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KS § 38

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 08.03.2022 § 38
FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__
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KS § 39

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID

Kommunstyrelse 08.03.2022 § 39
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 tidpunkt, som beslutas vid sammanträdet.
Kommunstyrelsen utser Susann Fagerström och Britt Berthén-Eklund
till protokolljusterare.
Protokollet ska vara justerat senast den 10.3.2022 kl. 20.00.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 40

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 08.03.2022 § 40
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med följande extra ärenden:
- KS § 41
Rekrytering av ansvarig hemvårdare hemtjänst ute
- KS § 42
Vakanser inom äldreomsorg och läroavtal
- KS § 53
Ekebo A 1
- KS § 54
Fyllnadsval av arbetarskyddsfullmäktige, Solgården
- KS § 55
Skagvägen
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 41

REKRYTERING AV ANSVARIG HEMVÅRDARE HEMTJÄNST UTE

Kommunstyrelse 08.03.2022 § 41
Kommunstyrelse 18.01.2022 § 5
Äldreomsorgsledarens beredning:
Kommunfullmäktige i Eckerö kommun har genom beslutet KF §
72 / 2021 fastställt budgeten för år 2022. I äldreomsorgens
budget har anslag upptagits för en ny tjänst Ansvarig hemvårdare hemtjänst ute. Den lediga tjänsten är utannonserad
22.12.2021 och ansökningstiden utgår 31.1.2022. I enlighet
med Förvaltningsstadga för Eckerö kommun är det kommunstyrelsen som är anställande myndighet och som fattar beslut om
förordnande. Inför rekryteringen behöver kommunstyrelsen utse
en rekryteringsgrupp.
Äldreomsorgsledare förordar:
Kommunstyrelsen beslutar att:
Utse en rekryteringsgrupp för rekryteringen av Ansvarig
hemvårdare hemtjänst ute
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att:
Utse en rekryteringsgrupp för rekryteringen av Ansvarig
hemvårdare hemtjänst ute
BESLUT:
Kommunstyrelsen utvidgar uppdraget till att tillsätta en arbetsgrupp för att utveckla äldreomsorgen. I uppdraget ingår att rekrytera ansvarig hemvårdare hemtjänst ute, ta fram tjänstebeskrivningar och delegeringsordningar som underlyder förvaltningsstadgan samt rekrytering av kommande tjänster i enlighet
med budgeten.
Besluter att arbetsgruppen består av:
Päivi Abbas – sekreterare och sammankallare
Sven-Eric Carlsson – ordförande
Britt Berthén-Eklund – ledamot
Raine Katajamäki – kommundirektör
Gruppen har rätt att kalla in sakkunniga enligt behov.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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Kommunstyrelse 08.03.2022 § 41

Äldreomsorgsledarens beredning:
Den nya tjänsten som ansvarig hemvårdare hemtjänst ute har
varit lediganslagen att sökas fram till den 31.1.2022. Inom ansökningstiden har fyra ansökningar inkommit. Rekryteringsgruppen har tillsammans med ledningen för Solgården/hemservicen intervjuat vid fyra tillfällen samt diskuterat organisering och utveckling av äldreomsorgen och dess ledning i
Eckerö kommun. Sammanfattningsvis har rekryteringsgruppen
kommit fram till att en utförligare planering av ledningsresurserna, arbetsfördelningen och tillsättandet av tjänsterna behöver
ske i nuläget innan tjänsten i fråga tillsätts. För att komma igång
med hemtjänst ute i egen regi och med aktiviteter för äldre enligt verksamhetsplaneringen och budgeten kan dock anställningar gällande dessa befattningar behöva göras.
Äldreomsorgsledare förordar:
Kommunstyrelsen beslutar att:
- avbryta rekryteringen av Ansvarig hemvårdare hemtjänst ute i
nuläget med motiveringen att en övergripande planering av ledningsfunktionerna behöver göras
- ge i uppdrag till ansvariga tjänstemän inom äldreomsorgen att
rekrytera de resurser som behövs som närvårdare hemtjänst
ute samt aktivitetskoordinering för 6-9 månader inom ramar för
budgeten
- ge i uppdrag för rekryteringsgruppen att fortsätta arbetet med
ett förslag på arbetsfördelning för de olika ledningspositionerna
inom äldreomsorgen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att:
- avbryta rekryteringen av Ansvarig hemvårdare hemtjänst ute i
nuläget med motiveringen att en övergripande planering av ledningsfunktionerna behöver göras
- ge i uppdrag till ansvariga tjänstemän inom äldreomsorgen att
rekrytera de resurser som behövs som närvårdare hemtjänst
ute samt aktivitetskoordinering för 6-9 månader inom ramar för
budgeten
- ge i uppdrag för rekryteringsgruppen att fortsätta arbetet med
ett förslag på arbetsfördelning för de olika ledningspositionerna
inom äldreomsorgen.
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BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att:
- avbryta rekryteringen av Ansvarig hemvårdare hemtjänst ute i
nuläget med motiveringen att en övergripande planering av ledningsfunktionerna behöver göras
- ge i uppdrag till ansvariga tjänstemän inom äldreomsorgen att
rekrytera de resurser som behövs som närvårdare hemtjänst
ute samt aktivitetskoordinering längst till och med 30.9.2022
inom ramar för budgeten
- ge i uppdrag för rekryteringsgruppen att fortsätta arbetet med
ett förslag på arbetsfördelning för de olika ledningspositionerna
inom äldreomsorgen.
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KS § 42

