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Eckerö 5.11.2020  
 
 
 
Anders Svebilius 
Kommunfullmäktigeordförande 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 16.11.2020 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 
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KF § 84 KALLELSE OCH BESLUTSFÖRHET  
 
Kommunfullmäktige 12.11.2020 § 84 
 
 

Enligt § 11 kap. 4 i Eckerö kommuns förvaltningsstadga ska i kallelse 
till fullmäktige anges följande: ”I kallelsen anges datum, tidpunkt och 
plats för sammanträdet samt vilka ärenden som ska upptagas till be-
handling.”  

 
Enligt samma paragraf ska kallelsen ”utsändas minst sju dagar innan 
sammanträdet till varje kommunfullmäktigeledamot och till kommun-
styrelsens presidium”. 

 
I § 13 kap. 4 anges följande om föredragningslistan: ”Föredragnings-
listan bör medfölja kallelsen till sammanträdet men kan också sändas 
skilt.” Om innehållet i föredragningslistan anges i samma paragraf: 
”Föredragningslistan skall innehålla en förteckning och redogörelse 
över de ärenden som skall behandlas och beredda förslag till beslut 
från kommunstyrelsen eller från annat organ som kommunfullmäktige 
i särskilda fall utsett till beredningsorgan”. 

 
Fullmäktige beslutade 21.4.2016/§ 67 att kallelse, föredragningslista 
och bilagor distribueras elektroniskt till alla fullmäktigledamöter tors-
dagen före fullmäktigemötet, i enlighet med den tidsgräns för kallel-
sen som anges i Eckerö kommuns förvaltningsstadga (d.v.s. kallelse 
ska ”utsändas minst sju dagar” före mötet). 

 
Av beslutet 21.4.2016 framgår också följande: handlingarna finns 
fr.o.m. tidpunkten för den elektroniska utsändningen tillgängliga i det 
s.k. Inet. Vid mötet finns kallelse, föredragningslista och bilagor till-
gängliga i pappersformat för den som meddelar kommunkansliet om 
sin önskan att få handlingarna i pappersformat. Alternativt kan kal-
lelse, föredragningslista och bilagor avhämtas på kansliet i pappers-
format före mötet, om önskemål om det meddelas kansliet. 
 
 
BESLUT: 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. 
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KF § 85 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS 
 
Kommunfullmäktige 12.11.2020 § 85 
 
 

Kommunfullmäktige väljer två protokolljusterare som tillsammans 
med ordförande och sekreteraren undertecknar protokollet från mötet. 
Protokolljusterare väljs för uppdraget vid varje sammanträde om inte 
kommunfullmäktige beslutar om en annan ordning. 
 
Protokolljusteringen görs i enlighet med KF § 68/21.04.2016 med 
elektroniska medel och ska vara genomförd senast vid en viss tid-
punkt, som beslutas vid sammanträdet. 
 
BESLUT: 
 
Rune Söderlund och Birgitta Österlund valdes till protokolljusterare. 
Justering sker senast söndag 15.11.2020 kl. 20.00. 
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KF § 86 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Kommunfullmäktige 12.11.2020 § 86 
 
 

Förslag: 
Föredragningslistan godkänns. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KF § 87 KOMMUNAL INKOMSTSKATT 2021 
 

Kommunfullmäktige 12.11.2020 § 87 
 
Kommunstyrelse 03.11.2020 § 337 
 

Bilagor: 
1. Prognos (Kommunförbundet). 
 
Ekonomichef Maarit Grönlund är närvarande under ärendets behand-
ling. 
 
Kommunstyrelsen har tidigare uttalat ett långsiktigt mål att närma sig 
medeltalet för skatteörets uttaxering för kommunerna på Åland. På 
basen av den nuvarande situationen finns det inte någon möjlighet att 
sänka inkomstskattesatsen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att inkomstskat-
tesatsen för år 2021 fastställs till 18,50%. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 

Kommunfullmäktige 12.11.2020 § 87 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att inkomstskat-
tesatsen för år 2021 fastställs till 18,50%. 
 
BESLUT: 
Rune Söderlund föreslog en höjning om 0,50 %-enhet till 19,00 % och 
att kommunen påtalar landskapsregeringen den ohållbara ekono-
miska situationen i kommunerna. 
 
Bernt Bergman, Mikael Stjärnfelt och Tage Mattsson understödde 
Rune Söderlunds förslag. 
 
John Hilander och Leif Borg understödde kommunstyrelsens förslag. 
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Omröstningsförslaget fastställdes enligt följande: 
 
Kommunstyrelsens förslag JA 
Söderlunds förslag NEJ 
 
Röstningen utföll enligt följande: 
JA: 5 
NEJ: 7 
Avstår: 0 
 
Kommunfullmäktige beslöt enligt Söderlunds förslag att fastställa in-
komstskattesatsen för år 2021 till 19,00 %. 
 
