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SN § 96  Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

SN § 97  Val av protokolljusterare 

SN § 98  Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

SN § 99  Information om socialvårdens verksamhet 

SN § 100 Medel från Åldringsvårdsfonden 

SN § 101 Taxa för hemtjänstservice år 2021 

SN § 102 Barnomsorgens och äldreomsorgens budget 2021 och 
ekonomiplan 2022 och 2023 

SN § 103 Tilläggsbudget Solgården 

SN § 104 Dispositionsrätt 

SN § 105 Delgivningar 

 

 
 

Eckerö den 01.10.2020  
 
 
 
Jonna Granberg 
Vik. socialchef 
 
 
 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 12.10.2020 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Plats och tid 
 

Kommunkansliet måndagen 05.10.2020 kl. 18:30-21.30 

Beslutande Pia Aarnio, närv 
Mikael Selander, närv 
Josefine Egenfelt, närv 
Lars Pipping, närv 
Birgitta Österlund frånv. 
Rigmor Laurén-Jensen, närv 
 

ordförande 
viceordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersättare  
 

Föredragande 
 

Jonna Granberg, närv 
 

vik. socialchef 

Övriga närvarande 
 
 
 

Gun Sivén, närv 
Sandra Karlsson, närv 
Britt Berthén-Eklund, närv  
Jan-Anders Öström frånv.  
 

Daghemsföreståndare 
Hemserviceledare 
kommunstyrelsens representant 
kommunstyrelsens ordförande 
 

Paragrafer 
 

96-105 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

ordförande 
 
 
 
Pia Aarnio 

sekreterare 
 
 
 
Jonna Granberg  

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö måndagen 05.10.2020, efter mötet. 

 
 
 
Rigmor Laurén-Jensen 
 
 
Mikael Selander 

 
 
 
 

Protokollet framlagt till-
påseende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby 12.10.2020 kl. 09.00. 

 
 
Jonna Granberg 

Utdragets riktighet be-
styrks 

 

Ort och tid 
 

 

Underskrift 
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SN § 96 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
 
Socialnämnden 05.10.2020 § 96 
 

Förslag:  
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 
Beslut:  
Enligt förslag.  
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SN § 97 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 
 
Socialnämnden 05.10.2020 § 97 
 

Förslag: 
Socialnämnden utser två protokolljusterare.  
 
Protokollet justeras efter mötet den 05.10.2020.  
 
Beslut:  
Socialnämnden utser Mikael Selander och Rigmor Laurén-Jensen till 
protokolljusterare.  
 
Protokollet justeras efter mötet den 05.10.2020.  
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SN § 98 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Socialnämnden 05.10.2020 § 98 
 

Förslag: 
Föredragningslistan godkänns. 

 
Beslut:  
Enligt förslag.  
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SN § 99 INFORMATION OM SOCIALVÅRDENS VERKSAMHET 
 

 
Socialnämnden 05.10.2020 § 99 
 
 Muntlig uppdatering om läget inom socialvården på mötet. 
 
 SOCIALCHEFENS FÖRSLAG: 
 Till kännedom.  
 
 SOCIALNÄMNDENS BESLUT: 
 Enligt förslag.  
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SN § 100 MEDEL FRÅN ÅLDRINGSVÅRDSFONDEN 
 

Socialnämnden 05.10.2020 § 100 
 

Bilaga – Stadga för åldringsvårdsfond i Eckerö kommun 
 

I Eckerö kommun finns en Åldringsvårdsfond sedan år 2009. Äldre-
omsorgsledaren och socialsekreteraren (idag socialchefen och hem-
serviceledaren) har tillsammans rätt att självständigt och fortlöpande 
besluta om användning av fondens medel. Användningen av fondens 
medel är begränsad till det årliga anslag som kommunfullmäktige 
fastställer i budgetbeslut. 
 
Syftet med fonden är att de penningsgåvor som genom insättningar 
på konto har tillställts fonden skall användas till trivselbefrämjande ak-
tiviteter som utflykter, rekreation och resor som kommunen anordnar 
för i kommunen bosatta pensionärer.  

 
Önskas nu lyftas medel från Åldringsvårdsfonden omfattande 500,00 
€ för år 2021 för trivselbefrämjande aktiviteter. Per 24.09.2020 finns 
det 4 240,91 € i fonden.  
 
