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KF § 8 KALLELSE OCH BESLUTSFÖRHET  
 
Kommunfullmäktige 16.03.2023 § 8 
 
 

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 konstaterar att sammanträdet är lagen-
ligt sammankallat och efter verkställt namnupprop med hänsyn till an-
talet närvarande ledamöter beslutsfört. 
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KF § 9 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS 
 
Kommunfullmäktige 16.03.2023 § 9 
 
 

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 utser ledamöterna Tage Mattsson och Berit Met-
sik till protokolljusterare. Protokolljusteringen sker med elektroniska 
medel senast 19.03.2023, kl. 20.00 
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KF § 10 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Kommunfullmäktige 16.03.2023 § 10 
 
 

Förslag: 
Föredragningslistan godkänns. 
 
BESLUT: 
Johan Hilander önskar att kommunfullmäktige har en frågestund.  
 
Förslaget får understöd. Frågestund hålls efter ordinarie ärenden be-
handlats.  
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Dnr: KANSLI 26/2023 
 

KF § 11 HAMMARLANDS KOMMUNS ÅTERINTRÄDE I OASEN K.F. 
 

Kommunfullmäktige 16.03.2023 § 11 
 
Kommunstyrelse 14.02.2023 § 56 
 

 
Oasen k.f. har den 02.02.2023 (FST § 16) beslutat följande: 
 
Förbundsstyrelsen ber medlemskommunernas fullmäktig om att i enig-
het med förbundsfullmäktigebeslut 28 §/28.11.2022 ta ställning till om 
Hammarlands kommuns anhållan om återinträde kan godkännas. 
Återinträdet föreslås gälla från och med den 01.01.2023 i enlighet med 
förbundsfullmäktiges beslut. 
 
Förbundsstyrelsen emotser svar från medlemskommunerna senast 
fredagen den 14.04.2023. 
 

   
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att godkänna 
Hammarlands kommuns anhållan om återinträde i Oasen från och med 
den 01.01.2023.   
 
Beslut: 
 
Enligt förslag. 
 

Kommunfullmäktige 16.03.2023 § 11 
 

Oasen k.f. har beslutat att be medlemskommunernas fullmäktig om att 
i enighet med förbundsfullmäktigebeslut 28 §/28.11.2022 ta ställning 
till om Hammarlands kommuns anhållan om återinträde kan godkän-
nas. Återinträdet föreslås gälla från och med den 01.01.2023 i enlighet 
med förbundsfullmäktiges beslut. 
 
Kommunstyrelsen har den 14.02.2023 behandlat Hammarlands kom-
muns återinträde i Oasen k.f.  

   
Kommunstyrelsens förslag: 
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Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att godkänna 
Hammarlands kommuns anhållan om återinträde i Oasen från och med 
den 01.01.2023.   
 
Beslut: 
 
Enligt förslag.  
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Dnr: KANSLI 309/2022 
 

KF § 12 MOTION: FULLMÄKTIGELEDAMÖTER I KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Kommunfullmäktige 16.03.2023 § 12 
 
Kommunstyrelse 14.02.2023 § 47 
 

 
Bilagor:  
- E-post LR 
- Motion angående antalet fullmäktigeledamöter 
 
Rune Söderlund har den 17.11.2022, § 79 lämnat in en motion angå-
ende antalet fullmäktigeledamöter i kommunfullmäktige. I motionen 
står följande: 
 
Undertecknad föreslår att antalet ledamöter i fullmäktige minskas från 
dagens 13 st till 11 st.  
 
Det visade sig valet 2019 att antalet personer som ställer upp i val är 
för litet för att få tillräckligt många ersättare till kommunfullmäktige då 
styrelseplatser och ersättare i styrelsen har tillsatts. Detta har resulterat 
i att under 2022 varit i snitt 10,88 st per möte och endast 2 möte fullta-
liga 13 st. Vid ett möte var vi endast 9 st vilket är minimi för att vara 
beslutförda. 
 
