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Sammanträdesdatum
21.04.2022
KF § 17

KALLELSE OCH BESLUTSFÖRHET

Kommunfullmäktige 21.04.2022 § 17
Enligt § 11 kap. 4 i Eckerö kommuns förvaltningsstadga ska i kallelse
till fullmäktige anges följande: ”I kallelsen anges datum, tidpunkt och
plats för sammanträdet samt vilka ärenden som ska upptagas till behandling.”
Enligt samma paragraf ska kallelsen ”utsändas minst sju dagar innan
sammanträdet till varje kommunfullmäktigeledamot och till kommunstyrelsens presidium”.
I § 13 kap. 4 anges följande om föredragningslistan: ”Föredragningslistan bör medfölja kallelsen till sammanträdet men kan också sändas
skilt.” Om innehållet i föredragningslistan anges i samma paragraf:
”Föredragningslistan skall innehålla en förteckning och redogörelse
över de ärenden som skall behandlas och beredda förslag till beslut
från kommunstyrelsen eller från annat organ som kommunfullmäktige
i särskilda fall utsett till beredningsorgan”.
Fullmäktige beslutade 21.4.2016/§ 67 att kallelse, föredragningslista
och bilagor distribueras elektroniskt till alla fullmäktigledamöter torsdagen före fullmäktigemötet, i enlighet med den tidsgräns för kallelsen som anges i Eckerö kommuns förvaltningsstadga (d.v.s. kallelse
ska ”utsändas minst sju dagar” före mötet).
Av beslutet 21.4.2016 framgår också följande: handlingarna finns
fr.o.m. tidpunkten för den elektroniska utsändningen tillgängliga i det
s.k. Inet. Vid mötet finns kallelse, föredragningslista och bilagor tillgängliga i pappersformat för den som meddelar kommunkansliet om
sin önskan att få handlingarna i pappersformat. Alternativt kan kallelse, föredragningslista och bilagor avhämtas på kansliet i pappersformat före mötet, om önskemål om det meddelas kansliet.
BESLUT:
Ordföranden Anders Svebilius konstaterade att sammanträdet är lagenligt sammankallat och efter verkställt namnupprop med hänsyn till
antalet närvarande ledamöter beslutsfört.
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KF § 18

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunfullmäktige 21.04.2022 § 18
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 Kalle Björnhuvud och Johan
Hilander till protokolljusterare. Protokolljusteringen sker med elektroniska medel senast 24.4.2022 kl. 20.00

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
4

Sammanträdesdatum
21.04.2022
KF § 19

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunfullmäktige 21.04.2022 § 19
Förslag:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KF § 20

FYLLNADSVAL, OMBUD PÅ ENSKILDA VÄGLAG

Kommunfullmäktige 21.04.2022 § 20
Kommunstyrelse 29.03.2022 § 66
Kommunfullmäktige beslöt i början av sin mandatperiod att Johan Hilander ska fungera som kommunens ombud på enskilda väglag under
åren 2020-2023 och att Tage Mattsson ska fungera som hans ersättare under samma mandattid.
Kommunfullmäktige entledigade Johan Hilander från uppdraget som
kommunens ombud på enskilda väglag på sitt sammanträde genom
15§/17.3.2022.
Ett fyllnadsval ska således förrättas för den återstående mandatperioden.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige vem som ska
fungera som kommunen ombud på enskilda väglag under den resterande tiden av mandatperioden fram till utgång av år 2023.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att föreslå inför kommunfullmäktige att Ann-Sofi Stjärnfelt utses till kommunens ombud för enskilda
väglags stämmor för resterande tiden av mandatperioden fram till utgång av år 2023 samt konstaterar att ersättare Tage Mattssons mandat kvarstår.

Kommunfullmäktige 21.04.2022 § 20
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen förslår inför kommunfullmäktige att Ann-Sofi Stjärnfelt utses till kommunens ombud för enskilda väglags stämmor för
resterande tiden av mandatperioden fram till utgång av år 2023 medan ersättare Tage Mattssons mandat kvarstår.
BESLUT:
Ledamot Johan Hilander föreslog att han själv utses till ombud medan
ledamot Tage Mattsson fungerar som ersättare.
Ledamot Rune Söderlund understödde kommunstyrelsens förslag.
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Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden Anders Svebilius
att ledamot Johan Hilanders förslag inte vunnit understöd och att förslaget förfaller.
Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag.
Ledamot Johan Hilander reserverade skriftligen mot beslutet. Kommunfullmäktige beslöt att reservationen ska inlämnas elektroniskt
senast fredagen den 22.4.2022 kl. 20.00.
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Dnr: KANSLI 78/2022
KF § 21

