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Sammanträdestid 
 

Tisdagen  20.09.2022 kl. 18:30– 22:10 
 

Sammanträdesplats Kommunkansliet 
 
 

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

KS § 218 Kallelse och beslutförhet 

KS § 219 Val av protokolljusterare, tid 

KS § 220 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

KS § 221 Delgivningar 

KS § 222  Begäran om tilläggsbudget för närvårdarresurer på  
Solgården 

KS § 223 Ordnande av hemtjänst ute fr.o.m. 19.9.2022 

KS § 224  Remiss: uppdaterat lagförslag om anpassad kommunal 
avfallshantering 

KS § 225 Dataskyddsombud, förfrågan av Ålands kommunförbund 

KS § 226  Synpunkter angående utkast till ändring av grundavtal, 
SÅUD k.f. 

KS § 227 Tillsättande av arbetsgrupp 

KS § 228 Engångsarvode för utökat ansvar 

KS § 229 Uppdaterad investeringsbudgetuppföljning 

KS § 230 Förändringsförslag, budgetdirektiv Eckerö Kommun 

 

 
 

Eckerö 16.09.2022  
 
 
 
Jan-Anders Öström 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 23.09.2022 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 
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Plats och tid 
 

Kommunkansliet tisdagen  20.09.2022 kl. 18:30-22.10 

Beslutande Jan-Anders Öström 
Sven-Eric Carlsson 
Britt Berthén-Eklund 
Susann Fagerström  
John Hilander 

ordförande 
viceordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
 

Föredragande 
 

Benjamin Sidorov 
Axel Söderback § 222 – 223  (av-
lägsnade sig klockan 19:53)           

tf. kommundirektör 
tf. omvårdnadsledare 

Övriga närvarande Anders Svebilius 
Bernt Bergman (frånvarande) 
 
 

kommunfullmäktiges ordförande 
kommunfullmäktiges viceordfö-
rande 

Paragrafer 
 

 218 – 230 § 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

ordförande 
 
 
 
Jan-Anders Öström 

sekreterare 
 
 
 
Benjamin Sidorov 

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö torsdagen den 22.09.2022, kl. 20.00. 

 
 
 
John Hilander 
 

 
 
 
Susann Fagerström 
 

Protokollet framlagt tillpå-
seende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby den 23.09.2022 kl. 12.00. 

 
 
Benjamin Sidorov 

Utdragets riktighet be-
styrks 

 

Ort och tid 
 

 

Underskrift 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
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KS § 218 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET 
 
Kommunstyrelse 20.09.2022 § 218 
 
 
 
 

FÖRSLAG: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag 
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KS § 219 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID  
 
Kommunstyrelse 20.09.2022 § 219 
 
 
 

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

                                                                            
Protokolljusteringen görs i enlighet med KS § 101/22.3.2016 med 
elektroniska medel och ska vara genomförd senast vid en viss tid-
punkt, som beslutas vid sammanträdet. 
 
Kommunstyrelsen utser John Hilander och Susann Fagerström till pro-
tokolljusterare.  
 
Protokollet ska vara justerat senast den 22.09.2022 kl. 20.00. 

 
BESLUT: 
 
Enligt förslag 
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KS § 220 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Kommunstyrelse 20.09.2022 § 220 
 
 

FÖRSLAG: 
Föredragningslistan godkänns. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag 
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KS § 221 DELGIVNINGAR 
 
Kommunstyrelse 20.09.2022 § 221 
 
 
 

- BTN 12.09.2022 § 72 kommunikationspolicy 
- Budgetuppföljning augusti 
- Besök av pensionerade lagtingsledamöter/lagtingsmän med re-

spektive samt pensionerade tjänstemän.  
 
