
 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESKALLELSE 

 
Sammanträdestid 
 

Tisdagen  22.11.2022 kl. 18:00–  21:25 
 

Sammanträdesplats Kommunkansliet 
 
 

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

KS § 311 Kallelse och beslutförhet 

KS § 312 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

KS § 313 Val av protokolljusterare, tid 

KS § 314 Delgivningar 

KS § 315 Budget 2023 och ekonomiplan 2024 - 2025 

KS § 316 Friskvård 2023 

KS § 317 Kommunernas socialtjänst k.f. förbundsstämma 
 25.11.2022 

KS § 318 Oasens Förbundsfullmäktigesammanträde, 28.11.2022 

KS § 319 Ålands kommunförbund, förbundsstämma 25.11.2022 

KS § 320 Arbetsbeskrivning, omsorgsassistent 

KS § 321 Uppdatering av läroavtal 

KS § 322 Lönesättning för ansvarig närvårdare 

KS § 323 Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv, 
 Örnback P 

KS § 324 Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv, 
 Verlehag R-M 

KS § 325 Busstidtabellsmöte 2023 

KS § 326 Markbyte, revidering av detaljplan i Storby 
 bostadsområde 

KS § 327 Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv, 
 Mellqvist R 

 

 
 

Eckerö 18.11.2022  
 
 
 
Jan-Anders Öström 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 25.11.2022 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 
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22.11.2022 
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Plats och tid 
 

Kommunkansliet tisdagen  22.11.2022 kl. 18:00- 21:25 

Beslutande Jan-Anders Öström 
Sven-Eric Carlsson 
Britt Berthén-Eklund  (18:15) 
Susann Fagerström  
John Hilander  (18:18) 

ordförande 
viceordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
 

Föredragande 
 

Benjamin Sidorov tf. kommundirektör 

Övriga närvarande Anders Svebilius 
Bernt Bergman 
 
Robert Söderlund § 325 
Maarit Grönlund § 315 

kommunfullmäktiges ordförande 
kommunfullmäktiges viceordfö-
rande 
Ersättare, kommunfullmäktige 
Ekonom 

Paragrafer 
 

 311 – 327  

Underskrifter 
 
 
 
 
 

ordförande 
 
 
 
Jan-Anders Öström 

sekreterare 
 
 
 
Benjamin Sidorov 

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö torsdagen den 24.11.2022, kl. 20.00. 

 
 
 
John Hilander 
 

 
 
 
Susann Fagerström 
 

Protokollet framlagt till-
påseende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby den 25.11.2022 kl. 12.00. 

 
 
Benjamin Sidorov 

Utdragets riktighet be-
styrks 

 

Ort och tid 
 

 

Underskrift 
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KS § 311 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET 
 
Kommunstyrelse 22.11.2022 § 311 
 
 
 

FÖRSLAG: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag.  
 
 

  



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
22.11.2022 
 

Sida 
3 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 312 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Kommunstyrelse 22.11.2022 § 312 
 
 
 

FÖRSLAG: 
Föredragningslistan godkänns. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag, Busstidtabellmöte 2023 (§ 325) behandlas först i turord-
ningen. 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 313 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID  
 
Kommunstyrelse 22.11.2022 § 313 
 
 
 

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 24.11.2022 kl. 20.00. 

 
BESLUT: 
Enligt förslag.  
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KS § 314 DELGIVNINGAR 
 
Kommunstyrelse 22.11.2022 § 314 
 

- ÅLR, Plan för socialvården 2022 – 2026 
- Budgetuppföljning, oktober 2022 
- KST, budgetutfall jan- aug 2022 

 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen antecknar delgivningarna till kännedom.  
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KS § 315 BUDGET 2023 OCH EKONOMIPLAN 2024 - 2025 
 

Kommunstyrelse 22.11.2022 § 315 
 
Kommunstyrelse 08.11.2022 § 293 
Kommunstyrelse 02.11.2022 § 288 
 

Kommunstyrelsen behandlar budget 2023 och ekonomiplan 2024 – 
2025 för Eckerö kommun.  
 
Bilagor: 
 
- Budgetuppföljning, september 2022 
- Förslaget till budget 2023 och ekonomiplan 2024-2025 
- Tidsplan till budgetseminarium onsdagen den 02.11.2022 
 
Ekonomichef Maarit Grönlund samt verksamhetscheferna är närva-
rande under ärendets behandling. 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsens diskuterar arbetsbudgeten med tillkommande till-
lägg/förändringar. 
 
Beslut: 
 
Kommunstyrelsen behandlar budget 2023 och ekonomiplan 2024 – 
2025 för Eckerö kommun.  
 
Bilagor: 
 
- Budgetuppföljning, september 2022 
- Förslaget till budget 2023 och ekonomiplan 2024-2025 
- Tidsplan till budgetseminarium onsdagen den 02.11.2022 
 
Ekonomichef Maarit Grönlund samt verksamhetscheferna är närva-
rande under ärendets behandling. 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsens diskuterar arbetsbudgeten med tillkommande till-
lägg/förändringar. 
 
Beslut: 
 
Barnomsorg: 
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Följande korrigeringar sker i budgetboken för år 2023: 
 
På sida 60 specificeras att speciallärarens arbetsomfattning behöver 
utökas under år 2023 till minst 12 timmar. 
 
På sida 60 läggs till följande i verksamhetsplan för år 2024 – 2025: 
 
- Ett pedagogiskt kök inom barnomsorgen ska tillgodoses. 
 
Utöver detta sker mindre språkmässiga förändringar.  
 
Kommunstyrelsen beslutar även att: 
 
-  Tillgodoseendet av språkstöd inom barnomsorgen ska följas upp 
 av kommunstyrelsen. 
 
