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KF § 24 KALLELSE OCH BESLUTSFÖRHET  
 
Kommunfullmäktige 19.05.2022 § 24 
 

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: 
Ordföranden Anders Svebilius konstaterade att sammanträdet är lag-
enligt sammankallat och efter verkställt namnupprop med hänsyn till 
antalet närvarande ledamöter beslutsfört. 
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KF § 25 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS 
 
Kommunfullmäktige 19.05.2022 § 25 
 

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 utsåg ledamöterna Ann-Sofi Stjärnfelt och Rune 
Söderlund till protokolljusterare. Protokolljusteringen sker med elektro-
niska medel senast 22.5.2022 kl. 20.00. 
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KF § 26 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Kommunfullmäktige 19.05.2022 § 26 
 

Förslag: 
Föredragningslistan godkänns. 
 
BESLUT: 
Ledamot Mikael Selander föreslog ett nytt ärende: 
- Strukturreformen inom äldreomsorgen 
 
Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att komplettera föredragningslis-
tan med ett nytt ärende KF § 30 Strukturreformen inom äldreomsorgen. 
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KF § 27 FYLLNADSVAL AV REVISORSSUPPLEANT 2020-2023 
 

Kommunfullmäktige 19.05.2022 § 27 
 

 
Kommunfullmäktige utser för sin mandatperiod minst tre revisorer med 
personliga ersättare för att granska kommunens förvaltning och eko-
nomi enligt § 73 Kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland. Re-
visorernas uppgift omfattar granskning av kommunens ekonomi under 
den nya mandatperioden som således påbörjas 2020. 

 
Kommunfullmäktige har valt följande revisorer och personliga ersättare 
genom KF § 6/30.1.2020 för mandattiden 2020-2023: 

 
Fullmäktige beslutade om återval av Tove Lindström-Koli från BDO 
Audiator Ab till ordinarie revisor och valde Andreas Holmgård till 
hennes ersättare. 
 
Fullmäktige beslutade att välja Nina Andersson till revisor och valde 
Annette Andersson till hennes ersättare. 
 
Fullmäktige beslutade att välja Margareth Häggblom till revisor och 
valde Jan-Erik Mattsson till hennes ersättare. 

 
Fyllnadsval måste förrättas för Nina Anderssons personliga ersättare 
Annette Andersson som avlidit. 
 
BESLUT: 
Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga ärendet. 
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KF § 28 SERVICENIVÅ INOM RÄDDNINGSVÄSENDET 
 

Kommunfullmäktige 19.05.2022 § 28 
 
Kommunstyrelse 03.05.2022 § 105 
 

RN § 19/7.4.2022 
Bilaga: 
- A-RN § 19, riskanalys och servicenivåbeslut 2022-2025. 
 
Enligt 20 § räddningslagen (ÅFS 2006:106) ska kommunen besluta 
om nivån på sin räddningsservice. I beslutet ingår bland annat ris-
kanalys, de personella och materiella resurser som ska finnas i 
kommunen, vilken beredskap som ska upprätthållas, organisation, 
hur syneverksamheten upprätthålls och hur befolkningsskyddet be-
drivs. RÅL har under en längre tid arbetat fram och sammanställt 
underlagsmaterial för ärendet. 
 
Räddningsområdets samarbetskommuner Eckerö, Finström, Geta, 
Hammarland, Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö be-
handlar och beslutar ärendet enskilt för egen kommun, dock utgör 
bifogat material enligt bilaga ett gemensamt underlag. 
 
I bilagan, som även innehåller fakta och bakgrundsmaterial framgår 
under fyra kapitel en sammanställning och beslutsförslag om ser-
vicenivå. 
 
Beslutet bör gälla en tidsperiod om fyra år, 2022-2025. 
  
  
Räddningschefens förslag: 
Den gemensamma räddningsnämnden omfattar Bilaga A-RN § 19 
som underlag och förslag för servicenivå gällande samarbetskom-
munerna Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lumpar-
land, Saltvik, Sund och Vårdö. 
  
Beslut: 
Enligt förslag med tillägg att ”efter diskussion med respektive FBK” 
införs i målsättningar under punkt ett, stycke 9.3, beslut om service-
nivå. 
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Kommunstyrelse 03.05.2022 § 105 
 
Kommunen ska besluta och fastställa räddningsväsendets betjä-
ningsnivå i enlighet med 20 § räddningslagen (2006:106) för land-
skapet Åland. Kommunen ska även underrätta Ålands landskaps-
regering om sitt beslut. Jomala kommun innehar huvudmanna-
skapet för den gemensamma räddningsmyndigheten Räddnings-
område Ålands landskommuner bestående av nio samarbetskom-
muner med en gemensam räddningsnämnd. Dess uppgift är att 
upprätthålla tillsyn, ledningen av operativa styrkor, uppgifter enligt 
plan- och bygglagen samt kemikaliesäkerhetslagen samt utgöra en 
koordinerande roll inom befolkningsskyddet. 
 
