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Svinryggens deponi, bolagsstämma 1 juni 2022

ECKERÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE

KOMMUNSTYRELSE

Eckerö 20.05.2022

Jan-Anders Öström
Kommunstyrelsens ordförande
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 30.5.2022 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens
hemsida www.eckero.ax.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
24.05.2022

Nr.
9

Plats och tid

kommunkansliet tisdagen 24.05.2022 kl. 18:30– 22:00

Beslutande

Jan-Anders Öström
Sven-Eric Carlsson
Britt Berthén-Eklund
Susann Fagerström
John Hilander, frånv.
Sanna Söderlund, fr.o.m. kl.
19.43, § 122

ordförande
viceordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ersättare

Föredragande

Raine Katajamäki

kommundirektör

Övriga närvarande

Anders Svebilius
Bernt Bergman

kommunfullmäktiges ordförande
kommunfullmäktiges viceordförande

Paragrafer

118-141 §§

Underskrifter

ordförande

sekreterare

Jan-Anders Öström

Raine Katajamäki

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö söndagen den 29.5.2022, kl. 20.00.

Britt Berthén-Eklund

Susann Fagerström

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 30.5.2022 kl. 12.00.

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Raine Katajamäki

Underskrift

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2

Sammanträdesdatum
24.05.2022
KS § 118

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 24.05.2022 § 118
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.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3

Sammanträdesdatum
24.05.2022
KS § 119

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID

Kommunstyrelse 24.05.2022 § 119
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 Fagerströmtill protokolljusterare.
Protokollet ska vara justerat senast den 29.5.2022 kl. 20.00.
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
4

Sammanträdesdatum
24.05.2022
KS § 120

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 24.05.2022 § 120

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med följande extra ärende:
- Svinryggens deponi, bolagsstämma 1 juni 2022

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
5

Sammanträdesdatum
24.05.2022
KS § 121

DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 24.05.2022 § 121
-

-

-

-

Anvisning till kommuner om fakturering för de kostnader som
orsakats av tjänster för personer som söker och får tillfälligt
skydd 5.5.2022, Migrationsverket 6.5.2022
Semestrar
Kommundirektörens tjänstemannabeslut:
TJ 4/2022 Wifi på kommunkansliet
TJ 5/2022 Anställning, vik. lokalvårdare
TJ 6/2022 Anställning, vik. lokalvårdare
Eckeröhallen
ÅBRF:s Medlemsinfo 1/2022
Ålands kommunförbunds stämma 20.5.2022
Trafikreglering på bygdeväg nr 106 Käringsundsvägen, Eckerö
kommun
Protokollsutdrag från Saltviks kommunstyrelses möte 9.5.2022
gällande § 97 ”Åda Ab – Förslag ändrad bolagsordning, nytt
aktieägaravtal och ny prissättningsmodell”.
Protokoll från Södra Ålands högstadiedistrikts stämma den
5.5.2022
Avisering om ordinarie bolagsstämma för Åda Ab 30.6.2022
Läroavtal Solgården
Öjvägens marklovshandlingar
Öjvägens stämmoprotokoll 19.4.2022
Kommunmodellen
Uppföljningsmöte, samarbetsavtalet med Hammarlands kommun 23.5.2022

Kommundirektörens förslag:
Antecknas till 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
6

Sammanträdesdatum
24.05.2022
KS § 122

PLAN FÖR EGENKONTROLL FÖR HEMVÅRDEN I ECKERÖ KOMMUN

Kommunstyrelse 24.05.2022 § 122
Bilaga:
- Förslag Plan för egenkontroll för hemvården i Eckerö kommun
Enligt 47 § i socialvårdslagen (FFS 1301/2014) ska en plan för egenkontroll ska finnas för verksamheten i kommunens hemvård. Ett förslag
har tagits fram av Björkkö Ab och verksamhetscheferna har under hösten 2021 vid två separat tillfällen gått igenom förslaget med personalen
som nu har kunskap om planens skrivningar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsens fastställer Plan för egenkontroll för hemvården i
Eckerö kommun i enlighet med bilagan.
BESLUT:
Sanna Söderlund anlände kl. 19.43.
Kommunstyrelsens fastställde Plan för egenkontroll för hemvården i
Eckerö kommun i enlighet med bilagan.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
7