För att minska risken för möten där fullmäktige inte blir beslutfört före-
slås sänkning till 11 st i Eckerö kommunfullmäktige. 
 
Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland stipulerar följande i 6 
kap. § 38: 
 
38 §.  Antal ledamöter 
 
Antalet fullmäktigeledamöter som skall väljas bestäms i förhållande till 
kommunens invånarantal på valårets första dag enligt följande: 
 
Invånarantal Antal fullmäktigeledamöter 
högst 500 11 
501-1.000 13 
1.001-2.000 15 
2.001-3.000 17 
3.001-4.000 19 
4.001-6.000 21 
6.001-10.000 25 
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över 10.000 27 
 
Fullmäktige kan före utgången av april månad under valåret besluta att 
antalet ledamöter som väljs skall vara högre eller lägre än vad som 
följer av 1 mom. Antalet ledamöter skall alltid vara udda och får inte 
understiga nio. Landskapsregeringen skall underrättas om ändringar 
av antalet ledamöter. 

 
Konstateras kan att kommunfullmäktige före utgången av april månad 
under valåret kan besluta att antalet ledamöter som väljs ska vara 
högre eller lägre än vad som följer av 1 mom. Antalet ledamöter ska 
alltid vara udda och får inte understiga nio.  
 
År 2023 är ett valår för Eckerö kommun. Ålands landskapsregering har 
den 01.02.203 inkommit med e-post innehållande följande information: 

 
Landskapsregeringen vill med det här mejlet påminna om kommuner-
nas eventuella beslut om antal  
fullmäktigeledamöter.  
 
Enligt 38 § 1 mom. kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland be-
stäms antalet fullmäktigeledamöter som ska väljas i förhållande till 
kommunens invånarantal på valårets första dag (1 januari 2023). Enligt 
2 mom. kan fullmäktige före utgången av april månad under valåret 
(2023) besluta att antalet ledamöter som väljs skall vara högre eller 
lägre än vad som följer av 1 mom. Antalet ledamöter skall alltid vara 
udda och får inte understiga nio. 
 
Landskapsregeringen ska underrättas om eventuella ändringar av an-
talet ledamöter. 
 
Om fullmäktige t.ex. inför den nuvarande mandatperioden beslöt att 
antalet fullmäktigeledamöter skulle vara lägre  
än det antal som anges i kommunallagen krävs det ett nytt beslut nu 
innan utgången av april månad inför nästa  
mandatperiod.  
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen tar ställning till den inlämnade motionen 
(17.11.2022) av Rune Söderlund. 

 
BESLUT: 
 
Utgående från motionen inlämnad av Rune Söderlund beslutar kom-
munstyrelsen att föreslå inför kommunfullmäktige att antalet ledamöter 
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i kommunfullmäktige under mandatperioden 2024 – 2027 ska vara elva 
till antal i Eckerö kommun. 
 
 

Kommunfullmäktige 16.03.2023 § 12 
 
Kommunstyrelsen har den 14.02.2023 behandlat antal kommunfull-
mäktigeledamöter i kommunfullmäktige under mandatperioden 2024 – 
2027. Detta utgående ifrån inlämnad motion av kommunfullmäktigele-
damot Rune Söderlund den 17.11.2022.  

 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Utgående från motionen inlämnad av Rune Söderlund har kommun-
styrelsen beslutat att föreslå inför kommunfullmäktige att antalet leda-
möter i kommunfullmäktige under mandatperioden 2024 – 2027 ska 
vara elva till antal i Eckerö kommun. 

 
 

BESLUT: 
 
Tage Mattsson föreslår att fortsätta med 13 ledamöter i kommunfull-
mäktige under mandatperioden 2024 – 2027. Johan Hilander under-
stödjer Tage Mattssons förslag. 
 
Mkael Stjärnfelt understöder styrelsens förslag. 
 
