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

KS § 117 Kallelse och beslutförhet 

KS § 118 Val av protokolljusterare, tid 

KS § 119 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

KS § 120 Delgivningar 

KS § 121 Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom 

KS § 122 Bokslut 2020 

KS § 123 Ny hemsida för Eckerö kommun 

KS § 124 Anhållan om köp av mark av kommunen 

KS § 125 Implementeringen av ett nytt ekonomisystem 

KS § 126 Jakträtt på kommunens markområden 

KS § 127  Begäran om utlåtande, uppdateringar av 
förvaltningsdokument för vatten 

KS § 128 Bolagsstämma, Ålands Vatten 20.5.2021 

KS § 129 Oasen förbundsfullmäktige 26.5.2021 

KS § 130 KST, hantering av ersättning vid integration 

KS § 131 Ekebo B5 

KS § 132 Val av arbetarskyddsfullmäktige 

KS § 133 Befrielse från uppdrag 

KS § 134  Fyllnadsval, representanter till Ålands brand- och 
räddningsförbund 2021-2023 

KS § 135 Tomtpriser, Kyrkviken 

KS § 136 Båtbryggan, Kyrkviken 

KS § 137  Remiss: lagförslag om mottagning i hamn av avfall från 
fartyg 

KS § 138 Driftbolaget Eckeröhallens bolagsstämma 18.5.2021 

 

 
 

Eckerö 7.5.2021  
 
 
 
Jan-Anders Öström 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 17.5.2021 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 
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Plats och tid 
 

Kommunkansliet tisdagen  11.05.2021 kl. 18:30– 22:40 

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 Rune Söderlund, frånvarande 
Anders Svebilius 
 
Maarit Grönlund, 122 § 

kommunfullmäktiges ordförande 
kommunfullmäktiges viceordfö-
rande 
ekonom 

Paragrafer 
 

 117 – 138 §§ 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

ordförande 
 
 
 
Jan-Anders Öström 

sekreterare 
 
 
 
Raine Katajamäki 

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö fredagen den 14.5.2021, kl. 20.00. 
 
 
 
Britt Berthén-Eklund 
 

 
 
 
Susann Fagerström 
 

Protokollet framlagt till-
påseende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby den 17.5.2021 kl. 12.00. 
 
 
Raine Katajamäki 

Utdragets riktighet be-
styrks 

 

Ort och tid 
 

 

Underskrift 
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KS § 117 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET 
 
Kommunstyrelse 11.05.2021 § 117 
 

FÖRSLAG: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 
BESLUT: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
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Kommunkansliet i Eckerö 
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Eckerö den 
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KS § 118 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID  
 
Kommunstyrelse 11.05.2021 § 118 
 
 

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 13.5.2021 kl. 20.00. 

 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 119 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Kommunstyrelse 11.05.2021 § 119 
 
 

FÖRSLAG: 
Föredragningslistan godkänns med följande extra ärenden: 
- 136 § Båtbryggan, Kyrkviken 
- 137 § Remiss: lagförslag om mottagning i hamn av avfall från far-

tyg 
- 138 § Eckeröhallens bolagsstämma 

 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 120 DELGIVNINGAR 
 
Kommunstyrelse 11.05.2021 § 120 
 
 

- Landskapsregeringens rekommendation om begränsningar av an-
tal personer vid privata tillställningar, hobbyverksamheter samt 
näringsverksamhet och offentliga utrymmen under covid-19-
epidemin 

- Skatterater april 2021 
- Undantagsförhållandena upphörde den 27 april 2021 
- Äldis 
- Ålands kommunförbunds vårstämma hålls preliminärt fredagen 

den 28 maj kl 13 vid Catharinagården i Hammarland 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 121 KOMMUNDIREKTÖRENS TJÄNSTEMANNABESLUT TILL KÄNNEDOM 
 

Kommunstyrelse 11.05.2021 § 121 
 

År 2021: 
 
Semester: 
 
Anställning: 
 
Uppsägning:  
 
Förordnande: 
 
Erfarenhetstillägg: 
 
Kompensationsledigt: 
 
Arbetstidsarrangemang: 
 
Inköp:  
 
Tjänstledighet:  
 
Familjeledigheter: 
 
Sjukledigheter: 
 
Vård av sjukt barn: 
 
Deltagande i utbildning: 
 
Föris- och eftisavgifterna: 
 
Omvandling av semesterpenning: 7, 8 
 
Ensamföretagarstöd:  
 
Avbetalningsplan:  
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag.  
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KS § 122 BOKSLUT 2020 
 

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: 
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 €. 
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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. 
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KS § 123 NY HEMSIDA FÖR ECKERÖ KOMMUN 
 

Kommunstyrelse 11.05.2021 § 123 
 

Eckerö kommuns hemsida är i behov av förnyelse bland annat gäl-
lande tillgänglighetsanspassningar. I budgeten för år 2021 finns me-
del upptagna för uppdateringen av hemsidan. 
 
