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Anders Svebilius 
Kommunfullmäktigeordförande 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 22.2.2021 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 
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Plats och tid 
 

Kommunkansliettorsdagen 18.02.2021 kl. 18:30– 20:05. 

Beslutande Tage Mattsson 
Rune Söderlund 
Anders Svebilius 
Bernt Bergman 
Kalle Björnhuvud 
Johan Hilander 
John Hilander 
Niclas Häggblom, frånvarande 
Robert Andersson 
Ronald Karlsson, frånvarande 
Leif Borg 
Berit Metsik 
Mikael Selander 
Mikael Stjärnfelt 
Birgitta Österlund, frånvarande 

ordförande §§ 1-4 
ordförande §§ 5-10 
viceordförande §§ 5-10 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersättare 
ledamot 
ersättare 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

   
 

Övriga närvarande Jan-Anders Öström 
Sven-Eric Carlsson, frånvarande 
 
Raine Katajamäki 
 

kommunstyrelsens ordförande 
kommunstyrelsen viceordfö-
rande 
kommundirektör 
 

Paragrafer 
 

1-10 §§ 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

Ordförande §§ 1-4 
 
 
Tage Mattsson  
 
ordförande §§ 5-10 
 
 
Rune Söderlund 
 

sekreterare 
 
 
Raine Katajamäki  

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö söndagen 21.2.2021, kl. 20.00. 

 
 
 
Leif Borg 

 
 
 
Bernt Bergman 

Protokollet framlagt till-
påseende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby 22.2.2021 kl. 12.00. 

 
 
Raine Katajamäki 

Utdragets riktighet be-
styrks 

 

Ort och tid 
 

 

Underskrift 
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Tyst minut  
 
Kommunfullmäktige inledde sammanträdet med en tyst minut för den avlidna ersättaren 
Johan Hellström.  
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KF § 1 KALLELSE OCH BESLUTSFÖRHET  
 
Kommunfullmäktige 18.02.2021 § 1 
 

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: 
Sammanträdet öppnades av ledamot Tage Mattsson i enlighet med 
stadgandet i kommunallagens 40 § 2. mom. Ledamot Tage Mattsson 
utövar ordförandeskapet tills valförrättning av ordförande och viceord-
förande i kommunfullmäktige slutförts. 
 
Ordföranden Tage Mattsson konstaterade efter verkställt namnupp-
rop att sammanträdet är lagenligt sammankallat och med hänsyn till 
antalet närvarande ledamöter beslutfört. 
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KF § 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS 
 
Kommunfullmäktige 18.02.2021 § 2 
 

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: 
Kommunfullmäktige valde Leif Borg och Bernt Bergman valdes till 
protokolljusterare. 
Protokollet ska vara justerat med elektroniska medel senast 
21.2.2021 kl. 20.00. 
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KF § 3 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Kommunfullmäktige 18.02.2021 § 3 
 

Förslag: 
Föredragningslistan godkänns. 
 
BESLUT: 
- Leif Borg inlämnade en motion angående äldrevård. 
 
Föredragningslistan godkändes. 
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KF § 4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021 
 

Kommunfullmäktige 18.02.2021 § 4 
 

Enligt 40 § i kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland väljer 
kommunfullmäktige bland sina ledamöter ett presidium som ska bestå 
av en ordförande och högst två viceordföranden. 
 
Enligt kap. 4 § 3 förvaltningsstadgan för Eckerö kommun väljs en 
viceordförande. 
 
Presidiet väljs för ett år i sänder. Hela presidiet utses vid samma val-
förrättning.  

 
 Den ledamot som längst innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kommunen 

utövar ordförandeskapet tills valförrättningen slutförts. Om flera av le-
damöterna tillhört fullmäktige lika lång tid, utövas ordförandeskapet 
av den ledamot som är äldst av dessa. 

 

 BESLUT: 
Mikael Selander, understödd av Mikael Stjärnfelt, föreslog Anders 
Svebilius till ordförande och Rune Söderlund till viceordförande. 
 
Robert Andersson, understödd av Johan Hilander, föreslog John Hi-
lander till ordförande och Rune Söderlund till viceordförande. 
 
John Hilander föreslog att mötet anjoureras för 10 minuter. 
 
Mötet ajournerades kl. 18:40. 
Mötet fortsatt kl. 18:47. 
 
Ordförande konstaterade att det finns två förslag som vunnit under-
stöd och att med anledning av ledamöternas yrkande sker valet ge-
nom en sluten omröstning. 
 