- Verkställandet av utökade speciallärarresurser inom barnomsor-

gen år 2023 behöver ses över.   
 

- Kvaliteten vad beträffar maten inom barnomsorgen behöver utvär-
deras.  
 

- Under verksamhetsåret 2023 ska barnsomsorgen utvärdera om 
förändringarna i samband med Landskapslag (2020:32) om barn-
omsorg och grundskola kräver utökade personalresurser. 

 
 
Byggnadstekniska förvaltningen 
 
Följande korrigeringar sker i budgetboken för år 2023: 
 
- På sida 82 förtydligas att tjänsten som byggnadsinspektör/tekniker 

budgeteras som 80 %.  
 

- Till verksamhetsmål år 2023 (sida 84) tilläggs:  
Sommarvikariat för servicemän under tre månader 
 

- I verksamhetsmål för år 2023 (sida 89) kompletteras texten med: 
 
Satsa på energieffektiviseringar: urfasa oljeuppvärmningen i sko-
lan och daghemmet. Se investeringsdelen. 
 

Utöver detta sker mindre språkmässiga förändringar. 
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Kommunstyrelsen beslutar även att: 
 
 
- Kommunstyrelsen uppmanar byggnadstekniska nämnden att se 

över tiderna för när gatubelysningen ska vara nedsläckt.   
 
- Kommunstyrelsen påminner Eckerö Cruisingklubb (ECC) om be-

slut KS § 174, 28.06.2022. ECC uppmanas att i samråd med bygg-
nadstekniska kansliet snarast inkomma med uppdaterade digitala 
ritningar för en handikappanpassad toalett och två vanliga toaletter 
(totalt tre toaletter). ECC ska även inkomma med en beräkning på 
uppskattade materialkostnader. Informationen ska vara kommun-
kansliet tillhanda senast fredagen den 18.11.2022. Orsaken till 
uppmaningen är att ECC inte inkommit med informationen som be-
gärts enligt KS § 174, 28.06.2022. Ärendet tangerar ECC:s ansökt 
om att materialet för toalettbyggnad ska ersättas av kommunen. 
Kommunstyrelsen ställer sig positivt till initiativet.   

 
 
Undervisningsförvaltning 
 
Följande korrigeringar sker i budgetboken för år 2023: 
 
- Grundskolans verksamhetsplan korrigeras (sida 79. för år 2024-

2025 samt verksamhetsmålen för 2023 byter plats) så att verksam-
hetsmålen kommer innan verksamhetsplanen i turordningen.  

- Redskapsbod till skolgården läggs till i verksamhetsmålen för år 
2023 (s. 79) 

 
Kommunstyrelsen beslutar även att: 
 
- Möjligheten att bygga en redskapsbod vid skolan bereds inför kom-

munstyrelsens innan  kommunstyrelsen gjort beslut om budgeten 
för år 2023. Det som främst behöver utredas är kostnader och om 
redskapsboden ska budgeteras inom byggnadstekniska nämn-
dens budget, utbildning- och fritidsnämndens budget eller inom 
kommunens investeringsbudget för år 2023. 

 
- Möjligheten att tillgodose övervakningskameror vid skolan ska ut-

redas. Detta för att förebygga förstörelse av skolans egendom och 
förebyggande av att personer rör sig på skolfastighetens tak. 

 
Mötet ajourneras 12:15 – 13:15  
 
Centralförvaltningen 
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Följande korrigeringar sker i budgetboken för år 2023: 
  
 
- Verksamhetsmål för år 2023 flyttas från kommunfullmäktige (sida 

15) till kommunstyrelsens verksamhetsmål år 2023 (sida 17). 
 

- Cityläkarna som nämns på sidan 24 korrigeras till Citykäkarna Ma-
riehamn ab. 
 

 Utöver detta sker mindre språkmässiga förändringar. 
 
 

 Kommunstyrelsen beslutar även att: 
 

 
- Frågan om utökad företagshälsovård ska behandlas på kommun-

styrelsens sammanträde den 08.11.2022. 
 

- Frågan om utökad friskvård ska behandlas som ett separat ärende 
i kommunstyrelsen innan kommunstyrelsens behandling av budget 
2023 är avklarad för kommunstyrelsens del. 
 

 
Mötet ajourneras 15:00 – 15:15 
 
 
Äldreomsorgsförvaltning 

 
Följande korrigeringar sker i budgetboken: 
 
 
- Avgiftspaketet på sida 39 korrigeras med att det ingår duschhjälp i 

eget hem eller på solgården 2 gånger i veckan och 1 städ-
voucher/månad som hemtjänsttagare stryks. 
 
 

- Verksamhetsmål för år 2023 vad beträffar hemtjänst ute (sida 38) 
läggs till som tydliga franska sträck.  
 

- Titeln hemserviceledare korrigeras till omvårdnadsledare på sidan 
40 och 41. 

 
Utöver detta sker mindre språkmässiga förändringar. 
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Kommunstyrelsen beslutar även att: 
 
- Prestationstal vad beträffar måltidsservices på sida 50 behöver ses 

över och korrigeras innan kommunstyrelsens behandling av budget 
2023 är avklarad för kommunstyrelsens del. 
 

 
- Rekrytering av utökad resurs på kock på 100 % ska villkoras utefter 

att det verkliga behovet har utretts inom äldreomsorgsförvalt-
ningen. 