De särskilda kraven för den nya hemsidan är: 
 
- Design av webbplats med uppdatering av den nuvarande grafiska 

profilen 
- Innehållsöverföring från den nuvarande webbplatsen till den nya 
- Funktioner anpassade för offentlig sektor såsom kalender, nyheter 

och elektronisk anslagstavla som uppfyller gällande lagkrav 
- Support, drift av webbplats, utbildning i publiceringsverktyget för 

personal och administratörer samt databashantering 
- Säker surf för besökare 
- Möjlighet att implementera säkra e-tjänster 
- Uppfyllande av lagstadgade tillgänglighetskrav i övrigt 
 
Kommunen har möjlighet att avropa en ny hemsida av Strax Kommu-
nikations Ab inom ramen för gällande ramavtal med Åda (bilaga). 
Kostnadsuppskattningen överskrider dock det budgeterade medlen 
med närmare 2 000 euro.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att av Strax Kommunikations Ab avropa 
en ny hemsida samt befullmäktigar kommundirektören att teckna av-
talet med leverantören. 
 
Kommunstyrelsen godkänner budgetöverskridningen och beslutar att 
projektet ska i sin helhet belasta rambudgetens 1025-4342. 

 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 75/2021 
 

KS § 124 ANHÅLLAN OM KÖP AV MARK AV KOMMUNEN 
 

Kommunstyrelse 11.05.2021 § 124 
 

 
Emma Saarela anhåller om köp av tilläggsmark till sin befintliga tomt 
Stenbacken 43-406-14-31 på Haralds bostadsområde, Kvarter 22 
tomt 1 enligt nu gällande detaljplan. Tilläggsmarken är ca. 1083 m2. 
 
I och med att detaljplanen ändrades ingår området redan i Saarelas 
befintliga tomtområde. 
 
Kommunen har inte andra planer för markområdet. 
 
Enligt 3 § 11 kap. i förvaltningsstadgan gäller att beslut om försäljning 
av fasta anläggningstillgångar fattas av kommunstyrelsen enligt de 
grunder som kommunfullmäktige har godkänt och i andra fall av 
kommunfullmäktige. 
 
Av kommunfullmäktige fastställd pris för området är 3 euro/kvm. 
 
Förslag till köpebrev i bilagan. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner försäljning av tomt i enlighet med för-
slaget till köpebrev. 
 
BESLUT: 
Jan-Anders Öström anmälde jäv. Kommunstyrelsen konstaterade att 
jäv föreligger och Jan-Anders Öström lämnade sammanträdesrum-
met. 
 
Kommunstyrelsens viceordförande Sven-Eric Carlsson fungerade 
som ordförande under ärendets behandling. 
 
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag. 
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KS § 125 IMPLEMENTERINGEN AV ETT NYTT EKONOMISYSTEM 
 

Kommunstyrelse 11.05.2021 § 125 
 

Ett nytt ekonomisystem ska tas i bruk i de åländska kommunerna och 
Jomala kommun har erbjudit sig till att fungera som huvudman för 
samordningen av implementeringen samt att erbjuda en projektledare 
och styrgrupp för ändamålet. Landskapsregeringen har beviljat sam-
ordningsstöd för projektet och de resterande kostnaderna delas mel-
lan de kommunerna som delta i projektet. Konstateras i en samman-
tagen bedömning att det mest ändamålsenliga för Eckerö kommun är 
att samarbeta med andra kommuner i implementeringen av det nya 
ekonomisystemet. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att Eckerö kommun deltar i den gemen-
samma implementeringen av det nya ekonomisystemet. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 126 JAKTRÄTT PÅ KOMMUNENS MARKOMRÅDEN 
 

Kommunstyrelse 11.05.2021 § 126 
 

Kommunen äger en del mark som fungerar som jaktmark vid säsong. 
Områden som berörs är kommunens skogsskiften. Se bilaga. 
 