VAKANSER INOM ÄLDREOMSORG OCH LÄROAVTAL

Kommunstyrelse 08.03.2022 § 42
Äldreomsorgsledarens beredning:
För övergripande planering av äldreomsorgen har kommunstyrelsen i
Eckerö efterlyst en översikt över vilka tjänster och befattningar finns
inrättade och vilka finns budgeterade för år 2022 samt vilka av de inrättade och/eller budgeterade tjänsterna är tillsatta respektive vakanta. En sådan översikt finns i bilaga.
Av underlaget framgår att det finns i huvudsak tillräckliga närvårdarresurser för Solgårdens serviceboende både dag/kvällstid och nattetid fram till sommaren 2022 utifrån rekommenderat personaldimensionering (0,70-0,80 anställda per klient) och utifrån budgeten för 2022
under förutsättning att samtliga anställda enbart arbetar inom Solgården samt att avtalet för en visstidsanställd förlängs efter mars 2022.
Under sommaren 2022 uppstår fler vakanser eftersom två till tidsbestämda avtal går ut då. Av underlaget framgår också att det finns ejinrättade och ej-tillsatta tjänster för ledningsfunktioner, för hemtjänst
ute och för aktivitetskoordinering varav störst behov av tillsättning
finns inom hemtjänst ute. I Eckerö kommun har man vid flertal tillfällen under året 2021 sökt närvårdare till hemtjänst ute och övriga
vakanser och väldigt få ansökningar har inkommit. Som ett sätt att få
in kompetent personal på sikt har möjligheten till läroavtal lyfts upp.
Eckerö kommun har för tillfället en närvårdare på läroavtal fram till
sommaren 2022 och nu har det erbjudits möjlighet till ytterligare ett
läroavtal med en vikarierande vårdare som är van med arbetet i Eckerö äldreomsorgen och som har sökt och godkänts till att påbörja
läroavtalsutbildning via Axxell. Läroavtalet skulle omfatta 75 % av heltid på arbete under handledning och studierna skulle pågå i cirka två
år från och med mars 2022.
I enlighet med Förvaltningsstadga för Eckerö kommun är det kommunstyrelsen som fattar beslut om arbetsavtal som är längre än för
sex månader.
Äldreomsorgsledare förordar:
Kommunstyrelsen beslutar att:
-anteckna sammanställningen över äldreomsorgens tjänster till kännedom
- godkänna anställning av Sandra Wernér på läroavtal 75 % av heltid
från mars 2022 två år framåt med motiveringen att det finns vakanser
i äldreomsorgen i Eckerö kommun och att läroavtal kan underlätta rekryteringssituationen till Eckerö äldreomsorgen på sikt
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
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- ge i uppdrag till ansvariga tjänstemän inom äldreomsorgen att ordna
med behövliga läro- och arbetsavtal i anslutning till denna anställning.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att:
-anteckna sammanställningen över äldreomsorgens tjänster till kännedom
- godkänna anställning av Sandra Wernér på läroavtal 75 % av heltid
från mars 2022 två år framåt med motiveringen att det finns vakanser
i äldreomsorgen i Eckerö kommun och att läroavtal kan underlätta rekryteringssituationen till Eckerö äldreomsorgen på sikt
- ge i uppdrag till ansvariga tjänstemän inom äldreomsorgen att ordna
med behövliga läro- och arbetsavtal i anslutning till denna anställning.
BESLUT:

Enligt förslag.
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KS § 43

DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 08.03.2022 § 43
-

Skatteinkomsterna, jan-22
Rapport gällande äldreomsorg, Björkkö Ab
Ålands förvaltningsdomstols avgörande avseende besvär som
gäller kommunal ekonomi, givet 28.2.2022
Meddelande till KST, medlemskommunerna samt LR från Lumparlands kommun, 3.3.2022
Situationen i Ukraina

Kommundirektörens tjänstemannabeslut:
- Tj 1/2022, 1.3.2022 Beslut om jakträtt, Bengt Granbergs Jaktlag
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
11

Sammanträdesdatum
08.03.2022

Dnr: KANSLI 30/2022
KS § 44

REMISS, FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV LANDSKAPSLAGEN OM POSTTJÄNSTER

Kommunstyrelse 08.03.2022 § 44
Ålands landskapsregering inbegär Eckerö kommuns utlåtande över
förslaget till ändring av landskapslagen om posttjänster. Eckerö
kommuns utlåtande ska vara landskapsregeringen tillhanda senast
18 mars 2022.
De centrala förändringsförslagen innebär att:
- de försändelser som är inlämnade inom Åland och avsedda att nå
en adressat inom Åland ska delas ut så att minst 50 % når adressaten den fjärde vardagen och minst 97 % den femte vardagen
efter inlämningsdagen och att
- rättssäkerheten ska stärkas för personer som på grund av personliga specialbehov genom rörelsehinder behöver speciallösningar
för postutdelning.
Konstateras att de minskade brevmängderna har inneburit naturliga
kostnadsökningar för utdelningsverksamheten. Av denna orsak är det
förståeligt att landskapsregeringen föreslår försämringar i utdelningsintervaller. I lagförslagets konsekvensanalyser har man dock inte beaktat vad de förslagna ändringarna skulle innebära för brevröstningen. Eckerö kommun anser att på samma sätt som i Sverige och Finland bör förändringarnas effekter i sin helhet utvärderas efter att förändringarna har trätt i kraft i och med att hela verksamheten är i ett
brytningsskede och sänkningen av minimikraven torde innebära ytterligare stora förändringar för verksamheten.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att avge den ovanstående beredningen
som kommunens utlåtande till Ålands landskapsregering.
BESLUT:
Kommunstyrelsen konstaterade att de minskade brevmängderna har
inneburit naturliga kostnadsökningar för utdelningsverksamheten. Av
denna orsak är det förståeligt att landskapsregeringen föreslår försämringar i utdelningsintervaller. I lagförslagets konsekvensanalyser
har man dock inte beaktat vad de förslagna ändringarna skulle innebära för brevröstningen. Eckerö kommun anser att på samma sätt
som i Sverige och Finland bör förändringarnas effekter i sin helhet utvärderas efter att förändringarna har trätt i kraft i och med att hela
verksamheten är i ett brytningsskede och sänkningen av minimikraven torde innebära ytterligare stora förändringar för verksamheten.
Protokolljusterarnas signatur
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Förövrigt anser Eckerö kommun att Ålands Post har skött sina posttjänster mycket dåligt för Eckerö kommuns invånare alltsedan Postkontoret i Post- och tullhuset stängdes.
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Dnr: KANSLI 36/2022
KS § 45

