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KF § 1

KALLELSE OCH BESLUTSFÖRHET

Kommunfullmäktige 27.01.2022 § 1
Fullmäktige väljer bland sina ledamöter ett presidium som består av en
ordförande och högst två vice ordförande. Väljs två vice ordförande
skall en förste och en andre vice ordförande utses. Presidiet väljs för
ett år i sänder. Hela presidiet utses vid samma valförrättning. Presidiet
skall väljas vid kalenderårets första sammanträde.
Den ledamot som längst innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kommunen
utövar ordförandeskapet tills valförrättningen slutförts. Om flera av ledamöterna tillhört fullmäktige lika lång tid, utövas ordförandeskapet av
den ledamot som är äldst av dessa. (KommunalL § 40)
Av de valda till kommunfullmäktige torde sammanträdet öppnas av
kommunfullmäktige Tage Mattsson och vid eventuell frånvaro av kommunfullmäktige John Hilander.
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
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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:
Ordförande Tage Mattsson konstaterade efter verkställt namnupprop
att sammanträdet är lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet
närvarande ledamöter beslutfört.
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KF § 2

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS

Kommunfullmäktige 27.01.2022 § 2
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 valde Johan Hilander och Bernt Bergman till protokolljusterare.
Protokollet ska vara justerat med elektroniska medel senast
30.01.2022 kl. 20.00.
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Sammanträdesdatum
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KF § 3

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunfullmäktige 27.01.2022 § 3
Förslag:
Föredragningslistan godkänns.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KF § 4

VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 2022

Kommunfullmäktige 27.01.2022 § 4
Enligt 40 § i kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland väljer
kommunfullmäktige bland sina ledamöter ett presidium som ska bestå
av en ordförande och högst två viceordföranden. Enligt kap. 4 § 3 förvaltningsstadgan för Eckerö kommun väljs en viceordförande. Presidiet väljs för ett år i sänder. Den ledamot som längst innehaft ett fullmäktigeuppdrag i kommunen utövar ordförandeskapet tills valförrättningen har slutförts.
Med andra ord gäller valet två (2) förtroendeplatser som ska väljas och
valet ska enligt lagframställningen till kommunallagen förrättas i
samma valförrättning (LF 3/1996-1997, s. 17).
Valbara till presidiet är kommunfullmäktiges ledamöter. I kommunallagen finns bestämmelser om samtycke bl.a. avseende valet av ledamöter till kommunstyrelsen (47 § 5 mom.). I rikets kommunallag finns en
allmän bestämmelse som stipulerar att till ett förtroendeuppdrag får
väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget
(70 § 1 mom. i FFS kommunallag 410/2015). Motsvarande bestämmelse finns inte i den åländska lagstiftningen men för tydlighetens skull
är det att rekommendera att kandidaterna till fullmäktiges ordförande
och viceordförande ger sitt skriftliga samtycke innan valet förrättas.
Någon egentlig valförrättning behövs inte, om valet är enhälligt.
Om valet förrättas som majoritetsval, har alla som deltar i valet lika
många röster som antalet personer som ska väljas. Enligt 26 § 4 mom.
ska ett majoritetsval förrättas med slutna sedlar om någon ledamot yrkar på det.
Proportionellt val
Ett proportionellt val kan förrättas, om de antal ledamöter som nämns
i 26 § 2 mom. i kommunallagen begär att valet ska förrättas som proportionellt val. Enligt denna paragraf gäller att ett val ska vara proportionellt om två eller flera personer ska utses och proportionellt val begärs av så många ledamöter som tillsammans kan besätta minst en av
de poster valet gäller. Vid proportionella val ska vallagen (2019:45) för
Åland iakttas i tillämpliga delar.
Fullmäktige har vid sitt första sammanträde genom beslutet KF § 4 /
30.1.2020 utsett följande ledamöter med personliga ersättare till valnämnd för förrättande av proportionella val för fullmäktiges mandattid:
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-

valnämndens ordförande Mikael Selander (ersättare Johan Hilander),
- viceordförande Kalle Björnhuvud (ersättare Tage Mattsson) och
- ledamot Berit Metsik (ersättare Birgitta Österlund).
Såsom protokollförare tjänstgör kommunfullmäktiges protokollförare
om inte fullmäktige beslutar om något annat (Förvaltningsstadga 4 kap.
37 § 3 mom.).
Enligt 26 § 4 mom. ska ett proportionellt val förrättas med slutna sedlar.
Ifall tillräckligt många ledamöter understöder proportionellt valsätt ska
ett proportionellt val förrättas enligt följande:
-