Konstateras att det finns två förslag, varför omröstning ska förrättas. 
Ordförande fastställer omröstningspropositionen sålunda JA för styrel-
sens förslag och NEJ för Tage Mattssons förslag.  
 
Konstateras efter omröstningen att styrelsens förslag (JA) fick 7 röster 
och Tage Mattssons förslag (NEJ) 4 röster.  
 
Bifogas röstningsprotokoll.  
 
Kommunfullmäktige beslutar utefter resultatet av omröstningen att an-
talet ledamöter i kommunfullmäktige under mandatperioden 2024 – 
2027 ska vara elva till antal i Eckerö kommun.  
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KF § 13 INSTRUKTION, ÄLDRERÅD 
 
Kommunfullmäktige 16.03.2023 § 13 
 
Kommunstyrelse 28.02.2023 § 67 
Kommunstyrelse 14.02.2023 § 46 
 

Bilaga. 
 
- Instruktion för äldreråd 
- Förslag på uppdatering av instruktion för äldreråd 
 
Det finns behov att uppdatera instruktionen för äldrerådet. Nuvarande 
instruktion är antagen av kommunfullmäktige den 18.10.2018, § 91. 
Barn- och äldreomsorgsledaren har framställt ett uppdaterat förslag på 
instruktion för Äldrerådet.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen begär äldrerådet i Eckerö kommun om utlåtande an-
gående förslaget av instruktion för äldrerådet. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera instruktionen till förvalt-
ningen för vidare behandling. Kommunstyrelsens ledamöter kan fram 
till den 22.02.2023 inkomma med synpunkter angående utkastet till in-
struktionen till barn- och äldreomsorgsledaren. 

 
Kommunstyrelse 28.02.2023 § 67 
 

Kommunstyrelsen beslutade återremittera utkastet till instruktion för 
äldreråd till förvaltningen för vidare behandling. Kommunstyrelsens le-
damöten har fram till den 22.02.2023 haft möjlighet att inkomma med 
synpunkter angående utkastet. Ingen av kommunstyrelsens ledamöter 
har inkommit med synpunkter. Förvaltningen har omarbetat vissa delar 
av utkastet. Det nya utkastet finns i bilaga: 
 
- Instruktion för Äldrerådet förslag på uppdatering 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen begär äldrerådet i Eckerö kommun om utlåtande an-
gående förslaget av instruktion för äldrerådet.  
 
BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslutar om följande förändringar: 
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- Äldrerådet sammanträder vid behov var fjärde vecka ändras till: 
Äldrerådet sammanträder på kallelse vid behov 
 
Kommunstyrelsens beslutar att föreslå inför kommunfullmäktige att 
fastställa förslaget till uppdaterad instruktion för äldrerådet.  
 
Kommunstyrelsen föreslår även att kommunfullmäktige delegerar 
beslutanderätten att uppdatera äldrerådets instruktioner till kom-
munstyrelsen. 
 

 
Kommunfullmäktige 16.03.2023 § 13 

 
Kommunstyrelsen har den 14.02.2023 och 28.02.2023 behandlat en 
uppdaterad instruktion för äldreråd. Nuvarande instruktion är antagen 
av kommunfullmäktige den 18.10.2018, § 9.  
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att fastställa för-
slaget till uppdaterad instruktion för äldrerådet.  
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutan-
derätten att uppdatera äldrerådets instruktioner till kommunstyrelsen. 
 