 
Kommunstyrelse 08.11.2022 § 293 
 

Bilagor: 
- Anhållan om bidrag för svenska Finlands folktings verksamhet under 
år 2023 
- Anhållan Föreningen norden på Åland rf. 
- Anhållan Eckerö pensionärsförening 
- Eckerö kommun, budget 2023 
- Eckerö kommun, sifferdel till budget 2023 
- Bilagor i samband med kompensationer för rese- och grundavdrag 

 
Kommunstyrelsen har under budgetseminarium (KS 17, 02.11.2022 § 
288) behandlats kommunens budget för år 2023 genom att höra repre-
sentanter från samtliga verksamhetsområden i kommunen. Verksam-
hetsområdena har aviserats om de korrigeringar och uppmaningar 
kommunstyrelsen har beslutat om under budgetseminariet. Budgetbo-
ken och sifferdelen har uppdaterats utefter de korrigeringar och upp-
maningar som kommunstyrelsens beslutat om under budgetsemi-
nariet. 
 
Torsdagen den 03.11.2022 inkom information om kompensationer till 
kommunerna för rese- och grundavdraget. Detta innebär totalt en upp-
skattad intäkt om totalt 244 452 euro för Eckerö kommun. Nuvarande 
budgetförslag för år 2023 visar ett resultat på – 215 712 euro. I denna 
kalkyl är kompensationer till kommunerna för rese- och grundavdrag 
inräknat.  
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsens diskuterar arbetsbudgeten med tillkommande till-
lägg/förändringar. 
 
Beslut: 
 
Centralförvaltningen: 
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Eckerö jaktvårdsförenings anhållan om verksamhetsbidrag för år 2023 
föreslås att inte beviljas med följande  motiveringar: 
 
- De ändamål som verksamhetsbidrag ansökts om av jaktvårdsför-

ening kan ansökas av Ålands Landskapsregering 
 

- De ändamål som jaktvårdsföreningen ansöker verksamhetsbidrag 
om uppfyller inte de kriterier som kommunen fastställt för beviljande 
av verksamhetsbidrag. 

 
Eckerö kommuns andel av kostnaderna för kommunernas socialtjänst 
för år 2023 korrigeras utefter senaste budgetförslag av KST (Förbunds-
styrelsens sammanträdesprotokoll 01.11.2022 § 175). 
 
Utöver detta sker mindre språkmässiga förändringar. 
 
Byggnadstekniska nämnden 
 
Kommunstyrelsen konstaterat att: 
 
Sommarvikariat för serviceman, tre månader kan inte tas med i budge-
ten för år 2023 om kommunen beslutar att inhandla robotgräsklippare 
inför sommaren 2023.  
 
Övrig Verksamhet 
 
Till jord- och skogsbrukslägenheter (s. 105) tillfogas som verksamhets-
mål för år 2023 följande: 
 
- Genomgång av kommunägd mark samt utredning av användning-

sändamålen. 
 
 

Övergripande, löner: 
 
Ökade löneutgifter för år 2023 korrigeras utefter tillgänglig information 
om kommande lönejusteringar enligt det nya AKTA-avtalet för år 2023. 
 

Kommunstyrelse 22.11.2022 § 315 
 

Bilagor: 
-  Anhållan om verksamhetsbidrag Eckerö frivilliga brandkår 
- Gemensamma räddningsnämnden, budgetsammanställning Eck-

erö och Jomala 
- Anhållan om verksamhetsbidrag 4H 
- Anhållan om verksamhetsbidrag Eckerö ungdomsförening 
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- Anhållan om verksamhetsbidrag Eckerö idrottsklubb 
- Eckerö kommun, sifferdel till budget 2023 
- Ansökan om aktivitetsbidrag 2023, norra Ålands pensionärsför-

ening 
 
 

Kommunstyrelsen har under budgetseminarium (KS 17, 02.11.2022 § 
288) och kommunstyrelsens sammanträde KS 18, 08.11.2022 be-
handlat kommunens budget för år 2023. Verksamhetsområdena har 
aviserats om de korrigeringar och uppmaningar kommunstyrelsen har 
beslutat om under budgetseminariet och kommunstyrelsens samman-
träde. Budgetboken och sifferdelen har uppdaterats utefter de korrige-
ringar och uppmaningar som kommunstyrelsens beslutat om. 

 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsens diskuterar arbetsbudgeten med tillkommande till-
lägg/förändringar. 
 
Beslut: 
 
Centralförvaltning: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga till ett till verksamhetsmål för år 
2023 vad beträffar kommunstyrelsen verksamhetsområde. Verksam-
hetsmålet som läggs till är att se över Eckerö kommuns arvodesstadga 
under år 2023. 
 
Kommunstyrelsen beslutar med anledning av Norra Ålands Pension-
ärsförenings anhållan om verksamhetsbidrag öka bidraget till Eckerö 
pensionärsförening med 100 € som i sin tur kan samverka med Norra 
Ålands pensionärsförening. I samband med detta minskas ospecifice-
rade bidrag med 100 €. 
 
Byggnadstekniska nämnden:  
 
För verksamhetsidén för bostäder ska tilläggas att kommunen vid un-
derhåll och renoveringar ska iaktta rimliga anpassningar så att utrym-
mena är tillgängliga för personer med funktionsvariation. 
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KS § 316 FRISKVÅRD 2023 
 

Kommunstyrelse 22.11.2022 § 316 
 
 

Bilaga: 
- Friskvårdsprogram 2022 
- Kostnadsberäkning, friskvård.ax 
- Leverantörer, friskvård.ax  
- Jämförelse av friskvård mellan kommunerna hösten 2022 
 
Ledningsgruppen i Eckerö kommun har önskat att friskvården för an-
ställda i Eckerö kommun utökas år 2023.  
 
Friskvårdsprogrammet år 2022 finns i bilaga friskvårdsprogram 2022. 
I korthet får en anställd som arbetar heltid maximalt 100 €/år i subvent-
ionerade priser av olika aktörer som kommunen har antecknat avtal 
med. Sammanlagt finns det drygt 20 aktörer år 2022 som anställda kan 
nyttja som friskvårdsleverantör. 
 
