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KF § 11

KALLELSE OCH BESLUTSFÖRHET

Kommunfullmäktige 17.03.2022 § 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:
Ledamot Birgitta Österlund anlände kl. 18:38.
Ordföranden Anders Svebilius konstaterade att sammanträdet är lagenligt sammankallat och efter verkställt namnupprop med hänsyn till
antalet närvarande ledamöter beslutsfört.
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KF § 12

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunfullmäktige 17.03.2022 § 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 utsåg ledamöterna Tage Mattsson och Bernt
Bergman till protokolljusterare. Protokolljusteringen sker med elektroniska medel senast 20.2.2022 kl. 20.00.
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GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunfullmäktige 17.03.2022 § 13
Förslag:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 342/2021
KF § 14

HÄVNING AV AVTAL OM ÖVERTAGANDE AV ÖJVÄGEN TILL KOMMUNALVÄG

Kommunfullmäktige 17.03.2022 § 14
Kommunstyrelse 08.03.2022 § 46
Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 7.12.2021 ställt en
uttrycklig fråga till Öjvägens väglag huruvida väglaget avser följa
samtliga de punkter som finns i avtalet med kommunen samt senast
15.6.2022 utföra de åtgärder som kommunens kontrollant påtalat i
olika omgångar, ytterligare med reservation för att även andra fel och
brister som inte ännu dokumenterats kan uppdagas vid fortsatta syner av projektet. Väglaget ombads att ge sitt svar senast den 31 januari 2022.
Bilagt finns väglagets svar som inkom 31.1.2022 (bilaga 1). Av brevet
framgår inte huruvida väglaget ämnar följa kommunens direktiv. Väglaget har inte heller svarat om väglaget kommer att färdigställa vägen
till kommunalvägsstandard, inhämta behövliga markägartillstånd och
till övriga delar uppfylla avtalet med kommunen senast den 15 juni
2022. Istället avger väglaget i sitt svar att väglaget har följt avtalet
med kommunen.
Bakgrund
Eckerö kommun ingick den 24.9.2019 ett avtal med Öjvägens väglag
om övertagande av Öjvägen till kommunalväg (bilaga 2). Avtalets
centrala innehåll var att väglaget skulle grundförbättra vägen till en
kommunalvägsstandard samt inhämta behövliga markägartillstånd
varefter Eckerö kommun skulle överta vägen till kommunalväg, förutsatt att en av kommunen gjort slutsyn av grundförbättringen skulle
vara godkänd. Enligt avtalet skulle projekteringen tas fram enligt
Svenska vägverkets anvisningar 2001:9.
Vad gäller tolkningsföreträde avseende den standarden som vägen
ska uppfylla är det klart att det är kommunen som avgör de minimikrav som gäller för en kommunalväg. Av denna orsak har parterna
skrivit i sitt avtal att kommunen ska utse en representant som ska
fungera som kontrollant under hela grundförbättringen och av samma
orsak har parterna avtalat om att Öjvägen övertas till en kommunalväg först efter en av kommunen godkänd slutsyn av grundförbättringen av vägen är gjort. Vid avtalets undertecknande har parternas avsikt således varit att det är kommunen och enbart kommunen som
ska avgöra om grundförbättringen uppfyller de krav som parterna avtalat om. Ingenstans i avtalet har parterna å andra sidan kommit
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överens om att kommunen skulle vara tvungen att godkänna de avvikelser från Svenska vägverkets anvisningar (2001:9) som väglaget
under grundförbättringsarbetet valt att göra.
För det andra bör det noteras att det enligt avtalet inte är kommunens
eller kommunens kontrollants uppgift att fungera som arbetsledare för
grundförbättringen. Enligt avtalet åligger det väglaget att noggrant
följa Svenska vägverkets anvisningar (2001:9). Trots detta har kommunen under hela den tiden kommunen haft kännedom om att grundförbättringsarbetet pågått aktivt och konsekvent uppmanat och krävt
att väglaget följer Svenska vägverkets anvisningar (2001:9).