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG 
Socialchefen föreslår att nämnden besluter att förorda inför kommun-
styrelsen och kommunfullmäktige att en summa om 500,00 € får lyf-
tas, under år 2021, från Åldringsvårdsfonden i Eckerö kommun för 
trivselbefrämjande aktiviteter.   
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 
Enligt förslag.  
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SN § 101 TAXA FÖR HEMTJÄNSTSERVICE ÅR 2021 
 
Socialnämnden 05.10.2019 § 101 
 
 

Taxorna för hemtjänstservice behöver fastställas inför år 2021 och budget-
behandlingen.  

 
För fastställande av avgift gäller bestämmelserna i förordningen om klient-
avgifter inom social- och hälsovården (FFS 912/1992).  Eckerö kommun til--
lämpar indexjustering som följer efter statsrådets förordning och social- och 
hälsoministeriets meddelande.  
 
För fastställande av avgift gäller bestämmelserna i förordningen om klient-
avgifter inom social- och hälsovården (FFS 912/1992).  Eckerö kommun til--
lämpar indexjustering som följer efter statsrådets förordning och social- och 
hälsoministeriets meddelande.  

 
Regelbunden hemtjänst och boende på Solgården 
 
För regelbunden hemtjänst enligt vård– och serviceplan betalar klienten en 
månadsavgift som baserar sig på hushållets bruttoinkomster samt på per-
sonantalet.  

 
Utgående från vårdbehovet indelas de vårdbehövande i kategorier enligt föl-
jande:   

 

A. 1-3 besök/vecka 

B. 4-7 besök/vecka 

C. 8 eller fler besök/vecka 

 
Indexjustering av klientavgifter inom social- och hälsovården gjord den 
01.01.2020. Avgift i % av bruttoinkomster. 

-  
-  
-  

                                     
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

Antal 
personer 

Inkomst-
gräns/fribelopp  
Euro/månad 

Vårdbe-
hov 
       A 

Vårdbehov 
       B 

Vårdbehov 
        C 

         1            588      17%       26%        35% 

         2            1 084      11%       16%        22% 

         3            1 701       9%       13%        18% 

         4            2 103       7%       11%        15% 

         5            2 546       6%       10%        13% 

         6            2 924       5%        8%        11% 
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Inkomster som inte ska beaktas när betalningsförmågan fastställs är stadgat 
i 29 § förordningen som klientavgifter inom social- och hälsovården. Inkoms-
ter som ska avdras när betalningsförmågan fastställs stadgas i 32 § förord-
ningen om klientavgifter inom social- och hälsovården.  
 
Avgiften får inte överstiga kommunens kostnader för produktionen av tjäns-
ten. 

 

Exempel på beräkning av avgift för regelbunden hemtjänst: 
1 persons hushåll 
Betalningsförmåga (bruttoinkomster) 950 euro/månad 
15 h /månad enligt vårdplan 

950 € /månad – inkomstgränsen 588 € = 362 € 
362 € x 26 %  = 94,12 € 
Avgift 94,12 € /månad 

Avgiften fastställs för ett kalenderår i taget och justeras om 
- Betalningsförmågan eller övriga förhållanden som ska beaktas 

ändras väsentligt 
- Avgiften är felaktig 
- Vårdplanen ändras 

 
Periodplats 
Närståendevård: 11,70 €/dygn, 5 dygn/månad per klient.  
 
Periodplats: Dygnsavgiften för en periodplats som är 34,80 € inkluderar hyra, 
mat och hemtjänstavgift. Dygnsavgiften om 35,50 € (34,80 € år 2020) debiteras 
upp till avgiftstaket 683 €/kalenderår, därefter 23 €/dygn.  

 
I väntan på permanent vårdplats: 1-3 mån, 35,50 €/dygn (34,80 € år 2020), ef-
ter 3 månader inkomstbaserad serviceavgift. 

 
Övrig service 
 
Föreslås en höjning om minst 2,0 % enligt konsumentprisindexet för år 2021 för 
avgifterna inom övrig service. 
 
Tillfällig hemtjänst 
För tillfällig hemtjänst eller service för personer med mindre än 1 besök/vecka, 
uppbärs 13,05 €/besök (12,80 € år 2020) samt kostnader enligt aktuell stödser-
vice.  
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Måltidsservice  

-  
-  
-  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stödtjänster: 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Det finns ingen gällande lag för serviceavgifter för klienter som bor på service-
hus. I Eckerö kommun tillämpas den lagstiftning som finns för hemtjänstavgif-
ter.  