Ordförande redogjorde för omröstningspropositionerna och att varje 
ledamot har två röster. Rösterna ska anges på en röstlapp. 
 
Fullmäktige beslöt att Mikael Selander fungerar som rösträknare. 
 
Förrättades val med slutna röstsedlar. 
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Rösterna utföll enligt följande: 
Anders Svebilius  8 
Rune Söderlund  8 
 
John Hilander  4 
Rune Söderlund  4 
 
Makulerade  0 
 
Mötet ajournerades kl. 18:53. 
 
Mötet fortsatt kl. 18:55. 

 
Ordförande konstaterade att: 
Rune Söderlund fått 12 röster 
Anders Svebilius 8 röster 
John Hilander 4 röster 
 
Kommunfullmäktige valde Rune Söderlund till kommunfullmäktiges 
ordförande och Anders Svebilius till kommunfullmäktiges viceordfö-
rande för år 2021. 
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KF § 5 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÖTESORDNING 2021 
 

Kommunfullmäktige 18.02.2021 § 5 
 
Enligt 4 kap. 4 § i förvaltningsstadgan för Eckerö kommun bestämmer 
kommunfullmäktige datum och tidpunkt för sina ordinarie sammanträ-
den och en mötesordning bör fastställas vid kommunfullmäktiges 
första sammanträde för året. Mötesordningen kan gälla för ett halvt år 
eller ett år i taget. 

 
Utöver ordinarie sammanträden kan kommunfullmäktige kallas till 
möte då styrelsen eller minst en fjärdedel av kommunfullmäktiges le-
damöter begär det för behandling av ett visst ärende eller då fullmäk-
tiges ordförande anser att det behövs. 

 
 Kommunfullmäktige har vanligen sammankallats till ordinarie möte 

den tredje torsdagen i månaden under år 2020. Särskilda omständig-
heter eller helger kan tillfälligt påkalla annan ordning. 

 

 BESLUT: 
 Kommunfullmäktige beslöt att kommunfullmäktige sammankallas till ordi-

narie möte den tredje torsdagen i månaden under år 2021 och att särskilda 
omständigheter eller helger kan tillfälligt påkalla annan ordning. 

 
 

 
  



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
18.02.2021 
 

Sida 
8 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till 
påseende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KF § 6 FÖRSLAG TILL NY BYGGNADSORDNING FÖR ECKERÖ KOMMUN 
 
Kommunfullmäktige 18.02.2021 § 6 
Kommunstyrelse 09.02.2021 § 23 
Byggnadstekniska nämnden 25.01.2021 § 11 
Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 107 
Kommunstyrelse 08.06.2020 § 184 
Kommunstyrelse 26.05.2020 § 156 
Byggnadstekniska nämnden 18.05.2020 § 38 
Byggnadstekniska nämnden 24.02.2020 § 15 
Byggnadstekniska nämnden 09.12.2019 § 130 
 

Upptogs till behandling förslag till ny byggnadsordning för Eckerö 
kommun.  
 
Enligt 2019 års budget för Byggnadstekniska nämnden är ett verk-
samhetsmål att påbörja framtagande av en ny byggnadsordning för 
Eckerö kommun. Nuvarande byggnadsordning godkändes 
07.03.1985 av kommunfullmäktige, samt fastställdes 22.06.1989 av 
landskapsstyrelsen. Vid antagandet av den nya byggnadsordningen 
upphävs den nu gällande.   
 
De största förändringarna från nuvarande byggnadsordning är föl-
jande: 
- Tillåten storlek på bastu i strandområdet minskas från 20 kvm till 

15 kvm. 
- Byggnad får inte placeras närmare en enskild väg än 10 meter.  
- Placering av vindkraftverk regleras närmare. 
- Bestämmelse om antalet bostadslägenheter per tomt tas bort. 
- Anmälningsplikt för enklare byggnader upp till 30 kvm införs. 

 
Bilaga, BTN 09.12.2019, § 130 
 
Enligt 9 § plan- och bygglagen ska i beredningen av byggnadsord-
ningen i tillämpliga delar i 30 § om hörande i beredningsskedet samt i 
31 § om utställande av planförslag iakttas.  
 
Byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att fram-
tagen byggnadsordning ställs ut i 30 dagar i enlighet med PBL § 31. 
Under utställningstiden har kommunmedlemmar och de som anges i 
PBL 30 § 1 mom. rätt att skriftligen framföra synpunkter.  
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BESLUT:  
Byggnadstekniska nämnden beslöt att återremittera ärendet för att ut-
reda storleken på en strandbastu.  
Nämnden diskuterade att anmälningsplikt borde vara för 50 kvm, 
både på planerat och oplanerat område. 
Byggnad får inte placeras närmare en enskild väg än 10 meter änd-
ras till ”Byggnad bör inte placeras närmare en enskild väg än 10 me-
ter”. 

 __________ 
  
Byggnadstekniska nämnden 24.02.2020 § 15 
  

Upptogs till behandling förslag till ny byggnadsordning för Eckerö 
kommun. 
 
Storleken på en strandbastu har ändrats till 20 kvm (i enlighet med 
nuvarande byggnadsordning). Föreslås att det införs en högsta nock-
höjd för strandbastu om 4 meter mätt från medelmarknivån invid 
byggnaden. Detta för att påverkan på landskapsbilden ska bli mindre. 
 
Anmälningsplikt för enklare byggnader upp till 50 kvm införs både 
inom och utom detaljplanerat område.  
 
Bilaga, BTN 24.02.2020 § 15. 

 
Byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden antecknar sig förslaget till kännedom 
och förskjuter ärendet till den nya byggnadstekniska nämnden.  
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag 
godkänns. 
__________ 

 
 
Byggnadstekniska nämnden 18.05.2020 § 38 
 

Upptogs till behandling förslag till ny byggnadsordning för Eckerö 
kommun.  
 
Ett tillägg gällande djurhållning har gjorts i avsnitt 3.1.1 för att minska 
risken för olägenheter främst i närheten av bostadsbyggnader.  
 
Ett tillägg gällande tomtens byggnadsrätt har gjorts för att kunna 
medge avvikelser från byggnadsrätten i de fall byggnadsnämnden 
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bedömer att det finns särskilda skäl. Särskild vikt ska i bedömningen 
läggas vid byggnadens användningsändamål.  
 
Bilaga, BTN 18.05.2020, § 38 
 
Ett tillägg gällande de anmälningspliktiga åtgärderna om högst 50 
kvm har gjorts. Även gäststugor omfattas av anmälningsplikten. Det 
har även förtydligats att de anmälningspliktiga åtgärderna avser kom-
pletteringar till en befintlig huvudbyggnad.  
 
Ett tillägg avseende skriftligt medgivande av granne för vindkraftverk 
har gjorts. Skriftligt medgivande krävs inte för vindkraftverk som mon-
teras fast på en byggnad och är mycket små och varken påverkar 
byggnadens konstruktion eller utseende.  
 
Byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att fram-
tagen byggnadsordning ställs ut i 30 dagar i enlighet med PBL § 31. 
Under utställningstiden har kommunmedlemmar och de som anges i 
PBL 30 § 1 mom. rätt att skriftligen framföra synpunkter.  
 
Före byggnadsordningen ställs ut ska berörda ges möjlighet att yttra 
sig muntligen eller skriftligen vid ett samråd som hålls enligt 30 § 
PBL. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och ge 
möjlighet till insyn och påverkan. 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag 
godkänns. 
__________ 
 

Kommunstyrelse 26.05.2020 § 156 
 
Byggnadstekniska nämnden föreslår att framtagen byggnadsordning 
ställs ut i 30 dagar i enlighet med PBL § 31 och att före byggnadsord-
ningen ställs ut ska berörda ges möjlighet att yttra sig muntligen eller 
skriftligen vid ett samråd som hålls enligt 30 § PBL. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar enligt byggnadstekniska nämndens för-
slag. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslutar om att återremitterade ärendet till kom-
mundirektören för att klarlägga hur beslutsprocessen bör genomföras. 
__________ 
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Kommunstyrelse 08.06.2020 § 184 
 
Kommundirektören har uppgjort en plan för ärendets hantering och 
enligt denna plan bör kommunstyrelsen befullmäktiga byggnadstek-
niska nämnden att arrangera samråd och ställa ut förslaget. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen befullmäktigar nämnden att arrangera samråd och 
ställa ut förslaget. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
__________ 
 

Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 107 
 

Ett samråd verkställdes den 7 september 2020 på kommunkansliet i 
Eckerö, där det framkom synpunkter vilka sammanfattades och har 
bemöts i bilaga A. Skriftliga synpunkter har även inkommit från land-
skapsregeringens infrastrukturavdelning samt miljö- och kulturbyrån 
vilka har sammanfattats och bemöts i bilaga A. 
Bilaga A, BTN 16.11.2020 § 107 
 