Kommunen beslutade den 10.3.2015 § 84 att anordna auktion på 
jakträtten för dessa områden. Auktionen resulterade i att jakträtten 
gavs på vissa områden för 1 euro. Eftersom summan var lägre än 
kommunens hanteringskostnad vad avser administration och försän-
delse beslöt kommunstyrelsen den 22.5.2018 § 176 att jakträtten för 
perioden 1.7.2018-30.6.2021 i kommunens jaktmarker för tillstånds-
pliktig jakt på älg och rådjur, ska vederlagsfritt och efter anhållan till-
falla angränsande jaktlag. Kommundirektören befullmäktigades att i 
samråd med kommunstyrelsens ordförande pröva inkomna ansök-
ningar och kommunstyrelsen beslöt även att informera om detta både 
i kommuninfo och på kommunens hemsida. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att jakträtten inom berörda områden vad 
avser tillståndspliktig jakt på älg och rådjur ska vederlagsfritt för peri-
oden 1.7.2021 – 30.6.2024 och efter anhållan tillfalla angränsande 
jaktlag. 
 
Kommunstyrelsen besluter att informera om detta både i kommuninfo 
och på kommunens hemsida. 
 
Kommundirektören befullmäktigas att i samråd med kommunstyrel-
sens ordförande pröva inkomna ansökningar. 

 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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Dnr: KANSLI 5/2021 
 

KS § 127 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE, UPPDATERINGAR AV FÖRVALTNINGSDOKUMENT FÖR 

VATTEN 
 

Kommunstyrelse 11.05.2021 § 127 
 
Kommunstyrelse 13.04.2021 § 88 
 
Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 37 
Kommunstyrelse 09.02.2021 § 24 

 
Ålands landskapsregering begär in kommunens utlåtande avseende 
uppdateringar av förvaltningsdokument för vatten (bilaga). Land-
skapsregeringens miljöbyrå har upprättat ett förslag till förvaltnings-
plan och vattenåtgärdsprogram för perioden 2022-2027 för avrin-
ningsdistriktet Åland. 
 
Kommunens eventuella synpunkter behöver vara landskapsregering-
en tillhanda senast 22 juni 2021 kl. 16.15 för att kunna beaktas. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen inbegär utlåtande i ärendet från byggnadstekniska 
förvaltningen. Utlåtandet bör vara kommunstyrelsen tillhanda den 
4 maj 2021. 

 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
_____________ 

 
Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 37 
 

Vattenåtgärdsprogrammets huvudsakliga syfte är att skapa en målin-
riktad strategi och ram för arbetet med att bevara och förbättra situat-
ionen i sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten och för att uppnå en 
god vattenstatus. En viktig del är att alla berörda, såväl myndigheter 
och organisationer som företag och privatpersoner, ska vara delakt-
iga i arbetet. 
 
Detta program tillför inget nytt för kommunen i sak utan kommunens 
fortsatta skyldigheter i detta ärende handlar om att sköta om kommu-
nens avloppsverk och behandla de enskilda avloppsanläggningarna 
samt beakta byggnationen för dess påverkningar för avrinningen. 
Skyldigheten består av att övervaka, besluta och sköta om att direkti-
ven följs genom att ge förutsättningar för dessa verksamhetsområ-
den. 
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Avloppen har sina lagstadgade reningskrav som enkelt kan kontrolle-
ras då utgående vatten är koncentrerat till ett specifikt utlopp men för 
vissa avloppsanläggningar tas det renade avloppsvattnet upp av 
marken på platsen för en infiltration vilket innebär att det inte går att 
få ett säkert mätvärde på utgående vatten. 
Ett kommunalt avloppstillstånd för en enskild avloppsanläggning be-
viljas för högst 15 år varpå de ska prövas ånyo. Sakägaren behöver 
då verifiera anläggningens funktion men som sagt så blir det svårt för 
de som har en anläggning utan koncentrerat utlopp. För dessa blir då 
alternativet att förnya sandbädden för att säkerställa reningskraven. 
Förutom beviljandet av avloppsanläggningar ska de även dokumente-
ras och följas upp vilket sker i samband ärendehanteringen. Dock 
finns det anläggningar som är på vift och behöver kontrolleras upp 
vilket sker genom kartläggning med bl.a. kartprogram och register 
samt platssyner vilket är ett drygt och tidsödande arbete samt delvis 
osäkert för bestämmande av typ av anläggning då den är nedgrävd. 
 