 

Kommundirektörens förslag: 
Antecknas till kännedom. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. Som tack för kanslipersonalens engagemang vad be-
träffar besök av pensionerade lagtingsledamöter/lagtingsmän med re-
spektive samt pensionerade tjänstemän beslutar kommunstyrelsen att 
kommundirektör med personal intar en lokal lunch på kommunstyrel-
sens bekostnad.  
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KS § 222 BEGÄRAN OM TILLÄGGSBUDGET FÖR NÄRVÅRDARRESURER PÅ SOLGÅRDEN 
 

Kommunstyrelse 20.09.2022 § 227 
 

 
Tf. omvårdnadsledare Axel Söderback har den 12.09.2022 anhållit om 
tilläggsbudget inom äldreomsorgen från och med oktober 2022 och 
framåt enligt följande:  
 
På grund av de stigande antalen av äldre som behöver dygnet runt-
vård under år 2022 har boendeantal på Solgården stigit upp till 19 kli-
enter i dagsläget. Detta betyder, för att de äldre ska få den vård och 
omsorg de är berättigade till, att Solgården enligt Äldrelagen §21 be-
höver ha en personaldimensionering på 0,7-0,8 vårdare/klient. I dags-
läget uppfylls detta inte pga ökat vårdbehövande på Solgården i form 
av period- och permanenta platser. 
 
Tf omvårdnadsledare har gjort en beräkning att Solgården behöver an-
ställa totalt 1140 % vårdare i periodarbete och ytterligare 406 % vår-
dare nattetid. Detta skulle innebära en personaldimensionering på 
15,46 vårdare per 19 klienter = 0,813 vårdare/klient. I dagsläget har 
Solgården en personaldimensionering på 11,24 vårdare per 19 klienter 
= 0,59. 
 
Det skulle i detta fall handla om rekryteringar av följande tjänster: 
1x100%, 1x75%, 1x60% i periodarbete dag och kväll samt 1x87,4% 
och 78,6% samt en arbetsprocentökning av en nuvarande nattpersonal 
på 21% för nattpersonalen. Med dessa uträkningar och gjorda test-
scheman skulle Solgården få utökat personalmängden med 1 vår-
dare/skifte/dygn. 
 
Äldreomsorgen måste vidta åtgärder för att lösa situationen. Detta 
skulle inte endast ge trygghet till klienterna men även för personalen 
då vårdtyngden är så pass tung i dagsläget. Flera klienter har demens 
och en fjärdedel av klienterna på Solgården kräver vård av 2 närvår-
dare åt gången. Med tanke på detta kan man inte längre räkna utgå-
ende från en personaldimensionering på 0,7 vårdare/klient. 
 
Även för att annonserna på arbetsmarknaden ska locka mer sökanden 
och intresserade till Eckerös äldreomsorg måste även grundlönen för 
utbildade närvårdare gås igenom och utvärderas. 
 
Tf. omvårdnadsledare har redovisat för att kostnaderna för rekrytering 
enligt redovisning skulle uppgå till totalt 52 256 € under perioden 01.10 
- 31.12.2022, för närmare redovisning, se bilaga. 
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Tf. omvårdnadsledare har redovisat med budgetuppföljning för augusti 
år 2022 som underlag att 24,86% av de budgeterade medlen för per-
sonalkostnader har använts för år 2022 per den 31.08.2022. Vidare 
menar Tf. omvårdnadsledare att 122 421,30€ än finns outnyttjat för 
hemtjänst ute under tiden 1.09 - 31.12.2022.  
 
Tf. omvårdnadsledare bedömer att det finns utrymme inom befintlig 
budget att rekrytera ny personal till solgården fram till den 31.12.2022 
om budgeterade medel omfördelas från hemtjänst ute till Solgårdens 
servicehus under tiden 1.10.2022 – 31.12.2022. 
 
Bör noteras att köp av tjänster fram till den 31.8.2022 uppgått till 
30170,61 € vad beträffar hemtjänst ute, vilket är 498,60% över budge-
terade medel. Detta är på grund av att privat serviceproducent anlitats 
för att sköta hemtjänst ute. Trots att hemtjänst ute skulle utnyttjas ge-
nom privat serviceproducent fram till 31.12.2022 kommer de totala 
budgeterade medlem för hemtjänst ute uppskattningsvis vara outnytt-
jade med cirka 80.000€ om inte resurserna omdisponeras inom äldre-
omsorgen för personalrekrytering eller annat ändamål. 
 