Förslag till byggnadsordning för Eckerö kommun enligt bilaga B; 
Bilaga B, BTN 16.11.2020 § 107 
 
Byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden besluter att anta byggnadsordningen en-
ligt bilaga B och ställa ut förslaget till påseende. 
 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att ställa ut framtaget förslag med 
de ändringar som framkom under mötet. 
__________ 

 
Byggnadstekniska nämnden 25.01.2021 § 11 
 

Förslag till byggnadsordning har varit utställd från 19 november till 
den 31 december 2020 och inga synpunkter har inkommit under ut-
ställningstiden, se bilaga B enligt ovan. 
 
Byggnadsinspektörens förslag: 
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Byggnadstekniska nämnden konstaterar att byggnadsordningen för 
Eckerö kommun har varit utställd i enlighet med plan- och bygglagen 
och att inga synpunkter har inkommit under utställelsetiden. Nämn-
den vidarebefordrar ärendet till kommunstyrelsen och kommunfull-
mäktige för antagande av byggnadsordningen i enlighet med plan- 
och bygglagen § 9. 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag 
godkänns. 
__________ 
 
 

Kommunstyrelse 09.02.2021 § 23 
 
I och med att byggnadsordningen för Eckerö kommun har varit ut-
ställd i enlighet med plan- och bygglagen och att inga synpunkter har 
inkommit under utställelsetiden föreslår byggnadstekniska nämnden 
att kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att byggnads-
ordningen antas i enlighet med plan- och bygglagen § 9. 
 
Förslaget till byggnadsordningen för Eckerö kommun bifogas. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att byggnadsord-
ningen för Eckerö kommun antas i enlighet med plan- och bygglagen 
§ 9. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 

 
 
Kommunfullmäktige 18.02.2021 § 6 
 

- Förslag till byggnadsordningen för Eckerö kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att byggnadsord-
ningen för Eckerö kommun antas i enlighet med plan- och bygglagen 
§ 9. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KF § 7 FYLLNADSVAL, REPRESENTANT TILL JAKT- OCH FISKEMUSEUMS DELEGATION 
 

Kommunfullmäktige 18.02.2021 § 7 
 
Kommunstyrelse 09.02.2021 § 27 

 
Kommunfullmäktige har genom 27.02.2020 § 34 valt Johan Hellström 
och Leif Borg som kommunens representanter på Ålands Jakt- och 
Fiskemuseums delegation för mandattiden 2020-2023. Johan Hell-
ström har avlidit. Fyllnadsval behöver därför ske. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att ett fyllnadsval ska för-
rättas. Kommunstyrelsen föreslår även inför kommunfullmäktige vem 
som ska bli kommunenens representant på delegationen för Jakt- och 
Fiskemuseum för perioden 2021-2023.  
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Rune Sö-
derlunds utses som kommunens andra ombud vid Jakt- och Fiske-
museums delegation under mandatperioden 2021-2023. 
I övrigt enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 
 

Kommunfullmäktige 18.02.2021 § 7 
 
Kommunfullmäktige har genom 27.02.2020 § 34 valt Johan Hellström 
och Leif Borg som kommunens representanter på Ålands Jakt- och 
Fiskemuseums delegation för mandattiden 2020-2023. Johan Hell-
ström har avlidit. Fyllnadsval behöver därför ske. 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att ett fyllnadsval ska förrättas och att 
Rune Söderlunds utses som kommunens andra ombund vid Jakt- och 
Fiskemuseums delegation under mandatperioden 2021-2023. 
 
BESLUT: 
Ledamot Tage Mattsson, understödd av ledamot Kalle Björnhuvud, 
föreslog ledamot Bernt Bergman som kommunens ombud.  
 
Kommunfullmäktige valde enhälligt ledamot Bernt Bergman till kom-
munens ombud vid Jakt- och Fiskemuseums delegation under den 
återstående mandatperioden 2021-2023. 
 