Sammanträdesdatum
24.05.2022
KS § 123

INFÖRSKAFFNING AV MOBIL BESÖKSPLANERING

Kommunstyrelse 24.05.2022 § 123
Tf. omvårdnadsledare har tagit fram offert för en mobil besöksplanering
som erbjuds enbart som tilläggstjänst till kommunens nuvarande system för äldreomsorgsplanering. Systemet är redan i bruk i Mariehamn
och erfarenheterna har visat att systemet gör besöken smidigare och
lämnar mer tid åt klientarbetet.
Införskaffningen på ca 2 000 euro ryms inom rambudgeten och årskostnaden för Eckerö kommuns äldreomsorgsbehov uppskattas till 2
000 euro.
Bedömningen är att en separat utbildning inte behövs ifall tjänsten tas
i bruk.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att anta offerten, exklusive utbildningstillfället, och befullmäktigar tf. omvårdnadsledaren att underteckna avtalet.
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
8

Sammanträdesdatum
24.05.2022
KS § 124

FULLMAKT FÖR ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD GÄLLANDE ERSÄTTNING FÖR
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖR INDIVIDER INKLUDERADE I FFS 2011/746 OCH FFS
2010/1386 PÅ ÅLAND

Kommunstyrelse 24.05.2022 § 124
ÅHS begär en fullmakt från kommunen för att kunna vara i direkt kontakt med NTM-centralen då det gäller ersättning för hälso- och sjukvårdskostnader för personer som omfattas av lagen om mottagande
av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och
hjälp till offer för människohandel (FFS 2011/746) (bilaga).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger kommundirektören rätten att ensam underteckna den bifogade fullmakten för Eckerö kommuns vägnar.
Paragrafen justeras omedelbart.
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
9

Sammanträdesdatum
24.05.2022

Dnr: KANSLI 110/2022
KS § 125

INTRESSEFRÅGAN FRÅN HAMMARLANDS KOMMUN ANGÅENDE GEMENSAM
ARBETSGRUPP INOM SKOLVÄSENDET

Kommunstyrelse 24.05.2022 § 125
Kommunstyrelse 03.05.2022 § 116
Kommunstyrelsen i Hammarland har beslutat att sända en förfrågan
huruvida Eckerö kommun har intresse att utse två personer från kommunstyrelsen och två från utbildningsnämnden för att delta i en gemensam arbetsgrupp med uppdrag att utreda skolsituationen och en eventuell högstadieskola på Västra Åland. Kommunstyrelsen i Hammarland
ser fram emot ett svar inom maj månad 2022.
Kommunsdirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar ställning till förfrågan.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.
Kommunstyrelse 24.05.2022 § 125
Bordlagt ärende.
Kommunsdirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar ställning till förfrågan.
BESLUT:
Kommunstyrelsen understöder förslaget att tillsätta en arbetsgrupp
men anser att flera kommuner borde vara inblandade i diskussionerna.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
10

Sammanträdesdatum
24.05.2022
KS § 126

HJÄRTSTARTARE, KOMMUNKANSLIET

Kommunstyrelse 24.05.2022 § 126
Det finns flera hjärtstartare utplacerade i Eckerö kommun men det inte
finns någon på kommunkansliet. Det har redan tidigare efterfrågats att
det skulle finnas en hjärtstartare även på kommunkansliet i och med
att flera personer rör sig på kansliet och kansliet är centralt beläget i
kommunen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att en hjärtstartare ska anskaffas till kommunkansliet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen befullmäktigar kommundirektören att införskaffa en
hjärtstartare till kommunkansliet som är tillgänglig för allmänheten dygnet runt.

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
24.05.2022

Dnr: KANSLI 122/2022
KS § 127

SKRIVELSE, HJÄRTSTARTARE I TORP BY

Kommunstyrelse 24.05.2022 § 127
Torparnas Byaförening har inkommit med önskemål att en hjärtstartare
ska placeras i Torp.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen befullmäktigar kommundirektören att införskaffa en
hjärtstartare till Torp med villkor om att hjärtstartaren ska placeras så
att allmänheten har tillgång till hjärtstartaren dygnet runt. Eckerö kommun står även för underhållskostnaderna.
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
12

Sammanträdesdatum
24.05.2022
KS § 128

SKATTEFÖRVALTNINGENS ENKÄT OM ÄNDRING AV GILTIGHETSTIDEN FÖR
GRUNDSKATTEKORT

Kommunstyrelse 24.05.2022 § 128
En kundundersökning som genomfördes av Skatteförvaltningen visade
att den nuvarande giltighetstiden för grundskattekort som Skatteförvaltningen genererar automatiskt gör det svårt för medborgarna att
skapa sig en uppfattning om hur den årliga beskattningen förlöper. En
ändring av grundskattekortet för löntagare så att det är i kraft ett kalenderår i taget skulle bidra till ett tydligare skattekort. Det skattekort som
Skatteförvaltningen beräknar automatisk skulle således träda i kraft
från och med årets början och gälla till slutet av året (nuförtiden träder
ett nytt grundskattekort i kraft 1 februari).
För att denna ändring ska kunna genomföras krävs det att kommunerna meddelar kommunalskatteprocenten tidigare än hittills. Med
hjälp av den här enkäten (bilaga) utreder skatteförvaltningen kommunernas ställning till hurdana effekter det har för beslutsfattandet och
tidtabellerna om kommunerna meddelar kommunalskatteprocenten tidigare.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet. På basis av diskussionen besvarar kommundirektören på enkäten.
BESLUT:
Kommunstyrelsen befullmäktigar kommundirektören att svara på enkäten efter en avstämning med ekonomen.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
13

