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KS § 69

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 12.04.2022 § 69
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__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KS § 70

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID

Kommunstyrelse 12.04.2022 § 70
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 Britt Berthén-Eklund och Susann Fagerström
till protokolljusterare.
Protokollet ska vara justerat senast den 13.4.2022 kl. 20.00.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 71

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 12.04.2022 § 71
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med följande extra ärenden:
- Hemtjänst ute fr.o.m. 1.5.2022, § 75
- Eckeröhallen Ab:s bolagsstämma 19.4.2022, § 93
- Anhållan om köp av mark, § 94
- Åtgärder som behöver vidtas med anledning av omstrukturering
inom äldreomsorgen, § 95
BESLUT:
Enligt förslag.
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Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
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Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__
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KS § 72

DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 12.04.2022 § 72
-

-

-

-

Landskapsregeringen har den 30 mars 2022 fastställt fördelningen av samfunds och samfällda förmåners kommunalskatt
mellan de enskilda kommunerna för år 2022 enligt 32 § kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland. Beslutet bifogas.
Kommundirektörens tjänstemannabeslut:
o Tj 2/2022 Datorskärmar, kommunkansliet
o TJ 3/2022 T.f. omvårdnadsledare
Landskapsintresseprojektet etapp 2 –information 8.4.2022
Första årets studerande på Hospitality-programmet på Högskolan
på Åland presenterade två utvecklingsplaner för turismnäringen i
Eckerö torsdagen 7 april kl. 10.30 - 11.30 i Käringsunds Resort &
Conference. Kommundirektören deltog.
Annette Anderssons jordfästning
Bankinsättningar
Förberedande undervisning
Uppdatering av wifi
Seminarium 28.4.2022: Hur stärker vi tilliten på Åland?
Info gällande Ukraina

Kommundirektörens förslag:
Antecknas till kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 83/2022
KS § 73

BEGÄRAN OM YTTRANDE - BARNOMSORG OCH HEMVÅRDSSTÖD

Kommunstyrelse 12.04.2022 § 73
Ålands landskapsregering har den 1 april inkommit med begäran om
yttrande gällande förslag om ändring av lagstiftningen om barnomsorg
och hemvårdsstöd.
Remisstiden är 10 dagar vilket med tanke på Eckerö kommuns inplanerade mötestider för kommunstyrelsen lämnar 8 dagar för att bereda
ärendet. Eckerö kommun ifrågasätter huruvida hörandet har skett i enlighet med god förvaltningssked. Vidare betyder detta att kommunen
inte kan uttala sig annat än att den föreslagna flexibiliteten kan innebära kostnader för kommunen ifall alla platser i barnomsorgen inte kan
fyllas och när avgiftsintäkter inte kan erhållas för den lediga tiden. Kommunen delar även utbildningschefernas oro att personalplaneringen
kan försvåras, vilket i sin tur kan leda till negativa effekter på arbetsklimatet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om att inlämna den ovanstående beredningen som kommunens utlåtande över förslaget.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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KS § 74

AVTAL MED FOLKHÄLSAN INOM HEMTJÄNST

Kommunstyrelse 12.04.2022 § 74
Bilagor:
- SN § 55/11.10.2021
- Tjänstemannabeslut
- Avtalsförslagen
Kommundirektörens beredning:
Socialnämnden beslutade genom SN § 55/11.10.2021 att äldreomsorgsledaren delegeras rätten att upphandla i samråd med ledningen för Solgården/hemservicen externa tjänster för hemservice ute
om det behövs för att kunna erbjuda hemtjänst ute -besöken enligt behov.
Genom upphandling som gjordes under hösten 2021 anlitades Folkhälsan för att utföra uppgifter inom hemtjänst ute. Rekryteringen av
hemtjänst ute personalen blev dock klar i slutet av mars 2022 och av
denna orsak hade avtalet med Folkhälsan från hösten 2021 förlängts
till sista mars 2022 med målsättningen om att hemtjänst ute därefter
skulle skötas internt från kommunens äldreomsorg. I slutet av mars
meddelade hemserviceledaren och vik. hemserviceledaren att även efter rekryteringen av en närvårdare för hemtjänst ute fanns ett akut behov av tilläggsresurser för uppskattningsvis 1 timme per kväll sju dagar
i veckan samt en timme på morgon på lördag och söndag under hela
april och att det inte var möjligt att Solgårdens personal skulle sköta
dess uppgifter. Eftersom även försöken att tillfälligt rekrytera närvårdare för att sköta uppdraget inte var framgångsrika var äldreomsorgsledaren tvungen att ytterligare förlänga Folkhälsans uppdrag
under april månad för dessa kvälls- och veckoslutstider. Konstateras
också att det under ärendets beredning har framkommit att förlängningarna av avtalen inte är formellt undertecknade av kommunens representant och att vik. barnomsorgs- och äldreomsorgsledare inlett sitt
arbete i april.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom, godkänner de bifogade avtalen med Folkhälsan och befullmäktigar kommundirektören att underteckna avtalen.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 75

