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Nr.
2

Plats och tid

Ekergården torsdagen 22.04.2021 kl. 18:30- 19:14

Beslutande

Rune Söderlund
Anders Svebilius

ordförande
viceordförande

Bernt Bergman
Kalle Björnhuvud
Johan Hilander
John Hilander
Niclas Häggblom, frånvarande
Robert Andersson
Ronald Karlsson
Tage Mattsson
Berit Metsik, 13 – 18 §§
Mikael Selander
Mikael Stjärnfelt
Birgitta Österlund, 18 §
Leif Borg 11-17 §§

ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ersättare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ersättare

Övriga närvarande

Jan-Anders Öström
Susann Fagerström
Raine Katajamäki

kommunstyrelsens ordförande
ledamot i kommunstyrelsen
kommundirektör

Paragrafer

11-18 §§

Underskrifter

ordförande

sekreterare

Rune Söderlund

Raine Katajamäki

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö söndagen 25.4.2021, kl. 20.00.

Mikael Selander

Mikael Stjärnfelt

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby 26.4.2021 kl. 12.00.

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Raine Katajamäki

Underskrift
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Sammanträdesdatum
22.04.2021
KF § 11

KALLELSE OCH BESLUTSFÖRHET

Kommunfullmäktige 22.04.2021 § 11
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 behandling.”
Enligt samma paragraf ska kallelsen ”utsändas minst sju dagar innan
sammanträdet till varje kommunfullmäktigeledamot och till kommunstyrelsens presidium”.
I § 13 kap. 4 anges följande om föredragningslistan: ”Föredragningslistan 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 torsdagen före fullmäktigemötet, i enlighet med den tidsgräns för kallelsen 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 tillgängliga i pappersformat för den som meddelar kommunkansliet om
sin önskan att få handlingarna i pappersformat. Alternativt kan kallelse, föredragningslista och bilagor avhämtas på kansliet i pappersformat före mötet, om önskemål om det meddelas kansliet.

BESLUT:
Ordföranden Rune Söderlund konstaterade efter verkställt namnupprop att sammanträdet är lagenligt sammankallat och med hänsyn till
antalet närvarande ledamöter beslutfört.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
22.04.2021
KF § 12

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunfullmäktige 22.04.2021 § 12
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 tidpunkt, som beslutas vid sammanträdet.
BESLUT:
Kommunfullmäktige valde Mikael Selander och Mikael Stjärnfelt till
protokolljusterare.
Protokollet ska vara justerat med elektroniska medel senast
25.4.2021 kl. 20.00.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
22.04.2021
KF § 13

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunfullmäktige 22.04.2021 § 13
Förslag:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
John Hilander och Johan Hilander yrkade på frågestund.
Kommunfullmäktige beslöt att en frågestund i enlighet med 4 kap. 10
§ i förvaltningsstadgan för Eckerö kommun ska hållas omedelbart efter det att fullmäktiges formella sammanträde avslutats.
Berit Metsik anlände kl. 18.39.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
22.04.2021
KF § 14

FYLLNADSVAL, NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Kommunfullmäktige 22.04.2021 § 14
Kommunstyrelse 23.03.2021 § 64
Kommunstyrelse 23.02.2021 § 55
Kommunstyrelse 09.02.2021 § 32
Enligt KF § 20 (27.2.2020) består närings- och kulturnämnden under
mandattid 2020-2023 av fem (5) ledamöter med fem (5) gruppvisa ersättare. Enligt nämnda beslut fastställdes nämndens sammansättning
enligt följande:
Ledamöter:
Johan Hilander, viceordförande
Åsa Häggblom
Robert Andersson
Johan Hellström, ordförande
Teres Backman

Gruppvisa ersättare:
Glenn Tiitta
Lillemor Idman
André Sjöström
Joel Widengren
Monika Fogelström

Johan Hellström, ordförande i närings- och kulturnämnden, har avlidit.
Fyllnadsval behöver därför ske.
Enligt 51 § 3 mom. i kommunallagen (1997:73) för Åland ska kommunfullmäktige utse band dem som utsetts till ledamöter i en nämnd
vid samma valförrättning en ordförande och en vice ordförande om
inte annat är föreskrivet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att ett fyllnadsval ska förrättas.
Kommunstyrelsen föreslår vem som ska besätta platsen och vilka
som ska fungera som nämndens ordförande och viceordförande.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet.

