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KF § 68 KALLELSE OCH BESLUTSFÖRHET  
 
Kommunfullmäktige 16.12.2021 § 68 
 

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: ”Fö-
redragningslistan 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 sär-
skilda fall utsett till beredningsorgan”. 

 
Fullmäktige beslutade 21.4.2016/§ 67 att kallelse, föredragningslista 
och bilagor distribueras elektroniskt till alla fullmäktigledamöter torsda-
gen 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 till-
gängliga 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: 
Ordförande Rune Söderlund konstaterade efter verkställt namnupprop 
att sammanträdet är lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet 
närvarande ledamöter beslutfört. 
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KF § 69 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS 
 
Kommunfullmäktige 16.12.2021 § 69 
 

Kommunfullmäktige väljer två protokolljusterare som tillsammans med 
ordförande och sekreteraren undertecknar protokollet från mötet. Pro-
tokolljusterare väljs för uppdraget vid varje sammanträde om inte kom-
munfullmäktige 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 Anders Svebilius och Mikael Stjärnfelt till 
protokolljusterare. 
 
Protokollet ska vara justerat med elektroniska medel senast 
19.12.2021 kl. 20.00. 
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KF § 70 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Kommunfullmäktige 16.12.2021 § 70 
 

Förslag: 
Föredragningslistan godkänns. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 

  



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
16.12.2021 
 

Sida 
5 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KF § 71 HYRESTAXA FÖR KANSLIUTRYMME VID EKERGÅRDEN 
 

Kommunfullmäktige 16.12.2021 § 71 
 
Kommunstyrelse 16.11.2021 § 318 
 

Hyrestaxan för lokalen är för närvarande 7,40 €/m2/månad exklusive 
moms samt 25,00 €/månad i avgift för varmvatten, el och värme, ex-
klusive moms. 
 
Den första hyreshöjningen sedan år 2018 gjordes till verksamhetsåret 
2021 (cirka 2 %). 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att hyran 
för lokalen höjs med ca 2% från 7,40 €/m2/månad exklusive moms till 
7,60 €/m2/månad exklusive moms medan avgiften om 25 €/månad 
för varmvatten, el och värme kvarstår oförändrad. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
 

Kommunfullmäktige 16.12.2021 § 71 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hyran 
för lokalen höjs med ca 2% från 7,40 €/m2/månad exklusive moms till 
7,60 €/m2/månad exklusive moms medan avgiften om 25 €/månad 
för varmvatten, el och värme kvarstår oförändrad. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsens förslag fick allmänt understöd och godkändes en-
hälligt. 
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KF § 72 BUDGET 2022 OCH EKONOMIPLAN 2023-2024 
 

Kommunfullmäktige 16.12.2021 § 72 
 
Kommunstyrelse 07.12.2021 § 353 
 
Kommunstyrelse 30.11.2021 § 337 
 
Kommunstyrelse 16.11.2021 § 330 
 
Kommunstyrelse 26.10.2021 § 286 
 

Bilagor: 
- Schema för budgetseminariet 
- Budgetuppföljning, september 2021 
- Förslaget till budget 2022 och ekonomiplan 2023-2024 

 
Ekonomichef Maarit Grönlund samt verksamhetscheferna är närva-
rande under ärendets behandling. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsens diskuterar arbetsbudgeten med 
tillkommande tillägg/förändringar. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt om följande ändringar i arbetsbudget: 
 
Barnomsorg, närvarande även barnomsorgsledare Päivi Abbas 
och daghemsföreståndare Gun Sivén 

- Inga ändringar 
 

Äldreomsorg, närvarande även äldreomsorgsledare Päivi Abbas, 
hemserviceledare Sandra Karlsson och vik hemserviceledare Ca-
roline Hilander 

- s. 32: noteras att det även finns en femårsplan för äldreomsorg 
- s. 33: meningen ” Eckerö köper 50 % av en heltidstjänst varav 

70 %, det vill säga 35 % av heltid, har fördelats till behov för 
äldreomsorgen i Eckerö kommun.” ändras till ”Eckerö köper 50 
% av en heltidstjänst, varav 35 % av heltid har fördelats till be-
hov för äldreomsorgen i Eckerö kommun.” 

- s. 35: följande mening omformuleras ”Dock kan en viss sänk-
ning ske på grund av att Solgårdens utbyggnad nu är färdig-
ställd och erbjuder fler boendeserviceplatser.” så att det står 
tydligare att platserna Solgårdens utbyggnad är beroende av 
klientens vårdbehov. 