Efter att avtalet undertecknades hösten 2019 har väglaget bjudit
kommunen in till två möten. Det första mötet ägde rum på Eckerös
branddepå och närvarande var väglagets ordförande John Hilander,
väglagets styrelsemedlem Hilding Holmström, väglagets styrelsemedlem Sune Axelsson, entreprenören Niclas Häggblom, väglagets egen
konsult Dan Engblom och kommuntekniker Emma Saarela. Väglaget
anser att detta möte var att betrakta som ett startmöte med entreprenören trots att projekthandlingarna inte var färdiga och kommunen
inte hade en kontrollant som kunde granska väglagets projektering.
Kommunen har inte mottagit protokoll över startmötet och inte heller
från några arbetsplatsmöten. De närvarande på mötet kom enbart
överens om att väglaget meddelar kommunen innan grundförbättringsarbetet påbörjas. Väglagets ordförande John Hilander meddelade kommunen om byggstart efter att grundförbättringen redan hade
påbörjats.
Nedan följer ett urval över ärendets dokumentation från kommunens
sida.
Februari 2020
I februari 2020 uppmärksammade kommunen per mail att väglaget
måste ta fram och lämna in till kommunen projekthandlingar avseende den nya sträckningen som väglaget ämnade göra i förhållandet
till den ursprungliga projekteringen från år 2019. Väglagets ordförande John Hilander meddelade per mail att väglaget kommer att utföra inmätning och komplettera underlagen så att alla handlingar är
iordning vid överlämnande.
Kommunstyrelsen utsåg genom KS 23 § / 11.02.2020 Fma Söderstigen som kommunens avtalsenliga kontrollant.
Mars 2020
I mars 2020 meddelade kommunen per mail om ett byggstopp på de
delar av vägen som frångick från de handlingar som kommunen tagit
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del av hösten 2019. Samtidigt kallades väglaget till ett möte för att
säkerställa att grundförbättringen uppfyller kommunalvägsstandard.
Mötet hölls den 24.3.2020.
Kommunteknikern Emma Saarela hade åtagit sig att skriva protokoll
över mötet. Protokollet skickades till väglagets representanter den
26.3.2020 för justering. Samma dag hade kommunens kontrollant
lämnat in en lista över exempel på anmärkningar som inte uppfyller
Svenska vägverkets (2001:9) anvisningar (bilaga 3).
Den 27.3.2020 svarade Sune Axelsson, John Hilander och Hildingsson Holmström att protokollet inte speglar enligt deras mening de diskussioner som fördes under mötet. Väglagets representanter ansåg
att anteckningar gav en synnerligen haltande bild av de diskussionerna som fördes under mötet och att de inte är representativa för mötet.
Eftersom väglagets representanter inte inkom med konkreta ändringsförslag ändrades protokollet till tjänstemannens minnesanteckningar (bilaga 4). Det centrala som framgår av anteckningarna är att:
- Grundförbättringen stoppas tills alla handlingar är klara men väglaget vägrade stoppa arbetet med hänvisning till att markägare
kan enligt deras mening fylla upp sin mark med vilka massor hen
vill.
- Svenska vägverkets anvisningar 2001:9 ska följas. Kommunens
kontrollant anser att grundförbättringen hittills inte utförts enligt
anvisningarna.
- Grundförbättringen skulle enligt entreprenaden vara färdig
31.5.2020.
- Kommunen påpekade att vikten av att lägga på ett slitlager om 012 mm grus på vägen eftersom handlingarna är framtagna som
att vägen ska beläggas direkt.
- Kommunen påpekade att vägen kan övertas först då alla vägombyggnadsarbeten är helt klara och nödvändiga lantmäteriarbeten
är klara och dokumenterade.
- Kommunen påpekade att storleken på svängplanen ska tas fram
och att det inte finns något marklov för svängplan.
Efter initiativ från väglagets styrelsemedlem Rein Metsik om att kommunens och väglagets kontrollant tillsammans gör en plan över de
åtgärder som måste vidtas för att vägen ska kunna tas över som en
kommunalväg beslöt Eckerö kommunstyrelse genom KS §
91/30.3.2020 att bjuda in Rein Metsik och väglagets konsult till ett
möte med kommunen.
April 2020
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Den 2.4.2020 hölls ett möte mellan kommunen, Rein Metsik (observatör) och Dan Engblom (väglagets konsult) och ett protokoll gjordes
som samtliga närvarande justerade elektroniskt (bilaga 5). I stort
rådde det samstämmighet över hur vägen ska byggas och det beslöts
att väglagets konsult tar fram en åtgärdsplan efter avstämning med
väglaget.