Kommundirektörs förslag: 
 
Kommunstyrelsen godkänner att omdisponering av medel till solgår-
dens servicehus sker enligt Tf. omvårdnadsledares förslag och redo-
visning. Rekryteringen ska inledas omedelbart. De utannonserade 
tjänsterna ska tillsättas tillsvidare.   
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag. Paragrafen justeras omedelbart. 
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KS § 223 ORDNANDE AV HEMTJÄNST UTE FR.O.M. 19.9.2022 

 
Kommunstyrelse 20.09.2022 § 228 
 

 
Omvårdnadsledaren har den 12.09.2022 skickat in en begäran om att 
fortsätta anlita Björkkö AB för hemtjänst ute på kvällar vid solgården 
från och med den 19.09.2022 i och med svårigheten att rekrytera per-
sonal till hemtjänst ute. Omvårdandsledaren motiverar sin begära som 
följande: 
 
Efter den 18.9 kommer hemtjänstbesöken återgå till äldreomsorgs-per-
sonalens/Solgårdens ansvar. Björkkö AB har under perioden 17.8-
18.9.2022 skött hemtjänsten utebesök pga den brådskande situation-
en som uppkom i samband med intagning av flera klienter både inne 
på Solgården och uteklienter. 
 
Tf omvårdnadsledarens förslag är att Björkkö AB fortsättningsvis an-
ställs att tillhandahålla hemtjänstbesöken kvällstid måndag-söndag 
fram tills att den anhållna tilläggsbudgeten att anställa mer personal till 
Solgården förhoppningsvis godkänns av kommunstyrelsen- och full-
mäktige. I dagsläget kan Solgården sköta morgonbesöken vardagar 
och helger. Om tilläggsbudgeten godkänns kunde Solgårdens perso-
nal i så fall sköta utebesöken alla dagar i veckan eftersom det skulle 
vara 1 till personal/skifte/dygn. 
 
I dagsläget är det ohållbart att lämna kvar 2 närvårdare att tillgodose 
19 klienters vårdbehov i närmare en timmes tid under kvällen. 
 
Eftersom Björkkö AB skulle ha upphört med sin verksamhet vid hem-
tjänst ute från och med den 19.09.2022 har avtalet förlängts fram tills 
den 25.09.2022 så att frågan om att vidare anlita en privat servicepro-
ducent kan behandlas av kommunstyrelsen den 20.09.2022. 
 
Trots att omdisponering av medel från hemtjänst ute till solgårdens ser-
vicehus begärts i § 227 i samband med rekryteringar finns det vägande 
skäl för att hemtjänst ute anlitas på kvällar fram tills den 31.12.2022. 
Detta för att trygga förutsägbarhet om att vårdpersonal finns för hem-
tjänst ute under tiden eventuell rekryteringsprocess äger rum enligt § 
227. Offertförfrågan har skickats till Björkkö AB samt Folkhälsan. Of-
ferterna delges senast den 19.09.2022 klockan 12.00 till kommundi-
rektören. Se bilagor för inkomna offerter.   
 
Kommundirektörens förslag: 
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Folkhälsans allaktivitetshus på Åland Ab och Björkkö AB har inkommit 
med offert inom utsatt tid. Omvårdnadsledaren bedömer att både 
Björkkö AB och Folkhälsans allaktivitetshus AB tillhandahåller social-
vård av god kvalitet. Kommundirektören föreslår utefter inkomna offer-
ter att Björkkö AB anlitas som privat serviceproducent för hemtjänst ute 
för tiden 26.09 - 31.12.2022 eftersom Björkkö AB är det ekonomiskt 
mest fördelaktiga alternativet för kommunen. Se bilaga för jämförelse. 
Omvårdnadsledaren befullmäktigas att underteckna avtal med Björkkö 
AB för hemtjänst ute för tiden 26.09 – 31.12.2022. 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag. Paragrafen justeras omedelbart.  
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Dnr: BTN 203/2022 
 

KS § 224 REMISS: UPPDATERAT LAGFÖRSLAG OM ANPASSAD KOMMUNAL 

AVFALLSHANTERING 
 

Kommunstyrelse 20.09.2022 § 222 
Byggnadstekniska nämnden 12.09.2022 § 71 

 
Landskapsregeringen ger Eckerö kommun möjlighet att lämna syn-
punkter på förslaget om anpassad kommunal avfallshantering. En tidi-
gare version av lagförslaget var på remiss sommaren 2021, men då 
förslaget har ändrats väsentligt skickas lagförslaget återigen på remiss.  
 