-

-

-

-

Fullmäktige beslutar om a) tid för inlämnande av kandidatlistor och
b) när upprop för valförrättning sker. (Förvaltningsstadgan 4 kap.
39 §).
Av kandidatlistans rubrik ska det framgå för vilket val listan används. På kandidatlistor får förekomma namn på högst det antal
ledamöter och ersättare som får väljas vid valet. Kandidatlistan ska
undertecknas av minst två ledamöter i kommunfullmäktige. Den
första undertecknaren fungerar som ombud för listan och det är
denne som inlämnar kandidatlistan till kommunfullmäktiges ordförande. (Förvaltningsstadgan 4 kap. 38 §).
När tiden för att lämna in kandidatlistorna har löpt ut, överlämnar
kommunfullmäktiges ordförande listorna till valnämnden som
granskar huruvida dessa har upprättats på ett korrekt sätt. Om det
förekommer fel i någon lista, bereds ombudet tillfälle att rätta till
felet inom den tidsfrist som valnämnden utsatt. Kandidatnamn får
förekomma endast på en lista. Om samma person, efter rättelse i
den kandidatlista som ombudet inlämnat, fortfarande förekommer
på två eller flera listor, ska valnämnden tillfråga kandidaten på vilken lista kandidatens namn skall kvarstå. Dennes svar skall avges
skriftligt till valnämnden. (Förvaltningsstadgan 4 kap. 40 § 1-2
mom.).
När den fastställda fristen för korrigering av kandidatlistor har löpt
ut, framtar valnämnden en sammanställning av de godkända kandidatlistorna. Ordningsföljden för listorna lottas, varefter varje kandidat förses med löpande ordningsnummer. (Förvaltningsstadgan
4 kap. 41 § 1 mom.).
Sammanställningen av kandidatlistorna skall uppsättas till påseende i kommunfullmäktiges sessionssal innan uppropet för valförrättningen börjar och kandidatlistorna skall uppläsas för fullmäktige. (Förvaltningsstadgan 4 kap. 41 § 2 mom.).
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Varje fullmäktigeledamot ska anteckna numret på den kandidat
som ledamoten röstar på i en sluten omröstning och ge sin röstsedel till fullmäktiges ordförande i ordningsföljd enligt uppropet. (Förvaltningsstadgan 4 kap. 42 §).
När uppropet är förrättat överlämnar kommunfullmäktiges ordförande röstsedlarna till valnämnden som granskar sedlarnas giltighet samt räknar ut och konstaterar valresultatet genom att i tillämpliga delar iakttaga bestämmelserna om kommunalval. (Förvaltningsstadgan 4 kap. 43 § 1 mom.).
Valnämnden avger ett skriftligt meddelande om valresultatet till fullmäktiges ordförande som sedan delger kommunfullmäktige valresultatet. (Förvaltningsstadgan 4 kap. 43 § 2 mom.).
De röstsedlar som har avgivits vid ett val ska sparas till dess beslut
som följer det val där röstsedlarna kommit till användning, har vunnit laga kraft. Detta gäller även lottsedlar som använts vid lottning.
Då val har förrättats med slutna sedlar ska de bevaras i slutet kuvert till dess beslutet vunnit laga kraft. (Förvaltningsstadgan 4 kap.
44 §).

BESLUT:
Rune Söderlund, understödd av Mikael Selander, föreslog Anders Svebilius till ordförande och Bernt Bergman till viceordförande.
John Hilander, understödd av Johan Hilander, föreslog Bernt Bergman
till ordförande och Anders Svebilius till viceordförande.
Rune Söderlund föreslog att mötet ajourneras för 5 minuter.
Mötet ajournerades kl. 18:37.
Mötet fortsatt kl. 18:45.
Ordförande konstaterade att det finns två förslag som vunnit understöd
och att med anledning av ledamöternas yrkande sker valet genom en
sluten omröstning.
Ordförande redogjorde för omröstningspropositionerna och att varje ledamot har rätt att avge en eller två röster.
Fullmäktige beslöt att protokolljusterarna fungerar som rösträknare.
Förrättades val med slutna röstsedlar.
Rösterna utföll enligt följande:
Anders Svebilius 10
Bernt Bergman 5
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Blanka 2
Ordförande konstaterade att:
Anders Svebilius 10 röster
Bernt Bergman 5 röster