Sammanträdesdatum
24.05.2022
KS § 129

REKRYTERING AV VIK. FRITIDSLEDARE OCH IDROTTSLÄRARE

Kommunstyrelse 24.05.2022 § 129
Fritidsledaren/idrottslärare kommer att vara på moderskapsledighet
29.8.2022–11.7.2023.
Tjänsten är en kombinerad tjänst mellan skolan och kommunkansliet,
där idrottslärardelen lyder under skolföreståndaren medan för fritidsledarbefattningen ansvarar man för kommundirektören. För att rekryteringsprocessen ändå ska vara sammanhänga är det ändamålsenligast att rekryteringsärendet i sin helhet ska handläggas av kommunstyrelsen i enlighet med 8 kap. 3 § i förvaltningsstadgan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen meddelar utbildnings- och fritidsnämnden att kommunstyrelsen handlägger rekryteringen i enlighet med 8 kap. 3 § i förvaltningsstadgan.
Kommunstyrelsen tillsätter en rekryteringsgrupp bestående av fritidsledaren Emma Falander och utbildnings- och fritidsnämndens ordförande Mikael Selander. Rekryteringsgruppen ansvarar för att utannonsera tjänsten i enlighet med bilagan, att utföra intervjuer samt att föreslå tillsättning inför kommunstyrelsen.
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
14

Sammanträdesdatum
24.05.2022
KS § 130

BEREDSKAPSPLAN FÖR ECKERÖ KOMMUN

Kommunstyrelse 24.05.2022 § 130
RN § 28/11.5.2022
Reviderad beredskapsplan Eckerö kommun. Planen är utarbetad som
en allmän del där specifika delar från tidigare beredskapsplan lyfts ur
för att implementeras i sektorplanerna eller i annan sammanställning
som en helhet.
./. Bilaga A-RN § 28, beredskapsplan Eckerö kommun
Räddningschefens förslag:
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar Bilaga A-RN § 28 som
förslag till beredskapsplan för Eckerö kommun.
Beslut:
Enligt förslag.

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige fastställer den reviderade beredskapsplanen för Eckerö kommun i enlighet med bilagan.
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
15

Sammanträdesdatum
24.05.2022
KS § 131

INITIATIV OM ÖVERTAGANDE AV ÄRENDE BTN § 126 / 2021 MARHOLMSVÄGEN

Kommunstyrelse 24.05.2022 § 131
Enligt 8 kap. 3 § gäller att om ett ärende skall övertagas av kommunstyrelsen väcks initiativ därom av kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens representant i nämnden, ledamot i kommunstyrelsen
eller av kommundirektören. Övertagandet bekräftas i beslut i kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens ledamot John Hilander har väckt initiativ om övertagande av BTN § 126 / 2021 Marholmsvägen (bilaga).
Byggnadstekniska nämnden 18.10.2021 § 126
Ledamot John Hilander önskade på senaste BTN möte den 4 oktober
att få en utredning över fördelnings- och underhållsdriften för Marholmsvägens väglag samt kostnader på vägen och betalningsgrunden.
Kommunteknikerns förslag:
Marholmsvägen är en privat väg som startar vid landsväg 1 och löper
ned till stranden, totalt 890 m. Från sektion ca. 490 – 890 är det detaljplanerat bostadsområde som kommunen äger med totalt 23 tomter,
hittills har det uppförts 7 bostäder på området.
Byggnadstekniska nämnden diskuterar ärendet och tar beslut huruvida
en utredning ska göras.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden besluter att en utredning över fördelningsoch underhållsdriften för Marholmsvägens väglag samt kostnader på vägen och betalningsgrunden.
Enligt 8 kap. 3 § i förvaltningsstadgan gäller det även att ärende skall
tas upp till behandling i ett högre organ senast inom den tid som ett
yrkande på rättelse av kommunala beslut skall framställas (Kommunallagen § 114). Tiden för rättelseyrkandet har gått ut och ärendet således
inte längre kan tas över till kommunstyrelsens behandling.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att avvisa initiativet.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunstyrelsen emotser att utredningen avseende debiteringslängden färdigställs i skyndsam ordning.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
16