Bilaga, BTN 12.09.2022 § 71 
 
Lagförslaget innehåller nya bestämmelser om organiserandet av av-
fallshanteringen och innebär bland annat att kommunerna föreslås 
dela in kommunen i ett eller flera insamlingsområden. I varje insam-
lingsområde ska kommunen besluta om hur avfallshanteringen ska 
ordnas genom fastighetsvis avfallstransport med minst fyra fraktioner 
eller genom återvinningsstationer.  
 
Remissbegäran skickades till kommunen 17 augusti 2022. Syn-
punkterna ska vara landskapsregeringen tillhanda senast 20 oktober 
2022. 

 
Kommunteknikerns förslag: 
Byggnadstekniska nämnden föreslår inför kommunstyrelsen att utlå-
tande lämnas in enligt Bilaga, BTN 12.09.2022 § 71 till Ålands land-
skapsregering.  
 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslutar att kommunteknikerns  förslag 
godkänns. 
__________ 
 

Kommunstyrelse 20.09.2022 § 222 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen inlämnar utlåtande till Ålands landskapsregering en-
ligt bilaga.  
 
BESLUT: 
Enligt förslag 
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KS § 225 DATASKYDDSOMBUD, FÖRFRÅGAN AV ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND 
 

Kommunstyrelse 20.09.2022 § 223 
 

 
Ålands kommunförbund har den 07.09.2022 inkommit med en förfrå-
gan om Eckerö kommun är intresserade av att erhålla dataskyddsom-
bud av Advokatbyrå Carlsson Wingert Ab. Eckerö kommun har för till-
fället inget dataskyddsombud. Dataskyddsombud är ett lagstadgat 
krav på Åland och grundar sig i Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet 
av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning), mera känt som GDPR.  
 
Enlig bilaga är kostnaden för Eckerös del vara 4571 € per år. Därtill 
tillkommer 210 € (exkl. moms/timme) för separata förfrågningar.   
 
Kommundirektörs förslag: 
Kommunstyrelsen ställer sig positivt till förfrågan och motser ett avtals-
förslag. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 138/2022 
 

KS § 226 SYNPUNKTER ANGÅENDE UTKAST TILL ÄNDRING AV GRUNDAVTAL, SÅUD K.F. 
 
Kommunstyrelsen 20.09.2022 
Kommunfullmäktige 16.06.2022 § 37 
Kommunstyrelse 07.06.2022 § 149 
 

 
KF § 37 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE, ÄNDRING AV GRUNDAVTAL SÖDRA ÅLANDS 

UTBILDNINGSDISTRIKT 
 

Kommunfullmäktige 16.06.2022 § 37 
 
Kommunstyrelse 07.06.2022 § 149 
 

Förbundsstyrelsen för SÅUD har tagit fram ett förslag till ny kostnads-
fördelning. Förbundsstyrelsen emotser Eckerö kommuns synpunkter 
på förslaget inom september månad. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar del av förslaget. Ärendet bereds på nytt till ett 
senare sammanträde. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslutar att efterhöra kommunfullmäktiges åsikter 
gällande den föreslagna ändringen av grundavtalet. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 

Kommunfullmäktige 16.06.2022 § 37 
 
Bilaga: 
- Förslag till ny kostnadsfördelning inom SÅUD 

 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen efterhör kommunfullmäktiges åsikter gällande den 
föreslagna ändringen av grundavtalet. 
 
BESLUT: 
Kommunfullmäktige diskuterade ärendet.  

 
               BESLUT: 

                 Kommunfullmäktige diskuterade ärendet. 
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Kommunstyrelsen 20.09.2022 
 

Södra Ålands utbildningsdistrikt k.f. har genom brev av den 23.05.22 
gett kommunen möjlighet att ge synpunkter ett utkast till ändring av 
grundavtal för förbundet. Förslaget går i huvudsak ut på att ändra kost-
nadsfördelning mellan kommunerna. Kommunernas synpunkter bör 
vara förbundet tillhanda senast inom september månad 2022. Det gäl-
lande grundavtalet trädde ikraft fr.o.m. 01.01.21. Frågan har både dis-
kuterats i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Eckerö kommun. 
 