Utifrån bilaga jämförelse av friskvård kommunerna hösten 2022 går att 
konstatera att Eckerö kommun ligger i underkant vad beträffar summan 
som kan nyttjas för friskvård i förhållande till andra kommuner på 
Åland. 
 
Friskvården nyttjades som följande år 2018 – 2021 i Eckerö kommun: 
 
2018: 50% av personalen utnyttjade friskvården (66 anställda) 
2019: 54% av personalen utnyttjade friskvården (63 anställda) 
2020: 78% av personalen utnyttjade friskvården (51 anställda) 
2021: 65% av personalen utnyttjade friskvården (54 anställda) 
 
Kostnaden har legat runt 4300€-5000€ /år de senaste åren. 
  

 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen föreslår i budgeten för år 2023 att utöka friskvården 
för anställda i Eckerö kommun. Kommunstyrelsen ingår avtal med 
friskvård.ax som friskvårdsleverantör, vilket skulle utöka urvalet på 
friskvårdsleverantörer med cirka 90 (från drygt 20 friskvårdsleverantö-
rer till 110 friskvårdsleverantörer).  
 
Kommunstyrelsen föreslår i budgeten för år 2023 att summan som kan 
nyttjas för friskvården för anställda i Eckerö kommun utökas. Exempel 
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på förslag på utökning och den kostnadsökning som uppskattas i sam-
band med utökningen: 
 
Förslag 1:   
 
50€ för motion,  
50€ motion/kultur  
100€ massage (subventioneras med 20 € per tillfälle):  
 
Totalt 200€/år 
 
Vid fullt nyttjande uppskattas totalkostnaden för kommunen år 2023 
vara: 12000€/år + årskostnad 1354,08 (inkl.moms) + ev kupongavgift 
ca 100€. 
 
Totala i budget 2023: 13454,08 € 

 
Förslag 2:  
 
100€ för Motion  
100€ för Motion/Kultur  
100€ för Massage (subventioneras med 50 € per tillfälle)  
 
Totalt 300€/år 
 
Vid fullt nyttande skulle totaltkostnaden för kommunen år 2023 vara 
18000€ + årskostnad 1354,08€ (inkl.moms) + eventuell kupongavgift 
ca 100€.  
 
Totalt i budget 2023: 19454,08 €  
 
Friskvårdsprogrammet gäller för ordinarie personal som är i tjänst samt 
för tillfällig personal och vikarier som har minst 3 månaders förord-
nande. Kostnadstaket gäller i förhållande till anställningens längd, ett 
3 månaders vikariat berättigar således till 25 % av kostnadstaket.  
 
Tjänstledighet eller motsvarande på 3 månader och över gör att ersätt-
ningen per år minskar i motsvarande grad. 

 
 

Kommunstyrelsens diskuterar följande: 
 
1. Ska kommunstyrelsen föreslå inför budgeten år 2023 att kommu-

nen ingår avtal med friskvård.ax som friskvårdsleverantör. 
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2. Ska kommunstyrelsens föreslå inför budget år 2023 att summan för 
friskvården utökas och till vilken utsträckning.  

 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att Eckerö kommun ingår avtal med frisk-
vård.ax år 2023 vad beträffar friskvård. 
 
Kommunstyrelsen beslutar anslag för friskvården år 2023 som föl-
jande:   
 
100€ för Motion  
100€ för Motion/Kultur  
100€ för Massage (subventioneras med 20 € per tillfälle)  
 
Totalt 300€/år per anställd. 
 
Friskvårdsprogrammet gäller för ordinarie personal som är i tjänst samt 
för tillfällig personal och vikarier som har minst 3 månaders förord-
nande. Kostnadstaket gäller i förhållande till anställningens längd, ett 
3 månaders vikariat berättigar således till 25 % av kostnadstaket.  
 
Tjänstledighet eller motsvarande på 3 månader och över gör att ersätt-
ningen per år minskar i motsvarande grad. 
 
Avtalet och höjda anslag för friskvård förutsätter att budgetmedel för år 
2023 godkänns av kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge Tf. kommundirektör Benjamin Sido-
rov fullmakt att ingå avtal om friskvård med friskvård.ax. 
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Dnr: KANSLI 297/2022 
 

KS § 317 KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST K.F. FÖRBUNDSSTÄMMA 25.11.2022 
 

Kommunstyrelse 22.11.2022 § 317 
 

 
Förbundsstämman för Kommunernas socialtjänst k.f. sammankallats 
till sammanträde enligt följande: 
  
Tid: Fredagen den 25.11.2022 kl. 13.15 
Plats: Konferensrum Klinten, Kvarteret iTiden, Elverksgatan 10 (och 
Teams) 
  
Meddelande om deltagande ska skickas senast tisdag 22.11.2022.  
 
På ärendelistan finns bl.a. följande ärenden: 24 § Budget 2023 och 
ekonomiplan 2024 - 2025, 25 § omdisponering av investeringsbudget 
för 2022, 26 § Avgifter och taxor 2023, 27 § Fastigheten på Fabriksga-
tan och 28 § Sysselsättningsverksamheten. 
 
Eckerö kommuns ombud på stämman är Anders Svebilius, ersättare 
Jan-Anders Öström. 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunens ombud på stämman är 
Anders Svebilius, ersättare  är Jan-Anders Öström. 
 