Sammanträdesdatum
24.05.2022
KS § 132

UTLÅTANDEBEGÄRAN ANGÅENDE ARBETAD ÖVERTID

Kommunstyrelse 24.05.2022 § 132
Hammarlands kommun har inkommit med bifogat utlåtandebegäran
angående äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens övertid.
Eckerö kommun konstaterar att övertid inte kan ha uppstått hos Eckerö
då kommunen inte erhållit den arbetsinsatsen på 50 % som avtals i
samarbetsavtalet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar avge utlåtande till Hammarlands kommun
enligt ovanstående.
BESLUT:
Kommunstyrelsen anser att utgångspunkten är att arbetstagaren ska
ha rätt till sin ersättning för arbetet som är gjort men att det inte är motiverat varför Eckerö kommun ska betala för övertiden då kommunen
under år 2021 inte har fått den arbetsinsats, d.v.s. 50 % av heltid, som
var avtalat. I själva verket fick Eckerö kommun 52 timmar mindre år
2021 än vad Eckerö kommun borde ha fått.
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KS § 133

KALLELSE TILL LANDSKAPETS VÄGNÄMNDS FÖRRÄTTNING

Kommunstyrelse 24.05.2022 § 133
Eckerö kommun har blivit kallad till landskapets vägnämnds förrättning
den 25 maj 2022 enligt bifogad kallelse.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören Raine Katajamäki
och kommuntekniker Emma Saarela för kommunens talan på förrättningen.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: KANSLI 112/2022
KS § 134

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRVSTILLSTÅND, HAMBERG D.

Kommunstyrelse 24.05.2022 § 134

Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över Hamberg D:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Fastigheten anhållan avser är ett 2850 m2 stort markområde, underlydande fastigheten 43-406-6-61 i Storby.
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.
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Dnr: KANSLI 121/2022
KS § 135

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, FLODÉN C.

Kommunstyrelse 24.05.2022 § 135

Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över Flodén
C:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Fastigheten anhållan avser är ett 9600 m2 stort markområde, underlydande fastigheten 43-403-8-4 i Kyrkoby.
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.
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KS § 136

BUDGETDIREKTIV 2023

Kommunstyrelse 24.05.2022 § 136
Förslag till budgetdirektiv 2023 i bilagan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om budgetdirektiv 2023 i enlighet med förslag och delger beslutet till nämnderna.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 137

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR ECKERÖ KOMMUN

Kommunstyrelse 24.05.2022 § 137
Under diskussionerna på kommunfullmäktiges sammanträde uttryckte
flera ledamöter ett behov av att nämnderna, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige läser igenom Kommunikationspolicyn för Eckerö
kommun och fäster särskild uppmärksamhet vid följande skrivningar i
policyn:
2.2 Nämnd/Förvaltning
Respektive nämnd/förvaltning svarar för den förvaltningsspecifika
kommunikationen, internt och externt. Nämndens ordförande är ytterst
ansvarig för förvaltningens kommunikation. Medarbetare inom förvaltningen som har verksamhetsansvar har också kommunikationsansvar.
2.5 Förtroendevalda
Förtroendevaldas rätt till upplysningar regleras i kommunallagens 21 §
(ÅFS 73/1997):
En förtroendevald har rätt att ta del av handlingar som förvaras hos
kommunens myndigheter och att i övrigt erhålla uppgifter och upplysningar av myndigheterna.
Den förtroendevalda bör dock utnyttja sin rätt ansvarsfullt och med eftertanke för att inte i onödan belasta förvaltningen mera än nödvändigt.
All kommunikation med förvaltning och enskilda tjänstemän eller andra
företrädare för förvaltningen ska vara saklig och ske hänsynsfullt och
respektfullt. Detta gäller även i den mån en förtroendevald kommunicerar externt i sin roll som förtroendevald.
Som underlag för diskussioner i respektive kollegialt organ bifogas
även Arbetshälsoinstitutets handbok om Behandling av osakligt uppträdande i förtroendeorgan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen delger ärendet nämnderna till kännedom. Kommunstyrelsen ser framemot att före utgång av september 2022 ta del av ett
nämndbeslut om att nämnden tagit del av Arbetshälsoinstitutets handbok om Behandling av osakligt uppträdande i förtroendeorgan samt att
nämnden följer Eckerö kommuns kommunikationspolicy i sin verksamhet. Efter nämndenars bereder kommunstyrelsen ett ärende till kommunfullmäktige.
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BESLUT:
Ärendet bordlades.
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KS § 138

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE, BESVÄR ÖVER KF § 14/17.3.2022 HÄVNING AV AVTAL
OM ÖVERTAGANDE AV ÖJVÄGEN TILL KOMMUNALVÄG