Kommunstyrelse 23.02.2021 § 55
Bordlagt ärende.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att ett fyllnadsval ska förrättas.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Kommunstyrelsen föreslår vem som ska besätta platsen och vilka
som ska fungera som nämndens ordförande och viceordförande.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att bordlägga ärendet.

Kommunstyrelse 23.03.2021 § 64
Bordlagt ärende.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att ett fyllnadsval ska förrättas.
Kommunstyrelsen föreslår vem som ska besätta platsen och vilka
som ska fungera som nämndens ordförande och viceordförande.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Lillemor Idman väljs till ordinarie ledamot och Ann-Sofi Stjärnfelt som gruppvis
ersättare.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Johan Hilander väljs till nämndens ordförande.
Kommunfullmäktige 22.04.2021 § 14
Enligt KF § 20 (27.2.2020) består närings- och kulturnämnden under
mandattid 2020-2023 av fem (5) ledamöter med fem (5) gruppvisa ersättare. Enligt nämnda beslut fastställdes nämndens sammansättning
enligt följande:
Ledamöter:
Johan Hilander, viceordförande
Åsa Häggblom
Robert Andersson
Johan Hellström, ordförande
Teres Backman

Gruppvisa ersättare:
Glenn Tiitta
Lillemor Idman
André Sjöström
Joel Widengren
Monika Fogelström

En fyllnadsval ska förrättas och enligt 51 § 3 mom. i kommunallagen
(1997:73) för Åland ska kommunfullmäktige utse band dem som utsetts till ledamöter i en nämnd vid samma valförrättning en ordförande och en vice ordförande om inte annat är föreskrivet.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
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Sekr.
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Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Lillemor Idman väljs till ordinarie ledamot och Ann-Sofi Stjärnfelt som gruppvis
ersättare.
Kommunstyrelsen föreslår även inför kommunfullmäktige att Johan
Hilander väljs till nämndens ordförande.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att Lillemor Idman väljs till ordinarie ledamot och Ann-Sofi Stjärnfelt som gruppvis ersättare.
Kommunfullmäktige beslöt att Johan Hilander fungerar som nämndens ordförande och Robert Andersson som nämndens viceordförande.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
8

Sammanträdesdatum
22.04.2021
KF § 15

OMBILDANDE AV KLASSLÄRARTJÄNST TILL SKOLFÖRESTÅNDARE FR.O.M. 1.8.2021

Kommunfullmäktige 22.04.2021 § 15
Kommunstyrelse 23.02.2021 § 54
UFN 18.2.2021 § 6
Kommunstyrelse 09.02.2021 § 31
SKFN 3.12.2020
Den nya landskapslagen och landskapsförordningen om barnomsorg
och grundskola träder i kraft fr.o.m. 1 januari 2021. Enligt landskapsförordningen § 24 ska då den som är behörig skolföreståndare ha avlagt 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 tjänsteutövningen inletts.
Maria Bonds förordnande som skolföreståndare vid Eckerö skola
upphör den 31.7.2021. Maria innehar en tillsvidare tjänst som klasslärare i Eckerö kommun. När Maria avslutar sitt förordnande som skolföreståndare 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 klassläraruppgifter 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
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025

Elevantal
49,00
56,00
59,00
66,00

Bedömningen är att Eckerö skola behöver en tillsvidare tjänst som
speciallärare för att kunna möta det specialundervisningsbehov som
finns vid skolan framöver.
Förslag: Skol- och fritidsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att
en tjänst som klasslärare vid Eckerö skola ombildas till skolförestånProtokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__
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__/__20__
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22.04.2021