Kommunstyrelsen beslutar om följande direktiv till ombudet: 
- godkänna förslaget till avgifter samt budget 2023 och ekonomiplan 

2024-2025 
 

- godkänna förslaget till omdisponeringar i investeringsbudget 

 
 

- godkänna förslaget om avgifter och taxor med tillägget att inform-
ationen till klienterna om nedsättning och efterskänkning av avgift 
tydligt ska förmedlas till klienterna av KST i enlighet med den nya 
klientavgiftslag som planeras träda i kraft från och med den 
01.01.2023. I nuvarande utkast om avgifter och taxor framkommer 
inte socialvårdspersonalens skyldighet att förmedla informationen 
om nedsättning och efterskänkning. Troligen är även laghänvis-
ningen angående att nedsätta eller efterskänka klientavgifter inte 
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korrekt på sida 3. På sida 3 hänvisas till klientavgiftslagen som gäl-
ler 2022, hänvisningen motsvarar inte det förslag på paragraf som 
finns i den nya klientavgiftslagen som ska träda i kraft 2023. 
 

- Godkänna utkastet till överlåtelse av rörelse där Fixtjänst verksam-
het övergår till Kommunernas socialtjänst kf samt befullmäktiga för-
bundsstyrelsen att göra mindre ändringar och ingå avtalet med 
Ålands handikappförbund. 

 
- Godkänna förbundsstyrelsens förslag om att säga upp hyresavta-

len på Hamngatan och Askuddsvägen samt hyra fastigheten på 
strandgatan 23 i 10 år.  

 
 

 
BESLUT: 
 
Enligt förslag. Paragrafen justeras omedelbart.  
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Dnr: KANSLI 295/2022 
 

KS § 318 OASENS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE, 28.11.2022 
 

Kommunstyrelse 22.11.2022 § 318 
 
 

Bilaga: 
- Kallelsen och bilagorna till förbundsfullmäktiges sammanträde 
 
Oasen boende- och vårdcenter k.f. förbundsfullmäktigesammanträde 
äger rum den 28 november 2022. Kommunens ombud är Jan-Anders 
Öström med ersättare Susann Fagerström. 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar om eventuella direktiv inför förbundsfull-
mäktiges sammanträde 
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsens beslutar att ange direktiv till kommunens ombud att 
omfatta förbundsstyrelsens förslag till budget år 2023.  
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Dnr: KANSLI 303/2022 
 

KS § 319 ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND, FÖRBUNDSSTÄMMA 25.11.2022 
 

Kommunstyrelse 22.11.2022 § 319 
 

Ålands kommunförbund har kallat Eckerö kommun till förbundsstämma 
den 25 november 2022 kl. 13:15.  
 
Kommunens ombud: 
Jan-Anders Öström, ersättare Sven-Eric Carlsson 
Anders Svebilius, ersättare Rune Söderlund 
 
Kommunen har i sina tidigare utlåtande år 2022 betonat följande:  
 
- Det är viktigt från Eckerö kommuns perspektiv att ÅKF stärker det 

offentliga Ålands digitala kompetens. En samverkan angående di-
gitala tjänster och säkerhet (så som dataskydd) inom den offentliga 
sektorn på Åland bör prioriteras. Arbete för att åtgärda den digitali-
seringsskuld som åligger delar av den offentliga sektorn på Åland 
behöver göras både lokalt inom myndigheter, men även på ett 
övergripande plan, där ÅKF gärna får vara en aktör som driver 
övergripande digital utveckling i samarbete med medlemskommu-
nerna. 
 

- Eckerö kommun anser (likt ÅKF, 26.08.2022, § 46) att den kommu-
nala finansieringsprincipen som återfinns i den europeiska stadgan 
om lokal självstyrelse (1992), vilket enligt internationella fördrag är 
en bindande princip för de ekonomiska relationerna mellan land-
skapet och kommunerna, efterföljs på Åland. Principen innebär att 
landskapet är skyldiga att ersätta kommunerna ekonomiskt när 
kommunerna påförs nya eller utökade uppgifter, likaså ska det vara 
kostnadsneutralt när landskapet tar bort ansvar eller uppgifter. Eck-
erö kommun anser att det är av yttersta vikt att ÅKF tillsammans 
med medlemskommunerna bevakar hur den kommunala finansie-
ringsprincipen efterföljs och utvecklas på Åland. Landskapet bör 
inte påföra åtaganden eller höja ambitionsnivån i kommunal verk-
samhet utan full finansiering. Det ska finnas kostnadsneutralitet 
även när landskapet tar bort ansvaret för vissa uppgifter från kom-
munerna. 

 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar om eventuella direktiv inför förbundsfull-
mäktiges sammanträde. 
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BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen ger som direktiv till ombuden att föreslå att Ålands 
kommunförbund riktar en skrivelse till Ålands landskapsregering. Skri-
velsen bör tangera de specifika åländska gränserna för uttaxering av 
fastighetsskatt som klart missgynnar de åländska kommunernas möj-
lighet att erhålla skatteintäkter i förhållande till kommuner i Finland. 
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KS § 320 ARBETSBESKRIVNING, OMSORGSASSISTENT 
 
Kommunstyrelse 22.11.2022 § 320 
 

Bilagor: Arbetsbeskrivning för omsorgsassistent 
 
I Eckerö kommuns budgetförslag för år 2023 (s. 43) stipuleras det att 
ett av målen inom äldreomsorgen är att inrätta en anställning som om-
sorgsassistent år 2023. Barn- och äldreomsorgsledaren har berett ett 
utkast på en arbetsbeskrivning för omsorgsassistent (bilaga. arbetsbe-
skrivning omsorgsassistent).  
 
