
 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESKALLELSE 

 
Sammanträdestid 
 

torsdagen 11.11.2021 kl. 18:30– 19:29 
 

Sammanträdesplats Kommunkansliet 
 
 

 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 
 

KF § 57 Kallelse och beslutsförhet 

KF § 58 Val av protokolljusterare, tid och plats 

KF § 59 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

KF § 60 Ålands Curling AB, nyemission 

KF § 61 Kommunal inkomstskatt 2022 

KF § 62 Kommunal fastighetsskatt 2022 

KF § 63 Hundskatt för skatteåret 2021 

KF § 64 Kommunala arvoden 2022 

KF § 65 Internkontroll 

KF § 66 Fyllnadsval, närings- och kulturnämnden 

KF § 67 Motion om öppenhet i kommunen 

 

 
 

Eckerö 4.11.2021  
 
 
 
Rune Söderlund 
Kommunfullmäktigeordförande 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 15.11.2021 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 
 



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
11.11.2021 

Nr. 
5 

 

Plats och tid 
 

Kommunkansliettorsdagen 11.11.2021 kl. 18:30- 19:29 

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

ordförande 
viceordförande 
 
ledamot 
ledamot 
ersättare 
ledamot 
ersättare 
ledamot 
ledamot 
ersättare 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

 
Föredragande 
 

 
Raine Katajamäki 
 

 
kommundirektör 

Övriga närvarande Jan-Anders Öström 
Maarit Grönlund 

kommunstyrelsens ordförande 
ekonom 

Paragrafer 
 

57-67 §§ 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

ordförande 
 
 
 
Rune Söderlund 
 

sekreterare 
 
 
 
Raine Katajamäki  

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö söndagen 14.11.2021, kl. 20.00. 

 
 
Mikael Selander 
 

 
 
Mikael Stjärnfelt 
 

Protokollet framlagt till-
påseende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby 15.11.2021 kl. 12.00. 

 
 
Raine Katajamäki 

Utdragets riktighet be-
styrks 

 

Ort och tid 
 

 

Underskrift 
 

 

 



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
11.11.2021 
 

Sida 
2 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till 
påseende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KF § 57 KALLELSE OCH BESLUTSFÖRHET  
 
Kommunfullmäktige 11.11.2021 § 57 
 
 

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

  



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
11.11.2021 
 

Sida 
3 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till 
påseende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KF § 58 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS 
 
Kommunfullmäktige 11.11.2021 § 58 
 
 

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: 
Mikael Selander och Mikael Stjärnfelt valdes till protokolljusterare. 
Protokollet ska vara justerat senast den 14 november 2021 kl. 20.00. 
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KF § 59 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Kommunfullmäktige 11.11.2021 § 59 
 
 

Förslag: 
Föredragningslistan godkänns. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KF § 60 ÅLANDS CURLING AB, NYEMISSION 
 

Kommunfullmäktige 11.11.2021 § 60 
 
Kommunstyrelse 5.10.2021 § 266 

 
Som aktieägare i Ålands Curling Ab har Eckerö kommun möjlighet att 
utnyttja sin företrädesrätt att i en nyemission under tiden 8.10.-
22.10.2021 teckna nya aktier till ett pris om 2 euro per aktie (bilaga). 
Bolaget emitterar högst 30 000 nya aktier. 
 
Kommunen har i september år 2012 tecknat 2 500 st aktier á 2.00 
euro. I förhållandet till bolagets nuvarande ägoförhållanden skulle 
kommunens andel av nyemissionen utgöra 594 st aktier.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om eventuell teckning av aktier med före-
trädesrätt. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Eckerö kom-
mun tecknar 594 st aktier i den nyemissionen som äger rum den 8.-
22.10.2021. Teckningen på 1 188 euro finansieras från det ackumule-
rade överskottet och tillgängliga kassamedel. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 

Kommunfullmäktige 11.11.2021 § 60 
 
Ålands Curling Ab har meddelat att det fortfarande är möjligt att 
teckna aktier i emissionen. 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Eckerö kom-
mun tecknar 594 st aktier i Ålands Curling Ab. Teckningen på 1 188 
euro finansieras från det ackumulerade överskottet och tillgängliga 
kassamedel. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KF § 61 KOMMUNAL INKOMSTSKATT 2022 
 

