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SN § 77 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

SN § 78 Val av protokolljusterare 

SN § 79 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

SN § 80 Information om socialvårdens verksamhet 

SN § 81 Budgetuppföljning 

SN § 82 Åtgärderna med anledning av revisionsrapport 

SN § 83 Socialhandledare, tf. förordnande 

SN § 84 Tf. socialchef, tjänstgöringsgraden 

                   SN § 85 Barnomsorgen; daghemmets planerade stängningar  
 

SN § 86 Socialvårdsplan 2020-2024 

SN § 87 Folkhälsan hemtjänst 

SN § 88 Beviljande av tjänstledighet 

SN § 89 Anställning av administrativ närvårdare 

SN § 90 Anställning av närvårdare natt 

SN § 91 Anställning av närvårdare/sysselsättningskoordinator 

SN § 92 Skrivelse gällande äldreomsorgen under Coronapandemin 

SN § 93 KONFIDENTIELLT ÄRENDE - Begäran om redogörelse 

SN § 94 Delgivningar 

SN § 95 Konfidentiella delgivningar 

 

 
 

Eckerö den 03.09.2020  
 
 
 
Jonna Granberg 
Vik. socialchef 
 
 
 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 14.09.2020 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider. 
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SN § 77 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
 
Socialnämnden 08.09.2020 § 77 
 

Förslag:  
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 
Beslut:  
Enligt förslag.  
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SN § 78 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 
 
Socialnämnden 08.09.2020 § 78 
 

Förslag: 
Socialnämnden utser två protokolljusterare.  
 
Protokollet justeras efter mötet den 08.09.2020.  
 
Beslut:  
Lars Pipping och Josefine Egenfelt utses till protokolljusterare.  
 
Protokollet justeras efter mötet den 08.09.2020.  
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SN § 79 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Socialnämnden 08.09.2020 § 79 
 

Förslag: 
Föredragningslistan godkänns. 

 
Beslut:  
Enligt förslag.  
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SN § 80 INFORMATION OM SOCIALVÅRDENS VERKSAMHET 
 

 
Socialnämnden 08.09.2020 § 80 
 
 Muntlig uppdatering om läget inom socialvården på mötet. 
 
 SOCIALCHEFENS FÖRSLAG: 
 Till kännedom.  
 
 SOCIALNÄMNDENS BESLUT: 

Enligt förslag. 
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SN § 81 BUDGETUPPFÖLJNING 
 

Socialnämnden 08.09.2020 § 81 
 
Bilaga: budgetutfall juli  
 
Budgetutfallet per sista juli 2020 är 55,4% av beräknade 58,33 %. Ut-
fallet är således tillsvidare inom ram.  
 
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG: 
Till kännedom.  
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:  
Enligt förslag.  
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SN § 82 ÅTGÄRDERNA MED ANLEDNING AV REVISIONSRAPPORT 
 

Socialnämnden 08.09.2020 § 82 
Kommunstyrelse 23.06.2020 § 195 
  

Revisorerna har i sin revisionsrapport över år 2019 lyft upp revisions-
observationen.  
1) Revisorerna har i sin rapport konstaterat att det under år 2019 saknas upp-
handling och avtal för köpta tjänster för drygt 30 000 euro inom barnskyddet.  
- Kommunstyrelsen har på sitt möte den 8.6.2020 inbegärt en redogörelse från 
socialförvaltningen avseende påpekandet.  