 
Avgiftstak för hemtjänstavgift 
 
Avgiften får som högst utgöra en viss fastställd procent av betalningsförmågan. 
Procentsatsen har fastställts i klientavgiftsförordningen. För en persons hushåll 

 2020 2021 

Dygnskostnad för alla måltider 12,60 12,85 

Lunch 6,50 6,65 

Lunchportion jämte transport hem 7,50 7,65 

Frukost 3,00 3,10 

Kaffe med dopp, kvällskaffe, per mål 2,00 2,05 

Middag 3,10 3,20 

 2020 2021 

Användning av bastun 4,60 4,70 

Dagklienttaxa, inkluderar lunch, kaffe 
och aktiviteter 

9,50 9,70 

Tvätt-tjänst 6,10 6,20 

Städning (för storstädning hänvisas till 
städfirma) 
Äldreomsorg på distans (ÄLDIS) 
Duschhjälp i det egna hemmet 
Duschhjälp, pensionärer utom Sol-
gården med hjälp av personalen 
Trygghetsbesök 
 
Handling (på Hugos) 
Trygghetslarm  

11,20 €/ halv-
timme 
20,00 €/mån 
7,10 
7,10 
 
7,10€/halvtimme
/personal 
7,10 €  
20,00 €/månad 

12,00 
 
25,00 €/mån 
7,25 
7,25 
 
7,25 
 
7,25 
22,00 €/mån 
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får avgiften högst utgöra 35 % av betalningsförmågan och två personers hus-
håll högst 22 % av betalningsförmågan. Avgiften får inte heller vara högre än 
kommunens kostnader.  

 
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG 
Socialchefen föreslår att socialnämnden besluter att förorda inför kommunsty-
relse och – fullmäktige att avgifterna för äldreomsorgen uppdateras enligt 
ovanstående. Föreslås att de uppdaterade taxorna gäller fr.o.m. 1 januari 2021.    

 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT  
Enligt förslag.  
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SN § 102 BARNOMSORGENS OCH ÄLDREOMSORGENS BUDGET 2021 OCH EKONOMIPLAN 2022 OCH 

2023 

 
Socialnämnden 05.10.2020 § 102 

 
Bilagor: 
- Textdel (barnomsorg och äldreomsorg) 
- Sifferdel (barnomsorg och äldreomsorg) 
- Solgårdens lönebudget 2021 jämförelse med 2020 

 
Budget för år 2021 och ekonomiplan för 2022 och 2023 bör behand-
las av socialnämnden.  
 
Äldreomsorgen totalt:  
 

 
 
Barnomsorgen totalt:  
 

 
 
Barnomsorgens budget, både text och sifferdel, bör överföras till 
SÅHD och skolnämnden. Till barnomsorgens kostnader hör medel för 
barnomsorgschef med administrativa kostnader (tidigare socialkans-
liet) och medel för Nyckelpigan samt hemvårdsstöd.  
 
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG  
Socialnämnden föreslår inför kommunstyrelse och fullmäktige att 
budgeten för år 2021 godkännes. Barnomsorgens del av budgeten 
överförs till SÅHD och skolnämnden.  
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT 

Radetiketter Bokslut 2019 Budget 2020 Nämnd 2021 Förslag 2021 Förslag KS 2021 Budget KF 2021  Ökn 20-21 %

C1    ECKERÖ KOMMUN

C200    SOCIALVÄSENDET

C220    ÄLDREOMSORG

Extern -941 725,29 -1 026 981,00 -1 342 743,00 -315 762,00 30,7 %

RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -941 725,29 -1 026 981,00 -1 342 743,00 -315 762,00 30,7 %

VERKSAMHETENS INTÄKTER 225 978,04 223 170,00 265 800,00 42 630,00 19,1 %

VERKSAMHETENS KOSTNADER -1 153 869,10 -1 236 316,00 -1 594 707,00 -358 391,00 29,0 %
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -13 834,23 -13 835,00 -13 836,00 -1,00 0,0 %

Intern -113 527,12 -144 674,30 -91 859,00 52 815,30 -36,5 %

RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -113 527,12 -144 674,30 -91 859,00 52 815,30 -36,5 %
VERKSAMHETENS INTÄKTER 56 701,30 44 000,00 57 000,00 13 000,00 29,5 %