Kommunfullmäktige 11.11.2021 § 61 
 
Kommunstyrelse 02.11.2021 § 295 
 

Bilagor: 
1. Prognos (Kommunförbundet) KS § 295/2.11.2021 
2. Budgetering av skatter KS § 295/2.11.2021 

 
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 2022 fastställs till 19,00%. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 

Kommunfullmäktige 11.11.2021 § 61 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att inkomstskat-
tesatsen för år 2022 fastställs till 19,00%. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KF § 62 KOMMUNAL FASTIGHETSSKATT 2022 
 

Kommunfullmäktige 11.11.2021 § 62 
 
Kommunstyrelse 02.11.2021 § 296 
 

Bilagor: 
1. Fastighetsskatt, beräkning (Finlands kommunförbund) KS § 296 / 

2.11.2021 
2. Budgetering av skatter KS § 296/2.11.2021 

 
Ekonomichef Maarit Grönlund är närvarande under ärendets behand-
ling. 
 
Konstateras att inför 2022 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. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige kommunala fas-
tighetsskattesatser 2022 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. 
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Kommunfullmäktige 11.11.2021 § 62 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige kommunala fas-
tighetsskattesatser 2022 enligt följande: 
 
Byggnader för stadigvarande boende 0,00% 
Andra bostadsbyggnader 0,90% 
Allmän fastighetsskatt 0,70% 
Allmännyttigt samfund 0,00% 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KF § 63 HUNDSKATT FÖR SKATTEÅRET 2021 
 

Kommunfullmäktige 11.11.2021 § 63 
 
Kommunstyrelse 02.11.2021 § 297 
 

Enligt landkapslag om hundskatt (ÅFS 77/81) skall det årligen fast-
ställas huruvida hundskatt uppbärs i kommunen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hundskatt inte 
skall uppbäras i Eckerö kommun för skatteåret 2021. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 

Kommunfullmäktige 11.11.2021 § 63 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hundskatt inte 
skall uppbäras i Eckerö kommun för skatteåret 2021. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KF § 64 KOMMUNALA ARVODEN 2022 
 

Kommunfullmäktige 11.11.2021 § 64 
 
Kommunstyrelse 02.11.2021 § 298 
 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige arvodering för 2022 enligt 
följande: 
 
Årsarvoden för ordförande 2022 
Kommunfullmäktige 900 € 
Kommunstyrelsen 2100 € 
Skol- och fritidsnämnden 800 € 
Byggnadstekniska nämnden 800 € 
Närings- och kulturnämnden 300 € 
Äldrerådet 200 € 
 
Vice-ordförandena i ovannämnda organ erhåller ett årsarvode som är 
en tredjedel av ordförandenas arvoden. 
 
För förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhind-
rad att fullgöra sitt uppdrag under en tid som överstiger en månad ska 
arvodet minskas i motsvarande mån med en tolftedel för varje hel 
månads bortavaro. Istället utgår ersättning till den som upprätthåller 
uppdraget i förhållande till den tid som uppdraget innehas, med tolf-
tedel av årsarvodet per månad. 
 
Sammanträdesarvoden 
Ledamöter i kommunfullmäktige, centralvalnämnd, kommunala 
nämnder, kommittéer och arbetsgrupper 40,00 € 
Ledamöter i kommunstyrelsen 50,00 € 
Kommundirektör (vid tjänstgöring i kommunstyrelse) 50,00 € 
Övriga tjänstemän 35,00 € 
Föredragande och/eller sekreterare +20,00 € 
Ordförande i kommunalfullmäktige och kommunstyrelse samt val-
nämnd 
Grund + 50% 
Ordförandena i tekniska nämnden, närings- och kulturnämnden, skol-
nämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt byggnadstekniska 
nämnden 45,00 € 
Styrelsens representanter i nämnder 40,00 € 
 
Andra uppdrag och förrättningar 
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Sammanträdesarvode för möte eller uppdrag som inte ersätts på an-
nat sätt 30,00 € 
 
Arvodet inkluderar restid (dock ersätts minst två timmar 60,00 € vid 
varje uppdrag oavsett förrättningens längd samt 30,00 € för varje 
därpå följande timma). 
 