 
Socialchefen har inlämnat följande redogörelse:  
”Detta gäller avtal med Björkkö i flera olika klientärenden, där man behöver in 
en snabb resurs och inte har kunnat bedöma hur långvarig resursen blir. I van-
liga fall tar man offert vid större kostnader, men för de tjänster som Björkkö er-
bjuder så finns det inget annat företag som säljer just dessa tjänster och där-
med kan man heller inte ta offert av någon annan. Att kostnaderna är stora be-
ror på att vi har behövt köpa in just Björkkö för flera ärenden, bland annat som 
umgängesstödjare, som stödpersoner och för familjearbete. Särskilt umgänges-
stödjare har varit kostsamt men nödvändigt och överenskom-met i Tingsrätten.”  
2) Revisorerna skriver att protokolljusteringen fortsätter att utvecklas i rätt rikt-
ning men att man generellt bör fästa uppmärksamhet på ändamålsenliga rutiner 
vid protokolljustering.  
- Kommunens allmänna förvaltning uppmärksamgör påpekan-det till nämnder-
na och till kommunens övriga beslutsorgan.  

 
3) Revisorerna skriver att en förteckning över tjänstemannabeslut bör uppgöras 
och att denna sammanställning regelbundet ska delges till respektive nämnd el-
ler kommunstyrelsen.  
- Kommunens allmänna förvaltning uppmärksamgör påpekan-det till berörda 
tjänstemän.  

 
4) I den följande verksamhetsberättelsen ska tydliggöras huruvida kommunen 
är inblandad i några tvister eller rättegångar av vä-sentlig ekonomisk betydelse 
vid tidpunkten för bokslutet.  
- Beaktas vid uppgörandet av följande verksamhetsberättelse.  

 
5) Revisorerna anser att ett internt kontrolldirektiv bör uppgöras un-der år 2020.  
- Kommundirektören tillsammans med ekonomichefen tar fram ett förslag som 
presenteras till styrelsen under hösten 2020.  

 
6) Revisorerna rekommenderar att man framöver utökar informat-ionen gäl-
lande personalen i bokslutet.  
- Beaktas vid uppgörandet av följande bokslut.  
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Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom och emotser att de 
listade förbättringarna verkställs under år 2020.  
 
BESLUT:  
Enligt förslag.  
Paragrafen justerades omedelbart. 
 

 
Socialnämnden 08.09.2020 § 82 
 

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG: 
Till kännedom. 
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT: 
Enligt förslag.  
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SN § 83 SOCIALHANDLEDARE, TF. FÖRORDNANDE 
 

Socialnämnden 08.09.2020 § 83 
Kommunstyrelse 23.06.2020 § 206  
 

Socialhandledare Sonja Lumme har sagt upp sig från sin tjänst i Eckerö kom-
mun. T.f. socialchefen har genom ett tjänstemannabeslut beviljat uppsägningen 
så att Lummes sista arbetsdag är 16.8.2020.  
 
I och med att Kommunernas socialtjänst k.f. verkställs fr.o.m. 1.1.2021 har 
kommunen behov av ett vikariat fram till årets slut. T.f. socialchefens förslag är 
att familjearbetare Ann Spångberg Åkerlöf går från sin nuvarande 50 % tjänst-
göring upp till 100 % tjänstgöring och förordnas till t.f. socialhandledare under 
tiden 17.8.2020 – 31.12.2020.  
 
Den 12 maj 2020 beslöt kommunstyrelsen att framtida rekryteringar på längre 
tid än 3 månader behovsprövas av styrelsen innan verkställighet (KS § 126) 
och således måste förslaget behovsprövas av kommunstyrelsen.  
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen godkänner t.f. socialchefens förslag. 
  
BESLUT:  
Enligt förslag. 

 
Socialnämnden 08.09.2020 § 83 
 

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG: 
Till kännedom. 

 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:  
Enligt förslag.  
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SN § 84 TF. SOCIALCHEF, TJÄNSTGÖRINGSGRADEN 
 

Socialnämnden 08.09.2020 § 84 
Kommunstyrelse 23.06.2020 § 207  
 

Socialhandledare Sonja Lumme har sagt upp sig från sin tjänst i Eckerö kom-
mun. T.f. socialchefen har genom ett tjänstemannabeslut beviljat uppsägningen 
så att Lummes sista arbetsdag är 16.8.2020.  
 