BEGÄRAN OM SYNPUNKTER, GRÄNSDRAGNINGSDOKUMENT GÄLLANDE
INTEGRATION OCH FLYKTINGMOTTAGANDE

Kommunstyrelse 08.03.2022 § 45

Förbundsstyrelsen för Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) har den
25 januari 2022 beslutat inhämta medlemskommunernas synpunkter
på ett förslag till ett gränsdragningsdokument gällande integration och
flyktingmottagande. Syftet med dokumentet är att klargöra och
komma överens om ansvars- och rollfördelning mellan KST och
kommunerna beträffande integrationsarbetet i allmänhet och flyktingmottagande i synnerhet.
I beredningen i ärendet hos KST hänvisas till lojalitetsavtalet mellan
KST och medlemskommuner samt grundavtalet för KST. Av grundavtalet framgår att medlemskommunerna är förbundna till att vidarebefordra sådana kostnadsersättningar som tillkommer primärkommun
trots att verksamheten egentligen utförs av kommunalförbundet, till
exempel för integrationsarbete. Dessa intäkter räknas till förbundets
övriga intäkter och dras inte av från enskild kommuns betalningsandel. KST konstaterar i förslaget att kommunalförbundet kommer att ge
socialvård oberoende åländsk hemkommun och den inflyttades status, samt att gränsdragningen mellan KST och medlemskommunerna
gällande integration behöver regleras genom skilt avtal.
KST lämnar därför ett förslag till gränsdragningsdokument enligt vilket
kommunernas ansvar i huvudsak definieras enligt följande:
- Anta ett program för integrationsfrämjande i enlighet med integrationslagen (ÅFS 2012:74)
- Ingå avtal med Egentliga Finlands NTM-central om flyktingmottagandet
- Beakta flyktingmottagandet i kommunens verksamhetsplan och
budget
- Utse en kontakt- och ansvarsperson
- Reservera bostäder för flyktingfamiljerna samt bereda tillgång till
barnomsorg, skola och äldreomsorg
- Ge aktuell information om kommunens verksamhet och ordna
kontakt med bl.a. föreningar
KST:s ansvar omfattar i huvudsak:
- Praktiska kontakter med NTM-centralen och fungera som länk i
förhållande till kommunerna
Protokolljusterarnas signatur
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- Ansvara för praktiska frågor kopplade till mottagandet av flyktingarna, deras boende, kontakter med ÅHS, AMS och andra myndigheter, tolkar
- Bistå flyktingarna vid ansökan om olika slags ersättningar
I KST:s beredning lyfts vidare fram att det i förarbetet till landskapslagen om kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2, ”KSTlagen”) anges att integrationsarbete omfattas av den nya samordningen (alltså av KSTs uppgiftsområde). KSTs förvaltning har tidigare
skede motsatt sig denna gränsdragning och har därför kontaktat
landskapsregeringen som enligt beredningen svarat att KSTs del av
integrationsarbetet inte omfattar det som inte är socialvård.
Av förarbetena till KST-lagen framgår att kommunernas ansvar för integrationsarbetet omfattas av samordningen. Till socialvård nära anknuten service räknas även de tjänster som kommunerna erbjuder invandrare enligt landskapslagen om främjande av integration (ÅFS
2012:74). Med integration avses enligt lagen bl.a integrationsfrämjande sektorsövergripande främjande och stödjande av integration med hjälp av myndigheters och andra aktörers åtgärder och tjänster samt sektorsövergripande samarbete mellan myndigheter som representerar olika förvaltningsgrenar och andra aktörer. Upprättande
av individuella integrationsplaner är även en del av integrationsarbetet.
Kommunernas ansvar enligt det föreslagna gränsdragningsdokumentet går således längre än vad som får anses ingå i begreppet socialvård. Den integration som inte är socialvård är endast de uppgifter
som krävs inom ramen för kommunens normala serviceproduktion.
Förslaget till gränsdragningsdokument innebär att kommunen åläggs
ett mycket större ansvar än så.
Det kan vidare konstateras att syftet med KST är att samordna socialtjänst så att servicen får en högre kvalitet och blir likvärdig oavsett
bostadsort. Hela syftet förfelas om en del av socialvården nu läggs på
kommunerna. Det är inte heller ändamålsenligt att kommunerna
åläggs ansvar för sällan förekommande uppgifter och tvingas anställa
personal (kontaktpersoner) för sådana uppgifter. Det föreslagna avtalet innebär ett avsteg från regleringen i grundavtalet och dess utgångspunkt att integration i sin helhet tillhör KST:s uppgiftsområde.
Gränsdragningsdokumentet bör därför omarbetas på sätt så att alla
uppgifter som är att betrakta som socialvård ska utföras av KST.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen avger utlåtande över förslaget i enlighet med
ovanstående beredning.
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BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 342/2021
KS § 46