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 § 31
Skol- och fritidsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att:
-

en tjänst som klasslärare vid Eckerö skola ombildas till skolföreståndare fr.o.m. 1.8.2021.
Tjänstebeskrivningen för skolföreståndartjänsten är underberedning i
skol- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsen beräknas ha förslaget till
tjänstebeskrivningen tillhanda vid sitt möte den 23.2.2021.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar ärendet till sin kännedom och inväntar
tjänstebeskrivningsförslaget från skol- och fritisnämnden.
BESLUT:
Kommunstyrelsen antecknar ärendet till sin kännedom och inväntar
tjänstebeskrivningsförslaget från skol- och fritisnämnden.
UFN 18.2.2021 § 6
Bilaga 6/1/2021: Förslag till tjänstebeskrivning för skolföreståndare
Utbildningschefen har tagit fram ett förslag till tjänstebeskrivning för
en tjänst som skolföreståndare. Tjänstebeskrivningen bygger på de
tjänstebeskrivningar för rektorer som finns inom SÅHD.
För närvarande finns det inget stöd i UKTA-avtalet för tjänster som
skolföreståndare. Enligt avtalschef Jesper Strandvik vid KAD kommer
man under våren att förhandla fram ett avtal för skolföreståndare som
ska gälla fr.o.m. 1.8.2021. Under tiden som avtal saknas kan del D
lokalt skolledaravtal om anställningsvillkor för skolledare i grundskolor
tillämpas.
Förslag:
Utbildnings- och fritidsnämnden godkänner förslaget till tjänstebeskrivning för en tjänst som skolföreståndare och skickar det till kommunstyrelsen för behandling.
Beslut:
Enligt förslag.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende
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22.04.2021
Kommunstyrelse 23.02.2021 § 54

Utbildnings- och fritidsnämnden föreslår att tjänstebeskrivning för en
tjänst som skolföreståndare godkänns i enlighet med bilaga.
Enligt 5:14 i förvaltningsstadgan för Eckerö kommun fastställer och
reviderar kommunstyrelsen arbetsbeskrivningar och tjänstebeskrivningar för anställd personal med undantag för de tjänstemän som anställs av kommunfullmäktige.
Enligt Utbildningsstadga för Eckerö kommun (s. 7), fatställd av kommunfullmäktige 18.2.2021 KF § 8, anställs föreståndaren av utbildnings- och fritidsnämnden.
Föreslaget är att en klasslärartjänst ombildas till en skolföreståndare
fr.o.m. 1.8.2021.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen fastställer tjänstebeskrivningen för skolföreståndare i enlighet med bilagan. Tjänstebeskrivningen delges kommunfullmäktige till kännedom.
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att en tjänst som klasslärare vid Eckerö skola ombildas till skolföreståndare fr.o.m. 1.8.2021.
BESLUT:
Enligt förslag.
Kommunfullmäktige 22.04.2021 § 15
Kommunstyrelsen har med stöd av 14 § 5 kap. i förvaltningsstadgan
för Eckerö kommun fastställd tjänstebeskrivningen för skolföreståndare. Tjänstebeskrivningen delges kommunfullmäktige till kännedom.
Enligt 2 § 10 kap. i förvaltningsstadgan beslutar kommunfullmäktige
om inrättande och indragning av tjänster.
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att en tjänst som klasslärare vid Eckerö skola ombildas till skolföreståndare fr.o.m. 1.8.2021.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 62/2021
KF § 16

ANHÅLLAN OM ATT KÖPA MARK AV KOMMUNEN

Kommunfullmäktige 22.04.2021 § 16
Kommunstyrelse 23.03.2021 § 70
Victoria Rosenqvist önskar köpa kommunens arrendemark Norra
Spetalen 0,30 ha och Södra Spetalen 0,84 ha.
Konstateras att kommunen inte har planerat andra ändamål för aktuella markområden och att en försäljning i en preliminär bedömning
skulle kunna vara möjlig efter att avtalsperioden för markområdenas
arrende utgått. Försäljningen skulle ändå i så fall behöva ske som ett
öppet förfarande där alla intressenter kan lämna bud.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar besvara att en försäljning av markområdena inte är möjligt under nuvarande arrendeavtalsperioder men att
ett förslag om försäljning genom öppen anbudstävling beredes till
kommunfullmäktige.
BESLUT:
Kommunstyrelsen efterhör kommunfullmäktiges åsikt huruvida kommunens prioritering är att bibehålla åkermarksområdena Norra Spetalen 0,30 ha och Södra Spetalen 0,84 ha i kommunens ägo för utarrendering eller om en försäljning på den öppna marknaden är möjlig.
Kommunstyrelsen beslutar även att det ska göras en sammanställning inför kommunfullmäktige över kommunens markområden och
hur kommunens markanvändning ska prioriteras på en övergripande
nivå.