HEMTJÄNST UTE FR.O.M. 1.5.2022

Kommunstyrelse 12.04.2022 § 75
Avtalet med Folkhälsan utgår i april 2022 och en plan måste finnas för
klienterna inom hemtjänst ute fr.o.m. 1 maj 2022.
Av denna orsak begärde tf. äldreomsorgsledare den 5.4.2022 Solgårdens hemserviceledare och vik. hemserviceledare att senast torsdag
7.4.2022 kl. 15.00 återkomma med underlag för annonsen för hemtjänst ute samt det exakta behovet av timmar så att kommunstyrelsen
kan få ett berett ärende i samband med kallelsen inför mötet den
12.4.2022. Tidsfristen förlängdes till fre 8.4.2022 och förslaget från
verksamheten inkom till kommunkansliet 8.4.2022. Förslaget togs tillbaka samma dag men den 12.4.2022 fick kommunkansliet förslaget
åter i den ursprungliga versionen enligt nedan:
Hemserviceledarens och vik. hemserviceledarens beredning:
Vi har nu anställt en närvårdare som jobbar i hemtjänst ute mån-fre kl:
8-16 fram till 30.9.2022. Hon sköter våra uteklienter samt kommer att
börja planera för aktiviteter och även erbjuda hembesök för att t.ex fika,
promenera m.m för att minska social isolering.
Det vi saknar nu är någon som sköter hemtjänst ute besöken alla kvällar och även morgonbesöken på helgerna. I skrivande stund har vi regelbundet tre kvällsbesök mån-sön och två morgonbesök på helgen,
dessa besök tar c.a en timme på morgonen och en timme på kvällen.
Vi befinner oss därmed i en situation som inte går att lösa med att personal från Solgården åker ut då en timme är för lång tid att lämna bara
två personal kvar inne på Solgården kvällstid och tre personal på helgmorgnar då alla klienter behöver hjälp att komma igång med dagen.
Dessutom behöver några klienter två vårdare både morgon, under dagen och kvällen.
Det innebär i praktiken att den faktiska arbetstiden är en timme alla
kvällar samt helgmorgnar. Att annonsera ut tjänster för att tillgodose
dessa helg-och kvällsbesök skulle troligen innebära att vi behöver utöka arbetstiden för att få sökande till tjänsterna. Att rekrytera närvårdare är svårt och att rekrytera deltidsantällda inför sommaren är ännu
svårare. Vi känner en oro för att inte kunna tillgodose hemtjänst ute
kvällar och helgmorgnar om sökande till dessa deltidstjänster uteblir.
Vårt förslag är därför att vi:
•

Förlänger Folkhälsan kvällar och helgmorgnar fram till 30.9.2022.
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I dagsläget är det fullt på Solgården med 16 klienter, vilket blir en personaldimensionering på 0,69. Trycket ökar åter på klienter som är i
behov av dygnetruntvård vilket innebär att vi åter skulle behöva planera
för att öppna nya sidan. Där ser vi en möjlighet att planera de nya rekryteringarna i kommunen så att även kvälls, natt och helgmorgon besök ute i bygden kan skötas av Eckerö kommun.
Kommundirektörens beredning:
Enligt budget för Eckerö kommun s. 40:
”För att kunna erbjuda specialiserad hemservice ute på kvällar och helger, föreslås att man internt och vid behov externt rekryterar 2 - 3 närvårdare på deltid motsvarande sammanlagt cirka 180 %. Detta för att
kunna planera arbetet med hemservice ute långsiktigt och kunna erbjuda hemtjänst ute större delen av dygnet. Vid behov kan befattningarna kombineras med arbete inom serviceboendet och vice versa och
personal från Solgården kan gå över till hemtjänst ute när behov av
extra resurser uppstår.”
Kommundirektören har i flertal diskussioner gett direktiv till verksamhetsledarna inom äldreomsorgen att tjänstemannaberedningar måste
basera sig på den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, de faktiska omständigheterna som råder i verksamheten samt på omständigheter som gör att en ännu bättre vård kan erbjudas till klienterna. I
andra hand kan även förslag som skiljer sig från budget föras fram som
alternativ till förslagen som utgår från den fastställda budgeten. Konstateras att det inte finns ett förslag som utgår från den fastställda budgeten utan enbart ett förslag som inte är förenlig med budgetens målsättningar, d.v.s. att hemtjänst ute sköts av kommunens egen personal
istället för utlokaliseringen av verksamheten och att resurserna för
hemtjänst ute utökas när behov uppstår. Å andra sidan löper kommunens nuvarande avtal med tjänsteproducenten ut den sista april vilket
betyder att kommunstyrelsen behöver fatta ett beslut snarast för att
kontinuiteten i verksamheten kan tryggas även efter april.
Ifall kommunstyrelsen önskar utlokalisera hemtjänst ute så måste tilllämpliga bestämmelser om samarbetsförfarande beaktas och en ny
konkurrensutsättning genomföras.
Enligt information från verksamheten är det just nu frågan om tre besök
som ska göras varje kväll och att dessa besök inklusive körtiden är
inräknat till de 60 minuter som går åt varje kväll. Kommunens målsättning har varit att förbättra kvalitén på hembesöken och att det därmed
finns en anledning att använda mera tid för klientarbetet under kvällar
och helger.
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Det bedöms också att ifall det befaras vara svårt att rekrytera personal
till hemtjänst ute verksamheten så kan rekryteringssvårigheterna innebära att kommunen hamnar i ännu större utmaningar ifall Solgårdens
hela nya sida ska bemannas inkommande höst.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger hemserviceledaren och vik. hemserviceledaren
i uppdrag att i första hand erbjuda arbete till deltidsanställda och i andra
hand i enlighet med budget 2022 utannonsera och rekrytera hemtjänst
ute personal för kvällar och helger, antingen internt eller externt 2 - 3
närvårdare på deltid motsvarande sammanlagt cirka 180 %.
BESLUT:
Kommunstyrelsen ger rekryteringsgruppen (bestående av kommunstyrelsens vice ordförande Sven-Eric Carlsson, kommunstyrelsens medlem Britt Berthén-Eklund, äldreomsorgsledaren Per Leino och kommundirektör Raine Katajamäki) i uppdrag att i enlighet med budget för
år 2022 utannonsera och rekrytera behövlig personal. Rekryteringsgruppen har fortsättningsvis rätt att höra sakkunniga vid behov.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: KANSLI 77/2022
KS § 76

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, RUMPUNEN R. OCH VEHKAMÄKI S.