BESLUT: 
 
Enligt kommunstyrelsens förslag.  
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KF § 14 KOMMUNIKATIONSPOLICY ECKERÖ KOMMUN 
 

Kommunfullmäktige 16.03.2023 § 14 
 
Kommunstyrelse 28.02.2023 § 68 
Kommunstyrelse 18.10.2022 § 281 
Kommunstyrelse 07.06.2022 § 146 
Kommunstyrelse 24.05.2022 § 137 
 

Under diskussionerna på kommunfullmäktiges sammanträde uttryckte 
flera ledamöter ett behov av att nämnderna, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige läser igenom Kommunikationspolicyn för Eckerö 
kommun och fäster särskild uppmärksamhet vid följande skrivningar i 
policyn: 
 
2.2 Nämnd/Förvaltning 
Respektive nämnd/förvaltning svarar för den förvaltningsspecifika 
kommunikationen, internt och externt. Nämndens ordförande är ytterst 
ansvarig för förvaltningens kommunikation. Medarbetare inom förvalt-
ningen som har verksamhetsansvar har också kommunikationsansvar. 
 
2.5 Förtroendevalda 
Förtroendevaldas rätt till upplysningar regleras i kommunallagens 21 § 
(ÅFS 73/1997): 
 
En förtroendevald har rätt att ta del av handlingar som förvaras hos 
kommunens myndigheter och att i övrigt erhålla uppgifter och upplys-
ningar av myndigheterna. 
Den förtroendevalda bör dock utnyttja sin rätt ansvarsfullt och med ef-
tertanke för att inte i onödan belasta förvaltningen mera än nödvändigt. 
All kommunikation med förvaltning och enskilda tjänstemän eller andra 
företrädare för förvaltningen ska vara saklig och ske hänsynsfullt och 
respektfullt. Detta gäller även i den mån en förtroendevald kommuni-
cerar externt i sin roll som förtroendevald. 
 
Som underlag för diskussioner i respektive kollegialt organ bifogas 
även Arbetshälsoinstitutets handbok om Behandling av osakligt upp-
trädande i förtroendeorgan. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen delger ärendet nämnderna till kännedom. Kommun-
styrelsen ser framemot att före utgång av september 2022 ta del av ett 
nämndbeslut om att nämnden tagit del av Arbetshälsoinstitutets hand-
bok om Behandling av osakligt uppträdande i förtroendeorgan samt att 
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nämnden följer Eckerö kommuns kommunikationspolicy i sin verksam-
het. Efter nämndenars bereder kommunstyrelsen ett ärende till kom-
munfullmäktige. 
 
BESLUT: 
Ärendet bordlades. 

 
Kommunstyrelse 07.06.2022 § 146 

 
Bordlagt ärende. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen delger ärendet nämnderna till kännedom. Kommun-
styrelsen ser framemot att före utgång av september 2022 ta del av ett 
nämndbeslut om att nämnden tagit del av Arbetshälsoinstitutets hand-
bok om Behandling av osakligt uppträdande i förtroendeorgan samt att 
nämnden följer Eckerö kommuns kommunikationspolicy i sin verksam-
het. Efter nämndernas bereder kommunstyrelsen ett ärende till kom-
munfullmäktige. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 

 
Kommunstyrelsen 18.10.2022 § 281 
 

Byggnadstekniska nämnden (§ 72, 12.09.2022) och Närings- och kul-
turnämnden (§ 15, 05.10.2022) har tagit del av arbetshälsoinstitutets 
handbok om behandling av osakligt uppträdande i förtroendeorgan 
samt kommunikationspolicyn för Eckerö kommun. Enligt beslut KS 
07.06.2022 § 146 ska kommunstyrelsen bereda ett ärende till kom-
munfullmäktige efter att nämnderna har tagit del av arbetshälsoinsti-
tutets handbok om behandling av osakligt uppträdande i förtroendeor-
gan samt kommunikationspolicyn för Eckerö kommun. Samtliga 
nämnder inom Eckerö kommuns regi ska inom september månad år 
2022 ta del av arbetshälsoinstitutets handbok om behandling av 
osakligt uppträdande i förtroendeorgan. Utbildnings- och fritidsnämn-
den har inte tagit beslut om att nämnden har tagit del av arbetshälso-
institutets handbok om behandling av osakligt uppträdande i förtroen-
deorgan samt kommunikationspolicyn för Eckerö kommun inom sep-
tember månad 2022.    
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen aviserar utbildnings- och fritidsnämnden om att be-
slut behöver tas om att utbildnings- och fritidsnämnden har tagit del av 
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arbetshälsoinstitutets handbok om behandling av osakligt uppträdande 
i förtroendeorgan samt kommunikationspolicyn för Eckerö kommun.  
 