Kommunfullmäktige beslöt också att kommunstyrelsen bör uppvakta 
landskapsregeringen om den ekonomiska situationen som råder i 
kommunerna med finansiering av verksamhet och att åtgärder bör 
vidtas för att få kommunernas finansiering på en hållbar nivå. 
 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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KF § 88 KOMMUNAL FASTIGHETSSKATT 
 

Kommunfullmäktige 12.11.2020 § 88 
 
Kommunstyrelse 03.11.2020 § 338 
 

Bilagor: 
1. Fastighetsskatt, beräkning (Finlands kommunförbund) 
 
Ekonomichef Maarit Grönlund är närvarande under ärendets behand-
ling. 
 
Konstateras att inför 2021 finns skäl att öka skattetrycket i kommunen 
för att klara av det prognostiserade underskottet. Samtidigt är kom-
munens mål att fortsatt vara en attraktiv ort för både bosättning och 
näringsverksamhet. Dessutom bör en eventuell höjning av fastighets-
skatten ingå i en större helhetsbedömning av de åtgärder som krävs 
för att balansera kommunens ekonomi och att denna bedömning i sin 
tur baserar sig på vetskap om hur coronapandemin fortsätter år 2021. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige kommunala fas-
tighetsskattesatser 2021 enligt följande: 
Byggnader för stadigvarande boende 0,00% 
Andra bostadsbyggnader 0,90% 
Allmän fastighetsskatt 0,70% 
Allmännyttigt samfund 0,00% 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 

Kommunfullmäktige 12.11.2020 § 88 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige kommunala fas-
tighetsskattesatser 2021 enligt följande: 
Byggnader för stadigvarande boende 0,00% 
Andra bostadsbyggnader 0,90% 
Allmän fastighetsskatt 0,70% 
Allmännyttigt samfund 0,00% 
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BESLUT: 
John Hilander understödde kommunstyrelsens förslag. 
Kommunfullmäktige beslöt att fastställa de kommunala fastighetsskat-
tesatserna 2021 enligt följande: 
Byggnader för stadigvarande boende 0,00% 
Andra bostadsbyggnader 0,90% 
Allmän fastighetsskatt 0,70% 
Allmännyttigt samfund 0,00% 
 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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KF § 89 HYRESTAXA I ECKERÖ SKOLA FR.O.M. 1.1.2021 
 

Kommunfullmäktige 12.11.2020 § 89 
 
Kommunstyrelse 03.11.2020 § 341 
 

 
SKFN 8.10.2020 

Bilaga: 1/4/2020 Förslag till hyresavgifter fr.o.m. 1.1.2021 
 
Då levnadskostnadsindex för juni 2020 var – 0,3 % föreslås hyresav-
gifterna bli oförändrade jämfört med 2020. 
 
Förslag: 
Skolnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att hyresavgifterna vid 
Eckerö skola justeras i enlighet med bilaga 1/4/2020 fr.o.m. den 
1.1.2021. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
 
 

Kommunstyrelse 03.11.2020 § 341 
 
Skolnämnden föreslår att hyresavgifterna vid Eckerö skola bli oför-
ändrade jämfört med 2020 då levnadskostnadsindex för juni 2020 var 
– 0,3 % (bilaga). 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hyrestaxan 
fastställs i enlighet med bilagan. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslutar om att föreslå inför kommunfullmäktige att 
taxan höjs med 2 % eftersom årets inflationstakt ligger nära 2 % en-
ligt Finlands bank. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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Kommunfullmäktige 12.11.2020 § 89 
 
Bilaga: 1/4/2020 Förslag till hyresavgifter fr.o.m. 1.1.2021 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om att föreslå inför kommunfullmäktige att 
taxan höjs med 2 % eftersom årets inflationstakt ligger nära 2 % en-
ligt Finlands bank. 
 
BESLUT: 
Bernt Bergman, understödd av John Hilander, föreslog oförändrad 
taxa enligt skolnämndens förslag. 
 
Leif Borg understödde styrelsens förslag. 
 
Omröstningsförslaget fastställdes enligt följande: 
 
Kommunstyrelsens förslag JA 
Bergmans förslag NEJ 
 
Röstningen utföll enligt följande: 
JA: 5 
NEJ: 7 
Avstår: 0 
 
Kommunfullmäktige beslöt att hyresavgifterna blir oförändrade jämfört 
med 2020. 
 