Kommunfullmäktige valde Anders Svebilius till kommunfullmäktiges
ordförande och Bernt Bergman till kommunfullmäktiges viceordförande
för år 2022.
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KF § 5

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÖTESORDNING 2022

Kommunfullmäktige 27.01.2022 § 5
Enligt 4 kap. 4 § i förvaltningsstadgan för Eckerö kommun bestämmer
kommunfullmäktige datum och tidpunkt för sina ordinarie sammanträden och en mötesordning bör fastställas vid kommunfullmäktiges
första sammanträde för året. Mötesordningen kan gälla för ett halvt år
eller ett år i taget.
Utöver ordinarie sammanträden kan kommunfullmäktige kallas till möte
då styrelsen eller minst en fjärdedel av kommunfullmäktiges ledamöter
begär det för behandling av ett visst ärende eller då fullmäktiges ordförande anser att det behövs.
Kommunfullmäktige har vanligen sammankallats till ordinarie möte
den tredje torsdagen i månaden under år 2021. Särskilda omständigheter eller helger kan tillfälligt påkalla annan ordning.
BESLUT:
Kommunfullmäktige beslöt att kommunfullmäktige sammankallas till
ordinarie möte den tredje torsdagen i månaden under år 2022 och att
särskilda omständigheter eller helger kan tillfälligt påkalla annan ordning.
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KF § 6

FASTSTÄLLANDE AV ANTALET LEDAMÖTER I KOMMUNSTYRELSEN 2022-2023

Kommunfullmäktige 27.01.2022 § 6
Enligt 48 § 1 mom. i kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland
tillsätter fullmäktige en styrelse vid ett sammanträde som fullmäktige
håller i januari. Enligt 5 kap. 2 § 1 mom. i Eckerö kommuns förvaltningsstadga består kommunstyrelsen av sju ledamöter eller det antal
ledamöter som kommunfullmäktige bestämmer och en personlig ersättare för var och en av dessa. Kommunallagen stipulerar dock att antalet
ledamöter ska vara minst fem.
Enligt 48 § 2 mom. i kommunallagen samt 5 kap. 2 § 2 mom. i förvaltningsstadgan utses ledamöterna och personliga ersättare för dem för
två år åt gången.
Enligt kommunallagens 48 § 3 mom. utser fullmäktige ett presidium,
bestående av en ordförande och en eller två vice ordförande, bland
dem som utsetts till ledamöter i styrelsen. Enligt 5 kap. 2 § 1 mom.
förvaltningsstadgan för Eckerö kommun utser kommunfullmäktige en
ordförande och en viceordförande bland ledamöterna.
Avgående kommunstyrelse bestod av fem ledamöter med personliga
ersättare.
BESLUT:
Johan Hilander föreslog att antalet ska vara fem ledamöter.
Kommunfullmäktige beslutade att antalet i styrelsen 2022-2023 ska
vara fem ledamöter.
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KF § 7