Byggnationens påverkningar av avrinningen utgörs av att markområ-
den blir hårdgjorda och dräneras vilket leder till större dagvattenflö-
den och därigenom ökar påtryckningen på uppsamlingsområdena 
(vattenrecipienter). Stora flöden som för med sig slam och andra par-
tiklar behöver avstyras t.ex. genom att anlägga slambrunnar. Det 
finns ingen lagstiftning kring detta idag utan vid ett bygglovsärende 
bedöms det planerade genom plan- och bygglagens 64 § som stipu-
lerar bl.a. ”Vid anordnande av tomter ska hänsyn tas till stads- eller 
landskapsbilden samt till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten 
ska anordnas så att betydande olägenheter för omgivningen inte 
uppkommer och att risken för olycksfall begränsas…” 
 
Åtgärdsprogram för grundvatten sjöar och havsvatten 2022-2027 en-
ligt bilaga: https://www.regeringen.ax/styrdokument-rapporter-
publikationer/ramdirektivet-vatten-0 
 
Vik. byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden konstaterar att delar av kontrollen av av-
rinningen är svårhanterad när det gäller vissa enskilda avloppsan-
läggningar och byggnationer. Avrinningen är dold till vissa delar varför 
det gör den svårkontrollerad samt en verksamhet kan medföra för-
ändringar som kommunen har svårt att följa upp. Kommunens resur-
ser och kunskaper brister delvis i ärendet varför det borde ges möjlig-
het att erhålla hjälp från landskapsregeringen i dessa frågor. 
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BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att sända vik. byggnadsinspek-
törens förslag som utlåtande till kommunstyrelsen. 
 

Kommunstyrelse 13.04.2021 § 88 
 
Bilagor: 
- Begäran om utlåtande, LR 
- Förvaltningsplan 2022-2027 
- Åtgärdsprogram för grundvatten, sjöar och kustvatten 2022-2027 
- Miljörapport om förslag till förvaltningsplan för Ålands vattenför-

valtningsområde 
 
Byggnadstekniska nämnden har gett ett förslag till kommunens utlå-
tande enligt ovan. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att som Eckerö kommuns utlåtande skicka 
till Ålands landskapsregering följande: 
 
”Vattenåtgärdsprogrammets huvudsakliga syfte är att skapa en målin-
riktad strategi och ram för arbetet med att bevara och förbättra situat-
ionen i sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten och för att uppnå en 
god vattenstatus. En viktig del är att alla berörda, såväl myndigheter 
och organisationer som företag och privatpersoner, ska vara delakt-
iga i arbetet. 
 
Detta program tillför inget nytt för kommunen i sak utan kommunens 
fortsatta skyldigheter i detta ärende handlar om att sköta om kommu-
nens avloppsverk och behandla de enskilda avloppsanläggningarna 
samt beakta byggnationen för dess påverkningar för avrinningen. 
Skyldigheten består av att övervaka, besluta och sköta om att direkti-
ven följs genom att ge förutsättningar för dessa verksamhetsområ-
den. 
 
Avloppen har sina lagstadgade reningskrav som enkelt kan kontrolle-
ras då utgående vatten är koncentrerat till ett specifikt utlopp men för 
vissa avloppsanläggningar tas det renade avloppsvattnet upp av 
marken på platsen för en infiltration vilket innebär att det inte går att 
få ett säkert mätvärde på utgående vatten. 
 
Ett kommunalt avloppstillstånd för en enskild avloppsanläggning be-
viljas för högst 15 år varpå de ska prövas ånyo. Sakägaren behöver 
då verifiera anläggningens funktion men som sagt så blir det svårt för 
de som har en anläggning utan koncentrerat utlopp. För dessa blir då 
alternativet att förnya sandbädden för att säkerställa reningskraven. 
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Förutom beviljandet av avloppsanläggningar ska de även dokumente-
ras och följas upp vilket sker i samband ärendehanteringen. Dock 
finns det anläggningar som är på vift och behöver kontrolleras upp 
vilket sker genom kartläggning med bl.a. kartprogram och register 
samt platssyner vilket är ett drygt och tidsödande arbete samt delvis 
osäkert för bestämmande av typ av anläggning då den är nedgrävd. 
 
Byggnationens påverkningar av avrinningen utgörs av att markområ-
den blir hårdgjorda och dräneras vilket leder till större dagvattenflö-
den och därigenom ökar påtryckningen på uppsamlingsområdena 
(vattenrecipienter). Stora flöden som för med sig slam och andra par-
tiklar behöver avstyras t.ex. genom att anlägga slambrunnar. Det 
finns ingen lagstiftning kring detta idag utan vid ett bygglovsärende 
bedöms det planerade genom plan- och bygglagens 64 § som stipu-
lerar bl.a. ”Vid anordnande av tomter ska hänsyn tas till stads- eller 
landskapsbilden samt till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten 
ska anordnas så att betydande olägenheter för omgivningen inte 
uppkommer och att risken för olycksfall begränsas… 
 
Avslutningsvis konstaterar kommunen att kommunens resurser är 
begränsade i dessa frågor och för att uppnå bästa möjliga resultat 
borde kommunerna ges möjlighet att erhålla hjälp från landskapsre-
geringen i dessa frågor.” 
 