Centralvalnämnden 
För deltagande i valförrättning på valdag erhåller valnämndens leda-
möter ett dagsarvode som uppgår till 200€. Valnämndens ordförande 
erhåller ett dagsarvode på 250€ och sekreteraren ett dagsarvode på 
225 € om sekreteraren är ledamot i valnämnden. 
Externt tillkallad sekreterare arvoderas med 200€ per valförrättning. 
Dagersättning utgår i förhållande till faktiskt deltagande vid valförrätt-
ningen, varvid tio timmar anses utgöra maximalt uttagen arbetstid och 
en halv dags förrättning således uppgår till fem timmar. 
 
Engångstillägg vid sammanträden över två timmar 
Vidare erhåller ledamöterna i kommunfullmäktige, samtliga nämnder, 
kommittéer, arbetsgrupper och kommunstyrelsen ett engångstillägg 
på 50% om mötestiden överstiger två timmar. Föredragande tjänste-
män eller annan tjänsteman som anmodats att medverka vid samma-
trädet, erhåller ett tillägg på 50% på sitt grundarvode för varje påbör-
jad timme som sammanträdet överstiger två timmar enligt förtydli-
gande beslut i kommunfullmäktige Kfg §9 den 10.01.2008. 
 
Arvode för protokolljustering 
Arvodet för justering av protokoll uppgår till 15€ för förtroendevalda 
såvida justeringen sker annan tid än genast efter sammanträdet eller 
på följande möte. Tjänstemän erhåller justeringsarvode om justering-
en är utanför flextid och inte genast efter sammanträdet eller på föl-
jande möte. 
 
Vid justering av kommunfullmäktiges budgetprotokoll utgår dubbelt 
arvode. 
 
Vald justerare som utan giltig orsak och avisering uteblir från för-
handsbestämt justeringssammanträde varvid justering måste ske vid 
ett senare tillfälle, förlorar sitt justeringsarvode för det därav föran-
ledda extra justeringstillfället. 
 
Övriga arvoden och ersättningar 
Revisorernas arvoden utgår enligt räkning. 
 
Särskilda uppdrag såsom konsultuppdrag utförda av enskilda leda-
möter ersätts enligt överenskommelse på förhand. 
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Telefonersättning 
Telefonersättning till förtroendevalda erläggs efter särskild prövning i 
kommunstyrelsen. 
 
Reseersättning 
Reseersättning erhålls enligt skattestyrelsens beslut och enligt gäl-
lande kollektivavtal. 
 
Förlorad arbetsinkomst 
Samtliga ovan nämnda sammanträdesarvoden inkluderar ersättning 
för förlorad arbetsinkomst. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt att skrivningen avseende förlorad arbetsin-
komst stryks. Istället föreslår kommunstyrelsen följande: 
 
Heldagsarvode 
För planerade heldagsmöten utbetalas ett dagsarvode som uppgår till 
200€. Ordförande erhåller ett dagsarvode på 250€. 
 
I övrigt enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 

Kommunfullmäktige 11.11.2021 § 64 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige följande arvode-
ring för år 2022: 
 
Årsarvoden för ordförande 2022 
Kommunfullmäktige 900 € 
Kommunstyrelsen 2100 € 
Skol- och fritidsnämnden 800 € 
Byggnadstekniska nämnden 800 € 
Närings- och kulturnämnden 300 € 
Äldrerådet 200 € 
 
Vice-ordförandena i ovannämnda organ erhåller ett årsarvode som är 
en tredjedel av ordförandenas arvoden. 
 
För förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhind-
rad att fullgöra sitt uppdrag under en tid som överstiger en månad ska 
arvodet minskas i motsvarande mån med en tolftedel för varje hel 
månads bortavaro. Istället utgår ersättning till den som upprätthåller 
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uppdraget i förhållande till den tid som uppdraget innehas, med tolf-
tedel av årsarvodet per månad. 
 
Sammanträdesarvoden 
Ledamöter i kommunfullmäktige, centralvalnämnd, kommunala 
nämnder, kommittéer och arbetsgrupper 40,00 € 
Ledamöter i kommunstyrelsen 50,00 € 
Kommundirektör (vid tjänstgöring i kommunstyrelse) 50,00 € 
Övriga tjänstemän 35,00 € 
Föredragande och/eller sekreterare +20,00 € 
Ordförande i kommunalfullmäktige och kommunstyrelse samt val-
nämnd 
Grund + 50% 
Ordförandena i tekniska nämnden, närings- och kulturnämnden, skol-
nämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt byggnadstekniska 
nämnden 45,00 € 
Styrelsens representanter i nämnder 40,00 € 
 
Andra uppdrag och förrättningar 
Sammanträdesarvode för möte eller uppdrag som inte ersätts på an-
nat sätt 30,00 € 
 
Arvodet inkluderar restid (dock ersätts minst två timmar 60,00 € vid 
varje uppdrag oavsett förrättningens längd samt 30,00 € för varje 
därpå följande timma). 
 
