till Eckerö pens-
ionärsföreningen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Brevet antecknas till kännedom. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen konstaterar att socialchefen inte har följt kommun-
styrelsens direktiv om att styrelsen ska erhålla ett utlåtande. Istället 
för att svarsbrevet skickas ut direkt från socialnämnden. 
Styrelsen för Eckerös pensionärsförening har lämnat in en begäran 
om förtydligande med anledning av svarsbrevet som socialnämnden 
beslöt att skicka ut till pensionärsföreningen. 
 

Kommunstyrelse 22.09.2020 § 274 
 
Kommundirektörens förslag: 
Ärendet remitteras till socialnämnden för utlåtande som ska till kom-
munstyrelsen återkomma senast 9.10.2020 med förtydliganden. Eck-
erö pensionärsföreningens begäran om förtydligande besvaras av 
kommunstyrelsen.  
 
BESLUT: 

Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 
 

Kommunstyrelse 03.11.2020 § 333 
 
Socialnämndens utlåtande: 
 
Socialnämnden 02.11.2020 § 109 
 
Bilagor: 
- skrivelse nr 2 
 
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG: 
Socialnämnden svarar inför kommunstyrelsen enligt följande: 
 
Socialnämnden konstaterar att besluten om åtgärder har gjorts enligt 
de direktiv som löpande kommit från ÅHS och LR. Direktiven har ju-
sterats och förändrats under pandemins gång och beslut har tagits på 
olika nivåer beroende på läget i kommunen. Syftet har genomgående 
varit att skydda våra äldre i kommunen.  
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Personalen på Solgården använder skyddsutrustning (och visir) enligt 
de riktlinjer som råder. 
 
Ekergården är ett pensionärsboende och hyresdirektiven revideras 
om behov uppstår. 
 
I Eckerö finns olika typer av boende: 
- ”vanliga” privata hyresbostäder 
- Ekergården (pensionärsbostäder) 
- Solgården (ESB) 
- Oasen (institution) 

 
Syftet är att kunna hänvisa medborgarna till ”rätt vårdnivå”. 
 
Solgården har haft en ansvarig person på plats under hela semester-
perioden.  
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT: Förslaget godkändes och justerades 
omedelbart. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om att skicka ut svarsbrevet. 
 
BESLUT: 
Kommundirektören utformar ett svarsbrev utifrån socialnämndens ut-
låtande. 
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Dnr: KANSLI 258/2020 
 

KS § 334 REMISS, ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS PROJEKT ENKLARE REGLER 
 

Kommunstyrelse 03.11.2020 § 334 
 

Ålands landskapsregering har den 19 oktober 2020 inkommit med 
begäran om synpunkter över Ålands landskapsregerings projekt En-
klare regler. Projektet Enklare regler syftar till att göra om de bok-
ningsregler som gäller för Skärgårdstrafiken så att de blir enklare att 
förstå. Planen är att de enklare reglerna ska träda i kraft 1 januari 
2022. Remissvar begärs senast den 20 november 2020. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Ärendet antecknas till kännedom och kommunstyrelsen beslutar om 
att lämna in ett eventuellt remissvar.  
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen anser att det är positivt att regelverket förenklas. 
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Dnr: KANSLI 263/2020 
 

KS § 335 FÖRBUNDSSTÄMMA 13.11.2020, KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST K.F. 
 

Kommunstyrelse 03.11.2020 § 335 
 

 
Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) har den 29.10.2020 kallat med-
lemskommunerna till förbundsstämma den 13.11.2020. 
 
På förbundsstämman behandlas bl.a.: 
- Omdisponering av investeringsbudget 
- Förvaltningsstadga 
- KST budget 2021 och ekonomiplan 2022-2023 
- Avgifter 
 
Eckerö kommuns representant på stämman är Anders Svebilius och 
Jan-Anders Öström är hans ersättare. 
 