VERKSAMHETENS KOSTNADER -170 228,42 -188 674,30 -148 859,00 39 815,30 -21,1 %

Totalsumma -1 055 252,41 -1 171 655,30 -1 434 602,00 -262946,70 22,44 %

Radetiketter Bokslut 2019 Budget 2020 Nämnd 2021 Förslag 2021 Förslag KS 2021 Budget KF 2021  Ökn 20-21 %

C1    ECKERÖ KOMMUN

C200    SOCIALVÄSENDET

C204    BARNOMSORG -638 840,37 -632 458,70 -641 755,20 -9 296 1,5 %

Extern -516 741,91 -509 805,00 -544 401,50 -34 596 6,8 %

RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -516 741,91 -509 805,00 -544 401,50 -34 596 6,8 %

VERKSAMHETENS INTÄKTER 76 097,83 72 000,00 74 178,50 2 179 3,0 %

VERKSAMHETENS KOSTNADER -577 770,79 -571 745,00 -608 520,00 -36 775 6,4 %

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -15 068,95 -10 060,00 -10 060,00 0,0 %

Intern -122 098,46 -122 653,70 -97 353,70 25 300 -20,6 %

RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN -122 098,46 -122 653,70 -97 353,70 25 300 -20,6 %

VERKSAMHETENS KOSTNADER -122 098,46 -122 653,70 -97 353,70 25 300 -20,6 %

Totalsumma -638 840,37 -632 458,70 -641 755,20 -9296,5 1,47 %
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Enligt förslag.  
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SN § 103 TILLÄGGSBUDGET SOLGÅRDEN 
  
Socialnämnden 05.10.2020 § 103 
Kommunstyrelse 22.09.2020 § 275 
 

Enligt budget 2020 för Eckerö kommun s. 48 har medel reserverats 
för en utökning av en heltids närvårdarresurs omfattande 3 månader 
med anledning av utbyggnaden av Solgården. Dessa medel finns 
med i sifferdelen. 
 
Därtill står det följande i budgetboken: 
”Politiskt har det diskuterats att det borde reserveras mera medel för 
personalresurser i samband utbyggand av ESB. Budgetmedel för 
närvårdarresurser för den planerade utbyggnaden, omfattande dag-, 
kvälls- och nattpersonal presenteras för kommunstyrelsen genom att 
en separat kalkyl görs upp och bifogas till budgetförslaget. 
 
Även en städdimensionering bör göras innan utbyggnaden tas i bruk.” 
Dessa medel är dock inte upptagna i sifferdelen och således krävs att 
kommunfullmäktige beslutar om en tilläggsbudget så att behövlig per-
sonal kan anställas redan under detta år. 
 
I bilagan finns kostnadsuträkning på utökade personalresurser (inklu-
sive städdimensionering). 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige en tilläggsbudget 
i enlighet med bilagan. 
Beslutet delges socialnämnden till kännedom. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till socialnämnden 
gällande utredning över dimensioneringen av hela organisationen, 
vilka planer finns för hemservice ute i samband med inrättande av yt-
terligare nattjänst, när ska klienternas omflyttning ske på Solgården 
samt vilka dimensioneringskrav finns för personal fr.o.m. 1.1.2021 
med anledning av ny lagstiftning. Kommunstyrelsen begär att en ny 
kostnadsberäkning delges kommunstyrelsen senast 9.10.2020. 
 

Socialnämnden 05.10.2020 § 103 
 
Bilaga:  
- Personaldimensionering Solgården  
- Solgårdens lönebudget 2021 jämförelse med 2020 
- Beräkning över behov av tilläggsbudget personalkostnader 2020 
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Personalresurserna på Solgården bör ökas år 2021 i och med ut-
byggnaden av Solgården, ökad vårdtyngd samt ökat behov av hem-
tjänst. Såväl närvårdare som städ- och tvätt-tjänst behöver ökas. Yt-
terligare behöver hemtjänst ute ökas på grund av ökat behov av hem-
tjänst. Redan inrättade kökstjänster (225 %) bedöms vara tillräckliga.  
 
Utbyggnaden av Solgården planeras, enligt byggnadsgruppen, fär-
digställas i november 2020. Tjänster behöver inrättas så snart som 
möjligt och när detta är gjort kan de annonseras och tillsättas. Om-
flyttningen av klienterna kan ske först då personal finns på plats. 
Sannolikt kommer de nya platserna att fyllas omgående och det finns 
därför behov av att tillsätta alla planerade tjänster från start. Sannolikt 
krävs tilläggsbudget för lönekostnader för max december 2020. Un-
der denna månad, då verksamheten i utbyggnaden beräknas vara 
igång, tillkommer kostnader för max 4,18 närvårdare på Solgården 
samt 0,25 tvätt- och städtjänst. Kostnader för hemtjänst ute tillkom-
mer inte förrän januari 2021 då kommunen köper tjänsten av Folkhäl-
san till årsskiftet.  
 