Kommunstyrelse 12.04.2022 § 76
Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över Rumpunens och Vehkamäkis ansökan om rätt att förvärva och besitta fast
egendom. Fastigheten anhållan avser är ett 3090 m2 stort markområde, underlydande fastigheten 43-406-2-36 i Storby.
Fastigheten är inte belägen i bykärna men i närheten finns bostäder
och området är avsedd för fast bosättning. En bostad för fast bosättning har tidigare funnit på fastigheten.
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 konstaterar att fastigheten inte är belägen i bykärna
men i närheten finns bostäder och området är avsedd för fast bosättning. En bostad för fast bosättning har tidigare funnit på fastigheten.
Kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd, i enlighet med anhållan.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: KANSLI 85/2022
KS § 77

STÄMMA FÖR ÖJVÄGEN 1, 2 OCH BORGFLYTTSVÄGEN 19.4.2022 KL. 18.30

Kommunstyrelse 12.04.2022 § 77
Bilagor:
- E-post 8.4.2022
Väglagen för Öjvägen 1, 2 och Borgflyttsvägen är sammankallade till
en stämma till den 19 april 2022 kl. 18.30 genom en kallelse i en lokaltidning den 1.4.2022. Eckerö kommun begärde ut handlingarna den
1.4.2022. I och med att kommunens förra ombud på enskilda vägars
stämmor Johan Hilander blev entledigat från sitt uppdrag genom kommunfullmäktiges beslut den 17.3.2022 och eftersom kommunfullmäktige har sitt nästa planeliga sammanträde den 21 april 2022 har ersättaren Tage Mattsson den 1.4.2022 fått information om att han ska förbereda sig på att representera kommunen på stämman.
Den 4.4.2022 mottog kommunen och Tage Mattsson en ärendelista
men inga andra handlingar. Väglagets ordförande John Hilander meddelade att väglängden finns till påseende hos honom eller någon ur
vägstyrelsen.
På begäran av närmare information om vilka tider debiteringslängden
finns till påseende och på begäran av väglagsstyrelsens förslag till beslut inklusive bilagorna (bl.a. bokslut, revisionsrapport och budget för
2022) emottog kommunen den 8.4.2022 svar från väglagets ordförande där det framgick att det går att komma överens om tidpunkt med
styrelsemedlemmarna för när man kan komma på besök och se på
debiteringslängden. Samtidigt meddelade ordförande att budget och
revision föredras på stämman samt efterhörde om kommunen kommer
att ha en dialog med väglaget innan stämman så att vägstyrelsen kan
förbereda något.
Debiteringslängden fanns inte till påseende hos ordförande den 12
april och det fanns inte tid att åka till andra styrelsemedlemmar för att
se på den före styrelsen skulle sammanträda.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att ersättare Tage Mattsson ska representera kommunen på stämman den 19.4.2022. Därtill beslutar kommunstyrelsen om direktiv till representanten.
BESLUT:
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12.04.2022

Kommunstyrelsen beslutar att kommunens representant Tage Mattsson ska föra fram till väglagsstämman kommunstyrelsens beslut KS §
65/29.3.2022 där det framgick att följande kan göras för att komma vidare:
1) Kommunstyrelsen tar fram en kostnadsuppskattning för den resterande delen av grundförbättringen.
2) Kommunen utför grundförbättringen till kommunalvägsstandard
enligt Svenska vägverkets anvisningar 2001:9.
3) Kostnaderna för resterande delen av grundförbättringen fördelas
så att kommunen står för 40 % och väglaget för 60 %.
Därtill ska Storfjärdskojans vägenheter och vägavgift fastställas med
hänsyn till den faktiska användningen.
Vidare ska kommunens representant informera väglaget om ingånget
nyttjanderättsavtal mellan kommunen och Storby byalag gällande Storfjärdskojan. Kopian på avtalet delges väglaget.
Med anledning av att kommunen inte på förhand har tagit del av bokslut 2021, revisionsrapport och budget 2022 kan kommunens ombud
inte ta ställning varken till förslaget att godkänna dessa handlingar eller
om beviljande av ansvarsfrihet.
Kommunen anser även att till stämmans ordförande och sekreterare
borde väljas andra personer än de som sitter i styrelsen och vars ansvarsfrihet ska behandlas på stämman.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: KANSLI 97/2022
KS § 78