Med anledning av detta önskar t.f. socialchefen att gå från sin nuvarande 
tjänstgöringsgrad på 70 % upp till 100 % under tiden 17.8.2020 – 31.12.2020.  
T.f. socialchefens nuvarande förordnande upphör den 31.10.2020 i samband 
med att den ordinarie socialchefens tjänstledighet tar slut. Med hänvisning till 
dessa omständigheter är kommunstyrelsens prövning avgränsad till tiden fram 
till 31.10.2020.  
 
Kommundirektörens förslag:  
Kommunstyrelsen beslutar att t.f. socialchefens tjänstgöringsgrad lyfts från nu-
varande 70 % till 100 % under tiden 17.8.2020 – 31.10.2020.  
 
BESLUT:  
Enligt förslag. 

 
Socialnämnden 08.09.2020 § 84 
 

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG: 
Till kännedom. 

 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:  

 Enligt förslag.  
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SN § 85 BARNOMSORGEN: DAGHEMMETS PLANERADE STÄNGNINGAR 
 
Socialnämnden 08.09.2019 § 85 
 

Bilaga – Sammanställning 
 
Dagvården har sedan länge ett inarbetat system med inplanerade 
stängningar under verksamhetsåret. Stängningarna följer skolans lov 
när det har visat sig att många barn inom dagvåden också är lediga. 
Inför varje stängning delas blanketter ut och föräldrarna har möjlighet 
att söka dagvård under dessa dagar. 
 
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG 
Socialchefen föreslår att socialnämnden godkänner daghemmets för-
slag för stängningar under verksamhetsår 2020-2021: 
- Höstlov  15 och 16 oktober 2020 
- Jullov   28-31 december 2020 samt 4-5 januari 2021 (planerings-

dag 4.1) 
- Sportlov vecka 8, 22-26 februari 2021 
- Ålands självstyrelsedag 9 juni 2021 
- Sommarstängning 5-31 juli 2021 juli samt 2 augusti 2021 (plane-

ringsdag 2.8) 
 
De barn som är i halvdagsvård (med hemmavarande förälder) avslu-
tar terminen 4 juni 2021 och börjar igen den 9 augusti 2021. 
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
Enligt förslag.  
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Dnr: SOC 306/2019 
 

SN § 86 SOCIALVÅRDSPLAN 2020-2024 
 

Socialnämnden 08.09.2020 § 86 
Kommunstyrelsen 25.08.2020 § 228  

  
Ålands landskapsregering har tagit ett nytt beslut angående social-
vårdsplanen 2020-2024 (bilaga). Genom den temporära ändringen 
höjs landskapsandelen för socialvården från 12,5 procent av norm-
kostnaden för socialvården till 14,4 procent av normkostnaden för so-
cialvården och på motsvarande sätt landskapsandelen för den sam-
ordnade socialtjänsten från 12,5 procent till 14,4 procent av norm-
kostnaden för den samordnade socialtjänsten. De högre procentsat-
serna tillämpas för hela 2020.  
  
Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen antecknar informat-
ionen till sin kännedom.  
  
BESLUT: Enligt förslag.  
   

Socialnämnden 08.09.2020 § 86 
 

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG: 
Till kännedom.  
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:  
Enligt förslag.  
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SN § 87 FOLKHÄLSAN HEMTJÄNST 
 
Socialnämnden 08.09.2020 § 87 
 

Äldreomsorgen kräver allt mer. Klienterna blir allt sjukare både på serviceboen-

det och inom hemtjänsten. I och med utbyggnaden blir klienterna flera och med 

det kommer flera anhörigkontakter, flera bedömningar och möten. 

Under sommaren (från maj till augusti) har hemtjänst ute ökat med 100 % vilket 

innebär att det nu är nödvändigt med mer är 1 närvårdare som åker ut på mor-

gonarbete. Med den ökningen finns det inte längre möjlighet för personalen på 

Solgården att hinna sköta hemtjänst ute. 