HÄVNING AV AVTAL OM ÖVERTAGANDE AV ÖJVÄGEN TILL KOMMUNALVÄG

Kommunstyrelse 08.03.2022 § 46
Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 7.12.2021 ställt en
uttrycklig fråga till Öjvägens väglag huruvida väglaget avser följa
samtliga de punkter som finns i avtalet med kommunen samt senast
15.6.2022 utföra de åtgärder som kommunens kontrollant påtalat i
olika omgångar, ytterligare med reservation för att även andra fel och
brister som inte ännu dokumenterats kan uppdagas vid fortsatta syner av projektet. Väglaget ombads att ge sitt svar senast den 31 januari 2022.
Bilagt finns väglagets svar som inkom 31.1.2022 (bilaga 1). Av brevet
framgår inte huruvida väglaget ämnar följa kommunens direktiv. Väglaget har inte heller svarat om väglaget kommer att färdigställa vägen
till kommunalvägsstandard, inhämta behövliga markägartillstånd och
till övriga delar uppfylla avtalet med kommunen senast den 15 juni
2022. Istället avger väglaget i sitt svar att väglaget har följt avtalet
med kommunen.
Bakgrund
Eckerö kommun ingick den 24.9.2019 ett avtal med Öjvägens väglag
om övertagande av Öjvägen till kommunalväg (bilaga 2). Avtalets
centrala innehåll var att väglaget skulle grundförbättra vägen till en
kommunalvägsstandard samt inhämta behövliga markägartillstånd
varefter Eckerö kommun skulle överta vägen till kommunalväg, förutsatt att en av kommunen gjort slutsyn av grundförbättringen skulle
vara godkänd. Enligt avtalet skulle projekteringen tas fram enligt
Svenska vägverkets anvisningar 2001:9.
Vad gäller tolkningsföreträde avseende den standarden som vägen
ska uppfylla är det klart att det är kommunen som avgör de minimikrav som gäller för en kommunalväg. Av denna orsak har parterna
skrivit i sitt avtal att kommunen ska utse en representant som ska
fungera som kontrollant under hela grundförbättringen och av samma
orsak har parterna avtalat om att Öjvägen övertas till en kommunalväg först efter en av kommunen godkänd slutsyn av grundförbättringen av vägen är gjort. Vid avtalets undertecknande har parternas avsikt således varit att det är kommunen och enbart kommunen som
ska avgöra om grundförbättringen uppfyller de krav som parterna avtalat om. Ingenstans i avtalet har parterna å andra sidan kommit
överens om att kommunen skulle vara tvungen att godkänna de avviProtokolljusterarnas signatur
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kelser från Svenska vägverkets anvisningar (2001:9) som väglaget
under grundförbättringsarbetet valt att göra.
För det andra bör det noteras att det enligt avtalet inte är kommunens
eller kommunens kontrollants uppgift att fungera som arbetsledare för
grundförbättringen. Enligt avtalet åligger det väglaget att noggrant
följa Svenska vägverkets anvisningar (2001:9). Trots detta har kommunen under hela den tiden kommunen haft kännedom om att grundförbättringsarbetet pågått aktivt och konsekvent uppmanat och krävt
att väglaget följer Svenska vägverkets anvisningar (2001:9).
Efter att avtalet undertecknades hösten 2019 har väglaget bjudit
kommunen in till två möten. Det första mötet ägde rum på Eckerös
branddepå och närvarande var väglagets ordförande John Hilander,
väglagets styrelsemedlem Hilding Holmström, väglagets styrelsemedlem Sune Axelsson, entreprenören Niclas Häggblom, väglagets egen
konsult Dan Engblom och kommuntekniker Emma Saarela. Väglaget
anser att detta möte var att betrakta som ett startmöte med entreprenören trots att projekthandlingarna inte var färdiga och kommunen
inte hade en kontrollant som kunde granska väglagets projektering.
Kommunen har inte mottagit protokoll över startmötet och inte heller
från några arbetsplatsmöten. De närvarande på mötet kom enbart
överens om att väglaget meddelar kommunen innan grundförbättringsarbetet påbörjas. Väglagets ordförande John Hilander meddelade kommunen om byggstart efter att grundförbättringen redan hade
påbörjats.
Nedan följer ett urval över ärendets dokumentation från kommunens
sida.
Februari 2020
I februari 2020 uppmärksammade kommunen per mail att väglaget
måste ta fram och lämna in till kommunen projekthandlingar avseende den nya sträckningen som väglaget ämnade göra i förhållandet
till den ursprungliga projekteringen från år 2019. Väglagets ordförande John Hilander meddelade per mail att väglaget kommer att utföra inmätning och komplettera underlagen så att alla handlingar är
iordning vid överlämnande.
Kommunstyrelsen utsåg genom KS 23 § / 11.02.2020 Fma Söderstigen som kommunens avtalsenliga kontrollant.
Mars 2020
I mars 2020 meddelade kommunen per mail om ett byggstopp på de
delar av vägen som frångick från de handlingar som kommunen tagit
del av hösten 2019. Samtidigt kallades väglaget till ett möte för att
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säkerställa att grundförbättringen uppfyller kommunalvägsstandard.
Mötet hölls den 24.3.2020.
Kommunteknikern Emma Saarela hade åtagit sig att skriva protokoll
över mötet. Protokollet skickades till väglagets representanter den
26.3.2020 för justering. Samma dag hade kommunens kontrollant
lämnat in en lista över exempel på anmärkningar som inte uppfyller
Svenska vägverkets (2001:9) anvisningar (bilaga 3).
Den 27.3.2020 svarade Sune Axelsson, John Hilander och Hildingsson Holmström att protokollet inte speglar enligt deras mening de diskussioner som fördes under mötet. Väglagets representanter ansåg
att anteckningar gav en synnerligen haltande bild av de diskussionerna som fördes under mötet och att de inte är representativa för mötet.
Eftersom väglagets representanter inte inkom med konkreta ändringsförslag ändrades protokollet till tjänstemannens minnesanteckningar (bilaga 4). Det centrala som framgår av anteckningarna är att:
- Grundförbättringen stoppas tills alla handlingar är klara men väglaget vägrade stoppa arbetet med hänvisning till att markägare
kan enligt deras mening fylla upp sin mark med vilka massor hen
vill.
- Svenska vägverkets anvisningar 2001:9 ska följas. Kommunens
kontrollant anser att grundförbättringen hittills inte utförts enligt
anvisningarna.
- Grundförbättringen skulle enligt entreprenaden vara färdig
31.5.2020.
- Kommunen påpekade att vikten av att lägga på ett slitlager om 012 mm grus på vägen eftersom handlingarna är framtagna som