- s. 36: avgiftspaket som egen rubrik 
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- s. 38: i tabellerna ska redovisas kostnadsförändringarna istället 
för de totala kostnaderna. 

- Tillägg: de planerade informationsinsatserna ska nämnas i text-
delen. 

- 4210-4600 Övrigt material: kostnadsökning med 2 000 euro. 
- 4420 Rese- och transporttjänster ökas med 1 000 euro för Sol-

gården och 2 000 euro för hemtjänst ute. 
- Ekergårdens personalbudget lika som i budget 2021 
- I övrigt behandlar tjänstemännen förslaget ånyo i enlighet med 

direktiv från kommunstyrelsen. 
 
Mötet ajournerades kl. 12:30. 
Mötet fortsatt kl. 13:15. 
 

Byggnadsteknisk förvaltning, närvarande även kommuntekniker 
Emma Saarela 

- s. 81 specificering: ”Kommunfullmäktige inrättade 16.6.2016 i § 
102 en 100 % ordinarie tjänst inom byggnadstekniska förvalt-
ningen. Fr.o.m. den 5 september 2020 är tjänsten tillsatt till 80 
% och i oktober 2021 tillsatt till 40 %. I budgeten för 2022 finns 
medel för 100 % tjänst.”. 

- s. 83 ändring: ”Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp för 
framtagande av förslag på normer gällande det kommunala vat-
ten- och avloppsledningsnätet.”. 

- s. 86. ”Att fortsätta arbetet med att öka effektiviseringen av 
kommunens avfallshantering. inbegripet minskning av antalet 
återvinningsstationer.” 

- s. 86 Verksamhetsmål 2022, tillägg: ”Behovet av utökade öp-
pettider för ÅVC utreds”.  

- s. 87 prestationstal och relationstal: antalet återvinningsstat-
ioner 6 st till och med plan 2024. 

- s. 90, verksamhetsmål 2022: ”Utvärdering av kommunens fort-
satt ägande av Ekebo.” 

- s. 92, prestationstal: bostadsgator ändras till byggnadsplane-
vägar. 

 
Allmän förvaltning, kommundirektör Raine Katajamäki 
s.19 tillägg verksamhetsmål 2022: Genom av de administrativa uppgif-
ter som ska överflyttas från verksamheterna till kommunkansliet. 
s. 21: antecknas att kommundirektörens lön är flyttad över till kommun-
styrelsen 
- uppföljning gällande kommunen skogsvård. 
- tomtförsäljningen överförs till kommunstyrelsens ansvar 
 
 
Fritidsverksamheten, fritidsledaren Emma Falander närvarande 
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- inga ändringar 
 
Grundskolan, utbildningschef Mathias Eriksson och skolföre-
ståndare Maria Bonds närvarande 

- s. 66 prestationstalen bör förtydligas så att det framgår vilka 
årskurser siffrorna avser och hur förändringar i timresurser är 
uträknade. 

- s. 68: antecknas att investeringarna kostnadsförs i driften. 
- s. 71 prestationstal: istället för ”eftermiddagsvård” ska det stå 

”fritidsverksamhet” 
 
I övrigt beslöt kommunstyrelsen att förvaltningarna ska revidera sina 
förslag i enlighet med budgetdirektivets ram. Förslagen ska vara kom-
munstyrelsen tillhanda senast 9.11.2021 inför fortsatt beredning i kom-
munstyrelsen den 16.11.2021. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 

 
Kommunstyrelse 16.11.2021 § 330 
 

Bilagor: 
- Reviderat arbetsbudget 
- Utlåtande från äldrerådet över kommunens äldreomsorgsbud-

get 
- Äldrerådets budget § 17/28.10.2021 
- Hemserviceledarens utlåtande 
- Skolföreståndares utlåtande 
- Utbildningschefens utlåtande 

 
Ekonomichef Maarit Grönlund samt verksamhetscheferna är närva-
rande under ärendets behandling. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsens diskuterar arbetsbudgeten med 
tillkommande tillägg/förändringar. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen antecknade budgetförändringarna per 12.11.2021 
till sin kännedom och gav förvaltningen till uppdrag att uppdatera text-
delarna i enlighet med nu gjorda budgetförändringar. 
Avseende äldreomsorgens budgetförslag ska förvaltningen ta fram en 
närmare plan över arbetsfördelning.  
Avseende investeringsbudget år 2022 beslöt kommunstyrelsen att 
byggnadstekniska nämnden ska i första hand ta fram en lista över på-
började investeringar som ska slutföras år 2022 och i andra hand inve-
steringar av högsta prioritet för år 2022. 
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Paragrafen justerades omedelbart. 
 