FÖRFRÅGAN FRÅN FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Kommunfullmäktige 21.04.2022 § 21
Kommunstyrelse 29.03.2022 § 67
Genom det bifogade brevet efterhör Finlands kommunförbund Eckerö
kommuns intresse angående förslaget att Finlands kommunförbund
anställer en sakkunnig på Åland som bevakar åländska intressen och
som fungerar som sakkunnig i specifikt åländska ärenden och
åländsk lagstiftning. Förslaget skulle innebära att kommunerna på
Åland blir fullvärdiga medlemmar i Finlands kommunförbund och
skulle erlägga full medlemsavgift, som för Eckerös del skulle enligt en
preliminär beräkning stiga från nuvarande 2288 euro till 3046 euro
(skillnad: 758 euro).
Eckerö kommun har redan tidigare föreslagit att Ålands kommunförbunds resurser skulle utökas och det nuvarande förslaget skulle var
precis i linje med kommunen tidigare önskemål. Att en sakkunnig
skulle verka under Finlands kommunförbund är också ändamålsenligt
i och med att det har redan en tid tillbaka pågått ett arbete där man
utvecklat samarbetet mellan Ålands kommunförbund och Finlands
kommunförbunds svenska enhet.
Kommundirektörens förslag:
Eckerö kommun understöder förslaget att Finlands kommunförbund
anställer en sakkunnig på Åland som bevakar åländska intressen och
som fungerar som sakkunnig i specifikt åländska ärenden och
åländsk lagstiftning.
BESLUT:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Eckerö kommun understöder förslaget att Finlands kommunförbund anställer en
sakkunnig på Åland som bevakar åländska intressen och som fungerar som sakkunnig i specifikt åländska ärenden och åländsk lagstiftning.
Kommunfullmäktige 21.04.2022 § 21
Bilaga:
- Ålandsbrev, Finlands kommunförbund 28.3.2022
Kommunstyrelsens förslag:
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Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Eckerö kommun understöder förslaget att Finlands kommunförbund anställer en
sakkunnig på Åland som bevakar åländska intressen och som fungerar som sakkunnig i specifikt åländska ärenden och åländsk lagstiftning.
BESLUT:
Ledamot Rune Söderlund understödde kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslöt enligt kommunstyrelsens förslag.
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Dnr: KANSLI 24/2021
KF § 22

ANHÅLLAN OM KÖP AV MARKOMRÅDE

Kommunfullmäktige 21.04.2022 § 22
Kommunstyrelse 12.04.2022 § 88
Kommunstyrelse 09.02.2021 § 26

Sven-Bertil Carlsson anhåller om att få köpa markområdet 43-406-1561 beläget norr om Storby Service i Storby by.
Av anhållan framgår att sökande är öppen även för andra förslag.
Området ingår i kommunens planerade område som ett vägområde.
Kommunens byggnadsförvaltning ser framtida användningsändamål
till den delen av markområdet som gränsar sig till Käringsundsvägen.
Resterande delen av markområdet skulle byggnadstekniska förvaltningen vara intresserad av att byta mot den delen av fastigheten 43406-15-38 som är närmast mot Käringsundsvägen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen utser förhandlare för att föra kommunens talan avseende ett eventuellt byte av markområden som alternativ till försäljning.
BESLUT:
Sven-Eric Carlsson anmälde jäv. Kommunstyrelsen konstaterade att
jäv föreligger och Carlsson lämnade mötesrummet under ärendets
behandling.
Kommunstyrelsen beslöt att utse kommunfullmäktiges ordförande
Anders Svebilius och kommuntekniker Emma Saarela till kommunens
representanter med uppdrag att förhandla om ett markbyte med
Sven-Bertil Carlsson.
Kommunstyrelse 12.04.2022 § 88
Kommunens representanter Anders Svebilius och Emma Saarela har
förhandlat om markbyte med Sven-Bertil Carlsson. I förhandlingarna
har kommunen föreslagit ett byte om 410 m2 av Sven-Bertils Carlssons mark mot 615 m2 av kommunens mark (ca. 1:1,5). En större
fördelning än 1:1,5 har av kommunens representanter ansetts vara
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oacceptabelt. Eftersom parterna inte har kunnat uppnå enighet gällande fördelningen i markområdenas storlek har SBS-Invest genom
Benita Selander-Carlsson föreslagit att anhållan om markköp ska
prövas av kommunen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tar ställning till anhållan om markköp.