Konstateras att verksamhetsintäkterna budgeterats till 27 441 000 € 
och verksamhetskostnaderna till 30 352 000 €. Landskapsandelarna, 
som betalas direkt till KST, uppskattas till dryga 3,2 miljoner. Således 
kvarstår kostnaderna att fördela mellan kommunerna 25 626 000 €, 
vilket är lägre än tidigare ramförslaget. På basis av detta blir Eckerös 
andel av kostnaderna 724 855 €. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom och be-
slutar om eventuella direktiv till kommunens representant. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslutar att ge som direktiv till ombudet att med 
tanke på omsorg för klienterna inom KST:s verksamhetsområde kan 
kommunen inte medverka för ytterligare inbesparningar. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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Dnr: KANSLI 236/2020 
 

KS § 336 REMISS, LAGFÖRSLAG OM LAGSTIFTNING OM KOMMUNSTRUKTUR OCH 

FÖRÄNDRINGAR AV KOMMUNINDELNINGEN 
 

Kommunstyrelse 03.11.2020 § 336 
 
Kommunstyrelse 27.10.2020 § 324 
 

Ålands landskapsregering har den 25.9.2020 inkommit med en begä-
ran om synpunkter på lagförslag om lagstiftning om kommunstruktur 
och förändringar av kommunindelningen. Remissvar ska vara land-
skapsregeringen tillhanda senast den 6 november 2020. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Ärendet antecknas till kännedom och remissvar ges vid kommunsty-
relsens möte den 3.11.2020. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
 
 

Kommunstyrelse 03.11.2020 § 336 
 
Konstateras att lagförslagets huvudsakliga innehåll är följande: 
 
- Landskapslagen om en kommunreform på Åland upphävs 
- Kommunstrukturlagen ändras så att frivilliga förändringar av 

kommunindelningen åter blir möjliga 
- Metoden för uträkning av samgångsstödets belopp föreslås änd-

rad 
- Ett skärgårdstillägg samt ett särskilt understöd enligt prövning in-

förs. 
 
Eckerö kommun vill lyfta fram följande i sitt utlåtande: 
 
- Samgångsstödet betalas det första året efter att ändringen av 

kommunindelningen trätt i kraft. Det är dock uppenbart att ett be-
slut om samgång föregås av betydande arbetsinsatser i form av 
utredningar och förberedelser av ett samgångsavtal. Således är 
det befogat att landskapsregeringen betalar även en separat pro-
cesstöd som hänför sig till kostnaderna som uppstår innan en 
ändring av kommunindelningen träder i kraft. 
 

- Enligt förslaget skulle kommunerna vid en sammanslagning under 
en övergångsperiod även erhålla de landskapsandelar som de 
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kommuner som går samman sammantaget skulle ha erhållit un-
der övergångsperioden. För att motverka att landskapsandelarna 
för den nya kommunen drastiskt minskar efter denna övergångs-
period är det viktigt att landskapsandelssystemet justeras så att 
den nya kommunen har verksamhetsförutsättningar även efter 
övergångsperiodens utgång. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna beredningen ovan som utlå-
tande till Ålands landskapsregering. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelen beslutar att lämna följande synpunkter som utlå-
tande till Ålands landskapsregering: 
 
- Samgångsstödet betalas det första året efter att ändringen av 

kommunindelningen trätt i kraft. Det är dock uppenbart att ett be-
slut om samgång föregås av betydande arbetsinsatser i form av 
utredningar och förberedelser av ett samgångsavtal. Således är 
det befogat att landskapsregeringen betalar även en separat pro-
cesstöd som hänför sig till kostnaderna som uppstår innan en 
ändring av kommunindelningen träder i kraft. 
 

- Enligt förslaget skulle kommunerna vid en sammanslagning under 
en övergångsperiod även erhålla de landskapsandelar som de 
kommuner som går samman sammantaget skulle ha erhållit un-
der övergångsperioden. För att motverka att landskapsandelarna 
för den nya kommunen drastiskt minskar efter denna övergångs-
period är det viktigt att landskapsandelssystemet justeras så att 
den nya kommunen har verksamhetsförutsättningar även efter 
övergångsperiodens utgång. 