Centralvalnämnden 
För deltagande i valförrättning på valdag erhåller valnämndens leda-
möter ett dagsarvode som uppgår till 200€. Valnämndens ordförande 
erhåller ett dagsarvode på 250€ och sekreteraren ett dagsarvode på 
225 € om sekreteraren är ledamot i valnämnden. 
Externt tillkallad sekreterare arvoderas med 200€ per valförrättning. 
Dagersättning utgår i förhållande till faktiskt deltagande vid valförrätt-
ningen, varvid tio timmar anses utgöra maximalt uttagen arbetstid och 
en halv dags förrättning således uppgår till fem timmar. 
 
Engångstillägg vid sammanträden över två timmar 
Vidare erhåller ledamöterna i kommunfullmäktige, samtliga nämnder, 
kommittéer, arbetsgrupper och kommunstyrelsen ett engångstillägg 
på 50% om mötestiden överstiger två timmar. Föredragande tjänste-
män eller annan tjänsteman som anmodats att medverka vid samma-
trädet, erhåller ett tillägg på 50% på sitt grundarvode för varje påbör-
jad timme som sammanträdet överstiger två timmar enligt förtydli-
gande beslut i kommunfullmäktige Kfg §9 den 10.01.2008. 
 
Arvode för protokolljustering 
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Arvodet för justering av protokoll uppgår till 15€ för förtroendevalda 
såvida justeringen sker annan tid än genast efter sammanträdet eller 
på följande möte. Tjänstemän erhåller justeringsarvode om justering-
en är utanför flextid och inte genast efter sammanträdet eller på föl-
jande möte. 
 
Vid justering av kommunfullmäktiges budgetprotokoll utgår dubbelt 
arvode. 
 
Vald justerare som utan giltig orsak och avisering uteblir från för-
handsbestämt justeringssammanträde varvid justering måste ske vid 
ett senare tillfälle, förlorar sitt justeringsarvode för det därav föran-
ledda extra justeringstillfället. 
 
Övriga arvoden och ersättningar 
Revisorernas arvoden utgår enligt räkning. 
 
Särskilda uppdrag såsom konsultuppdrag utförda av enskilda leda-
möter ersätts enligt överenskommelse på förhand. 
 
Telefonersättning 
Telefonersättning till förtroendevalda erläggs efter särskild prövning i 
kommunstyrelsen. 
 
Reseersättning 
Reseersättning erhålls enligt skattestyrelsens beslut och enligt gäl-
lande kollektivavtal. 
 
Heldagsarvode 
För planerade heldagsmöten utbetalas ett dagsarvode som uppgår till 
200€. Ordförande erhåller ett dagsarvode på 250€. 
 
 
 
BESLUT: 
 
Årsarvoden för ordförande 2022 
Kommunfullmäktige 900 € 
Kommunstyrelsen 2100 € 
Skol- och fritidsnämnden 800 € 
Byggnadstekniska nämnden 800 € 
Närings- och kulturnämnden 300 € 
Äldrerådet 200 € 
 
Vice-ordförandena i ovannämnda organ erhåller ett årsarvode som är 
en tredjedel av ordförandenas arvoden. 
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För förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhind-
rad att fullgöra sitt uppdrag under en tid som överstiger en månad ska 
arvodet minskas i motsvarande mån med en tolftedel för varje hel 
månads bortavaro. Istället utgår ersättning till den som upprätthåller 
uppdraget i förhållande till den tid som uppdraget innehas, med tolf-
tedel av årsarvodet per månad. 
 