Kommunstyrelse 24.05.2022 § 138
Ålands förvaltningsdomstol inbegär Eckerö kommuns utlåtande med
anledning av besvär som anförts över kommunfullmäktiges beslut KF
§ 14 av den 17 mars 2022.
Enligt 12 § 5 kap. i Eckerö kommuns förvaltningsstadga hör det till
kommunstyrelsens allmänna uppgifter att övervaka att kommunala beslut är lagliga. Kommunstyrelsen har även i enlighet med 13 §
5 kap. i förvaltningsstadgan en uppgift att granska lagligheten av de
beslut som fattats av kommunfullmäktige och vid behov hänskjuta
ärendet till kommunfullmäktige för förnyad behandling. Enligt 14 § 5
kap. i Eckerö kommuns förvaltningsstadga har kommunstyrelsen rätt
att företräda kommunen vid domstolar.
Överklagat beslut
Eckerö kommuns kommunfullmäktiges beslut KF § 14 av den 17 mars
2022 gällande hävning av avtal om övertagande av Öjvägen till kommunalväg.
Handlingar som hör till ärendet
Till utlåtandet bifogas följande handlingar:
- Sammanträdesprotokoll Eckerö kommun KF § 14 av den 17 mars
2022
- De till kommunen översända besvärshandlingarna inklusive Ålands
förvaltningsdomstols remissbrev.
Eckerö kommuns kontaktperson
Raine Katajamäki
kommundirektör
raine.katajamaki@eckero.ax
+358 18 329 331
+358 457 3451014
Eckerö kommunkansli
Södra Överbyvägen 8, AX-22270 ECKERÖ
Besvärsyrkanden
I besvär av den 12 april 2022 yrkar ändringssökandena att Ålands förvaltningsdomstol:
- upphäver Eckerö kommunfullmäktiges beslut KF § 14 av den 17
mars 2022
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återvisar ärendet till Eckerö kommunfullmäktige för korrekt handläggning, samt
ålägger Eckerö kommun att ersätta besvärsparternas parts- och
rättegångskostnader i ärendet med laglig ränta.

Grunder för besvärsyrkanden
Ändringssökandena anser att kommunfullmäktiges beslut KF § 14 av
den 17 mars 2022 tillkommit i fel ordning, vilket även innebär ett avtalsbrott.
Ändringssökandena anser att fullmäktigeledamoten Johan Hilander,
som inte personligen är delägare i väglaget, blivit inkorrekt jävigförklarad.
Enligt ändringssökandena utgör inte den omständigheten att Johan Hilander är bror till John Hilander ett jävsgrund. Ändringssökandena anser dessutom att eftersom Johan Hilander fungerat som kommunens
ombud i väglagets interna möten gällande bl.a. vägavgifter och debiteringsgrunderna så är han inte jävig att i kommunfullmäktige behandla
ett ärende om hävning av avtal med väglaget.
Ändringssökandena uppger härutöver att Johan Hilander är kunnig och
engagerad både i kommunala vägangelägenheter och avtalsförhållanden, och väl insatt i den aktuella frågan. Eftersom han inte fick delta i
ärendets beredning och gå igenom den detaljerade genomgången
över ärendet som han berett före kommunfullmäktigemötet anser ändringssökarna att det finns skäl att anta att flera fullmäktigeledamöter på
grund av detta röstade i ärendet utan att ha fått tillgång till nödvändig
och väsentlig information i synnerhet vad beträffar grunderna för hävning.
I besväret konstateras också som graverande omständighet att fullmäktigeordföranden Anders Svebilius och fullmäktigeledamöterna
Tage Mattsson och Berit Metsik är delägare i väglaget och att dessa
personer inte jävades då kommunfullmäktige behandlade ärendet.
Bemötande
Eckerö kommun anser att besvären ska förkastas.
Eckerö kommun anser att det oberoende av utgången i ärendet inte
finns skäl att tillerkänna ändringssökanden ersättning för rättegångs
eller partskostnaderna.
Grunder för bemötande
I Påståendet att ledamot Johan Hilander inte var jävig att handlägga
ärendet
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till på- Utdragets riktighet
seende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
25