Den 7.4.2020 inkom väglagets konsults genomgång av projekt (bilaga 6). Den 14.4.2020 gjorde kommuntekniker Emma Saarela å
tjänstens vägnar ett bemötande med ett förslag att kommunens kontrollant och väglagets konsult tillsammans träffas vid vägen (bilaga
7).
Den 17.4.2020 höll kontrollanterna sitt möte i närvaro av kommuntekniker. Protokollet undertecknades av samtliga närvarande (bilaga 8).
Juni 2020
Den 3.6.2020 ringde väglagets ordförande John Hilander till kommuntekniker (bilaga 9). Under samtalet meddelade John Hilander att:
- Inga mera sprängningar kommer att göras eftersom väglaget har
andra lösningar.
- Kommunen kommer att få påföra slitlagret 0-12 mm.
- Kommuntekniker Emma Saarela meddelade att alla fastighetsregister borde ändras till rätt vägrätt (vägbredd) med rätt sträckning
i fastighetsregistret för respektive fastighet. Om inte detta görs nu
så kan kommunen hamna på ersättning för vägområdet i framtiden. Väglagets ordförande John Hilander var inte av samma åsikt
gällande detta.
- Väglagets ordförande John Hilander meddelade även att om det
inte går att komma fram till en lösning så kommer vägen att tas
över till kommunalväg med politiskt tvång.
Den 15.6.2020 mottog kommunen en skriftlig redogörelse över tillvägagångssätt på Öjvägen, undertecknat av väglagets kontrollant (bilaga 10). I skriften framgick flertal avvikelser från Svenska vägverkets
anvisningar (2001:9). Den 16.6.2020 inkom kommunens kontrollants
synpunkter (bilaga 11).
Den 16.6.2020 kallade kommunen väglaget till ett möte. På mötet beslöts att kommunens kontrollant ska skicka en lista till väglagets kontrollant på det som behöver åtgärdas för att undertecknat avtal skall
uppfyllas. Kontrollanterna skall sedan träffas för att diskutera listan
samt inmätningarna och efter det ska ett nytt möte hållas. Eftersom
väglagets representanter inte kunde omfatta det av kommuntekniker
framtagna protokollet blev det enbart tjänstemannens minnesanteckningar (bilaga 12).
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Augusti 2020
Den 12.8.2020 skickade väggruppen bestående av John Hilander,
Sune Axelsson och Hilding Holmström ett e-postmeddelande där de
efterfrågade en komplett rapport med klara och tydliga beskrivningar
på de avvikande punkterna som kommunen inte är tillfreds med vad
gäller Öjvägen 1. Samma dag förtydligade kommuntekniker Emma
Saarela att på mötet i juni beslöts att kontrollanterna ska träffas för att
diskutera kommunens kontrollants lista samt inmätningarna och efter
det ska ett nytt möte hållas. Eftersom väglagets kontrollant inte hade
lämnat in inmätningar så kunde inte kommunen arbeta vidare med
ärendet (bilaga 13).
December 2020
Väglaget sammankallade kontrollanterna och kommuntekniker den
7.12.2020 till ett möte den 8.12.2020 inför väglagets egen vägstämma som skulle äga rum den 9.12.2020. På mötet hänvisade
kommuntekniker till Svenska vägverkets anvisningar (2001:9), till avtalet mellan väglaget och kommunen samt till åtgärdspunkterna från
den 16.6.2020. För att komma vidare i ärendet beslöts det att väglaget, genom sin egen kontrollant, inlämnar en skrivelse om de alternativa lösningar väglaget anser att vara likvärdiga/godtagbara för att
uppfylla kraven på bl.a. vattenavledningen. Kommunen kan efter det
ta ett beslut gällande de alternativa metoderna. Eftersom väglagets
representanter inte kunde omfatta det av kommuntekniker framtagna
protokollet blev det enbart tjänstemannens minnesanteckningar (bilaga 14).
Januari 2021
Den 26.1.2021 ansökte väglaget om övertagande enligt avtal. Anhållan avslogs av kommunstyrelsen genom KS 162 § / 8.6.2021 med följande motiveringar:
- väglaget inte inlämnat marktillstånd i enlighet med 2 punkten i
Avtalet
- vägen har inte blivit godkänd av kommunen i enlighet med 7
punkten i Avtalet.