Sammanträdesarvoden 
Ledamöter i kommunfullmäktige, centralvalnämnd, kommunala 
nämnder, kommittéer och arbetsgrupper 40,00 € 
Ledamöter i kommunstyrelsen 50,00 € 
Kommundirektör (vid tjänstgöring i kommunstyrelse) 50,00 € 
Övriga tjänstemän 35,00 € 
Föredragande och/eller sekreterare +20,00 € 
Ordförande i kommunalfullmäktige och kommunstyrelse samt val-
nämnd 
Grund + 50% 
Ordförandena i , närings- och kulturnämnden samt byggnadstekniska 
nämnden 45,00 € 
Styrelsens representanter i nämnder 40,00 € 
 
Andra uppdrag och förrättningar 
Sammanträdesarvode för möte eller uppdrag som inte ersätts på an-
nat sätt 30,00 € 
 
Arvodet inkluderar restid (dock ersätts minst två timmar 60,00 € vid 
varje uppdrag oavsett förrättningens längd samt 30,00 € för varje 
därpå följande timma). 
 
Centralvalnämnden 
För deltagande i valförrättning på valdag erhåller valnämndens leda-
möter ett dagsarvode som uppgår till 200€. Valnämndens ordförande 
erhåller ett dagsarvode på 250€ och sekreteraren ett dagsarvode på 
225 € om sekreteraren är ledamot i valnämnden. 
Externt tillkallad sekreterare arvoderas med 200€ per valförrättning. 
Dagersättning utgår i förhållande till faktiskt deltagande vid valförrätt-
ningen, varvid tio timmar anses utgöra maximalt uttagen arbetstid och 
en halv dags förrättning således uppgår till fem timmar. 
 
Engångstillägg vid sammanträden över två timmar 
Vidare erhåller ledamöterna i kommunfullmäktige, samtliga nämnder, 
kommittéer, arbetsgrupper och kommunstyrelsen ett engångstillägg 
på 50% om mötestiden överstiger två timmar. Föredragande tjänste-
män eller annan tjänsteman som anmodats att medverka vid samma-
trädet, erhåller ett tillägg på 50% på sitt grundarvode för varje påbör-
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jad timme som sammanträdet överstiger två timmar enligt förtydli-
gande beslut i kommunfullmäktige Kfg §9 den 10.01.2008. 
 
Arvode för protokolljustering 
Arvodet för justering av protokoll uppgår till 15€ för förtroendevalda 
såvida justeringen sker annan tid än genast efter sammanträdet eller 
på följande möte. Tjänstemän erhåller justeringsarvode om justering-
en är utanför flextid och inte genast efter sammanträdet eller på föl-
jande möte. 
 
Vid justering av kommunfullmäktiges budgetprotokoll utgår dubbelt 
arvode. 
 
Vald justerare som utan giltig orsak och avisering uteblir från för-
handsbestämt justeringssammanträde varvid justering måste ske vid 
ett senare tillfälle, förlorar sitt justeringsarvode för det därav föran-
ledda extra justeringstillfället. 
 
Övriga arvoden och ersättningar 
Revisorernas arvoden utgår enligt räkning. 
 
Särskilda uppdrag såsom konsultuppdrag utförda av enskilda leda-
möter ersätts enligt överenskommelse på förhand. 
 
Telefonersättning 
Telefonersättning till förtroendevalda erläggs efter särskild prövning i 
kommunstyrelsen. 
 
Reseersättning 
Reseersättning erhålls enligt skattestyrelsens beslut och enligt gäl-
lande kollektivavtal. 
 
Heldagsarvode 
För planerade heldagsmöten utbetalas ett dagsarvode som uppgår till 
200€. Ordförande erhåller ett dagsarvode på 250€. 
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KF § 65 INTERNKONTROLL 
 

Kommunfullmäktige 11.11.2021 § 65 
 
Kommunstyrelse 02.11.2021 § 299 
 
Närings- och kulturnämnden 25.10.2021 § 25 
 
Socialnämnden 06.09.2021 § 41 
 
Byggnadstekniska nämnden 06.09.2021 § 97 
 
Kommunstyrelse 08.06.2021 § 163 
 

Eckerö kommuns förvaltningsstadga innehåller grunderna för den in-
terna kontrollen. Dessutom ingår bestämmelser om internkontroll på 
en övergripande nivå i kommunens årliga verksamhetsberättelser.  
 
För att skapa en mer strukturerade, detaljerade och tydligare rutiner 
för kommunens interna kontroll och kvalitetssäkring har förvaltningen 
framtagit ett förslag till en separat policy som samlar olika ämneshel-
heter i ett och samma dokument. Detta ska leda till i första hand till att 
kommunens personal och förtroendevalda bättre känner till ansvars-
fördelningen, rutinerna och processerna som styr förvaltningen av 
kommuninvånarnas gemensamma medel. I förlängningen ger de tyd-
ligare bestämmelserna för den interna kontrollen grund för effektive-
ringen av kommunens verksamhet samt bättre och mer förutsebar 
service till kommuninvånarna. Det föreslagna dokumentet ger också 
bättre verktyg för kommunstyrelsen att sköta den i Eckerö kommuns 
förvaltningsstadga angett övervakningsuppgift avseende kommunens 
förvaltning. 
 