Sammanträdesdatum
24.05.2022

Genom 43 § 1 mom. i kommunallagen förbjuds en kommunfullmäktigeledamot att delta i handläggningen av ett ärende som personligen
rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, föräldrar, barn eller
syskon eller någon annan närstående.
En jävig ledamot ska enligt 43 § 3 mom. självmant anmäla jäv. Enligt
samma paragraf gäller att fullmäktige avgör vid behov om jäv föreligger.
Bestämmelserna om jäv finns även i Eckerö kommuns förvaltningsstadga. Enligt 4 kap. 20 § i förvaltningsstadga ska en jävig ledamot
själv anmäla jäv. Ordförande ska på förekommen anledning begära att
kommunfullmäktige avgör huruvida jäv föreligger för en ledamot eller
annan personal med närvaro- och yttranderätt. Om en förtroendevald
konstateras vara jävig ska dennes ersättare i stället deltaga i behandlingen av ärendet.
Frågan om jäv ska avgöras skilt i varje enskilt fall. Hur frågan om jäv
tidigare har avgjorts i andra organ påverkar således inte direkt hur frågan ska avgöras när fullmäktige behandlar ärendet. Detta är också
följdriktigt med tanke på att de jävsgrunderna som gäller för fullmäktigeledamöter är mer begränsade jämfört med jävsgrunderna för andra
förtroendevalda.
Tillämpningsområdet för jävsreglerna omfattar kommunal- och förvaltningslagens tillämpningsområde. Jävsregler tillämpas på myndigheter,
men inte på privata företag, såsom exempelvis väglaget i detta fall.
Jävsreglerna blir därför inte tillämpliga på väglaget och av den orsak
har fullmäktigeledamot Johan Hilander inte som kommunens ombud
vid väglagsstämmor varit jävig att delta i behandlingen av stämmans
ärenden. Å andra sidan innebär detta att i den behandlingen som sker
i kommunen ska jävsreglerna tillämpas.
Frågan om hur påläst en kommunfullmäktigeledamot är i ärendet som
handläggs av kommunfullmäktige saknar naturligtvis betydelse när
jävsfrågan avgörs.
Det som däremot är av relevans när frågan om jäv avgörs är huruvida
ärendet personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo,
föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående. I rättslitteraturen har det konstaterats att i osäkra fall är det bättre att den som
eventuellt är jävig inte deltar i behandlingen av ärendet då ett beslut
inte anses ha tillkommit i felaktig ordning om personen självmant i
osäkra fall avstår från att delta i behandlingen av ett ärende. Å andra
sidan måste det alltid finnas objektiva skäl till att opartiskhet äventyras
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och således får man inte meddela jäv enbart på basis av antaganden
(Harjula och Prättälä 2017: Kommunallagen – bakgrund och tolkningar
s. 688).
Vad gäller kravet på att ärendet personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller någon annan
närstående har det i rättslitteraturen konstaterats att om fullmäktigeledamoten inom en sammanslutning sköter ett ärende och ansvarar för
det, kan ofta anses att ärendet också gäller honom eller henne personligen (Harjula och Prättälä 2017: Kommunallagen – bakgrund och tolkningar s. 661).
Innan den jävsfrågan som nu är föremål för besvär behandlades i kommunfullmäktige den 17 mars 2022 avgjordes först frågan om John Hilanders jäv. John Hilander är bror till fullmäktigeledamoten Johan Hilander.
John Hilander har ensam i egenskap av ordförande för väglagets styrelse undertecknat avtalet som kommunstyrelsen hade föreslagit att
skulle hävas på kommunfullmäktiges möte 17.3.2022. Dessutom har
John Hilander varit ordförande för vägstyrelsens interna väggrupp som
ansvarat för grundförbättringen av Öjvägen. Grundförbättringen som
John Hilander i egenskap av väglagets ordförande har handhaft har
även handlat om stora ekonomiska summor och det har dessutom visat sig att det finns oklarheter gällande de marktillstånd som behövs
för att kunna göra ingrepp i vägdelägarnas egendom i samband med
grundförbättringen. Det bör således konstateras att kommunfullmäktiges ärende om hävning av avtalet som John Hilander har undertecknat
och som John Hilander har ansvarat för å väglagets vägnar har gällt
honom personligen på det sättet som avses i kommunallagens jävsbestämmelser. Av dessa orsaker beslöt kommunfullmäktige att jäv föreligger för John Hilander.
Som det konstaterats förbjuds en kommunfullmäktigeledamot att delta
i handläggningen av ett ärende som personligen rör ledamoten själv,
ledamotens make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående. Trots att John Hilander konstaterades vara jävig meddelade kommunfullmäktigeledamoten Johan Hilander inte jäv.
Kommunfullmäktige konstaterade ändå att mellan den i det här ärendet
jäviga John Hilander och kommunfullmäktigeledamoten Johan Hilander föreligger ett sådant förhållande som avses i 43 § 1 mom. i kommunallagen. Fullmäktigeledamoten Johan Hilander är bror till John Hilander som var jävig.
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Med hänvisning till de ovannämnda objektiva motiveringar har kommunfullmäktigeledamoten Johan Hilander varit jävig att delta i handläggningen av ärendet som gäller hävningen av ett avtal som hans bror
för väglagets vägnar har undertecknat, skött och ytterst ansvarat för.
Frågan om Johan Hilanders jäv avgjordes med beaktande av det förfarandet som stipuleras i 4 kap. 20 § i förvaltningsstadgan för Eckerö
kommun.
Sammanfattningsvis förfaller yrkanden i besväret som följdstridiga eftersom å ena sidan är det ostridigt att John Hilander var jävig men å
andra sidan anser ändringssökarna att hans bror inte var det. Denna
tolkning är ägnad att urholka innebörden av kommunallagens jävsbestämmelser.
II Påståendet att ärendet inte var tillräckligt förberett utan ledamot Johan Hilanders redogörelse inför kommunfullmäktige
Ändringssökandena påstår att kommunfullmäktige fattade beslutet att
häva avtalet utan att ha fått tillgång till nödvändig och väsentlig information och att det var enbart kommunfullmäktigeledamoten Johan Hilander som hade den här informationen. Det har dock inte framkommit att
exakt vilken nödvändig och väsentlig information som har utelämnats
och hur det har kunnat påverka beslutet.
Vidare gäller att det är kommunfullmäktige som avgör om kommunstyrelsens beredning är tillräcklig. I förvaltningsstadgan finns bestämmelser om bordläggning och återremittering. Kommunfullmäktige har inte
fattat beslut om att återremittera eller bordlägga ärendet vilket betyder
att kommunfullmäktige har ansett att ärendet hade föreberetts tillräckligt väl och tillräckligt noga för att kunna avgöras på sammanträdet den
17 mars 2022.
III Påståendet att kommunfullmäktigeordförande Anders Svebilius, och
kommunfullmäktigeledamöterna Berit Metsik och Tage Mattsson var
jäviga
Ändringssökandena påstår att kommunfullmäktigeordförande Anders
Svebilius och kommunfullmäktigeledamöterna Berit Metsik och Tage
Mattsson var delägare i väglaget och att de borde ha jävat sig. För det
första har dessa frågeställningar inte relevans för det nu aktuella besväret som handlar om kommunfullmäktigeledamot Johan Hilanders
jäv. För det andra är Tage Mattsson inte delägare i väglaget. För det
tredje har det i rättslitteraturen konstaterats att en fullmäktigeledamot
som är medlem i en förening eller ett andelslag eller äger aktier i ett
aktiebolag gör inte ledamoten jävig att delta i behandlingen av ett
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ärende som gäller sammanslutningen i fråga (Harjula och Prättälä
2017: Kommunallagen – bakgrund och tolkningar s. 660).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar avge utlåtande till Ålands förvaltningsdomstol enligt ovanstående.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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RÄTTELSE AV FEL I BESLUT: OMORGANISERINGAR INOM ÄLDREOMSORGEN KS §
101/03.05.2022