Hemserviceledaren har sedan tidigare en hög arbetsbelastning och Covid-19 

pandemin har kraftigt ökat arbetsbelastningen ytterligare. Även om Covic-19 

pandemin just nu är lugnare kan läget förändras mycket snabbt och vi behöver 

vara förberedda på att hantera alla scenarion. Det är viktigt att hemserviceleda-

ren har tillräckligt med arbetstid för personalarbete, schemaläggning och för att 

bemöta klienter och anhöriga både i nuvarande läge och i ett uttalat pandemi-

läge.  

Under en 5-månaders period har Caroline Hilander fungerat som administrativ 

närvårdare och Folkhälsan har istället skött den större delen av hemtjänsten. 

Ordinarie administrativa närvårdaren har av privata skäl inte kunnat åta sig rol-

len under denna tidsperiod. Caroline har enligt behov bistått hemserviceledaren 

under kontorstid men de flesta dagar arbetat främst inom vården. Caroline har 

bistått hemserviceledaren i praktiken ca 1-2 dagar per vecka. 

Detta innebär att kostnaden för hemtjänst ute har fallit bort under denna 5-

månaders period och färre vikarier har behövt anställas då Caroline har funnits 

tillgänglig inne på Solgården. Samtidigt har en kostnad för inköp av tjänst från 

Folkhälsan tillkommit.  

Ett stort behov av stödfunktion för det administrativa arbetet finns kvar under 

hösten 2020, till följd av ökad allmän arbetsbelastning, arbetsuppgifter som slä-

par på grund av vårens Covid hantering och särskilt med tanke på att pandemin 

kan blossa upp igen och då kräver massiva och akuta arbetsinsatser. Under 

hösten ska också den nybyggda delen av Solgården färdigställas, vilket tar en 

hel del arbetstid i anspråk.  

Det finns två möjligheter för lösa hanteringen av äldreomsorgen under hösten 

2020: 

1. Caroline Hilander avlastar hemserviceledaren 2dagar/vecka och vi fortsätter 

anlita Folkhälsan, kostnad c.a 3300€/månad. Då behöver man inte ta in vi-
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karier vid all sjuk-och semesterfrånvaro eftersom Caroline som nu oftast 

kan täcka upp under vardagar. Då sköter Folkhälsan vården även på hel-

gerna. 

 

2. Caroline Hilander avlastar hemserviceledare  2 dagar/vecka och man an-

ställer en närvårdare under perioden 01.10-31.12.2020 för att tillsammans 

med Caroline sköta hemtjänsten, 5dagar/vecka c.a 25h/vecka, kostnad c.a 

2750€/månad. 

 

Kommundirektören har fattat beslut om att anlita Folkhälsan under september 

2020 och socialnämnden fått i uppdrag att fatta beslut om resterande delen av 

året.  

 

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG: 

Socialnämnden besluter att anlita Folkhälsan för den största delen av Eckerö 

kommuns hemtjänst under perioden 01.10-31.12.2020.  

SOCIALNÄMNDENS BESLUT:  

Enligt förslag.  
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SN § 88 BEVILJANDE AV TJÄNSTLEDIGHET 
 

Socialnämnden 08.09.2020 § 88 

Bilaga: anhållan om tjänstledighet  

Ordinarie administrativa närvårdaren har under hösten 2020 inte möjlighet att 

axla den i dagsläget krävande rollen som administrativ närvårdare, men vill 

fortsätta som sin befattning som närvårdare. Den nuvarande administrativa 

närvårdaren har i praktiken aldrig haft uppgifterna som rollen innebär, vilket in-

nebär att en tjänstledighet inte förändrar arbetsfördelningen på Solgården.  

Från och med januari 2021 behöver en äldreomsorgschefstjänst inrättas. I 

samband med arbetet med det kunde man se över rollen som administrativ 

närvårdare och kanske ta bort befattningen. 