Kommundirektörens förslag 
 
Arbetsbeskrivningen fastställs enligt bilaga arbetsbeskrivning för om-
sorgsassistent. 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag.  
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KS § 321 UPPDATERING AV LÄROAVTAL 
 

Kommunstyrelse 22.11.2022 § 321 
 

 
Kommunstyrelsen har den 08.03.2022 § 42 beslutat att godkänna an-
ställning av Sandra Wernér på läroavtal 75 % av heltid från mars 2022 
två år framåt med motiveringen att det finns vakanser i äldreomsorgen 
i Eckerö kommun och att läroavtal kan underlätta rekryteringssituat-
ionen till Eckerö äldreomsorgen på sikt. 
 
Wernér har bytt utbildningsinstans från Axxell till Ålands Yrkesgymna-
sium. Wernér kan fortsätta arbeta under läroavtal i Eckerö kommun 
även via Ålands Yrkesgymnasium. Ändring av utbildningsinstans plan-
eras att träda i kraft vid årsskiftet.   
 
Kommundirektörens förslag 
 
Barn- och äldreomsorgsledaren befullmäktigas att underteckna ett nytt 
läroavtal fram till mars 2024 med Ålands Yrkesgymnasium och Sandra 
Wernér.  
 
Barn- och äldreomsorgsledaren befullmäktigas att forma och under-
teckna ett nytt arbetsavtal i samband med det nya läroavtalet fram till 
mars 2024 vad beträffar Sandra Wernér. 
 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag.  
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KS § 322 LÖNESÄTTNING FÖR ANSVARIG NÄRVÅRDARE 
 

Kommunstyrelse 22.11.2022 § 322 
 

Kommunstyrelsen har den 12.04.2022 (§ 95) konstaterat att budget för 
år 2022 innebär att tjänsterna som hemserviceledare dras in. Detta har 
resulterat i att Eckerö kommun ska inleda samarbetsförhandlingar an-
gående tjänsten som hemserviceledare. Initiativet att inleda samar-
betsförhandlingar har behandlats av kommunstyrelsen 24.05.2022 § 
140 och 11.10.2022 § 246.  
 
I enlighet med att Lag om samarbete mellan arbetsgivare och arbets-
tagare i kommuner och välfärdsområden ffs 2007/449, 6 §, ska nöd-
vändig information delges inför samarbetsförhandlingar. Det kan anses 
att lönen för ansvarig närvårdare ska kunna delges under samarbets-
förhandlingarna. Kommunstyrelsen har inte beslutat om lönen för an-
svarig närvårdare. 
 
Den uppgiftsrelaterade lönen som närvårdare med administrativa upp-
gifter (föreslogs i budget 2022 att ändras till ansvarig närvårdare) skulle 
i november 2022 vara 2619,96 € (3,86 % höjning från närvårdarlönen, 
2522,56€) 
 
I Hammarlands kommun finns en anställning som närvårdarkoordina-
tor, vilket till viss del går att jämföra med anställningen som ansvarig 
närvårdare i Eckerö kommun. I anställningen som närvårdarkoordina-
tor är förhöjningen 5,69% i Hammarlands kommun i förhållande till når-
vårdarlönen. Om Eckerö kommun valde att använda samma förhöjning 
som i Hammarland skulle detta innebära en uppgiftsrelaterad lön om 
2666,09 € i november 2022 för ansvarig närvårdare. 
 
Barn- och äldreomsorgsledaren har även föreslagit en uppgiftsrelate-
rad lön enligt följande beskrivning: 
 
Förslagsvis kunde den uppgiftsrelaterade lönen vara 2 901,44 €. 
Beräknat med omvårdnadsledarens grundlön (3 280,32) - närvårdar-
nas grundlön (2 522,55 €): 
= 757,77 € / 2 = 378,89 €. 2 522,55 € + 378,89 € = 2 901,44 €.  
 
Detta innebär en lön som är mittemellan närvårdarnas och omvård-
nadsledarens. Den uppgiftsrelaterade lönen skulle vara 2901,44 € med 
lönepunkt 04SOS06A. 
 
 
Kommundirektörens förslag: 

 



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
22.11.2022 
 

Sida 
24 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

 
Kommunstyrelsens fastslår lönen som ansvarig närvårdare.  
 
 
BESLUT: 
 
 
Kommunstyrelsens beslutar uppgiftsrelaterad lön om 2666,09 € i en-
lighet med lönepunkt 04SOS06A. 
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Dnr: KANSLI 294/2022 
 

KS § 323 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, ÖRNBACK P 
 

Kommunstyrelse 22.11.2022 § 323 
 

 
Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över P. Örn-
backs ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. Fastig-
heten i anhållan avser fastigheten Trollebo i Torp. 
 
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 jordför-
värvsrätt och jordförvärvstillstånd. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd, i enlighet med anhål-
lan. Sökande kan anses uppfylla 4 § 2 mom. punkt 7 i Landskapsför-
ordningen (2003:70). Sökanden uppfyller inte övriga krav i Landskaps-
förordningen (2003:70). 
 
BESLUT: 
Enligt förslag.  
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Dnr: KANSLI 233/2022 
 

KS § 324 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, VERLEHAG R-M 
 

Kommunstyrelse 22.11.2022 § 324 
 

Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över Verle-
hag R-M:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. Fas-
tigheten i anhållan avser fastigheten Blomäng i Storby.  
 
Av utredningen framgår inget annat än att anhållan bör förordas 
 
FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd, i enlighet med anhål-
lan.  
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag.  
Paragrafen justeras omedelbart.  
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Dnr: KANSLI 305/2022 
 

KS § 325 BUSSTIDTABELLSMÖTE 2023 
 

Kommunstyrelse 22.11.2022 § 325 
 

Med stöd av 7 § i landskapslagen (2019:60) om ordnande av kollektiv-
trafiktjänster har landskapsregeringen ansvaret för planering och ut-
formning av kollektivtrafiken och enligt punkt 8.4 i Trafikförsörjnings-
program för Åland 2022 – 2023 ansvaret att hålla busstidtabellsmöte, 
under vilket kommande års turlistor behandlas. 
 