Kommunstyrelse 30.11.2021 § 337 
 
Bilagor: 

- Reviderat arbetsbudget 
- Förslag till arbetsfördelning inom äldreomsorgsledning (äldre-

omsorgsledare och hemserviceledare) 
- Organisationsstruktur för äldreomsorg i Eckerö kommun 

 
Ekonomichef Maarit Grönlund samt verksamhetscheferna är närva-
rande under ärendets behandling. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsens diskuterar arbetsbudgeten med 
tillkommande tillägg/förändringar. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt om följande ändringar: 

- 40 % köptjänst byggnadsinspektör för 1,5 månader upptas i 
budget. 

- s. 83, BTN, Verksamhetsmål 2022: Möjlighet att införskaffa en 
applikation för uppgiftslista för fastighetsservice utreds. Möjlig-
het att anlita köptjänst för fastighetsservice utreds.  

- Kommunstyrelsens ordförande Jan-Anders Öström föreslog 
följande ändringar i äldreomsorgens budgetdel: 

o hemserviceledare 80 % administrativt arbete på Solgår-
den och 20 % arbete i klientkontakt 

o personaldimensioneringen tar över huvud taget inte i 
beaktande myndighetsrekommendationer om 0,9 vård-
personal/klient vid avdelningar för demensvård inom ef-
fektiverat serviceboende (ESB). För övriga klienter inom 
ESB rekommenderas på Åland 0,7-0,8 vårdperso-
nal/klient, i  budgetförslaget är alltså dimensioneringen 
gjord enligt lägsta nivå för sedvanlig ESB-vård. 

Förslaget vann inte understöd och förslaget förföll. 
Kommunstyrelsens ordförande reserverade sig skriftligen mot 
beslutet. 

 
- Verksamhetsidé Kommunfullmäktige – Eckeröhallen Ab: verk-

samhetsidé: Kommunen emotser en utökad kollektivtrafik till 
och från Eckeröhallen samt att Ålands idrottsdistrikt samverkar 
med lokala idrottsföreningar för att öka utnyttjandegraden och 
förbättra ekonomiska förutsättningar för Eckeröhallen. 
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- C224 Annan äldreomsorg: ”På äldrerådets initiativ reserveras 
500 euro för bekostande av teaterföreställning (övriga tjäns-
ter).” flyttas till allmänna förvaltningens understödsutbetal-
ning. 

- Teknisk förvaltning – verksamhetsmål 2022: Möjlighet att kort-
siktigt hyra en verkstadshall utreds. 

 
Avseende förslaget till investeringsbudget 2022 gjordes följande änd-
ringar: 

- INV202 Reservkraft: 10 000€ år 2022 och 20 000€ år 2023 
- GC-1 Gång- o cykelväg från Solgården till Haralds: 10 000€ 

flyttas till år 2023 till en totalkostnad på 20 000€ år 2023. 
- BPV-51 Ny gata på Haralds bostadsområde: 13.000€ för år 

2022 och ytbeläggning 12.000€ år 2023. 
- B-13 Verkstadshall, personalutrymme: 100.000 € flyttas från år 

2023 till år 2024. 
 

Kommunstyrelsen konstaterar att framtiden kan innebära flera orosmo-
ment, med hänvisning till coronapandemin, optimism avseende skat-
ter, avgifter och taxor samt i och med att ny kostnadsdrivande lagstift-
ning kan påföras på kommunerna utan att de nya lagstadgade uppgif-
ternas ekonomiska konsekvenser är utstuderade och ersätta utifrån 
finansieringsprincipen samtidigt som oklarheterna avseende olika 
skatteavdragens långsiktiga kompensation kvarstår. Av denna orsak 
är det ytterst viktigt att Eckerö kommun även under 2022 tillämpar för-
siktighetsprincipen och ekonomisk återhållsamhet i budgetens förverk-
ligande för att kunna garantera kommunens långsiktiga verksamhets-
förutsättningar. 
 