BESLUT: 
Ärendet bordlades till den 11 maj 2021. 
 

Kommunstyrelse 11.05.2021 § 127 
 
 
Bordlagt ärende. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att som Eckerö kommuns utlåtande skicka 
till Ålands landskapsregering följande: 
 
”Vattenåtgärdsprogrammets huvudsakliga syfte är att skapa en målin-
riktad strategi och ram för arbetet med att bevara och förbättra situat-
ionen i sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten och för att uppnå en 
god vattenstatus. En viktig del är att alla berörda, såväl myndigheter 
och organisationer som företag och privatpersoner, ska vara delakt-
iga i arbetet. 
 
Detta program tillför inget nytt för kommunen i sak utan kommunens 
fortsatta skyldigheter i detta ärende handlar om att sköta om kommu-
nens avloppsverk och behandla de enskilda avloppsanläggningarna 
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samt beakta byggnationen för dess påverkningar för avrinningen. 
Skyldigheten består av att övervaka, besluta och sköta om att direkti-
ven följs genom att ge förutsättningar för dessa verksamhetsområ-
den. 
 
Avloppen har sina lagstadgade reningskrav som enkelt kan kontrolle-
ras då utgående vatten är koncentrerat till ett specifikt utlopp men för 
vissa avloppsanläggningar tas det renade avloppsvattnet upp av 
marken på platsen för en infiltration vilket innebär att det inte går att 
få ett säkert mätvärde på utgående vatten. 
 
Ett kommunalt avloppstillstånd för en enskild avloppsanläggning be-
viljas för högst 15 år varpå de ska prövas ånyo. Sakägaren behöver 
då verifiera anläggningens funktion men som sagt så blir det svårt för 
de som har en anläggning utan koncentrerat utlopp. För dessa blir då 
alternativet att förnya sandbädden för att säkerställa reningskraven. 
Förutom beviljandet av avloppsanläggningar ska de även dokumente-
ras och följas upp vilket sker i samband ärendehanteringen. Dock 
finns det anläggningar som är på vift och behöver kontrolleras upp 
vilket sker genom kartläggning med bl.a. kartprogram och register 
samt platssyner vilket är ett drygt och tidsödande arbete samt delvis 
osäkert för bestämmande av typ av anläggning då den är nedgrävd. 
 
Byggnationens påverkningar av avrinningen utgörs av att markområ-
den blir hårdgjorda och dräneras vilket leder till större dagvattenflö-
den och därigenom ökar påtryckningen på uppsamlingsområdena 
(vattenrecipienter). Stora flöden som för med sig slam och andra par-
tiklar behöver avstyras t.ex. genom att anlägga slambrunnar. Det 
finns ingen lagstiftning kring detta idag utan vid ett bygglovsärende 
bedöms det planerade genom plan- och bygglagens 64 § som stipu-
lerar bl.a. ”Vid anordnande av tomter ska hänsyn tas till stads- eller 
landskapsbilden samt till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten 
ska anordnas så att betydande olägenheter för omgivningen inte 
uppkommer och att risken för olycksfall begränsas… 
 
Avslutningsvis konstaterar kommunen att kommunens resurser är 
begränsade i dessa frågor och för att uppnå bästa möjliga resultat 
borde kommunerna ges möjlighet att erhålla hjälp från landskapsre-
geringen i synnerhet avseende kontroll av avloppslösningar.” 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 100/2021 
 

KS § 128 BOLAGSSTÄMMA, ÅLANDS VATTEN 20.5.2021 
 

Kommunstyrelse 11.05.2021 § 128 
 

 
Kallelse till Ålands Vattens bolagsstämma den 20 maj 2021 bifogas. 
 
Eckerö kommuns representant i bolagsstämman är Jan-Anders 
Öström med Sven-Eric Carlsson som ersättare. På mötet behandlas 
bl.a. bokslut för 2020 och val av styrelsemedlemmar. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen konstaterar att Eckerö kommuns representant på 
stämman är Jan-Anders Öström. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att utdrag ur protokoll utgör fullmakt för 
ordinarie bolagsstämman. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslutar att ge som direktiv till kommunens ombud 
att Västra Ålands styrelseplats i bolaget bör tillfalla Eckerö kommun. 
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Dnr: KANSLI 103/2021 
 

KS § 129 OASEN FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 26.5.2021 
 

Kommunstyrelse 11.05.2021 § 129 
 

Kallelse till Oasens förbundsfullmäktige den 26 maj 2021 bifogas. 
 