Förslaget till kommunens direktiv om den interna kontrollen har be-
handlats av kommunens ledningsgrupp den 21 maj 2021. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen skickar förslaget på remiss till kommunens nämn-
der. Svaret bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast 30.9.2021. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
 

Byggnadstekniska nämnden 06.09.2021 § 97 
 
Förslag till internkontrolldirektiv för Eckerö kommun kan ses i Bilaga, 
BTN 06.09.2021, § 97. 
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Kommunteknikerns förslag: 
Byggnadstekniska nämnden förordar framtaget förslag till internkon-
troll och har inget att tillägga. 

 
BESLUT:  
 
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns förslag 
godkänns. 

 
Socialnämnden 06.09.2021 § 41 
 

Kommunstyrelsen tillfrågar nämndernas utlåtande gällande förslaget 
till internkontrolldirektiv för Eckerö kommun som kan ses i bilaga. 
 
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag: 
Socialnämnden konstaterar att internkontroll och kvalitetssäkring är 
en viktig del av kommunens arbete för att bland annat säkerställa 
rättssäker hantering av kommunala ärenden och transparent använd-
ning av offentliga medel. Socialnämnden anser att förslaget till inter-
kontrolldirektiv är omfattande, detaljerad och välskriven samt beskri-
ver olika aspekter av kvalitetssäkring på ett utförligt sätt. Av den an-
ledningen bör direktivet inte heller benämnas enbart internkontrolldi-
rektivet utan ”Kommunens kvalitetssäkring” med passande underru-
brik bör användas eftersom kvalitetssäkring är ett bredare begrepp 
som utöver internkontrollen också innefattar uppföljning som utförs av 
förtroendevalda och intern revision. Socialnämnden förordar framta-
get förslag till internkontroll och skickar härmed sitt utlåtande till 
Kommunstyrelsen för vidare behandling. 
 
BESLUT: 
Socialnämnden omfattade förslag till beslut gällande internkontrollen. 

 
Närings- och kulturnämnden 25.10.2021 § 25 

 
Bilaga: 
- NKN 25 § / 25.10.2021 Förslag till Interkontrolldirektiv 
 
Kommunstyrelsen inbegär närings- och kulturnämndens utlåtande 
över förslaget till Internkontrolldirektiv i Eckerö kommun. 
 
FÖRSLAG: 
Närings- och kulturnämnden beslutar om att ge ett utlåtande till kom-
munstyrelsen. 
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BESLUT: 
Närings- och kulturnämnden har kontrollerat förslaget utifrån nämn-
dens verksamhet och förordar det liggandet förslaget. 
 
 

Kommunstyrelse 02.11.2021 § 299 
 
Bilaga: 
- KS 299 § 2.11.2021 Förslag till Kvalitetssäkring i Eckerö kommun 
 
Remissvar har inkommit från byggnadstekniska nämnden, social-
nämnde samt närings- och kulturnämnden: 
 
- BTN: Byggnadstekniska nämnden förordar framtaget förslag till in-

ternkontroll och har inget att tillägga. 
- SN: Direktivet ska benämnas ”Kommunens kvalitetssäkring”. 

Nämnden förordar framtaget förslag. 
- NKN: Förordar förslaget. 
 
Förslaget är reviderat av kommundirektören den 28.10.2021 med 
vissa specificeringar avseende 4. Materialförvaltning, 6.6. Tjänstein-
nehavarens beslut, 8.4 Budgetändringar, 9.5 Hantering av försälj-
ningsfakturor och en ny punkt 10. Investeringar. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att förslaget till 
Kvalitetssäkring i Eckerö kommun fastställs. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt att ändra skrivningen i punkt 10.3. på föl-
jande sätt: 
 
- Anskaffningar kan ses som investeringar om minst ett av de två 

följande kriterierna uppfylls de uppfyller följande kriterier: 
 
I övrigt enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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Kommunfullmäktige 11.11.2021 § 65 
 