Kommunstyrelsen beslöt att föreslå inför kommunfullmäktige att försla-
get till budget 2022 och ekonomiplan 2023-2024, investeringsbudget 
2022 och plan för 2023-2024 fastställs i enlighet med bilagan och de 
av kommunstyrelsen gjorda ändringar och tillägg. 
 

Kommunstyrelse 07.12.2021 § 353 
 

Bilaga: 
- Budgetändringar 2022, 7.12.2021 

 
SÅHD:s förbundsfullmäktigemöte hölls den 2 december 2021 och på 
mötet antogs en budget för 2022 som medför 13 626 euro mera kost-
nader än vad Eckerös kommunstyrelse vid sitt möte den 30.11.2021 
hade räknat med för SÅHD:s verksamhet. 
 
Kommundirektörens förslag: 
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Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att revidera 
budgetförslaget med -13 626 euro anledning av SÅHD:s förbundsfull-
mäktiges budgetbeslut för år 2022 och beslutar att Eckerö kommuns 
budgetförslag 2022 samt ekonomiplan 2023-2024 lämnas över till kom-
munfullmäktige för behandling. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
 

Kommunfullmäktige 16.12.2021 § 72 
 
Bilagor: 

- Budget inklusive investeringsbudget för 2022 och ekonomiplan 
2023 – 2024, bilaga 1 

- Eckerö kommun driftbudget 2022 sifferdel, bilaga 2 
- Budgetförändringar 2022, bilaga 3 
- Presentation av budget 2022, bilaga 4 
- Utlåtande från äldrerådet över kommunens äldreomsorgsbud-

get 9.11.2021, bilaga 5 
- Äldrerådets budgetbehanding § 17/28.10.2021, bilaga 6 
- Hemserviceledarens utlåtande över budgetförslaget 

16.11.2021, bilaga 7 
- Skolföreståndares utlåtande över budgetförslaget 10.11.2021, 

bilaga 8 
- Utbildningschefens utlåtande över budgetförslaget 16.11.2021, 

bilaga 9  
- Äldreomsorgsledarens förslag till arbetsfördelning inom äldre-

omsorgsledning 30.11.2021, bilaga 10 
- Hemserviceledarens förslag till arbetsfördelning inom äldre-

omsorgsledning 30.11.2021, bilaga 11 
- Förslag till organisationsstruktur för äldreomsorg i Eckerö kom-

mun 30.11.2021, bilaga 12 
- Reservation till Eckerö kommunstyrelses beslut i KS § 337 av 

den 30.11.2021, bilaga 13 
 

Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att budget inklu-
sive investeringsbudget för 2022 och ekonomiplan 2023 - 2024 fast-
ställs i enlighet med bilaga 1. 
 
BESLUT: 
Ledamot Birgitta Österlund anlände kl. 18:38. 
 
På ledamot Mikael Stjärnfelts förslag gjordes följande ändring på s. 15 
under rubrik Verksamhetsidé för kommunfullmäktige andra stycke 
tredje mening: 
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”Kommunen emotser en utökad kollektivtrafik till och från Eckeröhallen 
samt att Ålands Idrott samverkar med lokala idrottsföreningar för att 
öka utnyttjandegraden och förbättra ekonomiska förutsättningar för 
Eckeröhallen.” 
 
Efter att denna ändring godkändes av kommunfullmäktige fick kom-
munstyrelsens förslag på driftsbudget allmänt understöd och kommun-
fullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens förslag på driftsbud-
get år 2022 samt ekonomiplan för 2023-2024 i enlighet med bilaga 1. 
 
Ordförande Rune Söderlund konstaterade att kommunstyrelsens för-
slag på investeringsbudget år 2022 samt ekonomiplan för investerings-
budget 2023-2024 fick allmänt understöd och godkändes enhälligt i en-
lighet med bilaga 1. 
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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: 68-70 §§ 
 

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

 
BESVÄRSANVISNING 
 

Besvärsmyndighet och  
besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. 
 
71-72 §§ 
 
Besvärsmyndighet, adress och postadress: 
 
Ålands Förvaltningsdomstol 
PB 31 
22101 Mariehamn 
 
Kommunalbesvär, paragrafer: 71-72 §§ 
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 el-
ler officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärsti-
den 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 besvärsti-
den går ut. 

Tilläggsuppgifter 
 

 

 
Fogas till protokollet 

 
 