April 2021
I samband med behandlingen av anhållan om övertagande sammankallade kommunen till ett möte som ägde rum den 22.4.2021. På mötet påpekade kommunen att synpunkterna från den 16.6.2020 kvarstår. På de flesta av punkterna ansåg väglaget att åtgärderna kan göras på annat sätt. På mötet bestämdes att väglagets kontrollant tar
fram en åtgärdsplan för uppfyllande av avtalets villkor och att kommunens kontrollant ska vara involverad i arbetet. Eftersom väglagets
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representanter inte kunde omfatta det av kommuntekniker framtagna
protokollet blev det enbart tjänstemannens minnesanteckningar (bilaga 15).
September 2021
Kommuntekniker Emma Saarela sammankallade kontrollanterna till
ett möte för att försöka komma framåt i ärendet. Mötet ägde rum den
17.9.2021 och det konstaterades att kontrollanterna har haft kontinuerlig kontakt under grundförbättringen och att väglagets kontrollant
har skickat en lista till väglaget om åtgärder som bör göras samt en
lista med åtgärder som kontrollanten tror att kommunen kommer att
kräva för att vägen ska uppfylla avtalet. Kommunen efterfrågade
denna lista men har inte mottagit en sådan. Det beslöt även att väglagets kontrollant kontaktar väglaget för att gå igenom vilka åtgärder
som väglagets kontrollant anser att måste göras. Samtliga närvarande undertecknade elektroniskt ett protokoll (bilaga 16).

Kommundirektörens bedömning
Enligt kommunens uppfattning kvarstår flertal av punkterna som är
noterade den 16.6.2020. I brevet från väglaget av den 31.1.2022 har
väglaget inte svarat på kommunens uttryckliga fråga huruvida väglaget kommer att följa kommunens direktiv gällande standarden som
gäller för en kommunalväg. Detta svar tillsammans med väglagets
över två år långa medvetna underlåtenhet att åtgärda de av kommunen upprepade gånger påpekade brister och fel avseende vägens
standard ger inte förtroende för kommunen att väglaget kommer att
färdigställa grundförbättringen till kommunalvägsstandard i enlighet
med kommunens direktiv, Svenska vägverkets anvisningar (2001:9)
och det avtal som är upprättat mellan parterna. Förutsättningarna för
att avtalet mellan kommunen och väglaget ska uppfyllas finns således
inte. Kommunen har även upprepade gånger meddelat väglaget att
om inte avtalet och kommunalvägsstandarden följs så kan Öjvägen
inte övertas som kommunalväg och således kan det som parterna avtalat om inte förverkligas.
Grundförbättringen har även som helhet pågått en orimligt lång tid
med hänvisning till att vägen enligt den ursprungliga planen skulle
vara färdigställt till en kommunalvägsstandard den 31.5.2020.
Väsentlighetskriteriet avseende avtalsbrottets omfattning från väglagets sida uppfylls och de i denna beredning nämnda omständigheterna gör att det inte kan anses vara rimligt att avtalet fortsättningsvis
hålls i kraft.
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Med hänvisning till ärendet som helhet och till väglagets svar av den
31.1.2022 i synnerhet bör kommunstyrelsen föreslå inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige beslutar om att häva avtalet med
Öjvägens väglag och skriftligen meddela till Öjvägens väglag att avtalet upphör att gälla omedelbart efter att hävningsbeslutet vunnit laga
kraft.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Avtal om övertagande av Öjvägen till kommunalväg (bilaga 2) hävs och att Öjvägens väglag skriftligen meddelas att avtalet upphör att gälla omedelbart efter att hävningsbeslutet vunnit laga kraft.
BESLUT:
Sven-Eric Carlsson anmälde jäv. Kommunstyrelsen konstaterade att
jäv föreligger och Sven-Eric Carlsson lämnade sammanträdesrummet
under ärendets behandling.
Sanna Söderlund föreslog att innan beslutet om hävning fattas ska
avtalsparterna träffas och diskutera hela avtalet om grundförbättringen ännu en gång. Eftersom förslaget inte erhöll understöd konstaterade ordförande att föreslaget förföll.
Med motiveringarna som framgår av kommundirektörens beredning
beslöt kommunstyrelsen att föreslå inför kommunfullmäktige att Avtal
om övertagande av Öjvägen till kommunalväg (bilaga 2) hävs och att
Öjvägens väglag skriftligen meddelas att avtalet upphör att gälla
omedelbart efter att hävningsbeslutet vunnit laga kraft.