Kommunstyrelse 24.05.2022 § 139
Enligt 45 § 1 mom. i förvaltningslag (2008:9) för landskapet Åland får
myndigheten undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt
om ett beslut grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning
eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag eller om det har skett ett fel
i förfarandet då beslutet fattades.
När kommunstyrelsen under sitt föregående sammanträde behandlade ärendet KS § 101/03.05.2022 Omorganiseringar inom äldreomsorgen beslöt kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för samarbetsförhandlingar som berör hemserviceledaren. Ett uppenbart fel i
förfarandet har skett då kommunstyrelsen inte prövade frågan om jäv
för bl.a. John Hilander som är hemserviceledarens bror. Beslutet av
den 3 maj 2022 har inte verkställts på grund av det uppenbara felet vad
gäller jävsfrågan.
Enligt 45 § 2 mom. i förvaltningslag (2008:9) för landskapet Åland gäller att ett beslut får rättas till en parts fördel eller nackdel. Rättelse av
ett beslut till en parts nackdel förutsätter att parten samtycker till att
beslutet rättas. Partens samtycke behövs dock inte, om felet är uppenbart och det har förorsakats av partens förfarande.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att undanröja sitt felaktiga beslut KS §
101/03.05.2022 och avgöra ärendet på nytt.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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KS § 140