Eckerö kommuns representant i förbundsfullmäktige är Jan-Anders 
Öström med Susann Fagerström som ersättare. På stämman be-
handlas bl.a. bokslut 2020, utökad banklimit och budgetändring 2021. 
Konstateras att enligt 33 § i Oasens förvaltningsstadga ska föredrag-
ningslistan innehålla ett förslag till förbundsfullmäktigebeslut. Enligt 
förvaltningsstadgan gäller även att kallelsetiden för förbundsfullmäk-
tige är 21 dagar och om inte beredningen inom den fristen komplette-
rats kan förbundsfullmäktige inte fatta beslut i frågan. Således bör det 
rekommenderas att nämnda ärendet tas tillbaka från föredragningslis-
tan. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen konstaterar att Eckerö kommuns representant på 
stämman är Jan-Anders Öström. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att utdrag ur protokoll utgör fullmakt för 
ordinarie förbundsmötet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge som direktiv till kommunens repre-
sentant att ärende FFGE § 15/26.5.2021 tas tillbaka från föredrag-
ningslistan. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 106/2021 
 

KS § 130 KST, HANTERING AV ERSÄTTNING VID INTEGRATION 
 

Kommunstyrelse 11.05.2021 § 130 
 

KST ber kommunerna om fullmakt för att kunna ansöka om ersättnign 
för faktiska kostnaderna från UF-centret gällande kostnader som 
uppkommer inom KST:s ansvarsområde, bilaga. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget och befullmäktigar kommundi-
rektören att underteckna fullmakten. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 83/2021 
 

KS § 131 EKEBO B5 
 

Kommunstyrelse 11.05.2021 § 131 
 

Ekebo B5 är ledig för uthyrning. 
 
En komplett ansökan har inkommit. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Lägenheten hyrs ut till den sökande. En månads hyresgaranti upp-
bärs vid inflyttningen. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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KS § 132 VAL AV ARBETARSKYDDSFULLMÄKTIGE  
 

Kommunstyrelse 11.05.2021 § 132 
 
Kommunstyrelse 13.10.2020 § 285 
 

Enligt L om tillsyn över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamar-
bete på arbetsplatsen (FFS 44/2006) stadgas om arbetarskyddsfull-
mäktige i §§ 29, 30. På en arbetsplats där regelbundet minst tio ar-
betstagare arbetar skall arbetstagarna bland sig utse en arbetar-
skyddsfullmäktig och två ersättare för arbetarskyddsfullmäktigen till 
sina företrädare i det samarbete som avses i detta kapitel samt för 
kontakterna till arbetarskyddsmyndigheterna. Även på andra arbets-
platser kan arbetstagarna bland sig utse en fullmäktig och ersättare 
enligt ovan. Arbetstagare i tjänstemannaställning på en arbetsplats 
har rätt att bland sig utse en arbetarskyddsfullmäktig och två ersättare 
till företrädare för sig.  
  
Enligt det samarbetsavtal som Ålands kommunala avtalsdelegation 
tecknat för kommunerna skall om kommunen har minst 10 anställda i 
varaktigt arbete bland sig välja en arbetarskyddsfullmäktige och två 
vicefullmäktige. För vissa personalgrupper  eller funktionella helheter 
kan i kommunen väljas egna fullmäktige och för var och en av dessa 
två vicefullmäktige. Valet av arbetarskyddsfullmäktige och vicefull-
mäktige skall ordnas så att kommunens hela personal har möjlighet 
att delta i valet.  
  
Arbetarskyddsfullmäktig och ersättare skall i ett av arbetstagarna an-
ordnat val väljas för en mandatperiod på två kalenderår, om inte nå-
got annat avtalas om mandatperioden i enlighet med 23 §. Genom ett 
avtal enligt 23 § 1 mom. kan det avtalas om en mandatperiod som är 
längre än två år. Av grundad anledning får det också i arbetarskydds-
kommissionen eller i ett motsvarande samarbetsförfarande avtalas att 
mandatperioden omfattar fyra kalenderår. Om plats och tid för valet 
skall avtalas på förhand med arbetsgivaren. Valet skall ordnas så att 
alla arbetstagare på arbetsplatsen kan delta i det och så att det inte i 
onödan stör verksamheten på arbetsplatsen.   
  