  



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
12.11.2020 
 

Sida 
11 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till 
påseende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KF § 90 HYRESTAXA FÖR KANSLIUTRYMME VID EKERGÅRDEN 
 

Kommunfullmäktige 12.11.2020 § 90 
 
Kommunstyrelse 03.11.2020 § 342 
 

Hyrestaxan för lokalen är för närvarande 7,29 €/m2/månad samt 
25,00 €/månad i avgift för varmvatten, el och värme, exklusive moms. 
 
Hyran har varit oförändrad sedan år 2018. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att hyran 
för lokalen höjs med ca 2% från 7,29 €/m2/månad exklusive moms till 
7,40 €/m2/månad exklusive moms medan avgiften om 25 €/månad 
för varmvatten, el och värme kvarstår oförändrad. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 
 

Kommunfullmäktige 12.11.2020 § 90 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att hyran 
för lokalen höjs med ca 2% från 7,29 €/m2/månad exklusive moms till 
7,40 €/m2/månad exklusive moms medan avgiften om 25 €/månad 
för varmvatten, el och värme kvarstår oförändrad. 
 
BESLUT: 
Rune Söderlund understödde kommunstyrelsens förslag. 
 
Johan Hilander, understödd av John Hilander, föreslog oförändrad 
hyra för lokalen jämfört med 2020. 
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Omröstningsförslaget fastställdes enligt följande: 
 
Kommunstyrelsens förslag JA 
Johan Hilanders förslag NEJ 
 
Röstningen utföll enligt följande: 
JA: 6 
NEJ: 6 
Avstår: 0 
 
Kommunfullmäktige beslöt att hyran för lokalen höjs med ca 2% från 
7,29 €/m2/månad exklusive moms till 7,40 €/m2/månad exklusive 
moms medan avgiften om 25 €/månad för varmvatten, el och värme 
kvarstår oförändrad, med anledning av att ordförandens röst avgör. 
 
Johan Hilander reserverade sig mot beslutet. 
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KF § 91 ANMÄLNINGSÄRENDEN 
 
Kommunfullmäktige 12.11.2020 § 91 
 

- Preliminär finansieringsanalys presenterades och diskutera-
des på mötet. 

- Slutsyn för Solgårdens tilläggsbyggnad 12.11.2020. 
 

BESLUT: 
Kommunfullmäktige antecknade informationen till sin kännedom. 
 
Mötet avslutades 19:37. 

 
 
FRÅGESTUND  
 
”Förvaltningsstadgan 4:10 Frågestund  
För behandling av muntliga frågor framställda av kommunfullmäktiges 
ledamöter kan det ordnas en frågestund omedelbart efter det att full-
mäktiges formella sammanträde avslutats. Ledamot i kommunfull-
mäktige kan härvidlag ställa frågor angående kommunens förvaltning, 
skötsel och ekonomi till kommunstyrelsens ordförande eller kommun-
direktören. Fråga skall besvaras omedelbart eller senast under den 
frågestund som följer vid nästa sammanträde i kommunfullmäktige.  
Det antecknas till protokollet att frågestund har anordnats samt, vilka 
frågor som behandlats och deras tidsutdräkt men ej innehållet i av-
givna svar. Kommunfullmäktiges ordförande tjänstgör som ordförande 
även under frågestunderna. Frågestunderna är offentliga.” 
 
19:37: Bernt Bergman: fråga om tobaksfri arbetsplats. 
19:38: Johan Hilander: frågan om avstängningen av Nyckelpigsgatan. 
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BESVÄRSFÖRBUD 

Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkstäl-
lighet, kan kommunalbesvär enligt 111 § KomL inte anföras över be-
slutet i nedanstående paragrafer. 
 
Paragrafer: 84-86, 91 
 

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

 
BESVÄRSANVISNING 
 

Besvärsmyndighet och  
besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. 
 
87-90 
 
Besvärsmyndighet, adress och postadress: 
 
Ålands Förvaltningsdomstol 
PB 31 
22101 Mariehamn 
 
Kommunalbesvär, paragrafer: 
Besvärstid 30 dagar 
 
Förvaltningsbesvär, paragrafer:  
Besvärstid  dagar 
 

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress 
 
Paragrafer: 
Besvärstid   dagar 
 
Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet. 
 

 
Fogas till protokollet 



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
12.11.2020 
 

Sida 
15 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till 
påseende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

 
Besvärskrift I besvärsskriften skall uppges: 

 
- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringar till att beslutet bör ändras  
 
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, eller av 
den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften 
undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress 
anges 
 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original 
eller officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärs-
tiden räknas. 
 

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 besvärs-
tiden går ut. 

Tilläggsuppgifter 
 

 

 
Fogas till protokollet 

 
 