Kommundirektörs förslag: 
 
Eckerö kommun motsätter sig att landskapsandelarna blir föremål för 
kommunförbundets interna fördelning. Landskapsandelarna fördelning 
sker i enlighet med lag. Förändringarna i grundavtalet enligt SÅUDs 
förslag är signifikant till nackdel för Eckerö kommun och övriga mindre 
kommuner som är medlemmar i SÅUD. 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag med tillägg att kommunens styrelse- och fullmäktigere-
presentanter i SÅUD delges kommunstyrelsens beslut.  
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KS § 227 TILLSÄTTANDE AV ARBETSGRUPP 
 

Kommunstyrelse 20.09.2022 § 225 
 
 

Enligt budget för 2022 ska kommunstyrelsen tillsätta en arbetsgrupp 
för framtagande av förslag på normer gällande det kommunala vatten- 
och avloppsledningsnätet. Denna arbetsgrupp har inte än tillsatts av 
kommunstyrelsen.  
 
Kommundirektörs förslag: 
 
Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp för framtagande av förslag 
på normer gällande det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp för framtagande 
av förslag på normer gällande det kommunala vatten- och avloppsled-
ningsnätet. Ordförande och sammankallare är John Hilander, som öv-
rig medlem i arbetsbetsgruppen är Sanna Söderlund, som sekreterare 
kallas kommuntekniker Emma Saarela på tjänstens vägnar. Arbets-
gruppen kan tillkalla sakkunniga enligt behov. Arbetsgruppen ska lö-
pande återkoppla till kommunstyrelsen och presentera ett förslag till 
normer per den 31.03.2023. Inledningsvis bör arbetsgruppen kartlägga 
det befintliga ledningsnätet och gällande avtal.  
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KS § 228 ENGÅNGSARVODE FÖR UTÖKAT ANSVAR 
 

Kommunstyrelse 20.09.2022 § 226 
 
Tf. barn- och äldreomsorgsledare har den 14.09.2022 anhållit om att 
engångsarvode utbetalas enligt följande: 
 
 
ENGÅNGSARVODE 
 
Efter att tillsatt äldreomsorgs- och barnomsorgsledare inte kunnat full-
göra sitt arbete från och med 25.05.2022 och sedermera avslutat sin 
anställning har en tillfällig vikarie funnits tillgänglig på timanställning 
under perioden 01.07.2022-30.09.2022. Detta har inneburit utökade 
arbetsuppgifter och ett utökat ansvar för daghemsföreståndaren, om-
vårdnadsledaren och byråsekreteraren. Med anledning av detta bör 
dessa tre erhålla ett arvode för sina insatser enligt AKTA 2 kap. 10§ 
och 14§. Detta är också i enlighet med kommunens praxis (kommun-
styrelsens beslut 22.02.2022 § 36). 
 
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag: 
  
Kommunstyrelsen beslutar att utbetala ett engångsarvode till byråsek-
reteraren motsvarande 10 % av totallönen under tiden 01.07.2022-
30.09.2022 då utökade arbetsuppgifter och ett utökat ansvar förelegat 
under denna period. Vidare beslutar kommunstyrelsen att utbetala ett 
engångsarvode till daghemsföreståndaren och omvårdnadsledaren 
motsvarande 10 % av totallönen under tiden 25.05.2022–30.09.2022 i 
enlighet med utökade arbetsuppgifter och ett utökat ansvar under 
nämnda period.  

 
Förslaget innebär följande kostnader: 
 
Byråsekreterare 1.7-30.9 – 862,47 € 
Daghemsföreståndare 25.5-30.9 – 1437,92 € 
Omvårdnadsledare 25.5-30.9 – 1352,26 € 
 
Totalt 3652,65 € 
 
Kommundirektörens förslag 
 
Kommunstyrelsen godkänner anhållan om extra engångsarvode för 
byråsekreteraren, daghemsförståendaren och omvårdnadsledaren en-
ligt barn- och äldreomsorgsledarens förslag. 
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BESLUT: 
 
Enligt förslag 
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KS § 229 UPPDATERAD INVESTERINGSBUDGETUPPFÖLJNING 
 
Kommunstyrelse 20.09.2022 § 229 
 

 
Kommunstyrelsen har den 30.08.2022 beslutat (KS § 213) att en upp-
daterad investeringsbudgetuppföljning ska presenteras, därtill ska 
energibesiktningsrapporterna för kommunens fastigheter presenteras. 
Det har inte varit möjligt att hitta någon energibesiktningsrapport för 
kommunens fastigheter på kommunkansliet. 
 