att vägen ska beläggas direkt.
- Kommunen påpekade att vägen kan övertas först då alla vägombyggnadsarbeten är helt klara och nödvändiga lantmäteriarbeten
är klara och dokumenterade.
- Kommunen påpekade att storleken på svängplanen ska tas fram
och att det inte finns något marklov för svängplan.
Efter initiativ från väglagets styrelsemedlem Rein Metsik om att kommunens och väglagets kontrollant tillsammans gör en plan över de
åtgärder som måste vidtas för att vägen ska kunna tas över som en
kommunalväg beslöt Eckerö kommunstyrelse genom KS §
91/30.3.2020 att bjuda in Rein Metsik och väglagets konsult till ett
möte med kommunen.
April 2020
Den 2.4.2020 hölls ett möte mellan kommunen, Rein Metsik (observatör) och Dan Engblom (väglagets konsult) och ett protokoll gjordes
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som samtliga närvarande justerade elektroniskt (bilaga 5). I stort
rådde det samstämmighet över hur vägen ska byggas och det beslöts
att väglagets konsult tar fram en åtgärdsplan efter avstämning med
väglaget.
Den 7.4.2020 inkom väglagets konsults genomgång av projekt (bilaga 6). Den 14.4.2020 gjorde kommuntekniker Emma Saarela å
tjänstens vägnar ett bemötande med ett förslag att kommunens kontrollant och väglagets konsult tillsammans träffas vid vägen (bilaga
7).
Den 17.4.2020 höll kontrollanterna sitt möte i närvaro av kommuntekniker. Protokollet undertecknades av samtliga närvarande (bilaga 8).
Juni 2020
Den 3.6.2020 ringde väglagets ordförande John Hilander till kommuntekniker (bilaga 9). Under samtalet meddelade John Hilander att:
- Inga mera sprängningar kommer att göras eftersom väglaget har
andra lösningar.
- Kommunen kommer att få påföra slitlagret 0-12 mm.
- Kommuntekniker Emma Saarela meddelade att alla fastighetsregister borde ändras till rätt vägrätt (vägbredd) med rätt sträckning
i fastighetsregistret för respektive fastighet. Om inte detta görs nu
så kan kommunen hamna på ersättning för vägområdet i framtiden. Väglagets ordförande John Hilander var inte av samma åsikt
gällande detta.
- Väglagets ordförande John Hilander meddelade även att om det
inte går att komma fram till en lösning så kommer vägen att tas
över till kommunalväg med politiskt tvång.
Den 15.6.2020 mottog kommunen en skriftlig redogörelse över tillvägagångssätt på Öjvägen, undertecknat av väglagets kontrollant (bilaga 10). I skriften framgick flertal avvikelser från Svenska vägverkets
anvisningar (2001:9). Den 16.6.2020 inkom kommunens kontrollants
synpunkter (bilaga 11).
Den 16.6.2020 kallade kommunen väglaget till ett möte. På mötet beslöts att kommunens kontrollant ska skicka en lista till väglagets kontrollant på det som behöver åtgärdas för att undertecknat avtal skall
uppfyllas. Kontrollanterna skall sedan träffas för att diskutera listan
samt inmätningarna och efter det ska ett nytt möte hållas. Eftersom
väglagets representanter inte kunde omfatta det av kommuntekniker
framtagna protokollet blev det enbart tjänstemannens minnesanteckningar (bilaga 12).
Augusti 2020
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Den 12.8.2020 skickade väggruppen bestående av John Hilander,
Sune Axelsson och Hilding Holmström ett e-postmeddelande där de
efterfrågade en komplett rapport med klara och tydliga beskrivningar
på de avvikande punkterna som kommunen inte är tillfreds med vad
gäller Öjvägen 1. Samma dag förtydligade kommuntekniker Emma
Saarela att på mötet i juni beslöts att kontrollanterna ska träffas för att
diskutera kommunens kontrollants lista samt inmätningarna och efter
det ska ett nytt möte hållas. Eftersom väglagets kontrollant inte hade
lämnat in inmätningar så kunde inte kommunen arbeta vidare med
ärendet (bilaga 13).
December 2020
Väglaget sammankallade kontrollanterna och kommuntekniker den
7.12.2020 till ett möte den 8.12.2020 inför väglagets egen vägstämma som skulle äga rum den 9.12.2020. På mötet hänvisade
kommuntekniker till Svenska vägverkets anvisningar (2001:9), till avtalet mellan väglaget och kommunen samt till åtgärdspunkterna från
den 16.6.2020. För att komma vidare i ärendet beslöts det att väglaget, genom sin egen kontrollant, inlämnar en skrivelse om de alternativa lösningar väglaget anser att vara likvärdiga/godtagbara för att
uppfylla kraven på bl.a. vattenavledningen. Kommunen kan efter det
ta ett beslut gällande de alternativa metoderna. Eftersom väglagets
representanter inte kunde omfatta det av kommuntekniker framtagna
protokollet blev det enbart tjänstemannens minnesanteckningar (bilaga 14).
Januari 2021
Den 26.1.2021 ansökte väglaget om övertagande enligt avtal. Anhållan avslogs av kommunstyrelsen genom KS 162 § / 8.6.2021 med följande motiveringar:
- väglaget inte inlämnat marktillstånd i enlighet med 2 punkten i
Avtalet
- vägen har inte blivit godkänd av kommunen i enlighet med 7
punkten i Avtalet.
April 2021
I samband med behandlingen av anhållan om övertagande sammankallade kommunen till ett möte som ägde rum den 22.4.2021. På mötet påpekade kommunen att synpunkterna från den 16.6.2020 kvarstår. På de flesta av punkterna ansåg väglaget att åtgärderna kan göras på annat sätt. På mötet bestämdes att väglagets kontrollant tar
fram en åtgärdsplan för uppfyllande av avtalets villkor och att kommunens kontrollant ska vara involverad i arbetet. Eftersom väglagets
representanter inte kunde omfatta det av kommuntekniker framtagna
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protokollet blev det enbart tjänstemannens minnesanteckningar (bilaga 15).
September 2021
Kommuntekniker Emma Saarela sammankallade kontrollanterna till
ett möte för att försöka komma framåt i ärendet. Mötet ägde rum den
17.9.2021 och det konstaterades att kontrollanterna har haft kontinuerlig kontakt under grundförbättringen och att väglagets kontrollant
har skickat en lista till väglaget om åtgärder som bör göras samt en
lista med åtgärder som kontrollanten tror att kommunen kommer att
kräva för att vägen ska uppfylla avtalet. Kommunen efterfrågade
denna lista men har inte mottagit en sådan. Det beslöt även att väglagets kontrollant kontaktar väglaget för att gå igenom vilka åtgärder
som väglagets kontrollant anser att måste göras. Samtliga närvarande undertecknade elektroniskt ett protokoll (bilaga 16).