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG 

Socialnämnden besluter att bevilja Charlotte Grönlund tjänstledigt från sin be-

fattning som administrativ närvårdare till och med 31.12.2020. Charlotte Grön-

lund anställes som närvårdare i skiftesarbete under samma tid. Lön enligt 

AKTA 04SOS06A, 2407,06€. Hemserviceledaren skriver arbetsavtal.  

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Enligt förslag.  
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SN § 89 ANSTÄLLNING AV ADMINISTRATIV NÄRVÅRDARE 
 
Socialnämnden 08.09.2020 § 89 

 
Under hösten 2020 finns fortsättningsvis ett stor behov av administrativt stöd för 

hemserviceledaren, särskilt med tanke på den oklara utvecklingen av Covid-19 

pandemin. I dagsläget har socialchefen en begränsad möjlighet att stöda hem-

serviceledaren i arbetet inom äldreomsorgen. 

Under en 5-månaders period har Caroline Hilander fungerat som administrativ 

närvårdare och Folkhälsan har istället skött den större delen av hemtjänsten. 

Caroline Hilander är villig att fortsättningsvis axla rollen som administrativ när-

vårdare och kan arbetsuppgifterna. 

Kommunstyrelsen har gett socialnämnden i uppdrag att fatta beslut i ärendet.  

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG 

Socialnämnden besluter att anställa Caroline Hilander som vik. administrativ 

närvårdare dagtid till och med 31.12.2020. Lön enligt AKTA 04SOS06A 

2500,00€. Hemserviceledaren skriver arbetsavtal. 

SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Enligt förslag.  
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SN § 90 ANSTÄLLNING AV NÄRVÅRDARE NATT 
 
Socialnämnden 08.09.2020 § 90 
 

En ordinarie närvårdarbefattning för närvarande nattetid på 73,2 % är ledig. För 

närvarande är befattning tillsatt med en vikarie till och med 30.09.2020. Befatt-

ningen behöver utannonseras och tillsättas ordinarie. Lön enligt AKTA 

04SOS06A, 2407,06€. 

Kommunstyrelsen har gett socialnämnden i uppdrag att fatta beslut i ärendet.  

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG: 

Socialnämnden besluter att utannonsera den ordinarie befattningen på 73,2 % 

och delegerar utannonsering och tillsättande av befattningen till hemservicele-

daren i samarbete med socialchefen.  

SOCIALNÄMNDENS BESLUT: 

Enligt förslag.  
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SN § 91 ANSTÄLLNING AV NÄRVÅRDARE/SYSSELSÄTTNINGSKOORDINATOR 
 
Socialnämnden 08.09.2020 § 91 
 

En ordinarie befattning som närvårdare/sysselsättningskoordinator 50 + 50 % 

är ledig. För närvarande är befattningen tillsatt med en vikarie till och med 

11.10.2020. Befattningen behöver utannonseras och tillsättas ordinarie från och 

med 12.10.2020. Lön enligt AKTA 04SOS06A, 2407,06€. 

Socialnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att fatta beslut i ärendet.  

SOCIALCHEFENS FÖRSLAG: 

Socialnämnden besluter att utannonsera den ordinarie befattningen som när-

vårdare/sysselsättningskoordinator på 50+50% och delegerar utannonsering 

och tillsättande av befattningen till hemserviceledaren i samarbete med social-

chefen.   

SOCIALNÄMNDENS BESLUT: 

Enligt förslag.  
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SN § 92 SKRIVELSE GÄLLANDE ÄLDREOMSORGEN UNDER CORONAPANDEMIN 
 
Socialnämnden 08.09.2020 § 92 
Kommunstyrelse 25.08.2020 § 232 
 

En skrivelse har riktats till kommunstyrelsen gällande äldreomsorgen under 
coronapandemin och om hur kommunen avser arrangera inomhusbesök till 
äldreboendet (bilaga). 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till socialnämnden. 