STÄMMAN FÖR ÖJVÄGEN 3 A OCH 3 B 26.4.2022 KL. 19.00

Kommunstyrelse 12.04.2022 § 78
Väglagen för Öjvägen 3 A och 3 B är sammankallade till stämma till
den 26 april 2022 kl. 19.00 genom en kallelse i en lokaltidning den
5.4.2022. Kommun begärde ut handlingarna den 5.4.2022. I och med
att kommunens förra ombud på enskilda vägars stämmor Johan Hilander blev entledigat från sitt uppdrag genom kommunfullmäktiges beslut
den 17.3.2022 och eftersom kommunfullmäktige har sitt nästa planeliga sammanträde den 21 april 2022 har ersättaren Tage Mattsson den
5.4.2022 fått information om att han ska förbereda sig på att representera kommunen på stämman.
Konstateras att ingen respons har kommit till kommunens begäran av
handlingar per den 12.4.2022.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att ersättare Tage Mattsson ska representera kommunen på stämman den 26.4.2022. Därtill beslutar kommunstyrelsen om direktiv till representanten.
BESLUT:
Kommunstyrelsen konstaterar att ersättare Tage Mattsson ska representera kommunen på stämman den 26.4.2022.
Därtill ska Storfjärdskojans vägenheter och vägavgift fastställas med
hänsyn till den faktiska användningen.
Vidare ska kommunens representant informera väglaget om ingånget
nyttjanderättsavtal mellan kommunen och Storby byalag gällande Storfjärdskojan. Kopian på avtalet delges väglaget.
Med anledning av att kommunen inte på förhand har tagit del av bokslut 2021, revisionsrapport och budget 2022 kan kommunens ombud
inte ta ställning varken till förslaget att godkänna dessa handlingar eller
om beviljande av ansvarsfrihet.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: BILDN 32/2022
KS § 79

REMISSBEGÄRAN ANGÅENDE NY LÄROPLAN FÖR BARNOMSORGEN I LANDSKAPET
ÅLAND

Kommunstyrelse 12.04.2022 § 79
UFN 10.3.2022
Bilaga 1/1/2022 Remissbegäran för förslag till läroplan för barnomsorgen
Bilaga 2/1/2022 Förslag till läroplan för barnomsorgen i landskapet
Åland
Bilaga 3/1/2022 Synpunkter och kommentarer på förslaget till ny läroplan
Ålands landskapsregering har den 21.1.2022 sänt en remissbegäran
angående förslag till läroplan för barnomsorgen i landskapet Åland.
Landskapsregeringen ber kommunerna att lämna in synpunkter gällande läroplanen senast 28.3.2022.
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledaren tillsammans med daghemsföreståndarna har inkommit med synpunkter och kommentarer på förslaget till ny läroplan.
Förslag: Utbildningsnämnden beslutar inlämna det som framkommer
i bilaga 3/1/2022 så som utlåtande till kommunstyrelsen i Eckerö beträffande förslag till läroplan för barnomsorg i landskapet Åland.
Beslut: Utbildnings- och fritidsnämnden beslutade enligt förslag.
Kommunstyrelse 12.04.2022 § 79
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att inlämna till Ålands landskapsregering
ett utlåtande över förslag till läroplan för barnomsorgen i landskapet
Åland i enlighet med utbildnings- och fritidsnämndens bilaga 3/1/2022.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: BTN 23/2022
KS § 80

ANSÖKAN OM VÄGNAMN, BONÄS

Kommunstyrelse 12.04.2022 § 80
Närings- och kulturnämnden 05.04.2022 § 5
Kommunstyrelse 22.02.2022 § 28
Eckerö kommun har den 17.1.2022 mottagit ansökan om vägnamn i
enlighet med bilagan. I ansökan föreslås att vägen till Bonäs ska få
namnet Bonässtigen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen inhämtar närings- och kulturnämndens utlåtande
över förslaget.
BESLUT:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till närings- och kulturnämnden.
Närings- och kulturnämnden 05.04.2022 § 5
Närings- och kulturnämnden ska ge sitt utlåtande över förslaget.
Kommundirektörens förslag:
Närings- och kulturnämnden föreslår inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att vägen ska heta Bonässtigen.
BESLUT:
Närings- och kulturnämnden föreslår att vägen söderut ska heta Bonäsvägen och avtaget norrut bör heta annat, förslagsvis Bonässtigen.
Kommunstyrelse 12.04.2022 § 80
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med anhållan att hela vägsträckningen ska heta Bonässtigen.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att sträckningen från Degersandsvägen
hela vägen söderut ska heta Bonäsvägen och avtaget norrut ska heta
Bonässtigen.
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KS § 81

VÄGNAMN, HARALDS

Kommunstyrelse 12.04.2022 § 81
Närings- och kulturnämnden 05.04.2022 § 9
Eckerö kommun har ett bostadsområde i Haralds och den nya vägen
som är markera i den bifogade kartan behöver ett namn.
Förvaltningen förslår att vägen ska heta Lottasgränd.
Kommundirektörens förslag:
Närings- och kulturnämnden föreslår inför kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att vägen ska heta Lottasgränd.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunstyrelse 12.04.2022 § 81
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att vägen ska heta Lottasgränd.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 87/2022
KS § 82

LOKALKRAFT LEADER ÅLAND VÅRMÖTE

Kommunstyrelse 12.04.2022 § 82
Bifogat kallelsen till Lokalkraft Leader Ålands vårmöte 26.4.2022 kl.
19.00 Park Alandia Hotell. Vårmötet inleds med studiebesök kl. 18.00.
Kommunfullmäktige har inte utsett ombud till dessa möten.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om deltagandet samt om eventuella direktiv.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar att Britt Berthén-Eklund representerar kommunen.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: KANSLI 88/2022
KS § 83