VAL AV KOMMUNSTYRELSE 2022 – 2023

Kommunfullmäktige 27.01.2022 § 7
Enligt 48 § 1 mom. i kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland
tillsätter fullmäktige en styrelse vid ett sammanträde som fullmäktige
håller i januari. Antalet ledamöter skall vara minst fem och vid sitt möte
i januari 2022 har kommunfullmäktige fastställt antalet ledamöter i
kommunstyrelsen under perioden 2022-2023.
Genom landskapslagen (ÅFS 1989:27) om tillämpning i landskapet
Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (FFS
609/1986) tillämpas rikets jämställdhetslag på Åland. Enligt lagens 4a
§ ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera i kommunala organ, om inte något annat följer av särskilda skäl.
Jämställdhet mellan kvinnor och män ska enligt lagen uppfyllas för
både ordinarie ledamöter och ersättare.
Av kommunallagens 47 § framgår valbarhetskriterierna för styrelsen.
Det framgår bl.a. att den som är ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige inte samtidigt kan vara ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen.
Enligt 47 § 5 mom. får en ledamot i fullmäktige eller landskapsregeringen utses till ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen endast om
denna lämnat skriftligt samtycke därtill. Samtycket ska ges innan personen blir vald till styrelsen.
I kommunallagens 26 § 3 mom. stadgas att ersättare utses vid samma
valförrättning som de ordinarie ledamöterna. Då en personlig ersättare
utses ska den föreslagna ordinarie ledamoten och den föreslagna ersättaren ställas upp tillsammans (kandidatpar). Proportionella val baserar sig alltid på att kandidater uppställs på förhand. När ersättarna är
personliga ska kandidaterna (kandidatparen) också i majoritetsval fastställas före valet.
Någon egentlig valförrättning behövs inte, om valet är enhälligt.
Om valet förrättas som majoritetsval, har alla som deltar i valet lika
många röster som antalet personer som ska väljas. Enligt 26 § 4 mom.
ska ett majoritetsval förrättas med slutna sedlar om någon ledamot yrkar på det.
Proportionellt val
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Ett proportionellt val kan förrättas, om de antal ledamöter som nämns
i 26 § 2 mom. i kommunallagen begär att valet ska förrättas som proportionellt val. Enligt denna paragraf gäller att ett val ska vara proportionellt om två eller flera personer ska utses och proportionellt val begärs av så många ledamöter som tillsammans kan besätta minst en av
de poster valet gäller. Vid proportionella val ska vallagen (2019:45) för
Åland iakttas i tillämpliga delar.
Fullmäktige har vid sitt första sammanträde genom beslutet KF § 4 /
30.1.2020 utsett följande ledamöter med personliga ersättare till valnämnd för förrättande av proportionella val för fullmäktiges mandattid:
- valnämndens ordförande Mikael Selander (ersättare Johan Hilander),
- viceordförande Kalle Björnhuvud (ersättare Tage Mattsson) och
- ledamot Berit Metsik (ersättare Birgitta Österlund).
Såsom protokollförare tjänstgör kommunfullmäktiges protokollförare
om inte fullmäktige beslutar om något annat (Förvaltningsstadga 4 kap.
37 § 3 mom.).
Enligt 26 § 4 mom. ska ett proportionellt val förrättas med slutna sedlar.
Ifall tillräckligt många ledamöter understöder proportionellt valsätt ska
ett proportionellt val förrättas enligt följande:
-

-

-

Fullmäktige beslutar om a) tid för inlämnande av kandidatlistor och
b) när upprop för valförrättning sker. (Förvaltningsstadgan 4 kap.
39 §).
Av kandidatlistans rubrik ska det framgå för vilket val listan används. På kandidatlistor får förekomma namn på högst det antal
ledamöter och ersättare som får väljas vid valet. Kandidatlistan ska
undertecknas av minst två ledamöter i kommunfullmäktige. Den
första undertecknaren fungerar som ombud för listan och det är
denne som inlämnar kandidatlistan till kommunfullmäktiges ordförande. (Förvaltningsstadgan 4 kap. 38 §).
När tiden för att lämna in kandidatlistorna har löpt ut, överlämnar
kommunfullmäktiges ordförande listorna till valnämnden som
granskar huruvida dessa har upprättats på ett korrekt sätt. Om det
förekommer fel i någon lista, bereds ombudet tillfälle att rätta till
felet inom den tidsfrist som valnämnden utsatt. Kandidatnamn får
förekomma endast på en lista. Om samma person, efter rättelse i
den kandidatlista som ombudet inlämnat, fortfarande förekommer
på två eller flera listor, ska valnämnden tillfråga kandidaten på vilken lista kandidatens namn skall kvarstå. Dennes svar skall avges
skriftligt till valnämnden. (Förvaltningsstadgan 4 kap. 40 § 1-2
mom.).
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-

-

-

-

-

När den fastställda fristen för korrigering av kandidatlistor har löpt
ut, framtar valnämnden en sammanställning av de godkända kandidatlistorna. Ordningsföljden för listorna lottas, varefter varje kandidat förses med löpande ordningsnummer. (Förvaltningsstadgan
4 kap. 41 § 1 mom.).
Sammanställningen av kandidatlistorna skall uppsättas till påseende i kommunfullmäktiges sessionssal innan uppropet för valförrättningen börjar och kandidatlistorna skall uppläsas för fullmäktige. (Förvaltningsstadgan 4 kap. 41 § 2 mom.).
Varje fullmäktigeledamot ska anteckna numret på den kandidat
som ledamoten röstar på i en sluten omröstning och ge sin röstsedel till fullmäktiges ordförande i ordningsföljd enligt uppropet. (Förvaltningsstadgan 4 kap. 42 §).
När uppropet är förrättat överlämnar kommunfullmäktiges ordförande röstsedlarna till valnämnden som granskar sedlarnas giltighet samt räknar ut och konstaterar valresultatet genom att i tillämpliga delar iakttaga bestämmelserna om kommunalval. (Förvaltningsstadgan 4 kap. 43 § 1 mom.).
Valnämnden avger ett skriftligt meddelande om valresultatet till fullmäktiges ordförande som sedan delger kommunfullmäktige valresultatet. (Förvaltningsstadgan 4 kap. 43 § 2 mom.).
De röstsedlar som har avgivits vid ett val ska sparas till dess beslut
som följer det val där röstsedlarna kommit till användning, har vunnit laga kraft. Detta gäller även lottsedlar som använts vid lottning.
Då val har förrättats med slutna sedlar ska de bevaras i slutet kuvert till dess beslutet vunnit laga kraft. (Förvaltningsstadgan 4 kap.
44 §).