Busstidtabellsmöte hålls fredagen 2 december 2022 kl. 12:00 - 15:00 i 
Lagtingets auditorium Sälskär.  
 
Vid mötet presenterar utövarna av linjetrafik sina förslag till busstidta-
beller för tiden 01.01 - 31.12.2023. Landskapsregeringen informerar 
om kollektivtrafikens nuvarande status. I mån av möjlighet deltar infra-
strukturministern i mötet. 
 
Kommunerna bör redan före mötet presentera sina ställningstaganden 
till de turlistförslag som bifogas i denna kallelse. Synpunkter och för-
slag för sammanställning på busstidtabellerna ska delges senast mån-
dagen 28 november. 
 
Vad beträffar bussturer till och från Eckerö kommun berörs invånarna 
i viss mån enligt det förslag som har skickats ut. T.ex föreslås bussen 
starta fem minuter tidigare (07:50) från Eckerö färjeterminal i förhål-
lande till år 2022 (07:55) under perioden 01.01.2023 – 08.06.2023 
samt 16.8 – 31.2.2023. En del mindre avvikelser förekommer även i 
turer senare på dagen. 
 
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommunstyrelsen ger eventuella synpunkter och förslag för samman-
ställning på busstidtabellerna och delger synpunkterna till Ålands 
Landskapsregering senast måndagen 28 november 
 
Kommunstyrelsen utser en förtroendevald som deltar på busstidta-
bellsmötet den 02.12.2022. Kommunstyrelsen ger eventuella direktiv 
inför busstidtabellsmötet.. 
 
 
BESLUT: 
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Kommunstyrelsen beslutar om följande utlåtande: 
 
Kommunstyrelsen anser att bussen mot Eckerö kommun från Marie-
hamn på morgonen (förslag 07:00) inte kan tidigareläggas utan att en 
till buss kompenserar detta som åker cirka 20 minuter senare (cirka 
07:20) under vardagar. Tidigareläggandet av bussen mot Eckerö kom-
mun från Mariehamn har som konsekvens att anställda i Eckerö kom-
mun blir tvungna att använda bil för att ta sig till arbetsplatsen. Det be-
höver inte nödvändigtvis gå en buss varje vardag klockan 07:00, utan 
endast måndag och fredag, övriga vardagar kunde bussen starta 
07:20. Måndag och fredag borde två turer avgå. En 07:00 och en 
07:20. 
 
Kommunstyrelsen anser att barnen från Eckerö kommun som åker till 
KHS ska få en busstransport som tar så kort tid som möjligt. Det är 
även viktigt att transporten inte tidigareläggs mera än år 2022. Detta 
motiverar styrelsen med att det inte kan anses vara motiverat att bar-
nen behöver stiga upp tidigare eller vistas en längre tid på en buss-
transport än nödvändigt om barnets bästa ska beaktas i enlighet barn-
konventionen. 
 
I praktiken har tidigareläggandet av avgången från Eckerö klockan 
07:50 direkta konsekvenser över barnen. Turen bör inte tidigareläggas 
från nuvarande tid klockan 07:55. Bussen 07:50 (som förslag 2023) 
kunde förslagsvis ändra rutt så att bussen går via sjukhuset, därefter 
Strandnäs med ändstation KHS. Ett annat alternativ är att bussen går 
via Sviby (utan att åka via sjukhuset) mot KHS. De som behöver åka 
till Mariehamn från Eckerö/Hammarland kan byta buss till en tur som 
börjar i Frebbenby och kör till Mariehamn. Detta skulle innebära en ny 
tur från Frebbenby. 
 
En tur som startar 16:35 från Mariehamn mot Eckerö behövs. Detta i 
och med att kommunstyrelsen anser att det är för lång tid mellan 16:05 
och 17:20. Bör noteras att många slutar jobbet dessa tider och därav 
kan flera turer behövas.  
 
En ny tur 17:05 eller 17:10 från Eckerö mot Mariehamn borde ha en 
sådan rutt att bussen är framme senast 17:50 i Mariehamn. Detta 
skulle medföra att det skulle vara möjligt att kombinera bussturen med 
norra och södra linjen samt linjen mot Godby. Detta möjliggör att bar-
nen får bättre tillgång till fritidsaktiviteter i Mariehamn med omnejd. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att turerna till Eckeröhallen 19:00 och 20:25 
(retur 19:45 och 21:10) utökas med att de även åker tisdag och tors-
dag. Lördagens tur kunde förslagsvis tas bort som kompensation för 
tisdag och torsdag.   
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Kommunstyrelsen understryker att en barnkonsekvensanalys borde 
göras angående dylika beslut, då dessa är direkt kopplade till barn. 
Eventuella beslut om transporten som förorsakar att barnen blir i sämre 
ställning ska förebyggas. Det kan anses att detta bland annat innebär 
att beslut som föranleder att barn blir tvungna att vakna tidigare eller 
spenderar oskäligt lång tid på busstransporten bör undvikas. I nuva-
rande förslag på busstidtabeller har det inte tagits hänsyn till barnen i 
Eckerö kommun i den utsträckning som kommunen önskar. 
 
Kommunstyrelsen utser följande ombud till busstidtabellmötet:  
 
Kommunstyrelsen utser Robert Söderlund som ombud på busstidta-
bellmötet. Utlåtandet i detta beslut är Söderlunds direktiv inför buss-
tidtabellmötet. 
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Dnr: KANSLI 307/2022 
 
KS § 326 MARKBYTE, REVIDERING AV DETALJPLAN I STORBY BOSTADSOMRÅDE 

 
Kommunstyrelse 22.11.2022 § 326 
 

Referensgruppen för revidering av detaljplaneringen av Storby bo-
stadsområde har inlämnat en anhållan daterad den 17.11.2022 om att 
kommunstyrelsen inleder ett markbyte genom att ta fram ett ägobytes-
avtal, se bilaga Markbyte, till KS från referensgruppen Storby detalj-
plan. 
 