 
 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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KS § 337 KOMMUNAL INKOMSTSKATT 2021 
 

Kommunstyrelse 03.11.2020 § 337 
 

Bilagor: 
1. Prognos (Kommunförbundet). 
 
Ekonomichef Maarit Grönlund är närvarande under ärendets behand-
ling. 
 
Kommunstyrelsen har tidigare uttalat ett långsiktigt mål att närma sig 
medeltalet för skatteörets uttaxering för kommunerna på Åland. På 
basen av den nuvarande situationen finns det inte någon möjlighet att 
sänka inkomstskattesatsen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att inkomstskat-
tesatsen för år 2021 fastställs till 18,50%. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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KS § 338 KOMMUNAL FASTIGHETSSKATT 
 

Kommunstyrelse 03.11.2020 § 338 
 

Bilagor: 
1. Fastighetsskatt, beräkning (Finlands kommunförbund) 
 
Ekonomichef Maarit Grönlund är närvarande under ärendets behand-
ling. 
 
Konstateras att inför 2021 finns skäl att öka skattetrycket i kommunen 
för att klara av det prognostiserade underskottet. Samtidigt är kom-
munens mål att fortsatt vara en attraktiv ort för både bosättning och 
näringsverksamhet. Dessutom bör en eventuell höjning av fastighets-
skatten ingå i en större helhetsbedömning av de åtgärder som krävs 
för att balansera kommunens ekonomi och att denna bedömningen i 
sin tur baserar sig på vetskap om hur coronapandemin fortsätter år 
2021. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige kommunala fas-
tighetsskattesatser 2021 enligt följande: 
Byggnader för stadigvarande boende 0,00% 
Andra bostadsbyggnader 0,90% 
Allmän fastighetsskatt 0,70% 
Allmännyttigt samfund 0,00% 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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KS § 339 BUDGET 2021 OCH EKONOMIPLAN 2022-2023 
 

Kommunstyrelse 03.11.2020 § 339 
 

Ekonomichef Maarit Grönlund är närvarande under ärendets behand-
ling. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsens diskuterar allmänna förvaltningens förslag med 
tillkommande tillägg/förändringar. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen har gått igenom allmänna förvaltningens och öv-
riga förvaltningen verksamhetsområde samt framfört synpunkter till 
beredningen. 
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KS § 340 RESULTATOMRÅDE FÖR DAGVÅRD AV BARN PÅ DAGHEM OCH ÖVRIG BARNDAGVÅRD 
 

Kommunstyrelse 03.11.2020 § 340 
 

Enligt den nya lagen om barnomsorg och grundskola överförs barn-
omsorgen till undervisningsförvaltningens område. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Resultatområde för dagvård av barn på daghem och övrig barndag-
vård (C205, C207) flyttas under undervisningsförvaltning (C300). 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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KS § 341 HYRESTAXA I ECKERÖ SKOLA FR.O.M. 1.1.2021 
 

Kommunstyrelse 03.11.2020 § 341 
 

 
SKFN 8.10.2020 

Bilaga: 1/4/2020 Förslag till hyresavgifter fr.o.m. 1.1.2021 
 
Då levnadskostnadsindex för juni 2020 var – 0,3 % föreslås hyresav-
gifterna bli oförändrade jämfört med 2020. 
 
Förslag: 
Skolnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att hyresavgifterna vid 
Eckerö skola justeras i enlighet med bilaga 1/4/2020 fr.o.m. den 
1.1.2021. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 
 

Kommunstyrelse 03.11.2020 § 341 
 
Skolnämnden föreslår att hyresavgifterna vid Eckerö skola bli oför-
ändrade jämfört med 2020 då levnadskostnadsindex för juni 2020 var 
– 0,3 % (bilaga). 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hyrestaxan 
fastställs i enlighet med bilagan. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslutar om att föreslå inför kommunfullmäktige att 
taxan höjs med 2 % eftersom årets inflationstakt ligger nära 2 % en-
ligt Finlands bank. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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KS § 342 HYRESTAXA FÖR KANSLIUTRYMME VID EKERGÅRDEN 
 

Kommunstyrelse 03.11.2020 § 342 
 

Hyrestaxan för lokalen är för närvarande 7,29 €/m2/månad samt 
25,00 €/månad i avgift för varmvatten, el och värme, exklusive moms. 
 