MARBY FISKEVÅRDSPROJEKT

Kommunstyrelse 12.04.2022 § 83
Marby byalag tillsammans med Eckerökortet och andra byalag planerar under 2022-23 ett Leader-projekt som vill säkerställa möjlig passage uppströms Norrsundet-Insundet-Träsket för lekvandrande fisk.
Insundet är en optimal barnkammare för vårlekande fiskarter, Marbys
kungsådra och kanske den viktigaste reproduktionslokalen för hela
Marsundets omnejd. Arbetet utförs genom trä- sly- och vassröjning
kombinerat med mindre grävd kanal för att öppna upp en igenväxt fiskvandringsled och restaurering av en stenbro. Resultatet följs upp utifrån en internt upprättad förvaltningsplan som även fungerar som utvecklingsplan.
Byalaget har berett Eckerö kommun en möjlighet att vara en medfinansiär men svaret inklusive det bifogade medfinansiärsintyget ska vara
Marby byalag tillhanda senast fredag 22 april 2022.
Bilagt även en bild på en del kommunaltekniken som finns idag på området. Ledningen i norr är Ålands Vattens stamledning. Även kommunen har en vattenledning som antagligen går längs med ån, två stycken
avstängningsventiler är inmätta intill ån.
I västra delen av fastigheten 43-404-4-28 finns det idag en öppen
brandbrunn som möjligen kunde avvecklas i samarbete med detta projekt, se bilaga.
Den 7.4.2022 inkom projektledaren med en närmare redogörelse över
finansieringsbehovet fördelning (bilaga).
Den 12.4.2022 har Eckerö Frivilliga brandkår genom Robert Söderlund
samt räddningschefen Lennart Johansson gett muntligt medgivande till
att brandbrunnen i Marby avvecklas och täcks fast.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att delta i projektet som medfinansiär.
Kommunstyrelse tar även ställning till huruvida de överblivna massorna kan användas för att avveckla den brandbrunn som finns på området.
BESLUT:
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Kommunstyrelsen befullmäktigar kommundirektören att underteckna
medfinansieringsintyget till ett belopp på 500 euro.
Kommunstyrelsen delger räddningschefen informationen att kommunstyrelsen inte ser något hinder att räddningsnämnden avvecklar brandbrunnen i Marby.
Paragrafen justerades omedelbart.
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KS § 84

ÖPPETHÅLLNING KANSLIET: SOMMARTID OCH KLÄMDAGAR

Kommunstyrelse 12.04.2022 § 84
Enligt tidigare praxis i kommunen brukar kommunkansliet hålla stängt
tre veckor sommartid för att underlätta planering av sommarsemestrar.
Även dagar innan helgdag brukar kansliet hålla stängt. Det har inte
framkommit några skäl att ändra på denna praxis.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunkansliet håller stängt enligt följande:
Sommarstängt: veckorna 29, 30 och 31 (18.7.2022 – 5.8.2022).
Klämdagar: 27.5.2022 och 10.6.2022.
Informationen delges genom kommunens informationskanaler och
hemsidan. Informeras i god tid övriga tider då kommunkansliet håller
stängt.
BESLUT:
Kommunstyrelsen konstaterar att post behöver hanteras och adekvata
telefonsvarare måste vara aktiva under tiden.
I övrigt enligt förslag.
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KS § 85

ARBETSBESKRIVNING FÖR LOKALVÅRDARE

Kommunstyrelse 12.04.2022 § 85
En arbetsbeskrivning för städare är fastställd av kommunfullmäktige
genom KF § 19/18.3.2010 och bör således uppdateras.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen uppdaterar arbetsbeskrivningen för städare som
kommunfullmäktige genom KF § 19/18.3.2010 har fastställt och antar
en arbetsbeskrivning enligt bilaga för lokalvårdare för verksamheterna
i kommunkansliet, Solgården och skolan.
BESLUT:
Enligt förslag.
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12.04.2022
KS § 86

ARBETSBESKRIVNING FÖR LOKALVÅRDARE / KÖKSBITRÄDE

Kommunstyrelse 12.04.2022 § 86
Arbetsbeskrivningen för köksbiträde (fastställd genom KF §
20/18.3.2010) behöver uppdateras i och med att arbetet numera innefattar även lokalvård.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen uppdaterar arbetsbeskrivningen för köksbiträde
som kommunfullmäktige genom KF § 20/18.3.2010 har fastställt och
antar en arbetsbeskrivning enligt bilaga för lokalvårdare / köksbiträde
för verksamheten på Solgården.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 84/2022
KS § 87

ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND, VÅRMÖTE 29.4.2022

Kommunstyrelse 12.04.2022 § 87

Ålands brand- och räddningsförbund har inkommit med kallelsen till
sitt vårmöte 29 april 2022 kl. 18:30 i Kallas stadskrog.
På mötet behandlas bl.a. verksamhetsberättelse och bokslut för 2021
samt medlemsavgifternas storlek för år 2023.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att Eckerö kommuns representant på
mötet är Kalle Björnhuvud med Janne Fagerström som ersättare.
Kommunstyrelsen beslutar att utdrag ur protokoll utgör fullmakt för ordinarie förbundsmötet.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 24/2021
KS § 88