Sanna Söderlund reserverade sig mot beslutet.
Kommunfullmäktige 17.03.2022 § 14
Kommunstyrelsens förslag:
Med motiveringarna som framgår av kommundirektörens beredning
beslöt kommunstyrelsen att föreslå inför kommunfullmäktige att Avtal
om övertagande av Öjvägen till kommunalväg (bilaga 2) hävs och att
Öjvägens väglag skriftligen meddelas att avtalet upphör att gälla
omedelbart efter att hävningsbeslutet vunnit laga kraft.
BESLUT:
Kommunfullmäktiges viceordförande Bernt Bergman anmälde jäv
med hänvisning till familjens ägande i ett företag som i sin tur är en
stor vägdelägare i väglaget. Kommunfullmäktige beslöt att jäv föreligger och viceordföranden Bernt Bergman lämnade sin plats under
ärendets behandling. Ordföranden Anders Svebilius konstaterade att
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viceordförande Bernt Bergmans ersättare Robert Söderlund var närvarande vid ärendets fortsatta behandling.
Kommunstyrelseledamoten John Hilander önskade att kommunfullmäktige tar ställning till hans eventuella jäv i ärendet. Ledamot Rune
Söderlund framförde att jäv föreligger för kommunstyrelseledamoten
John Hilander eftersom John Hilander fungerat som väglagets styrelseordförande under hela grundförbättringen, eftersom John Hilander
ansvarat för grundförbättringsprojektet inom väglaget och att hans
personliga ansvar således kan bli ganska betydande beroende på
kommunfullmäktiges beslut i ärendet. Kommunfullmäktige beslöt att
jäv föreligger för kommunstyrelseledamoten John Hilander och att
han inte får påverka ärendets behandling i kommunfullmäktige.
Ledamot Rune Söderlund framförde att eftersom kommunstyrelseledamoten John Hilander är jävig att delta i behandlingen av ärendet i
kommunfullmäktige måste detta betyda att jäv föreligger även för
hans bror ledamoten Johan Hilander. Eftersom Johan Hilander inte
självmant anmält jäv konstaterade ordföranden Anders Svebilius att
jävsfrågan måste avgöras av kommunfullmäktige.
Ledamot Johan Hilander började läsa en skrift till kommunfullmäktige
men eftersom frågan om hans jäv inte var avgjort av kommunfullmäktige avbröt kommunfullmäktiges ordförande Anders Svebilius ledamot
Johan Hilanders tal. Eftersom ledamoten Johan Hilander fortsatt att
läsa sin skrift avbröt kommunfullmäktiges ordförande ledamot Johan
Hilanders tal ännu en gång och klargjorde att ledamoten inte kan försöka påverka kommunfullmäktige i ärendet eftersom frågan om hans
jäv behandlas av kommunfullmäktige.
Ordföranden konstaterade att eftersom ledamoten Johan Hilander
ansåg sig inte vara jävig att behandla ärendet och eftersom ledamoten Rune Söderlund ansåg att jäv föreligger för ledamoten Johan Hilander måste kommunfullmäktige avgöra frågan varefter ordföranden
fastslog följande omröstningsproposition. De som röstar för att jäv föreligger för ledamoten Johan Hilander röstar för ja och de som röstar
för att jäv inte föreligger för ledamoten Johan Hilander röstar för nej.
Omröstning förrättas genom att ledamot efter namnupprop svarar antingen ja eller nej. Efter verkställd omröstning konstaterade ordföranden Anders Svebilius att förslag ja fått 8 röster och förslag nej 2 röster
emedan två ledamöter avstod från att rösta. Ordföranden konstaterade att kommunfullmäktige beslutat att jäv föreligger för ledamoten
Johan Hilander. Ledamoten Johan Hilander lämnade sin plats i salen
under ärendets behandling. (Omröstningsprotokoll 1, KF 17.3.2022, §
14). Ersättare Leif Borg anförde reservation mot beslutet med motiProtokolljusterarnas signatur
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veringen att ledamoten John Hilander inte kan påverka kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Ordförande konstaterade att ingen ersättare närvarade för ledamoten
Johan Hilander under ärendets fortsatta behandling.