Kommunstyrelsen i Eckerö beslöt den 13.04.2021 §87 att tillsätta en 
referensgrupp för revideringen av detaljplaneringen av Storby bostads-
område med följande sammansättning: 
Sven-Eric Carlsson, ordförande och sammankallare 
Anders Svebilius 
Ann-Sofi Stjärnfelt 
Jan-Anders Öström, ersättare 
 
Referensgruppen har i samarbete med arkitekten arbetat fram ett ut-
kast till revidering av detaljplanen för att sammankoppla Solgår-
den/Nyckelpigan med Haralds bostadsområde. 
 
Förfrågningar till berörda markägare har utskickats för att efterhöra 
åsikter och funderingar kring detaljplaneringen.  
 
I kontakter med markägaren till Ethels 43-406-16-23 om ca. 4,7 hektar 
har det framkommit ett förslag om byte mot kommunens två skiften av 
Vahala 43-403-4-34 om ca. 8,1 hektar. 
 
Värdering har utförts för berörda fastigheter i Storby av Fastighetsbyrå 
Karlsson Ab och av kommunens skogsfastigheter av Ålands Skogs-
vårdsförening. 
 
Referensgruppen anser erbjudandet om markbyte som förmånligt med 
hänsyn till värderingarna som gjorts. Gruppen ser det mycket värdefullt 
för framtiden för kommunen att förvärva mark i centrala Storby.  
 
KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG: 
 
Kommundirektören föreslår att ett avtal tas fram med följande villkor: 
 
A. Markbyte: 
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Niklas och Tomas Berlin överlåter till kommunen ett område på ca. 
4,7 hektar från fastigheten Ethels 43-406-16-23 markerat på bifo-
gad kartbilaga. 
 
Kommunen överlåter till Niklas och Tomas Berlin ett område på ca 
8,1 hektar från fastigheten Vahala 43-403-4-34 markerat på bifo-
gad kartbilaga. 
 

B. Mellangift 
Någon mellangift ska inte erläggas mellan fastighetsägaren och 
kommunen för ovanstående markbyte enligt punkt A. 
 

C. Fastighetsbildning 
Kommunen ska direkt efter undertecknande av detta avtal ordna 
och bekosta lantmäteriförrätning för genomförande av avtalet. 
 

D. Inteckningar, servitut m m 
Bytesobjekten överlåtes fria från penningsteckningar. 
 

E. Fördelning av utgifter för detta markbyte 
Eckerö kommun bekostar upprättande av detta avtal samt lantmä-
terikostnaden enligt punkt C. 
 

F. Tvist 
Tvist på grund av detta avtal ska hänskjutas till allmän domstol. 

 
Kommunstyrelsen förordar inför fullmäktige att förslaget på markbyte 
godkänns enligt förslag. Kommunstyrelsen befullmäktigas att utforma 
slutligt avtal.  

 
BESLUT: 
 
Enligt förslag.  
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Dnr: KANSLI 268/2022 
 

KS § 327 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, MELLQVIST R  
 

Kommunstyrelse 22.11.2022 § 327 
 
Kommunstyrelse 08.11.2022 § 304 
 

 
 

Bilagor: 
- Ansökan om jordförvärvstillstånd för enskild person eller enskild 

näringsidkare 
- Fastighetsregisterutdrag 
- Kartutdrag från fastighetsregistret 
- Utlåtande över ansökan om jordförvärv 

 
Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över 
Mellqvist Rebeckas ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egen-
dom. 
 
Fastigheten anhållan avser är ett 2215 m² stort markområde, underly-
dande fastigheten Tomt 1 XXVII 43-406-14-36. På det registrerade om-
rådet finns en detaljplan.  

 
Lagrum: 
4 § Landskapsförordning (2003:70) om jordförvärstillstånd. 
Grunder för att fysiska personer skall få jordförvärvstillstånd 
Landskapsstyrelsen beviljar jordförvärvstillstånd för fysiska personer i 
enlighet med vad som föreskrivs i 12 § landskapslagen om jordför-
värvsrätt och jordförvärvstillstånd. 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsens kan inte förorda att anhållan om jordförvärvstill-
stånd med motiveringen att sökande inte uppfyller kraven i 4 § Land-
skapsförordning (2003:70) om jordförvärvstillstånd. 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag.  
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
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Kommunstyrelse 22.11.2022 § 327 
 
 

Ålands landskapsregering har den 09.11.2022 meddelat Eckerö kom-
mun att Mellqvist R har återtagit sin ansökan om jordförvärv angående 
Tomt 1 XXVII (43-406-14-36). Meddelandet från Ålands Landskapsre-
geringen ankom dagen efter att kommunstyrelsen beslutat om att inte 
förorda anhållan om jordförvärvstillstånd. Förvaltningen har i och med 
detta inte skickat utlåtandet som kommunstyrelsen beslutade om den 
08.11.2022 till Ålands Landskapsregering i väntan på att kommunsty-
relsen behandlar frågan på nytt.  
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att inte skicka ett utlåtande till Ålands land-
skapsregering vad beträffar anhållan om jordförvärv angående 
Mellqvist R:s ansökan om jordförvärv. 

 
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: § 311 – 320, § 323 - 327  
 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skrift-
ligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: § 321 - 322 
 

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: § 321 – 322  
 
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 30 dagar 
 

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress 
 
Ålands landskapsregering 
PB 1060 
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 
 

 