  



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
18.02.2021 
 

Sida 
14 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till 
påseende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KF § 8 UTBILDNINGSSTADGA 
 

Kommunfullmäktige 18.02.2021 § 8 
Kommunstyrelse 09.02.2021 § 29 
SKN 3.12.2020 

- Bilaga 2/5/2020 Landskapsförordningens krav på utbildnings-
stadgans innehåll 

- Bilaga 3/5/2020 Förslag till ny utbildningsstadga 
 
Utbildningsstadgan är i behov av en revidering då vi fr.o.m. 1.1.2021 
tar i bruk en ny landskapslag och landskapsförordning om barnom-
sorg och grundskola. I den nya landskapsförordningen för barnom-
sorg och grundskola 6 kap. 33 § finns angivet vilka bestämmelser om 
de allmänna grunderna för barnomsorgens och grundskolans verk-
samhet som ska finnas i kommunernas utbildningsstadga, se bilaga 
2/5/2020. 
 
Skolförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny utbildningsstadga, se 
bilaga 3/5/2020. Förslaget till ny utbildningsstadga har tagit fasta på 
det innehåll som anges i landskapsförordningen och beskriver hur 
barnomsorgen och grundskolan skall vara ordnad i Hammarlands 
kommun fr.o.m. 1.1.2021. 
 
Kommunfullmäktige ska enligt landskapslagen om barnomsorg och 
grundskola (ÅFS 2020:52) 4 § del VI anta en utbildningsstadga för 
barnomsorgen och grundskolan. Utbildningsstadgan ska skickas till 
landskapsregeringen för kännedom. Då kommunfullmäktige inte 
kommer att hinna behandla den nya utbildningsstadgan före årsskiftet 
bör utbildningsstadgan godkännas retroaktivt så att den tas i bruk 
fr.o.m. 1.1.2021. 
 
Förslag: Skol- och fritidsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att 
förslaget till ny utbildningsstadga godkänns och skickas vidare till 
kommunfullmäktige för antagande. 
 
Beslut: Enligt förslag 
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Kommunstyrelse 09.02.2021 § 29 
 
Skol- och fritidsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att förslaget 
till ny utbildningsstadga godkänns och skickas vidare till kommunfull-
mäktige för antagande. 
 

- Bilaga SKN 2/5/2020 Landskapsförordningens krav på utbild-
ningsstadgans innehåll 

- Bilaga SKN 3/5/2020 Förslag till ny utbildningsstadga 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att skol- och fri-
tidsnämndens förslag till ny utbildningsstadga godkänns. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 

 
Kommunfullmäktige 18.02.2021 § 8 

 
- Bilaga SKN 2/5/2020 Landskapsförordningens krav på utbild-

ningsstadgans innehåll 
- Bilaga SKN 3/5/2020 Förslag till ny utbildningsstadga 

 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att förslaget till ny 
utbildningsstadga godkänns. 
 
BESLUT: 

- Leif Bord föreslog att ordet Förslag stryks på s. 1. Kommun-
fullmäktige beslöt att stryka ordet. 

 
- Leif Borg föreslog att 20 § s. 8: Barnomsorgsledarens första 

uppgift ändras enligt följande: 
”Fatta beslut för barnomsorgsavgiften för vårdnadshavarna 
avseende daghemsverksamheten och familjevården i enlighet 
med av kommunfullmäktige fastställd taxa och efter beredning 
av byråsekreterare vid kommunkansliet.” Kommunfullmäktige 
beslöt enhälligt att ändra meningen enligt förslaget. 

 
- Johan Hilander föreslog att andra meningen i 37 § stryks. För-

slaget vann inte understöd. 
 

- Berit Metsik föreslog, understödd av Anders Svebilius, att en 
ny tredje mening under § 37 lyder enligt följande: Beslutet om 
skolskjutsarna kan på anhållan av vårdnadshavarna prövas i 
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utbildnings- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige beslöt 
enligt förslaget. 

 
- Kommunfullmäktige beslöt att under § 37 ändras orden skol-

föreståndare och utbildningschefen ändrades till utbildnings- 
och fritidsnämnden. 

 
Kommunfullmäktige fastställde Utbildningsstadgan för Eckerö kom-
mun enligt de ovanstående ändringarna. 
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KF § 9 INRÄTTANDE AV TJÄNST SOM SPECIALLÄRARE  
 

Kommunfullmäktige 18.02.2021 § 9 
Kommunstyrelse 09.02.2021 § 30 
SKFN 3.12.2020 

Den nya landskapslagen och landskapsförordningen om barnomsorg 
och grundskola träder i kraft fr.o.m. 1 januari 2021. Enligt landskaps-
förordningen § 24 ska då den som är behörig skolföreståndare ha av-
lagt studier i ledarskap och/eller förvaltning som omfattar minst 25 
akademiska poäng eller en examen i undervisningsförvaltning som 
omfattar 15 studiepoäng samt har avlagt ett godkänt prov i åländsk 
barnomsorgs- och grundskolelagstiftning. Enligt 32 § ska ovan 
nämnda krav uppfyllas senast sex månader efter att tjänsteutövning-
en inletts. 
 
