
 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESKALLELSE 

 
Sammanträdestid 
 

torsdagen 17.11.2022 kl. 18:31 – 20:35 
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KF § 77 Kallelse och beslutsförhet 

KF § 78 Val av protokolljusterare, tid och plats 

KF § 79 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

KF § 80 Delgivningar 

KF § 81 Kommunal Inkomstskatt 2023 

KF § 82 Kommunal fastighetsskatt 2023 

KF § 83 hundskatt för skatteåret 2022 

KF § 84 Kommunala arvoden 2023 

KF § 85 Tilläggsanslag, investeringsprojekt kv3 skagvägen 

KF § 86 Energibesparande åtgärder i kommunen 

 

 
 

Eckerö 10.11.2022  
 
 
 
Anders Svebilius 
Kommunfullmäktigeordförande 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 21.11.2022 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 
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Beslutande Anders Svebilius 
Bernt Bergman (frånv.) 
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Ronald Karlsson 
Tage Mattsson 
Berit Metsik 
Mikael Selander 
Ann-Sofi Stjärnfelt (frånv.) 
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ledamot 
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ledamot 
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Sekreterare 
 

 
Benjamin Sidorov 

 
Tf. kommundirektör 
 

Övriga närvarande Jan-Anders Öström 
Sven-Eric Carlsson (frånv.) 
 
Maarit Grönlund § 81 – 84 
Leif Borg 
Lars Pipping 

kommunstyrelsens ordförande 
kommunstyrelsen viceordfö-
rande 
Ekonom 
Ersättare 
Ersättare 

Paragrafer 
 

§ 77 -  86 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

ordförande 
 
 
 
Anders Svebilius 
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Benjamin Sidorov  

Protokolljustering 
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Tage Mattsson  
 

 
 
Mikael Selander 
 

Protokollet framlagt till-
påseende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby 21.11.2022 kl. 12.00. 

 
 
Benjamin Sidorov 

Utdragets riktighet be-
styrks 

 

Ort och tid 
 

 

Underskrift 
 

 

 



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
17.11.2022 
 

Sida 
2 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till 
påseende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KF § 77 KALLELSE OCH BESLUTSFÖRHET  
 
Kommunfullmäktige 17.11.2022 § 77 
 

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: 
 
Mötet konstateras vara beslutfört. 
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KF § 78 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS 
 
Kommunfullmäktige 17.11.2022 § 78 
 
 

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: 
 
Som protokolljusterare väljs Tage Mattsson och Mikael Selander. 
Protokollet ska senast justeras 20:00 den 20.11.2022 
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KF § 79 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

 
Kommunfullmäktige 17.11.2022 § 79 
 
 

Förslag: 
Föredragningslistan godkänns. 
 
BESLUT: 
Föredragningslistan godkänns.  
 
Rune Söderlund inlämnar motion angående antalet fullmäktigeleda-
möter. 
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KF § 80 DELGIVNINGAR 
 

Kommunfullmäktige 17.11.2022 § 80 
 

- Budgetuppföljning oktober 2022 
 

 
Kommundirektörens förslag: 
Antecknas till kännedom. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 242/2022 
 

KF § 81                   KOMMUNAL INKOMSTSKATT 2023 
 

Kommunfullmäktige 17.11.2022 § 81 
 
Kommunstyrelse 08.11.2022 § 294 
 

Bilagor: 
1. § 294 KS 08.11.2022 Kommunförbundets skatteprognosfil 
2. § 294 KS 08.11.2022 Budgetering av skatter 2023 (textdel och 
sifferdel) 
3. § 294 KS 08.11.2022 Beskattning 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: 
 
Kommunstyrelsen föreslår enhälligt inför kommunfullmäktige att in-
komstskatten för år 2022 fastställs till 18,75%. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 

Kommunfullmäktige 17.11.2022 § 79 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunstyrelsen föreslår enhälligt inför kommunfullmäktige att in-
komstskattesatsen för år 2023 fastställs till 18,75%. 
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BESLUT: 
 
Mikael Selander föreslår att inkomstskattesatsen för år 2023 fastställs 
till 18,50%. Leif Borg understödjer Mikael Selanders förslag. 
 