Kommundirektörs förslag: 
 
Kommunstyrelsen antecknar investeringsbudgetuppföljningen till kän-
nedom. 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen uppmanar byggnadstekniska förvaltningen att verk-
ställa de projekteringar som är budgeterade för år 2022. För övrigt en-
ligt förslag.  
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KS § 230 FÖRÄNDRINGSFÖRSLAG, BUDGETDIREKTIV ECKERÖ KOMMUN 
 

Kommunstyrelse 20.09.2022 § 230 
 

Budgetdirektiven för Eckerö kommun har fastslagits den 24.05.2022 i 
kommunstyrelsen, KS § 136. I budgetdirektiv för budget 2023 beskrivs 
olika tidsfrister i samband med budgetarbetet år för 2022. Bland annat 
ska taxor och avgifter av kommunens nämnder behandlas den 
20.09.2022 i kommunstyrelsen. Detta är inte möjligt i sin helhet av föl-
jande orsaker: 
 
- Utbildnings- och fritidsnämnden saknar beredning om barnom-
sorgs- och fritidsavgifter. Frågan  kommer att tas upp åter den 
13.10.2022 inom utbildnings- och fritidsnämnden med en utförlig be-
redning som grund.  
 
- Äldreomsorgens avgifter och taxor har inte förberetts inför styrelse-
mötet 20.09.2022 i enlighet med budgetdirektiven. Taxor och avgifter 
för äldreomsorgen förväntas att senast vara sammanställda inför sty-
relsemöte den 18.10.2022. 
 
- Byggnadstekniska nämnden har inte än sina målsättningar klara i 
enlighet med budgetdirektiven.  
 
- Närings- och kulturnämnden har inte taxor och avgifter inom sitt 
område, dock målsättningar. Närings- och kulturnämnden har inte be-
handlat målsättningar inför styrelsemötet den 20.09.2022 i enlighet 
med budgetdirektiven.  
 
Kommundirektörens Förslag: 
 
- Kommunstyrelsen behandlar barnomsorgs- och fritidsavgifter samt 

målsättningar på styrelsemöte den 18.10.2022. 
 
- Äldreomsorgens avgifter och taxor samt målsättningar behandlas 

senast på styrelsemöte den 18.10.2022.  
 
- Målsättningarna för byggnadstekniska nämnden behandlas på sty-

relsemöte den 18.10.2022.  
 
- Närings- och kulturnämnden sammankallas för att behandla bud-

get 2023 där även målsättningar ingår. Målsättningarna behandlas 
på styrelsemöte den 18.10.2022. 
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- Budgetseminariet skjuts upp till vecka 42, förslagsvis till onsdagen 
den 02.11.2022 

 

 
BESLUT: 
 
Enligt förslag  
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BESVÄRSFÖRBUD 

Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkstäl-
lighet, kan enligt 112 § KomL rättelseyrkande inte framställas, eller 
kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer: 218 – 221 §, 224 – 226 §, 229 – 230 § 
 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skrift-
ligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 222 - 223 §, 227 - 228 §  
 

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

 
ANVISNING FÖR  
RÄTTELSEYRKANDE 

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

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

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

Besvärsmyndighet och  
besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett 
beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunal-
besvär 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 överkla-
gas 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. 
 

Myndighet till vilken besvär  
kan anföras samt besvärstid 

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

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress 
 
Ålands landskapsregering 
Pb 1060 
AX-22111 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 el-
ler officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärsti-
den skall räknas. 
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Inlämnande av  
besvärshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före be-
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 besvärsti-
den går ut. 

Tilläggsuppgifter 
 

 

Fogas till protokollet 
 

 