 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen poängterar att socialnämndens remissvar ska senast 
15.9.2020 skickas till kommunstyrelsen och inte direkt till skribenterna. 

 
Socialnämnden 08.09.2020 § 92 
 
 Bilagor: 

- Skrivelse gällande äldreomsorg 
- Svar på skrivelse  

 
Socialchefen har tillsammans med hemserviceledaren författat ett förslag till 
svarsbrev.  
 
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG: 
Socialnämnden besluter att skicka förslaget på svar till kommunstyrelsen.  
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:  
Enligt förslag.  

 
  



 

ECKERÖ KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
08.09.2020 
 

Sida 
20 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till 
påseende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

Dnr: SOC 206/2020 
 

SN § 93 KONFIDENTIELLT ÄRENDE - BEGÄRAN OM REDOGÖRELSE 
 
Socialnämnden 08.09.2020 § 93  
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SN § 94 DELGIVNINGAR 
 

Socialnämnden 08.09.2020 § 94 
 
1. TJ-beslut juni och juli 2020 
2. Information från klubbhuset Pelaren 
3. Beslut om vårdavgift Stiftelsen hemmet  
4. Utbetalning av landskapsandelar  

 
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG: 
Till kännedom.  
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT: 
Enligt förslag.  
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SN § 95 KONFIDENTIELLA DELGIVNINGAR 
 

Socialnämnden 08.09.2020 § 95 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
ECKERÖ KOMMUN 

 
 
 
 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
OCH BESVÄRSANVISNING 

Organ 

Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
08.09.2020 

SOCIALNÄMNDEN 
 
PARAGRAFER: 77-95 

 

 
BESVÄRSFÖRBUD 
Vad förbudet grundar sig på 

 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäl-
ler beredning eller verkställighet, kan enligt 
112 § KomL rättelseyrkande inte framställas, 
eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
Paragrafer: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
86, 90, 91, 92, 93, 94, 95  

 
 Besvär kan inte anföras över nedan nämnda 

beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 110 § KomL kan framställas över be-
slutet. 
 
Paragrafer:  
 

 

 Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lag-
stiftning kan besvär inte anföras över nedan 
nämnda beslut. 
 
Paragrafer och grunderna för besvärsförbu-
det: 

 

 
Fogas till protokollet 
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ANVISNING FÖR 
RÄTTELSYRKANDE 
 

 

Myndighete till vilken rättelseyrkande kan 
framställas samt tid för yrkande av rät-
telse. 

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

 
Rättelseyrkandet innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet 

och vad det grundar sig på. Yrkandet skall 
undertecknas av den som framställer det. 

 

                         Fogas till 
protokollet 
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BESVÄRSANVISNING 
 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas 
genom besvär. Ändring i ett beslut med an-
ledning 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. 

Myndighet till vilken besvär kan anföras 
samt besvärstid 

Besvärsmyndighet, adress och postadress 
 
Ålands Förvaltningsdomstol 
PB 31 
22101 Mariehamn 
 
Kommunalbesvär, paragrafer: 85, 87 
Besvärstid 30 dagar 
 
Förvaltningsbesvär, paragrafer: 88, 89  
Besvärstid 30 dagar 

 
 
Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet. 
 
 
Fogas till protokollet 
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Besvärsskrift 
 

I besvärsskriften skall uppges: 
 

 ändringssökandes namn, yrke, bonings-
ort och postadress 

 vilket beslut som överklagas 

 vilka ändringar som yrkas i beslutet 

 motiveringar till att beslutet bör ändras  
 
Besvärsskriften skall undertecknas av änd-
ringssökanden själv, eller av den som förfat-
tat 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 be-
styrkt kopia och intyg om den dag från vilken 
besvärstiden skall räknas. 

 
Inlämnande av besvärshandlingarna Besvärshandlingarna skall lämnas till be-

svärsmyndigheten före besvärstidens ut-
gång. Besvärshandlingarna kan även sän-
das 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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