Kommunens uppgift är, att inom sitt område upprätta en beredskap 
för räddningsinsatser som gör det möjligt att effektivt bedriva ope-
rativ räddningsverksamhet, ansvara för att den förebyggande rädd-
ningsverksamheten bedrivs effektivt och vid samhällsplanering be-
akta olika säkerhetsaspekter för att därigenom minimera risken för 
att olyckor inträffar och att situationer som kan orsaka fara uppstår. 
Därtill ska råd och information utgå om hur olyckor undviks och hur 
olyckor kan förebyggas. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommun-
fullmäktige beslutar omfatta förslaget till servicenivå i enlighet med 
bilaga för Eckerö kommun 2022–2025 eller tills ett nytt servicenivå-
beslut tas. Ålands landskapsregering ska underrättas om beslutet. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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Kommunfullmäktige 19.05.2022 § 28 
 
Bilaga: 
- Riskanalys och servicenivåbeslut 

 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommun-
fullmäktige beslutar omfatta förslaget till servicenivå i enlighet med 
bilaga för Eckerö kommun 2022–2025 eller tills ett nytt servicenivå-
beslut tas. Ålands landskapsregering ska underrättas om beslutet. 

 
BESLUT: 
Kommunfullmäktige beslöt att omfatta förslaget till servicenivå i en-
lighet med bilaga för Eckerö kommun 2022–2025 eller tills ett nytt 
servicenivåbeslut tas. Ålands landskapsregering ska underrättas 
om beslutet. 
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KF § 29 BELÄGGNING AV LOTTASGRÄND PÅ HARALDS BOSTADSOMRÅDE 
 

Kommunfullmäktige 19.05.2022 § 29 
 
Kommunstyrelse 03.05.2022 § 110 
 
Byggnadstekniska nämnden 25.04.2022 § 36 
 

Investeringsprojektet att anlägga Lottasgränd på Haralds bostadsom-
råde har slutförts. I budgeten finns medel för beläggning av gatan först 
år 2023. Det finns inte några andra beläggningsprojekt år 2023. 
Detta år skall både Fjärilsgatan och Skagvägen beläggas så det torde 
vara ekonomiskt fördelaktigt för kommunen att även belägga Lottas-
gränd detta år. Kostnadsberäkning för asfaltering av Lottasgränd är 
7 000 €. 
Om Lottasgränd inte beläggs detta år behöver gatan underhållas ge-
nom vattning, saltning och hyvling. 
 
Kommunteknikerns förslag: 
Byggnadstekniska nämnden begär tilläggsanslag om 7000 € för asfal-
tering av Lottasgränd. 
 
BESLUT: 

Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns för-
slag godkänns. 

 
Kommunstyrelse 03.05.2022 § 110 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att byggnadstek-
niska förvaltningen beviljas tilläggsanslag om 7 000 € för asfaltering av 
Lottasgränd under pågående år. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 

Kommunfullmäktige 19.05.2022 § 29 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att byggnadstek-
niska förvaltningen beviljas tilläggsanslag om 7 000 € för asfaltering av 
Lottasgränd under pågående år. 
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BESLUT: 
Kommunfullmäktige beslöt att byggnadstekniska förvaltningen beviljas 
tilläggsanslag om 7 000 € för asfaltering av Lottasgränd under på-
gående år. 
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KF § 30 STRUKTURREFORMEN INOM ÄLDREOMSORGEN 
 

Kommunfullmäktige 19.05.2022 § 30 
 
Diskussion om nuläget inom äldreomsorgen och gällande det fortsatta 
arbetet med strukturreformen inom äldreomsorgen. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande konstaterade diskussionen avslutad. 
 
BESLUT: 
Kommunfullmäktige antecknade till sin kännedom informationen gäl-
lande strukturreformen inom äldreomsorgen.   
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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: 24-27, 30 §§ 
 

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. 
 
28, 29 §§ 
 
Besvärsmyndighet, adress och postadress: 
 
Ålands Förvaltningsdomstol 
PB 31 
22101 Mariehamn 
 
Kommunalbesvär, paragrafer: 28, 29 §§ 
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 

 
 