Kommunfullmäktige 22.04.2021 § 16
Kommunstyrelsen efterhör kommunfullmäktiges åsikt huruvida kommunens prioritering är att bibehålla åkermarksområdena Norra Spetalen 0,30 ha och Södra Spetalen 0,84 ha i kommunens ägo för utarrendering eller om en försäljning på den öppna marknaden är möjlig.
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige ger sin åsikt huruvida kommunens prioritering är
att bibehålla åkermarksområdena Norra Spetalen 0,30 ha och Södra
Spetalen 0,84 ha i kommunens ägo för utarrendering eller om en försäljning på den öppna marknaden är möjlig.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
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BESLUT:
Kommunfullmäktige anser att kommunens markområden i allmänhet
och de ifrågavarande områdena i synnerhet ska hållas i kommunal
ägo i eget användning för kommande behov. Enbart sådana avyttringar där kommunen skulle erhålla användbara markområdena i utbyte kunde anses vara motiverade ur kommunens synvinkel.
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22.04.2021
KF § 17

FJÄRILSGATAN, OMBYGGNAD

Kommunfullmäktige 22.04.2021 § 17
Kommunstyrelse 13.04.2021 § 90
Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 40

I investeringsbudgeten för år 2021 finns medel upptaget för ombyggnad av Fjärilsgatan.
En offertbegäran har utskickats den 18 mars för ombyggnad av Fjärilsgatan. Offertbegäran skickades till: Eklunds Åkeri, N. Häggbloms
Åkeri, JS Entreprenad samt Schaktkompaniet Ab. Sista dagen att
lämna in anbud är den 6 april 2021 kl. 12.00.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden antar det för kommunen mest fördelaktiga anbudet.
BESLUT:
Konstateras att inget jäv föreligger.
Inom anbudstiden inkom tre stycken anbud som öppnades enligt följande:
 N. Häggbloms Åkeri
 Eklunds Åkeri
 JS Entreprenad Ab
Byggnadstekniska nämnden konstaterar att anbudssummorna överstiger budgeterade medel. Byggnadstekniska nämnden anhåller till
kommunfullmäktige, via kommunstyrelsen om tilläggsmedel om
50000 €.
Byggnadstekniska nämnden beslutar att anta det för kommunen mest
förmånliga anbudet givet av JS Entreprenad Ab med villkor att kommunfullmäktige beviljar tilläggsmedel för ombyggnaden.
Kommunstyrelse 13.04.2021 § 90
I investeringsbudget har kommunen budgeterat 50 000 € för Fjärilsgatan (BPV-4) medan nämndens ursprungliga förslag var 80 000 €.
Efter inkomna anbud konstaterar byggnadstekniska anbudssummorna överstiger budgeterade medel och därför anhåller nämnden
från kommunfullmäktige att tilläggsmedel om 50 000 € tilläggsbudgeteras för ombyggnad av Fjärilsgatan.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige en tilläggsbudget
om 50 000 € för ombyggnad av Fjärilsgatan.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
Kommunfullmäktige 22.04.2021 § 17
Byggnadstekniska nämnden har konstaterat att anbudssummorna för
ombyggnad av Fjärilsgatan överstiger budgeterade medel. Byggnadstekniska nämnden anhåller till kommunfullmäktige, via kommunstyrelsen om tilläggsmedel om 50 000 €.
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige en tilläggsbudget
om 50 000 € för ombyggnad av Fjärilsgatan.
BESLUT:
Ronald Karlsson, Mikael Selander, Leif Borg och Anders Svebilius
understödde kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag med tillägget att tilläggsbudget finansieras med kassamedel.
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KF § 18

TILLÄGGSANSLAG, VÄGBELYSNING I TORP

Kommunfullmäktige 22.04.2021 § 18
Kommunstyrelse 13.04.2021 § 91
Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 42