Rune Söderlund föreslår att inkomstskattesatsen för år 2023 fastställs 
till 18,50% beaktandes bilaga Finlands kommunförbunds förvärvsin-
komstkalkyl för år 2023 till 100%. Tage Mattsson och Mikael Stjärnfelt 
understödjer Rune Söderlunds förslag.  
 
Efter diskussion beslutar kommunfullmäktige att enhälligt besluta att 
inkomstskattesatsen fastställs till 18,50 % beaktandes bilaga Finlands 
kommunförbunds förvärvsinkomstkalkyl för år 2023 till 100%. 
 
Paragrafen justeras omedelbart.  
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KF § 82                   KOMMUNAL FASTIGHETSSKATT 2023 
 

 
Kommunfullmäktige 17.11.2022 § 82 
Kommunstyrelse 08.11.2022 § 295 
 

Bilagor: 
 
1. KS § 295  08.11.2022 Fastighetsskatt, beräkning (Finlands kom-

munförbund) 
2. KS § 295 08.11.2022 Budgetering av skatter 
3. KS § 295 08.11.2022 Skatteförvaltningen fastighetsskatteprocent 

2022  Åland 
 

Ekonomichef Maarit Grönlund är närvarande under ärendets behand-
ling. 
 
Ett av kommunens mål är att fortsatt vara en attraktiv ort för både bo-
sättning och näringsverksamhet. Förhöjd fastighetsskatt kan sänka 
attraktionskraften vad beträffar inflyttning till kommunen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige kommunala fas-
tighetsskattesatser 2023 enligt följande: 
 
Byggnader för stadigvarande boende 0,00% 
Andra bostadsbyggnader 0,90% 
Allmän fastighetsskatt 0,70% 
Allmännyttigt samfund 0,00% 
Skattesats för obebyggda byggplatser 0,00% 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag. 
 
 

Kommunfullmäktige 17.11.2022 § 82 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
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Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige kommunala fas-
tighetsskattesatser 2023 enligt följande: 
 
Byggnader för stadigvarande boende 0,00% 
Andra bostadsbyggnader 0,90% 
Allmän fastighetsskatt 0,70% 
Allmännyttigt samfund 0,00% 
Skattesats för obebyggda byggplatser 0,00% 
 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige fastslår de kommunala fastighetsskattesatserna 
för år 2023 enligt följande: 
 
Byggnader för stadigvarande boende 0,00% 
Andra bostadsbyggnader 0,90% 
Allmän fastighetsskatt 0,70% 
Allmännyttigt samfund 0,00% 
Skattesats för obebyggda byggplatser 0,00% 
 
Paragrafen justeras omedelbart.  
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KF § 83 HUNDSKATT FÖR SKATTEÅRET 2022 
 

Kommunfullmäktige 17.11.2022 § 83 
 
Kommunstyrelse 08.11.2022 § 296 
 

Enligt landskapslag 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 2022.  
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag.  
 

Kommunfullmäktige 17.11.2022 § 83 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att hundskatt inte 
skall uppbäras i Eckerö kommun för skatteåret 2022. 
 
BESLUT: 
Kommunfullmäktige fastslår att hundskatt inte uppbärs i Eckerö 
kommun för skatteåret 2022. 
 