Bilaga: 
- Förslag till Kvalitetssäkring i Eckerö kommun, KF § 65/11.11.2021 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att förslaget till 
Kvalitetssäkring i Eckerö kommun fastställs i enlighet med bilagan. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KF § 66 FYLLNADSVAL, NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN 
 

Kommunfullmäktige 11.11.2021 § 66 
 
Kommunstyrelse 02.11.2021 § 303 
 

Kommunfullmäktige har genom 17.06.2021 § 25 beviljat Teres Back-
man befrielse från uppdraget som ledamot i byggnadstekniska nämn-
den. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att ett fyllnadsval 
ska förrättas samt vem som ska besätta platsen i nämnden. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen föreslår att Ann-Sofi Stjärnfelt utses som ledamot i 
närings- och kulturnämnden och att Britt Berthén-Eklund utses som 
gruppvis ersättare. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 

Kommunfullmäktige 11.11.2021 § 66 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår att Ann-Sofi Stjärnfelt utses som ledamot i 
närings- och kulturnämnden och att Britt Berthén-Eklund utses som 
gruppvis ersättare. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 

  



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
11.11.2021 
 

Sida 
22 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till 
påseende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

Dnr: KANSLI 238/2020 
 

KF § 67 MOTION OM ÖPPENHET I KOMMUNEN 
 

Kommunfullmäktige 11.11.2021 § 67 
 
Kommunstyrelse 02.11.2021 § 306 
 
Närings- och kulturnämnden 25.10.2021 § 24 
 
Socialnämnden 06.09.2021 § 43 
 
Byggnadstekniska nämnden 21.06.2021 § 76 
 
Kommunstyrelse 25.05.2021 § 154 
 

Motionären Mikael Stjärnfelt yrkar att Eckerö kommun ska offentligöra 
såväl föredragningslista som förslag, beredning och bilagor inför 
kommunfullmäktiges möten. 
 
För det andra önskar motionären att ärenden och beredning inför 
kommunala nämnders och kommunstyrelsens möten ska offentligö-
ras bör analyseras. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen konstaterar att det inte råder hinder för att offent-
liggöra föredragningslista som förslag, beredning och bilagor inför 
kommunfullmäktiges möten och att en bestämmelse om offentlighet 
upptas i förvaltningsstadgan som för tillfället revideras. 
 
Gällande andra punkten angående offentligheten av nämndernas fö-
redragningslistor inbegär kommunstyrelse utlåtande från nämnderna. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
_______________ 
 

Byggnadstekniska nämnden 21.06.2021 § 76 
 
Byggnadstekniska nämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen 
att ge utlåtande på inlämnad motion gällande öppenhet i kommunen 
angående offentlighet av nämndens föredragningslistor. 
 
Idag publiceras nämndens ärendelista på kommunens anslagstavla 
minst 4 dagar före nämndens sammanträde. 
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Kommunteknikerns förslag:  
 
Byggnadstekniska nämnden avger följande utlåtande: 
 
Att synliggöra föredragningslistorna i sin helhet inför ett sammanträde 
skulle innebära en större inblick i ärendena för kommuninvånarna. 
Åtgärden skulle dock kunna skapa en partiskhet mellan kund och be-
slutsfattare vilket i sin tur kan leda till ökad press på de som är förtro-
endevalda samt ge minskad arbetsro.  
 
En beredning är ett levande dokument fram till dess att beslut tagits i 
ärendet. Ny information kan tillkomma i ärenden varför ett beslutsför-
slag kan ändras under mötets gång, detta kan innebära att felaktig in-
formation kommer ut innan beslut tagits i det fall beredningen fram-
läggs.  
 
Enligt ovanstående anser byggnadstekniska nämnden det inte lämp-
ligt att offentliggöra  beredning.  
 
BESLUT:  
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns förslag 
godkänns. 
 

Socialnämnden 06.09.2021 § 43 
 
Kommunstyrelsen begär utlåtande från socialnämnden gällande of-
fentlighet av nämndens föredragningslistor och konsekvensanalys av 
sådan ändring. 
 
Nuvarande situation är det att nämndens ärendelista med rubriker 
publiceras på kommunens elektroniska anslagstavla 4 dagar i förväg. 
Denna ärendelista innefattar inte beredningen och bilagorna utan 
dessa blir tillgängliga först när protokollet är justerat och publicerat. 
 