Kommundirektörens bedömning
Enligt kommunens uppfattning kvarstår flertal av punkterna som är
noterade den 16.6.2020. I brevet från väglaget av den 31.1.2022 har
väglaget inte svarat på kommunens uttryckliga fråga huruvida väglaget kommer att följa kommunens direktiv gällande standarden som
gäller för en kommunalväg. Detta svar tillsammans med väglagets
över två år långa medvetna underlåtenhet att åtgärda de av kommunen upprepade gånger påpekade brister och fel avseende vägens
standard ger inte förtroende för kommunen att väglaget kommer att
färdigställa grundförbättringen till kommunalvägsstandard i enlighet
med kommunens direktiv, Svenska vägverkets anvisningar (2001:9)
och det avtal som är upprättat mellan parterna. Förutsättningarna för
att avtalet mellan kommunen och väglaget ska uppfyllas finns således
inte. Kommunen har även upprepade gånger meddelat väglaget att
om inte avtalet och kommunalvägsstandarden följs så kan Öjvägen
inte övertas som kommunalväg och således kan det som parterna avtalat om inte förverkligas.
Grundförbättringen har även som helhet pågått en orimligt lång tid
med hänvisning till att vägen enligt den ursprungliga planen skulle
vara färdigställt till en kommunalvägsstandard den 31.5.2020.
Väsentlighetskriteriet avseende avtalsbrottets omfattning från väglagets sida uppfylls och de i denna beredning nämnda omständigheterna gör att det inte kan anses vara rimligt att avtalet fortsättningsvis
hålls i kraft.
Med hänvisning till ärendet som helhet och till väglagets svar av den
31.1.2022 i synnerhet bör kommunstyrelsen föreslå inför kommunProtokolljusterarnas signatur
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fullmäktige att kommunfullmäktige beslutar om att häva avtalet med
Öjvägens väglag och skriftligen meddela till Öjvägens väglag att avtalet upphör att gälla omedelbart efter att hävningsbeslutet vunnit laga
kraft.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Avtal om övertagande av Öjvägen till kommunalväg (bilaga 2) hävs och att Öjvägens väglag skriftligen meddelas att avtalet upphör att gälla omedelbart efter att hävningsbeslutet vunnit laga kraft.
BESLUT:
Sven-Eric Carlsson anmälde jäv. Kommunstyrelsen konstaterade att
jäv föreligger och Sven-Eric Carlsson lämnade sammanträdesrummet
under ärendets behandling.
Sanna Söderlund föreslog att innan beslutet om hävning fattas ska
avtalsparterna träffas och diskutera hela avtalet om grundförbättringen ännu en gång. Eftersom förslaget inte erhöll understöd konstaterade ordförande att föreslaget förföll.
Med motiveringarna som framgår av kommundirektörens beredning
beslöt kommunstyrelsen att föreslå inför kommunfullmäktige att Avtal
om övertagande av Öjvägen till kommunalväg (bilaga 2) hävs och att
Öjvägens väglag skriftligen meddelas att avtalet upphör att gälla
omedelbart efter att hävningsbeslutet vunnit laga kraft.
Sanna Söderlund reserverade sig mot beslutet.
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Dnr: KANSLI 342/2021
KS § 47