BESLUT: 
 
Enligt förslag.  
 
 

Kommunstyrelsen 28.02.2023 § 68 
 
Samtliga nämnder i Eckerö kommuns regi har tagit del av arbetshälso-
institutets handbok om behandling av osakligt uppträdande i förtroen-
deorgan samt kommunikationspolicyn för Eckerö kommun enligt redo-
visning nedan: 
 
Byggnadstekniska nämnden (§ 72, 12.09.2022)  
Närings- och kulturnämnden (§ 15, 05.10.2022) 
Utbildnings- och fritidsnämnden i Eckerö (§ 45, 08.12.2022) 
 
 

 
Kommundirektörens förslag:  

 
Kommunstyrelsen antecknar information till kännedom och aviserar 
kommunfullmäktige om att samtliga nämnder i Eckerö kommuns regi 
har tagit del av arbetshälsoinstitutets handbok om behandling av osak-
ligt uppträdande i förtroendeorgan samt kommunikationspolicyn för 
Eckerö kommun 
 
Beslut: 
 
 

Kommunfullmäktige 16.03.2023 § 14 
 
Den 07.06.2022 beslöt kommunstyrelsen att samtliga nämnder i Eck-
erö kommuns regi ska fatta nämndbeslut om att nämnden tagit del av 
Arbetshälsoinstitutets handbok om Behandling av osakligt uppträ-
dande i förtroendeorgan samt att nämnden följer Eckerö kommuns 
kommunikationspolicy i sin verksamhet. Efter nämndenars bereder 
kommunstyrelsen ett ärende till kommunfullmäktige. 
 
Under år 2022 har samtliga nämnder under Eckerö kommuns regi tagit 
del av arbetshälsoinstitutets handbok om behandling av osakligt upp-
trädande i förtroendeorgan samt kommunikationspolicyn för Eckerö 
kommun enligt redovisning nedan: 
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Byggnadstekniska nämnden (§ 72, 12.09.2022)  
Närings- och kulturnämnden (§ 15, 05.10.2022) 
Utbildnings- och fritidsnämnden i Eckerö (§ 45, 08.12.2022) 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen aviserar kommunfullmäktige om att samtliga nämn-
der i Eckerö kommuns regi har tagit del av arbetshälsoinstitutets hand-
bok om behandling av osakligt uppträdande i förtroendeorgan samt 
kommunikationspolicyn för Eckerö kommun. 
 
BESLUT: 
 
Antecknas till kännedom.  
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KF § 15 TJÄNSTEN SOM BARN- OCH ÄLDREOMSORGSLEDARE 
 

Kommunfullmäktige 16.03.2023 § 15 
Kommunstyrelse 14.03.2023 § 78 
Kommunstyrelse 30.08.2022 § 214 
Kommunfullmäktige 25.08.2022 § 51 
Kommunstyrelse 16.08.2022 § 191 
 

Bilaga: 
- Tjänstebeskrivning för barn- och äldreomsorgsledare 
- Delegeringsordning för barn- och äldreomsorgsledare 

 
Eckerö kommun har ett pågående samarbetsavtal med Hammarlands 
kommun avseende en gemensam tjänst som äldreomsorgs- och 
barnomsorgsledare (bilaga, KS § 387/2020). Avtalet är i kraft fram till 
31.12.2022. 
 