Ledamot Rune Söderlund, understödd av ledamot Robert Andersson,
föreslog att ledamot Kalle Björnhuvud väljs till protokolljusterare under
ärendets behandling. Kommunfullmäktige valde ledamoten Kalle
Björnhuvud till protokolljusterare under ärendets behandling.
Ledamot Rune Söderlund understödde kommunstyrelsens förslag.
Ledamot Robert Andersson läste upp en reservation mot kommunfullmäktiges beslut att häva avtalet med Öjvägens väglag. Ordföranden Anders Svebilius upplyste ledamoten Robert Andersson om att
kommunfullmäktige inte ännu har avgjort ärendet.
Ersättaren Leif Borg föreslog att kommunen övertar Öjvägen under
förutsättning att väglaget juridiskt binder sig, att fel som har uppstått
under en femårsperiod och som kan hänföras till kommunens påpekanden kommer att åtgärdas av väglaget utan kostnad för kommunen
(bilaga). Förslaget understöddes av ledamot Robert Andersson.
Ledamot Mikael Stjärnfelt understödde kommunstyrelsens förslag.
Ledamot Tage Mattsson understödde kommunstyrelsens förslag.
Ledamot Robert Andersson tog tillbaka sitt understöd till ersättare Leif
Borgs förslag. Ledamot Robert Andersson föreslog att väglaget och
kommunen anlitar en tredje kontrollant som i egenskap av en oberoende part ska ge ett utlåtande över grundförbättringens genomförande i förhållande till avtalet mellan kommunen och väglaget.
Ersättare Leif Borg specificerade sitt ursprungliga förslag på så sätt
att förslaget ska vara ett tillägg till avtalet mellan kommunen och väglaget. Ordförande Anders Svebilius konstaterade att ersättare Leif
Borgs specificering innebär en motstridighet i och med att i det avtalet
som kommunen redan har godkänt stadgas att vägens grundförbättring ska uppfylla Svenska vägverkets anvisningar medan ersättare
Leif Borgs specificering om att hans förslag ska vara ett tillägg till avtalet mellan kommunen och väglaget skulle innebära att Svenska
vägverkets anvisningar inte ska följas.
Ordförande Anders Svebilius konstaterade att ersättare Leif Borgs
förslag med den tillhörande specificeringen inte vunnit understöd och
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att ledamot Robet Anderssons förslag inte vunnit understöd. Ledamot
Robert Andersson tog tillbaka sitt förslag och understödde ersättare
Leif Borgs förslag med den tillhörande specificeringen.
Ordförande Ander Svebilius konstaterade att alla som önskat yttra sig
beretts tillfälle till detta. Ordföranden förklarade diskussionen avslutad. Ordföranden redogjorde för det under diskussionen framförda
förslaget till beslut. Eftersom ersättare Leif Borgs motförslag vunnit
understöd av ledamoten Robert Andersson utan att det enhälligt omfattats av kommunfullmäktige förklarade ordföranden att omröstning
ska verkställas. Ordföranden fastslog följande omröstningsproposition. De som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar för ja och de
som röstar för ersättare Leif Borgs förslag röstar för nej. Ordföranden
läste upp ersättare Leif Borgs förslag med den tillhörande specificeringen och förklarade att omröstning förrättas genom att ledamot efter
namnupprop svarar antingen ja eller nej. Efter verkställd omröstning
konstaterade ordföranden Anders Svebilius att förslag ja fått 8 röster,
förslag nej 2 röster emedan en (1) ledamot avstod från att rösta. Ordföranden konstaterade att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag. (Omröstningsprotokoll 2, KF 17.3.2022, §
14).
Ledamot Robert Andersson lämnade in en skriftlig reservation mot
beslutet.
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Dnr: KANSLI 342/2021
KF § 15

ÖJVÄGENS VÄGLAGSSTÄMMA 11.11.2021

Kommunfullmäktige 17.03.2022 § 15
Kommunstyrelse 08.03.2022 § 47
Styrelsen för väglagen för Öjvägen 1-2 och Borgflyttsvägen höll en
gemensam stämma i Ekeborg den 11.11.2021 kl. 18:30.
Kommunens ombud på stämman var Johan Hilander.