Följande verksamheter har tidigare valt arbetarskyddsfullmäktige: 

  
Kommunkansliet 
Tekniskpersonal 
Solgården 
Skolan 
Nyckelpigan/Småpigorna 
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Fritidsledare 
Biblioteket 
 
 
För mandatperioden 2021-2022 har följande enheter vald arbetar-
skyddsfullmäktige enligt följande: 
 
Daghem 
Arbetarskyddsfullmäktig Maria Wikblom 
vice arbetarskyddsfullmäktig Chatrine Fällman 
vice arbetarskyddsfullmäktig Jenny Ulfves 
 
Skola och fritidshem 
Arbetarskyddsfullmäktig Heidi Sorvettula 
vice arbetarskyddsfullmäktig Gabriella Lundberg 
vice arbetarskyddsfullmäktig Emma Falander 
 
Solgården 
Arbetarskyddsfullmäktig Maj Mattsson-Öström 
vice arbetarskyddsfullmäktig Ulrica Johansson 
vice arbetarskyddsfullmäktig Marie Bertell 
 
Kommunkansli, tekniska sektorn och bibliotek 
Arbetarskyddsfullmäktig Sophie Langels 
vice arbetarskyddsfullmäktig Anna Wiksten 
vice arbetarskyddsfullmäktig Mikael Norman 
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen antecknar ärendet till sin kännedom. 
 
BESLUT:   
Enligt förslag. 
 

Kommunstyrelse 11.05.2021 § 132 
 
Konstateras att Ulrica Johansson inte längre arbetar för kommunen. 
Detta betyder att Marie Bertell träder in som 1 vice arbetarskydds-
fullmäktig för den återstående mandattiden. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet. 
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KS § 133 BEFRIELSE FRÅN UPPDRAG 
 

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. 
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KS § 134 FYLLNADSVAL, REPRESENTANTER TILL ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND 

2021-2023 
 

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. 
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KS § 135 TOMTPRISER, KYRKVIKEN 
 

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 Kyrkiven utan särskild tidsfrist. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att anslutnings-
avgifterna för vatten och avlopp inkluderas i tomtpriserna för Kyrkiven 
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. 
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KS § 136 BÅTBRYGGAN, KYRKVIKEN 
 
Kommunstyrelse 11.05.2021 § 136 
 
Kommunstyrelse 23.03.2021 § 76 
 

Status angående ägande- och nyttjanderätten för båtbryggan i 
Kyrkviken behöver klargöras. 
 
FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen bjuder BAB Kyrkviken i Eckerö samt privata bo-
stadsägare i Kyrkviken till ett möte angående båtbryggan i Kyrkviken. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslutar att snarast bjuda in BAB Kyrkviken i Eck-
erö samt privata bostadsägare i Kyrkviken till ett möte angående båt-
bryggan i Kyrkviken. 
 
Kommunens representanter vid mötet är kommunstyrelsens ordfö-
rande Jan-Anders Öström, kommunfullmäktige ordförande Rune Sö-
derlund och kommundirektören. 
 

 
Kommunstyrelse 11.05.2021 § 136 

 
Ett möte hölls den 7.5.2021 kl. 18:30 vid kommunkansliet. 
 
Närvarande: 
- Sven-Eric Carlsson, kommunstyrelsens viceordförande 
- Rune Söderlund, kommunfullmäktiges ordförande 
- Hans Möller 
- Anders Wikblom 
- Andreas Westling 
- Christina Hurme 
- Göran Fredriksson 
- Raine Katajamäki, sekreterare 
 
Mötesdeltagarna var eniga om att Wikblom får omedelbart angöra sin 
båt på vid bryggan. Konstaterades även att i enlighet med 9 punkten i 
köpebrevet av den 1 oktober 2012 gäller fortsättningsvis att bryggan 
har ingått som beståndsdel i försäljningen och således ägs av kom-
munen, dock med förbehåll om nyttjanderätt och underhållsskyldighet 
även för tomterna BAB Kyrkviken i Eckerö. Vid mötet efterfrågades 
en utredning vad en utbyggnation av bryggan (flytbrygga) med 10 – 
15 båtplatser, en bättre sjösättningsramp och muddring skulle kosta. 
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Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom och re-
mitterar ärendet till byggnadstekniska nämnden med följande frågor: 
 
- Kostnad för utbyggnation av bryggan med 10-15 båtplatser (flyt-

brygga)? 
- Kostnad för en bättre sjösättningsramp? 
- Kostnad för muddring? 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 77/2021 
 

KS § 137 REMISS: LAGFÖRSLAG OM MOTTAGNING I HAMN AV AVFALL FRÅN FARTYG 
 

Kommunstyrelse 11.05.2021 § 137 
 
Byggnadstekniska nämnden 10.05.2021 § 53 
 
Kommunstyrelse 13.04.2021 § 101 

 
Ålands landskapsregering har den 30 mars 2021 inkommit med begä-
ran om utlåtande över lagförslag om mottagning i hamn av avfall från 
fartyg.  
 
Svaret ska vara landskapsregeringen tillhanda senast tisdagen den 
11 maj 2021. 
 