Paragrafen justeras omedelbart.  
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KF § 84 KOMMUNALA ARVODEN 2023 
 

Kommunfullmäktige 17.11.2022 § 84 
 
Kommunstyrelse 08.11.2022 § 297 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige arvodering för 2023 enligt 
följande: 
 
Årsarvoden för ordförande 2023 
Kommunfullmäktige 900 € 
Kommunstyrelsen 2100 € 
Utbildnings- och fritidsnämnden 800 € 
Byggnadstekniska nämnden 800 € 
Närings- och kulturnämnden 300 € 
Äldrerådet 200 € 
 
Viceordföranden i ovannämnda organ erhåller ett årsarvode som är 
en tredjedel av ordförandens 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 kommunfullmäktige och kommunstyrelse samt val-
nämnd 
Grund + 50% 
Ordförandena i byggnadstekniska nämnden, närings- och kultur-
nämnden, utbildnings- och fritidsnämnden 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 € 
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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. 
 
Telefonersättning 
Telefonersättning till förtroendevalda erläggs efter särskild prövning i 
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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: 
Enligt förslag, paragrafen justeras omedelbart.  

 
Kommunfullmäktige 17.11.2022 § 84 

 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige följande arvode-
ring för år 2023: 
 
Årsarvoden för ordförande 2023 
Kommunfullmäktige 900 € 
Kommunstyrelsen 2100 € 
Utbildnings- och fritidsnämnden 800 € 
Byggnadstekniska nämnden 800 € 
Närings- och kulturnämnden 300 € 
Äldrerådet 200 € 
 
Viceordföranden i ovannämnda organ erhåller ett årsarvode som är 
en tredjedel av ordförandens 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 € 
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Ordförande i kommunfullmäktige och kommunstyrelse samt val-
nämnd 
Grund + 50% 
Ordförandena i byggnadstekniska nämnden, närings- och kultur-
nämnden, utbildnings- och fritidsnämnden 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 
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 
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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: 
 
Berit Metsik föreslår att endast vice ordförande för kommunfullmäk-
tige och kommunstyrelsen ska erhålla 1/3 av ordförandes årsarvode. 
Vice ordförande i nämnder erhåller ersättning utöver mötesarvode i 
förhållande till  i utsträckning vice ordförande har varit i behov av att 
utföra ordförandes uppdrag.  
 
Ronald Karlsson understödjer kommunstyrelsens förslag.   
 
Berit Metsiks förslag får inte understöd och förfaller därmed.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastslå arvodering för år 2023 enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
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KF § 85 TILLÄGGSANSLAG, INVESTERINGSPROJEKT KV3 SKAGVÄGEN 
 
Kommunfullmäktige 17.11.2022 § 85 
 
Kommunstyrelsen 08.11.2022 § 306 
Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 75 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 278 
Byggnadstekniska nämnden 10.10.2022 § 92 
 

 
Investeringsprojektet 9340-9530 kv3, Skagvägens grundförbättring 
påbörjades år 2021 och slutfördes detta år. Efter att grundförbättring-
en av vägen nu är klar och vägen även är belagd med asfalt visade 
det sig att projektet blev något dyrare än budgeterat. 
Kostnadsberäkningen för projektet såg ut som följande: 

 115 000 € för grundförbättring  

 75 000 € för beläggningen  

 Totalt 190 000€.  
Projektets totala kostnad år 2021-2022 är 222 230 €. 
 
I bilaga BTN 10.10.2022, § 92 ses en sammanställning över kostna-
derna. 

 
 
I beslut om beläggning BTN 25.04.2022 § 34 uppmärksammades 
kommunstyrelsen om att tilläggsanslag kan komma att behövas för 
projektet. I det skedet visste man inte storleken på eventuella till-
äggsanslag eftersom grundförbättringen inte färdigställts. 
Överskridningen beror delvis på extra kostnader i form av en del 
sprängning samt att beläggningskostnaderna blev något högre än be-
räknat.  
 
Kommunteknikerns förslag:  
Byggnadstekniska nämnden anhåller om tilläggsanslag, från kom-
munfullmäktige via kommunstyrelsen om 36 000 € för grundförbätt-
ringen och beläggningen av Skagvägen. 
 