OMORGANISERINGAR INOM ÄLDREOMSORGEN

Kommunstyrelse 24.05.2022 § 140
Kommunfullmäktige i Eckerö har i samband med sitt budgetbeslut för
år 2022 fastställt att omorganiseringar inom äldreomsorgen ska göras
för att kommunen bättre kan uppnå målsättningarna i den nya äldrelagen (2020:9) för Åland.
I budgeten för år 2022 anges på s. 39 att 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
föreslås 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 %).
Vidare anges i budget på s.39-40 att för att intensifiera arbetet mot de
målen som äldrelagen och Eckerö kommuns äldreomsorgsplan har
satt, föreslås att befattningen som närvårdare hemtjänst ute 100 % vardagar utvecklas till en befattning som ansvarig hemvårdare på heltid.
Denna befattning riktar sig på att utveckla och leda hemservice ute, på
att arbeta administrativt med vissa uppgifter för att stödja operativ ledning av äldreomsorgen samt framförallt med att arbeta med
hemtjänstklienterna dagtid vardagar (20 % administration, 80 % vård).
Samtliga föreslagna ändringar framgår i en tabell i budgettexten på s.
39.
Kommunstyrelsen har på sitt möte tillsatt en rekryteringsgrupp som har
i uppdrag att rekrytera ansvarig hemvårdare hemtjänst ute, ta fram
tjänstebeskrivningar och delegeringsordningar som underlyder förvaltningsstadgan samt rekrytering av kommande tjänster i enlighet med
budgeten (KS § 5/18.1.2022). Rekryteringsgruppen har tagit fram förslag till tjänstebeskrivningar utifrån budgetens målsättningar och som
ska fungera som underlag för processen att verkställa omorganiseringarna (bilaga).
Konstateras att omorganiseringen har betydande konsekvenser för
den berörda personalens ställning och att således blir lagen om samProtokolljusterarnas signatur
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arbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och välfärdsområden tillämplig (FFS 449/2007), som enligt allmänt kommunalt
tjänste- och arbetskollektivavtal är med vissa undantag tillämplig även
på de åländska kommunala tjänstemännen.
I 4 § 1 mom. 1 punkten ska i samarbetet mellan arbetsgivaren och
personalen behandlas åtminstone ärenden som gäller sådana förändringar i organiseringen av arbetet, kommunens eller välfärdsområdets
servicestruktur, i kommunindelningen eller i samarbetet mellan kommunerna, i samarbetet mellan välfärdsområdena eller i samarbetet
mellan kommunerna och välfärdsområdena som har betydande konsekvenser för personalens ställning. Ändringar i arbetets organisering
kan t.ex. handla om omorganisering av arbetsuppgifter, arbete eller arbetslokaler. Mindre ändringar i dessa förhållanden förutsätter inte samarbetsförfarande men dessa ändringar som kommunen nu planerar att
vidta är betydande och bestående för en tjänsteman, vilket betyder att
omorganiseringen hör till tillämpningsområdet för L om samarbete
(FFS 449/2007). Vidare gäller att om omorganiseringarna av arbetsgivarens verksamhet eller förvaltning innebär så omfattande förändringar i en tjänsteinnehavares uppgifter att tjänsten kan betraktas som
en ny tjänst, ska den i allmänhet dras in och en ny tjänst inrättas. Då
bestäms tjänsteinnehavarens ställning i enlighet med 37 § i lagen om
kommunala tjänsteinnehavare. Detta kan bli aktuellt då det gäller hemserviceledarens tjänst och således talar även 4 § 1 mom. 4 punkten i
L om samarbete (FFS 449/2007) att planerna om omorganisering inom
äldreomsorgen i Eckerö ska behandlas i samarbetsförfarande.
Enligt 5 kap. 14 § i förvaltningsstadgan för Eckerö kommun utgör kommunstyrelsen personalmyndighet i Eckerö kommun. Det ankommer
på kommunstyrelsen bl.a. att ge direktiv för anställning och avskedande samt avlöning av anställd personal, att handhava övriga på
kommunen ankommande personalärenden, att besluta om tillämpningen av tjänste- och arbetskollektivavtal samt att förhandla med personalföreträdare och fackliga organisationer om tillämpningen av
tjänste- och arbetskollektivavtal.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser kommunens representanter till samarbetsförhandlingarna samt beslutar att kalla in hemserviceledaren till dessa.
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BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att utse kommunstyrelseledamoten Britt Berthén Eklund och kommundirektören Raine Katajamäki till samarbetsförhandlingar som kommunens representanter.
Kommunstyrelsen beslöt vidare enhälligt att dessa representanter får i
uppdrag att sköta sammankallandet till samarbetsförhandlingar.
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KS § 141

SVINRYGGENS DEPONI, BOLAGSSTÄMMA 1 JUNI 2022

Kommunstyrelse 24.05.2022 § 141
Kallelse till Svinryggens deponis bolagsstämma den 1 juni 2022 bifogas.
Eckerö kommuns ombud på bolagsstämman är Johan Hilander med
Niclas Häggblom som ersättare. På mötet behandlas bl.a. bokslut för
2021 och val av styrelse.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att Eckerö kommuns ombud på stämman är Johan Hilander med Niclas Häggblom som ersättare.
Kommunstyrelsen beslutar att utdrag ur protokoll utgör fullmakt för ordinarie bolagsstämman.
BESLUT:
Enligt förslag.
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: 118-121, 124-130, 132, 133-138, 140, 141 §§
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 122-123, 131, 139 §§
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: 122-123, 131, 139 §§
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.
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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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