ANHÅLLAN OM KÖP AV MARKOMRÅDE

Kommunstyrelse 12.04.2022 § 88
Kommunstyrelse 09.02.2021 § 26

Sven-Bertil Carlsson anhåller om att få köpa markområdet 43-406-1561 beläget norr om Storby Service i Storby by.
Av anhållan framgår att sökande är öppen även för andra förslag.
Området ingår i kommunens planerade område som ett vägområde.
Kommunens byggnadsförvaltning ser framtida användningsändamål
till den delen av markområdet som gränsar sig till Käringsundsvägen.
Resterande delen av markområdet skulle byggnadstekniska förvaltningen vara intresserad av att byta mot den delen av fastigheten 43406-15-38 som är närmast mot Käringsundsvägen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser förhandlare för att föra kommunens talan avseende ett eventuellt byte av markområden som alternativ till försäljning.
BESLUT:
Sven-Eric Carlsson anmälde jäv. Kommunstyrelsen konstaterade att
jäv föreligger och Carlsson lämnade mötesrummet under ärendets behandling.
Kommunstyrelsen beslöt att utse kommunfullmäktiges ordförande Anders Svebilius och kommuntekniker Emma Saarela till kommunens representanter med uppdrag att förhandla om ett markbyte med SvenBertil Carlsson.
Kommunstyrelse 12.04.2022 § 88
Kommunens representanter Anders Svebilius och Emma Saarela har
förhandlat om markbyte med Sven-Bertil Carlsson. I förhandlingarna
har kommunen föreslagit ett byte om 410 m2 av Sven-Bertils Carlssons
mark mot 615 m2 av kommunens mark (ca. 1:1,5). En större fördelning
än 1:1,5 har av kommunens representanter ansetts vara oacceptabelt.
Eftersom parterna inte har kunnat uppnå enighet gällande fördelningen
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i markområdenas storlek har SBS-Invest genom Benita SelanderCarlsson föreslagit att anhållan om markköp ska prövas av kommunen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar ställning till anhållan om markköp.
BESLUT:
Sven-Eric Carlsson anmälde jäv. Kommunstyrelsen konstaterade att
jäv föreligger och Sven-Eric Carlsson lämnade sammanträdesrummet
under ärendets behandling.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att markområdet
säljs enligt anhållan och föreslår att prissättningen fastslås till 2,10 €
per kvadrat. Vidare befullmäktigas kommunstyrelsen att utforma och
underteckna det slutgiltiga köpebrevet.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: KANSLI 35/2022
KS § 89

PER CAPSULAM: UTLÅTANDEBEGÄRAN - KOMMUNER MED SYNNERLIGEN
ANSTRÄNGD EKONOMI

Kommunstyrelse 12.04.2022 § 89
Kommundirektörens förslag:
Konstateras att kommunstyrelsen har genom ett per capsulam beslut
den 1.4.2022 fattat nedanstående beslut (bilaga).
Ålands landskapsregering har genom brev Dnr ÅLR 2022/794 av den
01.02.22 begärt kommunens yttrande över lagförslag om kommuner
med synnerligen ansträngd ekonomi. För att kommunens synpunkter
skall kunna beaktas ska de vara landskapsregeringen tillhanda senast
den 01.04.22. Remissvaren skall sändas till registrator@regeringen.ax.
Lagförslaget går ut på att landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en lag för att trygga serviceproduktionen för invånarna i kommuner
som inte längre av ekonomiska skäl kan utföra sina lagstadgade åtaganden. Lagförslaget omfattar ett förslag till ett utvärderingsförfarande
för kommuner med synnerligen ansträngd ekonomi samt ett förslag till
ändring av kommunstrukturlagen. En årlig uppföljning görs utifrån publicerade bokslutsuppgifter. De nyckeltal som föreslås utgöra kriterier är
ackumulerade underskott i balansräkningen, årsbidrag i förhållande till
avskrivningar samt soliditeten. Utvärderingen utförs av en utvärderingsgrupp. Under utvärderingsförfarandet begränsas kommunens
möjligheter att inleda nya investeringar som inte kan genomföras med
eget kapital.
Utvärderingsgruppen lämnar åtgärdsförslag till fullmäktige som fattar
beslut om att genomföra åtgärder för att förbättra ekonomin. Åtgärdsförslag kan även innehålla förslag till förändring av kommunindelning.
Genom den föreslagna ändringen av kommunstrukturlagen kan en
kommunindelningsutredning leda till att landskapsregeringen kan besluta om en ändring av kommunindelningen trots att fullmäktige i någon
av de berörda kommunerna motsätter sig det. Lagen föreslås träda
ikraft från år 2023.
Eckerös kommunstyrelse beslöt i samband med behandlingen av lagstiftnings PM om ett utlåtande genom KS § 216 / 7.9.2021.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om följande utlåtande:
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De nu framtagna kriterierna är viktiga för kommunerna som med hjälp
av dessa bättre kan planera sin ekonomi samt använda dessa som
stöd i budgetarbetet. I förslaget är kriterierna för en synnerligen ansträngd kommunal ekonomi definierade väldigt noggrant men förslaget
saknar andra viktiga omständigheter som på ett avgörande sätt kan
inverka till att en kommun hamnar i ekonomisk kris. Om landskapsregeringen påför kommunerna kostnadsdrivande ny lagstiftning utan att
i enlighet med finansieringsprincipen delta i finansieringen av den nya
lagstiftningen är det viktigt att bestämmelserna om kriskommunförfarande inte ska vara tillämpliga i sådana fall.
Eftersom utvärderingen initieras av landskapsregeringen, eftersom utvärderingen innebär betydande kostnader även för kommunen som
enligt landskapsregeringen kan befinna sig i en synnerligen ansträngd
ekonomisk situation och eftersom kommunen har en skyldighet att
medverka i utvärderingen är det rimligt att landskapsregeringen ersätter även kommunens kostnader med anledning av utvärderingsförfarandet.
BESLUT:
Enligt förslag.
BESLUT:
Kommunstyrelsen bekräftar det beslut som fattats enligt kommundirektörens förslag.
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Dnr: KANSLI 53/2022
KS § 90