ÖJVÄGENS VÄGLAGSSTÄMMA 11.11.2021

Kommunstyrelse 08.03.2022 § 47
Styrelsen för väglagen för Öjvägen 1-2 och Borgflyttsvägen höll en
gemensam stämma i Ekeborg den 11.11.2021 kl. 18:30.
Kommunens ombud på stämman var Johan Hilander.
Kommunstyrelsen beslöt genom KS 310§/2.11.2021 om följande direktiv till ombudet:
Kommunens ombud ska verka för beslut som är i enlighet med landskapslagen (2008:59) om enskilda vägar samt ingånget avtal mellan
väglaget och kommunen (bilagt).
Med anledning av att kommunen inte på förhand har tagit del av bokslut 2020, revisionsrapport och budget 2021 kan kommunens ombud
inte ta ställning varken till förslaget att godkänna dessa handlingar eller om beviljande av ansvarsfrihet.
Därtill ska Storfjärdskojans vägenheter och vägavgift fastställas med
hänsyn till den faktiska användningen.
Direktiven delgavs Johan Hilander inför stämman.
Av stämmoprotokollet framgår att kommunens ombud inte ha yrkat på
att Storfjärdskojans vägenheter och vägavgift fastställas med hänsyn
till den faktiska användningen. Enligt väglagets styrelsemedlem Sune
Axelsson kommer kommunen faktureras i nästa fakturering för Storfjärdskojan i enlighet med det vad som gäller för fritidsbostäder.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen konstaterar att ombudet vid väglagsstämman som
ägde rum den 11.11.2021 inte har fört fram de skriftliga direktiv som
kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 14 § i förvaltningsstadgan har
fattat beslut om i KS 310§/2.11.2021. Av denna anledning föreslår
kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige att kommunens ombud
vid enskilda väglag Johan Hilander entledigas från sitt uppdrag och
att ett fyllnadsval förrättas för den återstående tiden av mandatperioden.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: KANSLI 48/2022
KS § 48

UTLÅTANDE AV JORDFÖRVÄRV, MIKAEL EKLUND

Kommunstyrelse 08.03.2022 § 48
Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över M.
Eklunds ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Fastigheten anhållan avser är ett 6 500 m2 stort markområde, underlydande fastigheten 43-407-1-45, Granklobben I. Sökande
äger/besitter redan från tidigare ett 5 900 m2 stort område på Åland.
Av utredningen framgår inget annat än att anhållan bör förordas.
Lagrum:
4 § Landskapsförordningen (2003:70)
Grunder för att fysiska personer skall få jordförvärvstillstånd
Landskapsstyrelsen beviljar jordförvärvstillstånd för fysiska personer i
enlighet med vad som föreskrivs i 12 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd, i enlighet med anhållan.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
25

Sammanträdesdatum
08.03.2022

Dnr: KANSLI 50/2022
KS § 49

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, J. ANDERSSON

Kommunstyrelse 08.03.2022 § 49
Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över J.
Anderssons ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Fastigheten anhållan avser är ett 9 500 m2 stort markområde, underlydande fastigheten 43-406-23-54, Strand Manaia. Samtidigt avser
sökande avyttra en mycket större fastighet som han kommer att förvärva.
Av utredningen framgår inget annat än att anhållan bör förordas.
Lagrum:
4 § Landskapsförordningen (2003:70)
Grunder för att fysiska personer skall få jordförvärvstillstånd
Landskapsstyrelsen beviljar jordförvärvstillstånd för fysiska personer i
enlighet med vad som föreskrivs i 12 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd, i enlighet med anhållan.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: KANSLI 51/2022
KS § 50

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, VIND AX AB

Kommunstyrelse 08.03.2022 § 50
Ålands landskapsregering inbegär Eckerö kommuns utlåtande över
Vind AX Ab:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Samtliga ansökningshandlingar är bilagda i ärendet.
Ansökan avser arrende på ca 510 m² stort markområde av
fastigheten Söderhagen, 43-407-5-8. Bolaget har sin hemort på Åland
och fyra av sex styrelsemedlemmar i bolagets styrelse har hembygdsrätt. Bolaget har permanent näringsrätt. Av utredningen framgår
inget annat än att givande av tillstånd ska förordas.
Lagrum:
Landskapsstyrelsen beviljar jordförvärvstillstånd för juridiska personer
i enlighet med vad som föreskrivs i 13 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd i enlighet med ansökan.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: KANSLI 54/2022
KS § 51

ÅDA, ÄGARRAPPORT OCH INBJUDAN TILL ÄGARMÖTE 11.3.2022

Kommunstyrelse 08.03.2022 § 51
Ålands landskapsregering inbjuder till ägarmöte med anledning av
ägarrapporten för Åda Ab. Målgruppen är ägarrepresentanter, ordföranden för styrelser och fullmäktige samt direktörer.
Bilagt finns inbjudan och slutrapporten.
I rapporten betonas behovet av att ägarkommunerna skulle både
strategiskt och praktiskt fokusera sin drift av IT till Åda:s gemensamma målsättningar. Som ett led i detta arbete uppstår ett behov av
att se över finansieringen och de grundläggande bolagshandlingarna.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om deltagandet samt om eventuella direktiv.
Paragrafen justeras omedelbart.
BESLUT:
Kommunstyrelsen konstaterade att kommunfullmäktiges ordförande,
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören deltar på mötet.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
28