Det pågående samarbetet har utvärderats kontinuerligt med persona-
len och med Hammarlands kommun. Det uppenbara, som även fram-
går av tidigare tidsredovisningar, är att ett årsverk på 100 % inte är 
tillräcklig för att Eckerös målsättningar angående verksamheterna led-
ning och utveckling ska uppnås. Av denna orsak föreslås att Eckerö 
kommun omgående inrättar en egen 100 % tjänst som barn- och äldre-
omsorgsledare. Med nuvarande lönenivå skulle 100 % tjänst i egen 
regi under fyra månader föranleda ett behov att tilläggsbudget på 9 200 
euro. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänstebeskriv-
ningen och delegeringsordningen för en tjänst som barn- och äldre-
omsorgsledare godkänns enligt bilaga samt att kommunfullmäktige in-
rättar en 100 % tjänst som barn- och äldreomsorgsledare. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 

Kommunfullmäktige 25.08.2022 § 51 
 
Kommunstyrelsens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tjänstebeskriv-
ningen och delegeringsordningen för en tjänst som barn- och äldre-
omsorgsledare godkänns enligt bilaga samt att kommunfullmäktige in-
rättar en 100 % tjänst som barn- och äldreomsorgsledare. 
 
BESLUT: 
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Ledamot Berit Metsik föreslog en höjning av lönen till 3 900 euro som 
helhetslön. Ledamot Birgitta Österlund och ledamot Mikael Selander 
understödde ledamot Metsiks förslag. 
 
Viceordförande Bernt Bergman understödde kommunstyrelsens för-
slag. 
 
Efter avslutad diskussion konstaterade ordförande att både ledamot 
Berit Metsiks och kommunstyrelsens förslag har blivit understödda var-
efter ordförande fastslog följande omröstningsproposition. De som rös-
tar för kommunstyrelsens förslag röstar ja och de som röstar 
för ledamot Berit Metsiks förslag 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 5 röster och förslag nej 5 röster emedan en ledamot av-
stod från att rösta. Ordföranden konstaterade att förslagen erhållit lika 
många röster varvid ordförandes röst avgör. Ordförande konstaterade 
att kommunfullmäktige beslöt enligt ledamot Berit Metsiks förslag. 
(Omröstningsprotokoll 1, KF 25.8.2022, § 51). 
 
Ordförande konstaterade att kommunfullmäktige beslöt i övrigt att fast-
ställa tjänstebeskrivningen och delegeringsordningen för en tjänst som 
barn- och äldreomsorgsledare samt att inrätta en 100 % tjänst som 
barn- och äldreomsorgsledare. 
 
Viceordförande Bernt Bergman reserverade sig till protokollet eftersom 
han anser att kommunfullmäktiges beslutet gällande lön är kostnads-
drivande för kommunen. 
 

Kommunstyrelse 30.08.2022 § 214 
 
Kommunfullmäktige har inrättat en 100 % tjänst som barn- och äldre-
omsorgsledare samt fastslagit en tjänstebeskrivning och delegerings-
ordning för tjänsten. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen utser en rekryteringsgrupp och beslutar att inleda 
rekryteringen. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt att utse Axel Söderback som tf. barn- och 
äldreomsorgsledare för 6 månader fr.o.m. 1.10.2022 med tre måna-
ders prövotid i enlighet med tidigare praxis under tiden då rekryteringen 
av ordinarie tjänsteinnehavare verkställs. Lönesättningen är i enlighet 
med den av kommunfullmäktige fastställda tjänstebeskrivningen. 
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Kommunstyrelsen beslutar att sammansättningen av den nuvarande 
rekryteringsgruppen uppdateras enligt följande: 
- Sven-Eric Carlsson, ordförande 
- Britt Berthén-Eklund, medlem 
- Benjamin Sidorov, sekreterare och sammankallande 
 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 
 

Kommunstyrelse 14.03.2023 § 78 
 
Bilagor: 
 
- Rekryteringsprotokoll, barn- och äldreomsorgsledare 
- Sammanställning över sökanden 
- Intervjuprotokoll, samtliga intervjuer 
- Sammanställning över referenser 
 
Kommunstyrelsen har den 30.08.2022 § 214 beslutat att Axel Söder-
back anställs för 6 månader som tf. barn- och äldreomsorgsledare från 
och med den 01.10.2022. Det innebär att ordinarie tjänst- som barn 
och äldreomsorgsledare bör tillsättas från och med den 01.04.2023.   
 