ÖPPET BREV ANGÅENDE ÖJVÄGEN 21.2.2022

Kommunstyrelse 12.04.2022 § 90
Med anledning av det bifogade brevet daterat till 21.2.2022 konstateras
följande. Kommundirektören hade fått ett ringbud från Christer Andersson som hade frågor gällande grundförbättringen av Öjvägen. Christer
Andersson önskade att de fastbosatta vid Öjvägen skulle kunna ha ett
möte med kommunen. Kommundirektören meddelade att Andersson
får bjuda in de personer som han vill och att kommundirektören tillsammans med kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges presidium är
beredda att svara på fastbosattas frågor.
Konstateras att arrangemangen för anordnande av kommunala möten
utlokaliseras inte till enskilda kommuninvånarnas ansvar utan kallelserna utskickas av kommunkansliet. Däremot, om en kommuninvånare
vill ha ett möte med kommunens representanter, så får invånaren i
fråga bjuda in till mötet de personer som man vill och i detta fall var
kommunens representanter beredda att justera sina kalendrar så att
tidpunkten skulle passa de personer som ville träffa kommunens representanter.
Således finns det inte något kommunbeslut att hålla ett möte eftersom
Christer Andersson själv bjöd sig in till ett möte med kommunen och
bjöd med sig de personer som han ville. Den 28 juni 2021 kl. 11.47
skickade kommundirektören en mötesinbjudan till kommunstyrelsens
ordförande Jan-Anders Öström, kommunstyrelsens vice ordförande
Sven-Eric Carlsson, kommunfullmäktiges ordförande Rune Söderlund
och kommunfullmäktiges vice ordförande Anders Svebilius med ett
meddelande om att Christer Andersson önskade en träff medkommunen och de fastboende. Under samma dag ändrades också mötestidpunkten på Christer Anderssons initiativ till en senare tidpunkt på kvällen som bättre passade till de personer som skulle delta.
I övrigt har kommundirektören och kommunens tjänstemän konsekvent
hänvisat till avtalet mellan väglaget och kommunen, till avtalsparternas
skyldighet att fullfölja avtalet, besluten som är tagna av kommunstyrelsen samt till kommunens kontrollants påpekanden gällande vägens
kvalitet utan att göra andra anmärkningar avseende exempelvis väglags styrelses sammansättning. Härutöver bör det understrykas att
kommunen inte har gett några som helst förbindelser om bankgaranti
på 50.000 € och något sådant beslut har inte tagits varken i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen skickar den ovanstående beredningen som svar till
Christer Andersson.
Kommunstyrelsen kan besluta att skicka ärendet kommunfullmäktige
till kännedom.
BESLUT:
Kommunstyrelsen skickar den ovanstående beredningen som svar till
Christer Andersson.
Kommunstyrelsen skickar ärendet kommunfullmäktige till kännedom.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
31

Sammanträdesdatum
12.04.2022
KS § 91

MODELL FÖR BEDÖMNING AV ARBETSPRESTATION

Kommunstyrelse 12.04.2022 § 91
Bilaga:
- Förslag till modell för individuell bedömning av arbetsprestation
Eckerö kommun har antagit ett arbetsvärderingssystem genom KS §
338 / 30.11.2021.
Nästa steg i utvecklingen är att fastställa, efter förhandlingar med de
huvudavtalsorganisationer, en modell för den individuella bedömningen av arbetsprestation.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om att inför huvudavtalsorganisationerna
framställa ett förslag till en modell för den individuella bedömningen av
arbetsprestationen i enlighet med bilagan.
Kommunstyrelsen beslutar även att kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören representerar kommunen i förhandlingarna.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 92

KOMMUNSTYRELSENS REPRESENTANTER I NÄMNDER 2022-2023

Kommunstyrelse 12.04.2022 § 92
Enligt 5 § kap. 5 och 10 § 7 kap. i Eckerö kommuns förvaltningsstadga
kan kommunstyrelsen utse representanter i andra förtroendevalda organ. Representanterna har närvaro- och yttranderätt i organens sammanträden. Till representanter i dessa organ kan både ledamöter och
ersättare i kommunstyrelsen utses.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser representanter.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att utse följande representanter i nämnderna:
BTN – Sven-Eric Carlsson
UFN – Susann Fagerström
NKN – Britt Berthén-Eklund
Beslutet delges till berörda förvaltningarna.
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Dnr: KANSLI 96/2022
KS § 93