 

BESLUT:  
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Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns förslag 
godkänns. 
__________ 

 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 278 

 
Byggnadstekniska nämnden anhåller om tilläggsanslag om 36 000 € 
för grundförbättringen och beläggningen av Skagvägen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tilläggsanslag 
om 36 000 € för grundförbättringen och beläggningen av Skagvägen 
beviljas. 
BESLUT: 
 
Enligt förslag 
 

Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 75 
 
Byggnadstekniska nämnden har anhållit om tilläggsanslag om 36 000 
€ för grundförbättringen och beläggningen av Skagvägen. Kommun-
styrelsen har den 18.10 (§278) föreslagit inför kommunfullmäktige att 
tilläggsanslag om 36 000 € för grundförbättringen och beläggningen 
av Skagvägen beviljas. 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag om 36 000 € för grundför-
bättringen och beläggningen av Skagvägen beviljas. 
 
BESLUT: 
 
Johan Hilander föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrel-
sen för att specificera vad som har orsakat kostnadsökningen. 
 
Mikael Selander understödjer Johan Hilanders förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till kommun-
styrelsen för att specificera vad som har orsakat kostnadsökningen. 
 

Kommunstyrelsen 08.11.2022 § 306 
 
Kommunfullmäktige har den 27.10.2022 behandlat byggnadstekniska 
nämndens anhållan om tilläggsanslag om 36 000 € för grundförbätt-
ringen och beläggningen av Skagvägen. Kommunfullmäktige har be-
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slutat att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att specifi-
cera vad som har orsakat kostnadsökningen.  
 
Efter granskning av siffrorna upptäcktes en bokföringsteknisk felak-
tighet vilket gör att projektets totala kostnad är 211 680,58 € och inte 
222 230,58 €. 

 Detta medför att tilläggsanslaget som behövs för projektet är 25 500 
€ och inte 36 000 € som tidigare begärts. 

 
 

I bilaga ses en specifikation över kostnaderna samt en redovisning 
över projektet. 
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tilläggsanslag 
om 25 500 € för grundförbättringen och beläggningen av Skagvägen 
beviljas. 
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag. 

 
Kommunfullmäktige 17.11.2022 § 85 
 

Kommunfullmäktige har den 27.10.2022 beslutat att begäran om till-
äggsanslag för investeringsprojekt KV3 Skagvägen återremitteras till 
kommunstyrelsen för att specificera vad som har orsakat kostnads-
ökningen. Kommunstyrelsen har den 08.11.2022 behandlat en när-
mare redovisning vad beträffar kostnaderna för investeringsprojekt 
KV3 Skagvägen. 
 
Inom förvaltningen upptäcktes efter återremitteringen en bokförings-
teknisk felaktighet vilket gör att projektets totala kostnad är 211 
680,58 € och inte 222 230,58 €. 
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Detta medför att tilläggsanslaget som behövs för projektet är 25 500 € 
och inte 36 000 € som tidigare begärts. 

 
I följande bilagor ses en specifikation över kostnaderna samt en re-
dovisning över projektet: 
 
- Bilaga Sammanställning kostnader Skagvägen 2022 tilläggsbud-

get 
- Redogörelse Skagvägen 
- Extra arbeten Skagvägen 

 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tilläggsanslag 
om 25 500 € för grundförbättringen och beläggningen av Skagvägen 
beviljas. 
 
BESLUT: 
Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag om 25 500 € för grundför-
bättringen och beläggningen av Skagvägen. 
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KF § 86 ENERGIBESPARANDE ÅTGÄRDER I KOMMUNEN 
 
Kommunfullmäktige 17.11.2022 § 86 
 
Kommunstyrelse 08.11.2022 § 307 
Kommunfullmäktige 27.10.2022 § 76 
 
KF § 76  EXTRA ÄRENDE, DISKUSSION OM ENERGIFÖRBRUKNING I KOMMUNEN 
 

  Johan Hilander efterfrågar en diskussion om hur Eckerö kommun 
  ska kunna se över energiförbrukningen i samband med höjda
  energipriser på Åland. 
 