BESLUT:
Sven-Eric Carlsson anmälde jäv. Kommunstyrelsen konstaterade att
jäv föreligger och Sven-Eric Carlsson lämnade sammanträdesrummet
under ärendets behandling.
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att markområdet
säljs enligt anhållan och föreslår att prissättningen fastslås till 2,10 €
per kvadrat. Vidare befullmäktigas kommunstyrelsen att utforma och
underteckna det slutgiltiga köpebrevet.
Paragrafen justerades omedelbart.
Kommunfullmäktige 21.04.2022 § 22
Bilagor:
- Anhållan om köp av mark, SBS-Invest, 15.1.2021
- Förslag på markbyte, SBS-Invest, 14.4.2021
- Förslag på markbyte, Eckerö kommun, 16.4.2021
- Förnyat anhållan om köp av mark, SBS-Invest, 19.1.2022
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att markområdet
säljs enligt anhållan och föreslår att prissättningen fastslås till 2,10 €
per kvadrat. Vidare befullmäktigas kommunstyrelsen att utforma och
underteckna det slutgiltiga köpebrevet.
BESLUT:
Ledamot Mikael Selander meddela jäv på grund av att han är kusin till
den vars bolag ärendet handlar om. Kommunfullmäktige beslöt att jäv
inte föreligger.
Ledamot Ronald Karlsson understödde kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslöt att markområdet säljs enligt anhållan och
att prissättningen fastslås till 2,10 € per kvadrat. Vidare befullmäktigar
kommunfullmäktige kommunstyrelsen att utforma och underteckna
det slutgiltiga köpebrevet.
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KF § 23

ÖPPET BREV ANGÅENDE ÖJVÄGEN 21.2.2022

Kommunfullmäktige 21.04.2022 § 23
Kommunstyrelse 12.04.2022 § 90
Med anledning av det bifogade brevet daterat till 21.2.2022 konstateras följande. Kommundirektören hade fått ett ringbud från Christer
Andersson som hade frågor gällande grundförbättringen av Öjvägen.
Christer Andersson önskade att de fastbosatta vid Öjvägen skulle
kunna ha ett möte med kommunen. Kommundirektören meddelade
att Andersson får bjuda in de personer som han vill och att kommundirektören tillsammans med kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges presidium är beredda att svara på fastbosattas frågor.
Konstateras att arrangemangen för anordnande av kommunala möten utlokaliseras inte till enskilda kommuninvånarnas ansvar utan kallelserna utskickas av kommunkansliet. Däremot, om en kommuninvånare vill ha ett möte med kommunens representanter, så får invånaren i fråga bjuda in till mötet de personer som man vill och i detta
fall var kommunens representanter beredda att justera sina kalendrar
så att tidpunkten skulle passa de personer som ville träffa kommunens representanter.
Således finns det inte något kommunbeslut att hålla ett möte eftersom Christer Andersson själv bjöd sig in till ett möte med kommunen och bjöd med sig de personer som han ville. Den 28 juni 2021 kl.
11.47 skickade kommundirektören en mötesinbjudan till kommunstyrelsens ordförande Jan-Anders Öström, kommunstyrelsens vice ordförande Sven-Eric Carlsson, kommunfullmäktiges ordförande Rune
Söderlund och kommunfullmäktiges vice ordförande Anders Svebilius
med ett meddelande om att Christer Andersson önskade en träff
medkommunen och de fastboende. Under samma dag ändrades
också mötestidpunkten på Christer Anderssons initiativ till en senare
tidpunkt på kvällen som bättre passade till de personer som skulle
delta.
I övrigt har kommundirektören och kommunens tjänstemän konsekvent hänvisat till avtalet mellan väglaget och kommunen, till avtalsparternas skyldighet att fullfölja avtalet, besluten som är tagna av
kommunstyrelsen samt till kommunens kontrollants påpekanden gällande vägens kvalitet utan att göra andra anmärkningar avseende
exempelvis väglags styrelses sammansättning. Härutöver bör det understrykas att kommunen inte har gett några som helst förbindelser
om bankgaranti på 50.000 € och något sådant beslut har inte tagits
varken i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen skickar den ovanstående beredningen som svar till
Christer Andersson.
Kommunstyrelsen kan besluta att skicka ärendet kommunfullmäktige
till kännedom.

BESLUT:
Kommunstyrelsen skickar den ovanstående beredningen som svar till
Christer Andersson.
Kommunstyrelsen skickar ärendet kommunfullmäktige till kännedom.
Kommunfullmäktige 21.04.2022 § 23
Bilaga:
- Öppet brev från Christer Andersson, 21.2.2022
Kommunstyrelsens förslag:
Ärendet antecknas till kännedom.
BESLUT:
Ledamot Johan Hilander föreslog att kommunen ska svara på samtliga frågor från Christer Andersson.
Ledamot Rune Söderlund understöder kommunstyrelsens förslag.
Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden Anders Svebilius
att ledamot Johan Hilanders förslag inte vunnit understöd och att förslaget förfaller.
Kommunfullmäktige beslöt att anteckna ärendet till sin kännedom.
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BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 111 § KomL inte anföras över beslutet i nedanstående paragrafer.
Paragrafer: 17-19, 21, 23 §§
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.
20, 22 §§
Besvärsmyndighet, adress och postadress:
Ålands Förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer: 20, 22 §§
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 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.