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag: 
Socialnämnden avger följande utlåtande: 
 
Socialnämnden konstaterar att motionären Mikael Stjärnfelt lyfter upp 
ett viktigt ämne för den kommunala demokratin, nämligen offentlig-
heten och möjligheten att ta del av offentliga handlingar i samband 
med politiska organers arbete. I samband med ärendenas behandling 
i nämnder är det dock viktigt att ta hänsyn till nämndens roll och upp-
drag i processen. 
 
Nämndens uppdrag är att planera, leda, förverkliga och övervaka 
verksamheten på sitt ansvarsområde och i detta uppdrag ingår att vid 
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nämndsmöten fatta beslut i de ärenden där tjänstemannen inte har 
delegering. Nämnden är i många fall den första instansen där olika 
ärenden inom nämndens ansvars- och kompetensområde behandlas 
på beredning av sakkunnig tjänsteman. De folkvalda ledamöterna i 
nämnden bekantar sig i beredningen och materialet före nämndsmö-
tet och vid nämndsmöten diskuteras och behandlas ärendet under 
ledning av ordföranden. Nämndsmöten erbjuder möjlighet till berörda 
ledamöter att ställa frågor och under diskussionen kan ytterligare av-
görande information tillkomma från såväl ledamöter som tjänsteman-
nen. Vidare kan även extra tillsatta ärenden tillkomma till nämndens 
behandling på initiativ av både ledamöter och tjänstemännen, vilket 
påverkar processen ytterligare. 
 
En viktig förutsättning för ärendenas rättsäkra och transparenta be-
handling i nämnden är att varje ärende kan diskuteras förutsättnings-
löst och oberoende av allmänhetens påverkan i detta skede. Detta 
bereder ledamöterna bästa möjligheter till saklig beslutsfattande i frå-
gorna. Relativt många av nämndens ärenden fortsätter också till vi-
dare behandling hos andra kommunala organ såsom kommunstyrel-
sen och kommunfullmäktige samt även övriga nämnder. Således er-
bjuder nämndens protokoll vidare möjligheter för kommuninvånarna 
och allmänheten att ta del av och påverka ärendenas fortsatta be-
handling i ett senare skede. Vidare finns också i de ärenden där be-
slut fattas möjlighet till rättelseyrkande eller kommunalbesvär som ett 
sätt att påverka. 

 
Med ovanstående motiveringar i åtanke anser socialnämnden att det 
inte är ändamålsenligt och lämpligt att offentligöra mötesberedning in-
för nämndsmöten. I varje fall bör man göra en noggrann konsekvens-
analys av förslagets förmodade effekter. 
 
Socialnämnden omfattar därmed ovan förslag till utlåtande och skick-
ar det vidare till kommunstyrelsen. 
 
BESLUT: 
Socialnämnden omfattade förslaget till beslut. 
 

Närings- och kulturnämnden 25.10.2021 § 24 
 
Bilaga: 
- NKN 24 § / 25.10.2021 Motion om öppenhet i kommunen 
 
FÖRSLAG: 
Närings- och kulturnämnden beslutar om att ge ett utlåtande till kom-
munstyrelsen. 
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BESLUT: 
Närings- och kulturnämnden har en önskan om att samtliga nämnder 
i kommunen följer samma praxis. I övrigt följer närings- och kultur-
nämnden kommunstyrelsens riktlinjer. 
 
 

Kommunstyrelse 02.11.2021 § 306 
 
Bilaga: 
- Motion om öppenhet i kommunen, KS § 306/2.11.2021 

 
Byggnadstekniska nämnde, socialnämnden och närings- och kultur-
nämnden har avgett sina utlåtanden. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med motionen att kallelserna till 
kommunfullmäktiges sammanträden publiceras i sin helhet på kom-
munens anslagstavla. 
Kommunstyrelsen delger beslutet kommunfullmäktige till kännedom. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 

Kommunfullmäktige 11.11.2021 § 67 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige till kännedom nämnder-
na svar och kommunstyrelsens beslut att publicera kallelserna till 
kommunfullmäktiges sammanträden i sin helhet på kommunens an-
slagstavla. 
 
BESLUT: 
Kommunfullmäktige antecknade kommunstyrelsens beslut till sin 
kännedom. 
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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: 57-59, 67 §§ 
 

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. 
 
60-66 §§ 
 
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 

 
 