Hyran har varit oförändrad sedan år 2018. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att hyran 
för lokalen höjs med ca 2% från 7,29 €/m2/månad exklusive moms till 
7,40 €/m2/månad exklusive moms. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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KS § 343 KOMMUNENS REPRESENTANT I ÅLANDS JAKT- OCH FISKEMUSEUMS STYRELSE 
 

Kommunstyrelse 27.10.2020 § 327 
 

Susann Fagerström har varit Eckerö kommuns ordinarie representant 
i Ålands Jakt- och Fiskemuseums styrelse. Fagerström har meddelat 
att hon inte längre står till förfogande för uppdraget. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför Jakt- och Fiskemuseums förvaltnings-
råd en ordinarie och ersättare till Jakt- och Fiskemuseums styrelse. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet. 
 

Kommunstyrelse 03.11.2020 § 342 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför Jakt- och Fiskemuseums förvaltnings-
råd en ordinarie och ersättare till Jakt- och Fiskemuseums styrelse. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslutar om att föreslå Britt Berthén-Eklund som 
ordinarie och Ann-Sofi Stjärnfelt som hennes ersättare. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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BESVÄRSFÖRBUD 

Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkstäl-
lighet, kan enligt 112 § KomL rättelseyrkande inte framställas, eller 
kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer: 328-339, 341-342 
 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skrift-
ligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 340, 343 
 

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

 
ANVISNING FÖR  
RÄTTELSEYRKANDE 

 
Myndighet till vilken 
rättelseyrkandet kan framställas 
samt tid för yrkande av rättelse 

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett 
skriftligt rättelseyrkande. Myndigheten till vilken rättelse kan yrkas; 
myndighetens adress och postadress: 
 
Kommunstyrelsen i Eckerö 
Södra Överbyvägen 8 
22270 Eckerö 
 
Paragrafer: 340, 343 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delgivning av beslutet. 
 

Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. 
Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. 
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BESVÄRSANVISNING 

Besvärsmyndighet och  
besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett 
beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommu-
nalbesvär endast av den framställt rättelseyrkandet. Om beslutet änd-
ras med anledning av rättelseyrkandet kan ändring i beslutet sökas 
genom kommunalbesvär av part eller kommunmedlem. Ett beslut får 
överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att beslutet till-
kommit i felaktig ordning, den myndighet som fattat beslutet har över-
skridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot lag. 
 

Myndighet till vilken besvär  
kan anföras samt besvärstid 

Besvärsmyndighet, adress och postadress 
 
Ålands Förvaltningsdomstol 
PB 31 
22101 Mariehamn 
 
Kommunalbesvär, paragrafer:  
Besvärstid 30 dagar 
 
Förvaltningsbesvär, paragrafer:  
Besvärstid  dagar 
 

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress 
 
Ålands landskapsstyrelse 
Pb 60 
22101 Mariehamn 
 
Paragrafer: 
Besvärstid 30 dagar 
 
Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet. 
 

Besvärskrift I besvärsskriften skall uppges: 
 
- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringar till att beslutet bör ändras  
 
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, eller av 
den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften 
undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress 
anges 
 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original 
eller officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärs-
tiden skall räknas. 
 

Inlämnande av  Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före be-
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besvärshandlingarna svärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post 
eller genom bud, men i så fall på sändarens eget ansvar. Handlingarna 
skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärs-
tiden går ut. 

Tilläggsuppgifter 
 

 

Fogas till protokollet 
 

 