Kommunstyrelsen beslöt genom KS 310§/2.11.2021 om följande direktiv till ombudet:
Kommunens ombud ska verka för beslut som är i enlighet med landskapslagen (2008:59) om enskilda vägar samt ingånget avtal mellan
väglaget och kommunen (bilagt).
Med anledning av att kommunen inte på förhand har tagit del av bokslut 2020, revisionsrapport och budget 2021 kan kommunens ombud
inte ta ställning varken till förslaget att godkänna dessa handlingar eller om beviljande av ansvarsfrihet.
Därtill ska Storfjärdskojans vägenheter och vägavgift fastställas med
hänsyn till den faktiska användningen.
Direktiven delgavs Johan Hilander inför stämman.
Av stämmoprotokollet framgår att kommunens ombud inte ha yrkat på
att Storfjärdskojans vägenheter och vägavgift fastställas med hänsyn
till den faktiska användningen. Enligt väglagets styrelsemedlem Sune
Axelsson kommer kommunen faktureras i nästa fakturering för Storfjärdskojan i enlighet med det vad som gäller för fritidsbostäder.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen konstaterar att ombudet vid väglagsstämman som
ägde rum den 11.11.2021 inte har fört fram de skriftliga direktiv som
kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 14 § i förvaltningsstadgan har
fattat beslut om i KS 310§/2.11.2021. Av denna anledning föreslår
kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige att kommunens ombud
vid enskilda väglag Johan Hilander entledigas från sitt uppdrag och
att ett fyllnadsval förrättas för den återstående tiden av mandatperioden.
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Paragrafen justerades omedelbart.
Kommunfullmäktige 17.03.2022 § 15

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att ombudet vid väglagsstämman som
ägde rum den 11.11.2021 inte har fört fram de skriftliga direktiv som
kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 14 § i förvaltningsstadgan har
fattat beslut om i KS 310§/2.11.2021. Av denna anledning föreslår
kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige att kommunens ombud
vid enskilda väglag Johan Hilander entledigas från sitt uppdrag och
att ett fyllnadsval förrättas för den återstående tiden av mandatperioden.
BESLUT:
Ledamot Rune Söderlund understödde kommunstyrelsens förslag.
Ledamot Rune Söderlund föreslog att kommunstyrelsens ordförande
Jan-Anders Öström väljs som kommunens ombud vid enskilda vägar
för den återstående tiden av mandatperioden.
Ledamot Robert Andersson föreslog att Johan Hilander fortsättningsvis ska fungera som kommunens ombud vid enskilda vägar.
Ledamot Ann-Sofi Stjärnfelt understödde ledamot Rune Söderlunds
förslag att kommunstyrelsens ordförande Jan-Anders Öström väljs till
kommunens ombud.
Ersättare Leif Borg understödde ledamot Robert Anderssons förslag.
Ledamot Johan Hilander meddelade kommunfullmäktige att han anhåller om att bli entledigat från uppdraget som kommunens ombud
vid enskilda vägar.
Ledamot Robert Andersson föreslog att en fullmäktigeledamot ska
fungera som kommunens ombud vid enskilda vägar.
Ledamot Kalle Björnhuvud, understödd av kommunfullmäktiges viceordförande Bernt Bergman, föreslog att kommunfullmäktige utser ledamot Tage Mattsson till kommunens ombud vid enskilda vägar och
ledamot Johan Hilander som hans ersättare för den återstående tiden
av mandatperioden.
Ledamot Rune Söderlund tog tillbaka sitt förslag om att kommunstyrelsens ordförande Jan-Anders Öström väljs som kommunens representant.
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Ledamot Kalle Björnhuvud tog tillbaka sitt förslag.

Ledamot Robert Andersson tog tillbaka sina förslag om att Johan Hilander fortsättningsvis ska fungera som kommunens ombud vid enskilda vägar och att en fullmäktigeledamot ska fungera som kommunens ombud vid enskilda vägar.
Ledamot Robert Andersson föreslog att ledamot Johan Hilander inte
entledigas från uppdraget som kommunens ombud vid enskilda
vägar.
Ordförande Ander Svebilius konstaterade att alla som önskat yttra sig
beretts tillfälle till detta. Ordföranden förklarade diskussionen avslutad. Ordföranden redogjorde för det under diskussionen framförda
förslaget till beslut. Eftersom ledamot Robert Anderssons motförslag
inte vunnit understöd av ytterligare en ledamot konstaterade ordföranden att kommunfullmäktige fattar beslutet utan omröstning.