Enligt förslagets huvudsakliga innehåll föreslås att en ny landskaps-
lag om mottagning i hamn av avfall från fartyg antas medan den gäll-
anden lagen upphävs med anledning av genomförandet av EU:s nya 
fartygsavfallsdirektiv. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen inbegär byggnadstekniska nämndens utlåtande 
över lagförslaget. Utlåtandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda 
senast 6 maj 2021.   
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
____________ 

 
Byggnadstekniska nämnden 10.05.2021, § 53 

 
Syftet med fartygsavfallsdirektivet är att minska utsläppen av avfall till 
havs genom att ytterligare förbättra hamnarnas mottagning av avfall 
från fartyg och stärka fartygens lämnande av avfall i hamn. Direktivet 
ska bidra till att minska mängden marint skräp från fartyg och mäng-
den förlorade eller övergivna fiskeredskap och därigenom förbättra 
skyddet av den marina miljön. 
Bestämmelserna om undantag som beviljas fartyg i tidtabellsbunden 
trafik med täta och regelbundna hamnanlöp förtydligas och harmoni-
seras i det nya fartygsavfallsdirektivet. 
Avgiftssystemet, som baserar sig på en rekommendation av 
HELCOM, omfattar på Åland utöver fast avfall också oljehaltigt avfall 
och toalettavfall. Även fiskefartyg och fritidsbåtar hör till det avgiftssy-
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stem som definieras i det nya fartygsavfallsdirektivet. Hamnavgiften 
ska i fortsättningen omfatta mottagning av avfall också från dessa far-
tyg oberoende av avfallsmängden. Avgiftssystemet omfattar också 
avfall som samlas i nät under fiske. Enligt det nya direktivet ska även 
fiskefartyg och nöjesfartyg som är längre än 45 meter omfattas av 
kravet att göra en förhandsanmälan om lämnande av avfall. 
I hamnarna ska det ordnas separat insamling av olika typer av avfall 
från fartyg i enlighet med internationella normer. I fortsättningen 
måste hamnarna bevilja rabatter på avfallsavgifter till fartyg som tar 
hand om sitt avfall på ett miljö-vänligt sätt. 
Också övervakningen ändras. Medlemsstaterna ska inspektera minst 
15 procent av de fartyg som anlöper dess hamnar årligen. Övervak-
ningen inriktas på fartygen på basis av riskerna. 
 
Lagen gäller för alla gästhamnar men bara för småbåtshamnar med 
minst 50 förtöjningsplatser vid kaj eller boj. Småbåtshamn är definie-
rad i fartygsavfallsförordningen som en hamn som används som 
hemmahamn för sport- och fritidsbåtar och där båtens ägare vanligen 
besitter en viss förtöjningsplats i hamnen. 
 
Lagförslaget kan komma att generera ytterligare kostnader för efter-
levnad och drift, eventuellt till följd av investeringar i ny separat av-
fallsinsamling i hamnar och utveckling av ny kapacitet för mottagande 
och behandling av nya avfallsflöden. 
 
Tillsynsmyndighet för denna lag är Ålands miljö- och hälsoskydds-
myndighet. 
 
Bilaga: 
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/
page/lagforslag_om_fartygsavfall_20210330.pdf 
 
Kommunteknikerns förslag: 
Byggnadstekniska nämnden konstaterar att kommunen inte äger 
några hamnar som berörs av denna lag och det enda avfall som 
kommunen är skyldig att omhänderta är från privata hushåll.  
Nämnden har inget att tillägga i denna fråga. 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns förslag 
godkänns. 
__________ 
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Kommunstyrelse 11.05.2021 § 137 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunen inte äger några hamnar 
som berörs av denna lag och det enda avfall som kommunen är skyl-
dig att omhänderta är från privata hushåll.  
Kommunen har inget att tillägga i denna fråga. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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KS § 138 DRIFTBOLAGET ECKERÖHALLENS BOLAGSSTÄMMA 18.5.2021 
 

Kommunstyrelse 11.05.2021 § 138 
 
Eckeröhallens bolagsstämma hålls den 18.5.2021. Kommunens re-
presentant vid stämman är Rune Söderlund med Anders Svebilius 
som ersättare. 
 
Vid stämman behandlas bl.a. bokslut för 2020.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen konstaterar att Eckerö kommuns representant på 
stämman är Rune Söderlund. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att utdrag ur protokoll utgör fullmakt för 
ordinarie bolagsstämma. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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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: 117-121, 126-129, 132-138 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skrift-
ligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 122-125, 130-131 
 
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: 
 
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. 

 



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
11.05.2021 
 

Sida 
34 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till 
påseende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

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 
 

 