Sammanträdesdatum
08.03.2022

Dnr: KANSLI 64/2022
KS § 52

RÄTTELSEYRKANDE: KS 34§/22.2.2022 ÖJVÄGENS VÄGLAG, VÄGAVGIFTER

Kommunstyrelse 08.03.2022 § 52
John Hilander har den 25.2.2022 inkommit med rättelseyrkande över
kommunstyrelsens beslut KS 34 § / 22.2.2022 i enlighet med nedanstående:
”Till kommunstyrelsen i Eckerö
Rättelseyrkande mot kommunstyrelsens protokoll 22.02.2022. Gällande laglighet och jäv vid paragraf nr 34 den 22.02.2022 angående
vägavgift för öjvägensväglag .
1.
2.
3. När beslut fattades förelåg jäv då två vägdelägare / intressenter
var med och delaktiga på mötet!
4.
5.
6.
7. Kommundirektörens föredragning stämmer ej! Beskrivningen att
kommunen ej haft tillgång till stämmobeslut eller budget är felaktig!
Kommunen har som alla intressenter haft tillgång till stämmomaterial,
varit närvarande under
8. stämmor och full möjlighet att uttala sig där.stämmomaterialat har
funnits till påseende före och efter stämmor!
9.
10.
11.
12. Väglaget har vid ett flertal tillfällen fört diskussioner med kommunen , där man beskrivit att kommunen behandlas som alla andra intressenter.
13.
14.
15.
16. Väglaget har efter granskning av kommunens praxis gentemot de
väglag där kommunen har intressen förstått att kommunen betalar ut
ersättning i helt avsaknad av både stämmor,budgetar och beräkningsgrund.
17.
Öjvägen Väglag 25.02.2022
John Hilander”
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Konstateras att i anvisningar för sökande av ändring avseende kommunstyrelsens protokoll över sammanträdet av den 22.2.2022 har
angetts att eftersom beslutet KS 34§/22.2.2022 endast gäller beredning eller verkställighet, kan rättelseyrkande enligt 112 § KomL inte
framställas, eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Kommunstyrelsens beslut att göra ett besvär till vägnämnden är beredning i ärendet. Det slutgiltiga beslutet i ärendet är beroende av
vägnämndens avgörande. Kommunstyrelsen har inte vid sitt sammanträde den 22.2.2022 slutligt avgjort ärendet och således finns det
inte enligt rättsordningen möjlighet att göra rättelseyrkande över beslutet. Vidare gäller att en begäran om omprövning lämnas utan
prövning om det beslut i vilket ändring söks genom omprövning endast gäller beredning eller verkställighet av ett ärende.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att lämna rättelseyrkandet utan prövning i
sak eftersom ärendet endast gäller beredning och inte innebär att
ärendet är slutligt avgjort av kommunen.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 192/2021
KS § 53

EKEBO A 1

Kommunstyrelse 08.03.2022 § 53
Ekebo A 1 är ledig för uthyrning. En bostadsansökan har inkommit
från boende på Ekebo.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att hyra ut Ekebo A 1 till sökande. Hyresavtalet gäller från och med 9.3.2022 vid hyresavtalets undertecknande. Nycklarna till den gamla lägenheten ska inlämnas till kommunkansliet den 14 mars 2022.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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KS § 54

FYLLNADSVAL AV ARBETARSKYDDSFULLMÄKTIGE, SOLGÅRDEN

Kommunstyrelse 08.03.2022 § 54
Enligt L om tillsyn över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (FFS 44/2006) stadgas om arbetarskyddsfullmäktige i §§ 29, 30. På en arbetsplats där regelbundet minst tio arbetstagare arbetar skall arbetstagarna bland sig utse en arbetarskyddsfullmäktig och två ersättare för arbetarskyddsfullmäktigen till
sina företrädare i det samarbete som avses i detta kapitel samt för
kontakterna till arbetarskyddsmyndigheterna. Även på andra arbetsplatser 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 vicefullmäktige skall ordnas så att kommunens hela personal har möjlighet
att delta i valet.
Arbetarskyddsfullmäktig och ersättare skall i ett av arbetstagarna anordnat val väljas för en mandatperiod på två kalenderår, om inte något 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 arbetarskyddskommissionen 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.
För mandatperioden 2021-2022 har Solgården valt arbetarskyddsfullmäktige enligt följande:
Arbetarskyddsfullmäktig Maj Mattsson-Öström
vice arbetarskyddsfullmäktig Ulrica Johansson
vice arbetarskyddsfullmäktig Marie Bertell
Eftersom båda vice arbetarskyddsfullmäktige har avslutat sin tjänst
på Eckerö kommun behöver ett fyllnadsval ske för den återstående
tiden.
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Fyllnadsvalet förrättas genom iakttagande av samma förfaringssätt
som vid det egentliga arbetarskyddsvalet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen meddelar Solgårdens personal att ett fyllnadsval
av två vice arbetarskyddsfullmäktige bör förrättas för resterande del
av mandatperioden 2021-2022.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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KS § 55

SKAGVÄGEN

Kommunstyrelse 08.03.2022 § 55
Området mellan Skagvägen och Storfladan är i behov av rensning. Lov för rensning av området har inhämtats från markägare
och Storby byalag.
FÖRSLAG:
Kommunstyrelsen beslutar att området mellan Skagvägen och
Storfladan rensas upp i samband med ombyggnation av vägen i
syfte att förebygga framtida underhållskostnader. Kostnaderna belastar 4390-5300 Parker och allmänna områden.
BESLUT:
Enligt förslag.
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BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 112 § KomL rättelseyrkande inte framställas, eller
kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: 38-40, 43, 44-51, 54 §§
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 41-42, 53, 55 §§
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: 41-42, 53, 55 §§
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

Myndighet till vilken besvär
kan anföras samt besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett
beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändras 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 tillkommit i felaktig ordning, den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot lag.
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands Förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragraf: 52 §
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 besvärstiden 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 besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter

Fogas till protokollet
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