ECKERÖHALLEN AB:S BOLAGSSTÄMMA, 26.4.2022

Kommunstyrelse 12.04.2022 § 93
Kallelsen till Eckeröhallen Ab:s ordinarie bolagsstämma var utannonserat i en lokaltidning den 11.4.2022. Mötet äger rum den 26.4.2022 kl.
12.00. Anmälan ska göras till hallchef@eckerohallen.fi. Möteshandlingarna begärdes den 11.4.2022. Eckerö kommun representant på bolagsstämman är Rune Söderlund med Anders Svebilius som ersättare.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om deltagandet samt om eventuella direktiv till ombudet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen konstaterar att av kommunfullmäktige utsedd representant är Rune Söderlund. Kommunstyrelsen beslutar att utdrag ur
protokoll utgör fullmakt för ordinarie bolagsstämma.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: KANSLI 268/2021
KS § 94

ANHÅLLAN OM KÖP AV MARK

Kommunstyrelse 12.04.2022 § 94
Byggnadstekniska nämnden 22.11.2021 § 141
Kommunstyrelse 02.11.2021 § 302

Bilagt (KS § 302/2.11.2021) Gunnar och Ann-Sofi Stjärnfelts anhållan
om köp av tilläggsmark.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till byggnadstekniska nämnden.
BESLUT:
Ann-Sofi Stjärnfelt meddela jäv. Kommunstyrelsen konstaterade att jäv
föreligger och Ann-Sofi Stjärnfelt lämnade sammanträdesrummet under ärendets behandling.
Kommunstyrelsen beslöt att byggnadstekniska nämnden ska avge utlåtande om försäljning i förhållande till gällande detaljplan. Svaret ska
vara kommunstyrelsen tillhanda senast 25.11.2021.
__________
Byggnadstekniska nämnden 22.11.2021 § 141
Kommunstyrelsen har begärt byggnadstekniska nämndens utlåtande
gällande Gunnar och Ann-Sofi Stjärnfelts anhållan om köp av tilläggsmark, se bilaga BTN 22.11.2021, § 141.
Aktuella markområdet utgör ca 170 m² och ingår i detaljplanen för
Storby centralområde. Enligt detaljplanen visas markområdet som
tomtmark till fastigheten Skogstorpet 32:1 vars västra gräns angränsar
till ett gatuområde som utgör en vändplan till vilka anslutande tomter
har sina infarter.
Kommunen har initierat en revidering av denna detaljplan som just har
påbörjats och för detta kvartersområde som markområdet ingår i är så
gott som fullt utbyggt varför en större revidering av kvarteret anses inte
bli aktuellt. Konstateras att en försäljning av detta område inte skulle
hindra eller försvåra pågående revidering av detaljplanen för området.
Kommunteknikerns förslag:
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Byggnadstekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att sälja
markområdet till Gunnar och Ann-Sofi Stjärnfelt då området visas som
tomtmark till deras fastighet enligt gällande detaljplan.
Beslut:
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns förslag
godkänns.

Kommunstyrelse 12.04.2022 § 94
Kommunfullmäktige har genom KF 62 §/4.10.2001 fastställt att priset
på det aktuella bostadsområdet är 2,10€/m2.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om försäljningen av tilläggsmark i enlighet
bilagt avtalsförslag där kvadratpriset är 2,10€.
BESLUT:
Kommunstyrelsen befullmäktigar kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören att underteckna köpebrevet.
I övrigt enligt förslag.
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KS § 95

ÅTGÄRDER SOM BEHÖVER VIDTAS MED ANLEDNING AV OMSTRUKTURERING INOM
ÄLDREOMSORGEN

Kommunstyrelse 12.04.2022 § 95

Enligt budget för 2022 s. 39:
”För att utveckla styrningen av klientarbetet samt för att intensifiera implementeringen av ny lagstiftning och förändringarna inom äldreomsorgen föreslås att en ny tjänst som omvårdnadsledare inrättas. Omvårdnadsledare har ansvaret över samtlig operativ verksamhet i
äldreomsorgen, handhar styrning, utveckling och övervakning av klientarbetet och har kompetens i enlighet med Äldrelagen (2020:9) för
Åland § 22. Tjänsten som hemserviceledare samt befattningen som
närvårdare med administrativa uppgifter ändras till en befattning som
ansvarig närvårdare som stödjer omvårdnadsledaren med praktiska
administrativa uppgifter såsom uppföljning av vård- och serviceplaner
och veckoplanering (cirka 20 %) samt arbetar med vården i serviceboendet (cirka 80 %).”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen fastställer tidtabellen för det fortsatta arbetet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktiges beslut om budget för år 2022 innebär att i samband med att tjänsterna som omvårdnadsledare och ansvarig närvårdare inrättades ska tjänsten som hemserviceledare dras in.
Ett inledande möte ska hållas den 21.4.2022 kl. 15.30 med de ledande
tjänstemännen inom äldreomsorgen, rekryteringsgruppen och kommunstyrelsens ordförande.
Kommunstyrelsen kommer att behandla ett förslag från rekryteringsgruppen gällande tjänstebeskrivningar vid sitt sammanträde 3.5.2022
varefter förslaget och all annan relevant information tas till samarbetsförhandlingar.
Paragrafen justerades omedelbart.
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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: 69-73, 75-79, 82, 87-95 §§
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 74, 80, 81, 83, 84-86 §§
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: 74, 80, 81, 83, 84-86 §§
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, 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 besvärstiden skall räknas.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
39

Sammanträdesdatum
12.04.2022
Inlämnande av
besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens 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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