Kommunstyrelsen har den 30.08.2022 (§ 214) beslutat om en rekryte-
ringsgrupp för barn- och äldreomsorgsledare i Eckerö kommun.  
 
Under perioden januari – mars 2023 har rekryteringsgruppen inlett en 
rekryteringsprocess till barn- och äldreomsorgsledartjänsten. Tjänsten 
utannonserades under tidsperioden 26.01 – 24.02.2023 klockan 15:00. 
Totalt inkom åtta sökanden. Av dessa åtta sökanden kallades fyra på 
intervju.  
 
Efter samtliga intervjuer och kontakt med referenser föreslår rekryte-
ringsgruppen, utefter en helhetsbedömning, att Axel Söderback tillsätts 
som ordinarie barn- och äldreomsorgsledare i Eckerö kommun. Detta 
med motiveringen att Söderback är behörig för tjänsten, har en god 
insyn i nuvarande utmaningar och utvecklingsområden vad beträffar 
barnomsorg- och äldreomsorg i Eckerö kommun, samt att Söderback 
även har erfarenhet av pågående ledarskapsuppgifter inom aktuella 
verksamhetsområden i Eckerö kommun. 
 
Kommundirektörens förslag: 

 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå inför kommunfullmäktige att Axel 
Söderback erbjuds tjänsten som barn- och äldreomsorgsledare i enlig-
het med rekryteringsgruppens förslag.  
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BESLUT: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå inför kommunfullmäktige att Axel 
Söderback erbjuds tjänsten som barn- och äldreomsorgsledare. Ingen 
prövotid föreslås i och med att Söderback tjänstgjort som Tf. barn- och 
äldreomsorgsledare sedan 01.10.2022. 
 
Paragrafen justeras omedelbart.   
 

Kommunfullmäktige 16.03.2023 § 15 
 
 

Kommunstyrelsen har den 14.03.2023 beslutat om förslag till tjänsten 
som barn- och äldreomsorgsledare.  
 
Kommunstyrelsens förslag: 

 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Axel Söder-
back erbjuds tjänsten som barn- och äldreomsorgsledare. Ingen prö-
votid föreslås i och med att Söderback tjänstgjort som Tf. barn- och 
äldreomsorgsledare sedan 01.10.2022. 
 
BESLUT: 
 
Enligt kommunstyrelsens förslag.  
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Frågestund 
 
 
Klockan 19:05 – 19:09 
- Johan Hilander frågar hur det går med Öjvägen. 
 
Klockan 19:10 – 19:11 
- Ronald Karlsson frågar om kommunens samarbete med Öjvägens 

väglag utgående från vad som har stått i Ålandstidningen. 
 
Klockan 19:12 – 19:13 
- Tage Mattsson frågar om sin motion han lämnat in angående Fifax. 
 
Klockan 19:13 – 19:14 
- Johan Hilander frågar om Fifax i anknytning till avlopp. 
 
Klockan 19:18 –  19:18 
- Birgitta Österlund frågar hur många arbetstillfällen Fifax ger. 
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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: 8 – 11 §, 13 – 14 § 
 

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. 
 
§§ 12, 15 
 
Besvärsmyndighet, adress och postadress: 
 
Ålands Förvaltningsdomstol 
PB 31 
22101 Mariehamn 
 
Kommunalbesvär, paragrafer:  
Besvärstid 30 dagar 
 
§ 12 
 
Förvaltningsbesvär, paragrafer:  
Besvärstid 30 dagar 
 
§ 15 
 

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 

 
 