Ordförande Anders Svebilius konstaterade att kommunfullmäktige
beslöt enligt kommunstyrelsens förslag och att ett ärende om fyllnadsval ska beredas av kommunstyrelsen.
Ledamot Robert Andersson meddelade att han skriftligen reserverar
sig mot beslutet. Kommunfullmäktige beslöt att reservationen ska inlämnas elektroniskt senast fredagen den 18.3.2022 kl. 20.00.
Kommunstyrelseledamoten John Hilander lämnade sammanträdet kl.
21.10.
Ledamot Robert Andersson lämnade sammanträdet kl. 21.15.
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KF § 16

REVIDERING AV INTEGRATIONSPROGRAM FÖR ECKERÖ KOMMUN

Kommunfullmäktige 17.03.2022 § 16
Kommunstyrelse 17.03.2022 § 59
Bilagor:
- Statsrådets beslut om givande av tillfälligt skydd för bemötande av
situationen i Ukraina, 7.3.2022
- Eckerö kommuns program för främjande av integration, antaget
av kommunfullmäktige 22.10.2015
- Förslag till Eckerö kommuns integrationsprogram 2022-2025
I landskapslagen (2012:74) om främjande av integration anges i 24 §
att kommunen är allmänt ansvarig och samordningsansvarig för utvecklandet av invandrarnas integration samt för planeringen och uppföljningen av integrationen på lokal nivå. Kommunen ska se till att de
kommunala tjänsterna även lämpar sig för invandrare. Kommunen
ska dessutom se till att de åtgärder och tjänster för invandrare som
avses i denna lag ordnas så att de till innehåll och omfattning är sådana som behovet i kommunen förutsätter. Kommunen ska också se
till att den egna personalens kompetens i fråga om integration utvecklas.
Eckerö kommuns integrationsplan har antagits av kommunfullmäktige
år 2015 och i och med att all annan socialvård förutom äldreomsorg
och barnomsorg har flyttats över till Kommunernas socialtjänst k.f.
(KST) så är Eckerö kommuns program för främjande av integration i
behov av helhetsrevidering. Eftersom KST inte ännu fastslagit sitt
eget program för främjande av integration och som åtminstone kommer behandla de ansvarsområden inom området enligt den ansvarsfördelning som KST och kommunerna kommer överens om ska
denna integrationsprogramsrevidering således endast ses som ett interrimprogram tills det datum då KST antar ett eget integrationsprogram. Efter att KST har gjort det behöver detta integrationsprogram
omformuleras så att Eckerö kommuns och KST:s respektive integrationsprogram bildar en fungerande helhet.
Därtill gäller det med hänvisning till statsrådets beslut om givande av
tillfälligt skydd för bemötande av situationen i Ukraina givet av den 7
mars 2022 samt med beaktande av nuvarande ordalydelsen i Eckerö
kommuns integrationsprogram att Eckerö kommuns nuvarande program är i ett brådskande behov av revidering och förtydliganden.
Förutom för att främja det allmänna integrationsarbetet i kommunen
krävs ett aktuellt kommunalt integrationsfrämjande program även i siProtokolljusterarnas signatur
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tuationer då kommunens fullmäktige beslutat om flyktingmottagande
samt för att få teckna ett avtal med NTM-centralen i Finland som i sin
tur berättigar kommunen att få en statlig ersättning som ges relaterat
till flyktingmottagandet. Programmet och avtalet om flyktingmottagande dessutom krävs för att kommunen ska ha rätt att lyfta statligt
stöd för personer med flyktingstatus som på eget initiativ flyttat in till
kommunen från en annan kommun i Finland.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige fastställer det bifogade förslaget till Integrationsprogram för
Eckerö kommun.
Paragrafen justeras omedelbart.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
Kommunfullmäktige 17.03.2022 § 16
Kommunstyrelsens reviderade förslag presenterades inför kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfullmäktige fastställer det bifogade förslaget till Integrationsprogram för
Eckerö kommun.
BESLUT:
Enligt förslag.
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BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 112 § KomL inte anföras över beslutet i nedanstående paragrafer.
Paragrafer: 11-13 §
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.
14-16 §§
Besvärsmyndighet, adress och postadress:
Ålands Förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer: 14-16 §§
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.