Enligt den nya Äldrelagen som träder i kraft från och med 01.01.2021 
§ 21 personal och dess tillämpningsguide rekommenderas en perso-
naldimensionering på 0,7-0,8 i heldygnsvård.  
 
Bifogad utredning över personaldimensionering innebär en dimens-
ionering på 0,74 om alla föreslagna befattningar inrättas, redan inrät-
tade befattningar utnyttjas fullt och klienterna uppgår till maxantal 21 
stycken.  
 
Planen för hemtjänst ute nattetid är att kunna erbjuda besök i klien-
tens eget hem även nattetid. Detta möjliggörs då det nattetid kommer 
finnas två närvårdare i arbete.  

 
Total personal från och med januari 2021:  

 
100%  Hemserviceledare    inrättad 
100 % Närvårdare ute   inrättad 
55 %   Närvårdare ute   Ny, tf 
45 %   Närvårdare ute   Ny, tf.  
100 % Närvårdare med adm. uppgifter/tvåskift inrättad 
100 % Närvårdare tvåskift   inrättad 
100 % Närvårdare tvåskift   inrättad 
100 % Närvårdare tvåskift   inrättad 
100 % Närvårdare tvåskift   inrättad 
100 % Närvårdare tvåskift   inrättad 
100 % Närvårdare tvåskift   inrättad 
100 % Närvårdare tvåskift   inrättad 
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75 %   Närvårdare tvåskift   inrättad 
50 %   Närvårdare tvåskift   inrättad 
50 %   Sysselsättningskoordinator   inrättad 
100 % Närvårdare tvåskift   Ny 
75 %   Närvårdare tvåskift   Ny 
75 %   Närvårdare tvåskift   Ny 

 
75 % Närvårdare natt   inrättad 
75 % Närvårdare natt   inrättad 
75 % Närvårdare natt   inrättad 
84 % Närvårdare natt   Ny 
84 % Närvårdare natt   Ny 

 
75 % Lokalvårdare   inrättad 
55 % Lokalvårdare   inrättad 
20 % Tvättjänst    inrättad 
25 % Lokalvårdare/tvätt-tjänst   Ny  
 
Enligt budgetförslaget tillkommer 40 % äldreomsorgschef och 10 % 
byråsekreterare.  
 
Ökning i procent från januari 2021:  
- 418 % närvårdare Solgården 
- 25 % städ-och tvätt-tjänst  
- 100 % närvårdare ute 
 
Ökning i procent under november och december 2020: 
- 418 % närvårdare Solgården 
- 25 % städ-och tvätt-tjänst  
 
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG: 
Socialnämnden besluter att diskutera ärendet och delge kommunsty-
relsen utredningen.  
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:  
Enligt förslag.  
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SN § 104 DISPOSITIONSRÄTT 
 
Socialnämnden 05.10.2020 § 104  
 

Konstateras att KST verkställs vid årsskiftet. Detta innebära att dispositionsrätt-
en för barnskyddsklienternas bankkonton bör överföras från Eckerö kommun till 
KST. 
 
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG: 
Socialnämnden beslutar att överföra dispositionsrätten inom barnskyddsklien-
ternas bankkonton till Kommunernas socialtjänst KST fr.o.m. 1.1.2021. 
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT: 
Enligt förslag.  
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SN § 105 DELGIVNINGAR 
 

Socialnämnden 08.09.2020 § 105 
 
1. TJ-beslut augusti 2020 

 
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG: 
Till kännedom.  
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT: 
Enligt förslag.  
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
ECKERÖ KOMMUN 

 
 
 
 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
OCH BESVÄRSANVISNING 

Organ 

 
Sammanträdesdatum 
 

SOCIALNÄMNDEN 
 
PARAGRAFER: 96-105 

05.10.2020 

 
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: 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
203, 105 

 
 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 
  



 

ECKERÖ KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
05.10.2020 
 

Sida 
20 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till 
påseende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

 

 
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:  
Besvärstid 30 dagar 
 
Förvaltningsbesvär, paragrafer: 104 
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 

  
 
 
 
 