En förfrågan från IP-connect har inkommit till kommunen ifall kommunen vill vara med och lägga ner tomrör för el för framtida vägbelysning i Torp byn där det idag finns befintlig vägbelysning med luftlina
på en sträcka om ca 2000 m, karta enligt bilaga BTN 07.04.2021, §
42. Anläggandet är planerat att påbörjas i april månad 2021.
ÅEA har anhållit om att få lägga ned högspänning längs med Degersandsvägen på en sträcka om ca 750 m, karta enligt bilaga BTN
07.04.2021, § 42. Anläggandet startar preliminärt i september månad
2021.
Att anlägga tomrör i samband med att andra entreprenörer gräver ger
en väsentligen lägre kostnad än att utföra nedläggningen i framtiden.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden anhåller om tilläggsanslag, från kommunfullmäktige, via kommunstyrelsen, för nedläggning av tomrör
längs Torpvägen om 12.500€ för framtida vägbelysning via markkabel.
Byggnadstekniska nämnden anhåller samtidigt om tilläggsanslag,
från kommunfullmäktige, via kommunstyrelsen, för nedläggning av
tomrör längs Degersandsvägen om 5.000€ för framtida vägbelysning.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden besluter att anhålla om tilläggsanslag,
från kommunfullmäktige, via kommunstyrelsen, för nedläggning av
tomrör längs Torpvägen om 12.500€ för framtida vägbelysning via
markkabel.
Kommunstyrelse 13.04.2021 § 91
Bilagor:
- Kartor över området
Byggnadstekniska nämnden anhåller om 12 500 € för nedläggning av
tomrör längs Torpvägen.
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Projektet bedöms ändamålsenlig i och med att det blir väsentligen
högre kostnad att utföra nedläggningen i framtiden på egen hand.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige en tilläggsbudget
om 12 500 € för nedläggning av tomrör längs Torpvägen.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
Kommunfullmäktige 22.04.2021 § 18
Bilagor:
- Kartor över området
Byggnadstekniska nämnden anhåller om 12 500 € för nedläggning av
tomrör längs Torpvägen.
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige en tilläggsbudget
om 12 500 € för nedläggning av tomrör längs Torpvägen.
BESLUT:
Bernt Bergman och Ronald Karlsson understödde kommunstyrelsens
förslag.
Birgitta Österlund anlände och Leif Borg lämnade platsen i sammanträdesrummet kl. 19:08.
Johan Hilander föreslår att kommunen inte reserverar de föreslagna
medel med motiveringen att kostnaden är för stor. Kommunfullmäktiges ordförande konstaterade att Johan Hilanders förslag förfaller då
det ej vunnit understöd.
Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag med tillägget att tilläggsbudget finansieras med kassamedel.
Johan Hilander reserverade sig mot beslutet med motiveringen att
kostnaden är för stor.
Mötet avslutades kl. 19:14.
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”Förvaltningsstadgan 4:10 Frågestund

För behandling av muntliga frågor framställda av kommunfullmäktiges ledamöter kan det ordnas en frågestund omedelbart
efter det att fullmäktiges formella sammanträde avslutats. Ledamot i kommunfullmäktige kan härvidlag ställa frågor angående kommunens förvaltning, skötsel och ekonomi till kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören. 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 avgivna
svar. Kommunfullmäktiges ordförande tjänstgör som ordförande
även under frågestunderna. Frågestunderna är offentliga.”
John Hilander kl. 19:15:
- Fråga 1 Vad är det för reglemente som kommunstyrelsen hänvisat
till i sitt beslut KS 7 § 19.1.2021?
- Fråga 2 angående samma kommunstyrelsebeslut som ovanstående; varför har inte fråga kommit till fullmäktige?
Johan Hilander kl. 19:21
- Fråga angående Solgårdens utbyggnad
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BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 111 § KomL inte anföras över beslutet i nedanstående paragrafer.
Paragrafer: 11-13, 16 §§
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.
14, 15, 17, 18 §§
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.
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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 besvärstiden räknas.

Inlämnande av
besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens 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 besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter

Fogas till protokollet

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