 
  Kommundirektörens förslag: 

 Ärendet diskuteras av kommunfullmäktige.   
 
 BESLUT: 

 
Kommunfullmäktige begär att kommunstyrelsen inkommer med 
en åtgärdsplan för att minska på energiförbrukningen i kommu-
nen. Kommunfullmäktige motser ett första utkast på åtgärdsplan 
inför kommunfullmäktige i november 2022.  

  
 

Kommunstyrelse 08.11.2022 § 307 
 
Kommunfullmäktige har den 27.10.2022 begärt att kommunstyrelsen 
ska inkomma med utkast på en åtgärsplan för att minska energiför-
burkningen i kommunen. Kommunfullmäktige motser ett första utkast 
inom november månad år 2022.  
 
Kommunens Kommuntekniker/byggnadsinspektör har efter kommun-
fullmäktiges begäran redovisat för att följande energibesparande åt-
gärder har gjorts eller kommer att göras i Eckerö kommun år 2022 
och år 2023 inför kommundirektören: 
 
• Gatubelysningens belysningstider kommer att ändras så att be-
lysningstiden minskar i kommunen. Beslut har fattats om exakta tider 
i samband med BTN 10.10.2022 § 94 (BTN:s budgetbehandling) och 
frågan om gatubelysningen kommer åter att diskuteras av byggnads-
tekniska nämnden i november 2022. 
 
• Byte av oljeuppvärmning till bergvärme på skolan och dagis före-
slås inför budgetbehandling att verkställas år 2023. Ansökan om att 
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Ålands landskapsregering ska stå för 25 % av kostnaderna har in-
lämnats år 2022.”. 
 
• I Ekeborg har det installerat en ny värmepump som förväntas 
sänka elkostnaderna. 
 
• Montering av LED-belysning görs i kommunens fastigheter och på 
gatubelysning när gammal belysning behöver bytas ut. Exempelvis 
har skolans belysning i kök och gymnastiksal bytts ut till LED-
belysning detta år. 
 
 
Kommundirektörens förslag 
 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till kännedom och framför 
de åtgärder som har gjorts och kommer att göras inför kommunfull-
mäktige i enlighet denna beredning. 
 
 
Beslut:  
 
Enligt förslag.  
 
Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Kommunfullmäktige 17.11.2022 § 84 

 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunstyrelsen framför de åtgärder som har gjorts och kommer att 
göras inför kommunfullmäktige. Åtgärderna är följande: 
 
• Gatubelysningens belysningstider kommer att ändras så att be-
lysningstiden minskar i kommunen. Beslut har fattats om exakta tider 
i samband med BTN 10.10.2022 § 94 (BTN:s budgetbehandling) och 
frågan om gatubelysningen kommer åter att diskuteras av byggnads-
tekniska nämnden i november 2022. 
 
• Byte av oljeuppvärmning till bergvärme på skolan och dagis före-
slås inför budgetbehandling att verkställas år 2023. Ansökan om att 
Ålands landskapsregering ska stå för 25 % av kostnaderna har in-
lämnats år 2022. 
 
• I Ekeborg har det installerat en ny värmepump som förväntas 
sänka elkostnaderna. 
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• Montering av LED-belysning görs i kommunens fastigheter och på 
gatubelysning när gammal belysning behöver bytas ut. Exempelvis 
har skolans belysning i kök och gymnastiksal bytts ut till LED-
belysning detta år. 
 

 
BESLUT: 
 
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt att anteckna informationen till 
kännedom. 
 
Kommunfullmäktige motser det arbete som pågår vad beträffar ener-
giutredningar i kommunen. 
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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: § 86 
 

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. 
 
§ 81 - 85 
 
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 

 
 