Maria Bonds förordnande som skolföreståndare vid Eckerö skola 
upphör den 31.7.2021. Maria innehar en tillsvidare tjänst som klasslä-
rare i Eckerö kommun. När Maria avslutar sitt förordnande som skol-
föreståndare innebär det att hon återgår till tjänsten som klasslärare 
fr.o.m. 1.8.2021. 
 
En tjänst som skolföreståndare i Eckerö skola behöver därför inrättas 
och tillsättas tillsvidare fr.o.m. 1.8.2021. För närvarande finns det inte 
några inrättade lärartjänster vid Eckerö skola som är vakanta. Två 
tjänster är tidsbundna för tiden 1.8.2020 - 31.7.2021. Det handlar om 
en tidsbunden tjänst som timlärare i huvudsyssla med klasslärarupp-
gifter 16 timmar/vecka och en tjänst som speciallärare. Tjänsten som 
speciallärare innehas dock för närvarande av Heidi Sorvettula som 
innehar en tillsvidare tjänst som klasslärare vid Eckerö skola. 
Elevunderlaget vid Eckerö skola ser under de kommande fyra läsåren 
ut att öka enligt nedanstående: 
 
Läsår   Elevantal 
2021/2022   49,00 
2022/2023   56,00 
2023/2024   59,00 
2024/2025   66,00 
 
Bedömningen är att Eckerö skola behöver en tillsvidare tjänst som 
speciallärare för att kunna möta det specialundervisningsbehov som 
finns vid skolan framöver. 
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Förslag: Skol- och fritidsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att 
en tjänst som klasslärare vid Eckerö skola ombildas till skolförestån-
dare fr.o.m. 1.8.2021. Vidare föreslår skol- och fritidsnämnden att en 
ny tjänst som speciallärare inrättas vid Eckerö skola fr.o.m. 1.8.2021. 
 
Beslut: Enligt förslag. 
 

Kommunstyrelse 09.02.2021 § 30 
 
Skol- och fritidsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att: 
 
- en ny tjänst som speciallärare inrättas vid Eckerö skola fr.o.m. 

1.8.2021. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att en ny tjänst 
som speciallärare inrättas vid Eckerö skola fr.o.m. 1.8.2021. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 

Kommunfullmäktige 18.02.2021 § 9 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att en ny tjänst 
som speciallärare inrättas vid Eckerö skola fr.o.m. 1.8.2021. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KF § 10 ORGANISERINGEN AV ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 
 

Kommunfullmäktige 18.02.2021 § 10 
Kommunstyrelse 09.02.2021 § 43 

 
Kommunfullmäktige har genom KF § 16 av den 27 februari 2020 ut-
sett socialnämnden för mandatperioden 2020-2021. 
 
Kommunstyrelsen önskar lyfta upp en diskussion till kommunfullmäk-
tige huruvida kommunens ska fortsätta ha en separat nämnd för 
äldreomsorg. 
 
FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen lyfter upp ett diskussionsärende till kommunfull-
mäktige. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 

Kommunfullmäktige 18.02.2021 § 10 
 
Kommunfullmäktige har genom KF § 16 av den 27 februari 2020 ut-
sett socialnämnden för mandatperioden 2020-2021. 
 
Kommunstyrelsen önskar lyfta upp en diskussion till kommunfullmäk-
tige huruvida kommunen ska fortsätta ha en separat nämnd för äldre-
omsorg. 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige ett diskussions-
ärende huruvida kommunen ska fortsätta ha en separat nämnd för 
äldreomsorg. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsens ordförande Jan-Anders Öström redogjorde för 
bakgrunden för diskussionsärendet. 
 
Diskussion. 

 
Kommunfullmäktige konstaterade att kommunfullmäktige i första hand 
ser framemot en närmare beredning från kommunstyrelsen där kom-
munen även framledes har en separat nämnd för äldreomsorgsfrågor.  
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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: 1-3, 5, 10 §§ 
 

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. 
 
4, 6, 7, 8 och 9 §§ 
 
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 
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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 

 
 