Kommunstyrelsen har under 2020-2021 bestått av följande fem ordinarie ledamöterna med personliga ersättare:
Ordinarie
Jan-Anders Öström, ordf.
Sven-Eric Carlsson, vice ordf.
Britt Berthén-Eklund
Susann Fagerström
Ann-Sofi Stjärnfelt

Ersättare
Brage Eklund
Rein Metsik
Gunilla Holmberg
Gun K Rosenqvist
Sanna Söderlund

BESLUT:
Rune Söderlund, understödd av Mikael Selander, föreslog omval för
sittande kommunstyrelse.
Johan Hilander, understödd av John Hilander och Leif Borg, föreslog
sittande kommunstyrelse med ändringen att John Hilander blir ledamot
istället för Ann-Sofi Stjärnfelt och Ann-Sofi Stjärnfelt ist blir ersättare.
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Rune Söderlund föreslog att mötet ajourneras för 10 minuter.
Mötet ajournerades kl. 18:53.
Mötet fortsatt kl. 19:02.

Rune Söderlund föreslog sittande kommunstyrelse med ändringen att
John Hilander tar Ann-Sofi Stjärnfelts plats och Sanna Söderlund blir
ersättare.
Kommunfullmäktige valde därefter följande till kommunstyrelsen 20222023:
Ordinarie
Jan-Anders Öström
Sven-Eric Carlsson
Britt Berthén-Eklund
Susann Fagerström
John Hilander

Ersättare
Brage Eklund
Rein Metsik
Gunilla Holmberg
Gun K Rosenqvist
Sanna Söderlund
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KF § 8

VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE I KOMMUNSTYRELSEN 2022 - 2023

Kommunfullmäktige 27.01.2022 § 8
Kommunfullmäktige har genom i sitt möte i januari utsett ledamöter i
kommunstyrelsen under perioden 2022-2023.
Enligt kommunallagens 48 § 3 mom. utser fullmäktige ett presidium,
bestående av en ordförande och en eller två vice ordförande, bland
dem som utsetts till ledamöter i styrelsen. Kandidater till presidiet är
således de ledamöter som utsetts till kommunstyrelsen.
Enligt 5 kap. 2 § 1 mom. förvaltningsstadgan för Eckerö kommun utser
kommunfullmäktige en ordförande och en viceordförande bland ledamöterna.
Av lagframställningen till kommunallagen framgår att styrelsens presidium ska utses vid samma valförrättning (LF 3/1996-1997, s. 20).
Någon egentlig valförrättning behövs inte, om valet är enhälligt.
Om valet förrättas som majoritetsval, har alla som deltar i valet lika
många röster som antalet personer som ska väljas. Enligt 26 § 4 mom.
ska ett majoritetsval förrättas med slutna sedlar om någon ledamot yrkar på det.
Ett proportionellt val kan förrättas, om de antal ledamöter som nämns
i 26 § 2 mom. i kommunallagen begär att valet ska förrättas som proportionellt val. Enligt denna paragraf gäller att ett val ska vara proportionellt om två eller flera personer ska utses och proportionellt val begärs av så många ledamöter som tillsammans kan besätta minst en av
de poster valet gäller. Vid proportionella val ska vallagen (2019:45) för
Åland iakttas i tillämpliga delar. Fullmäktige har vid sitt första sammanträde utsett ledamöter som fungerar som centralnämnd under fullmäktiges mandattid. Enligt 26 § 4 mom. ska ett proportionellt val förrättas
med slutna sedlar.
BESLUT:
Rune Söderlund, understödd av Mikael Selander, föreslog återval för
ordförande och viceordförande .
Kommunfullmäktige valde Jan-Anders Öström till ordförande och
Sven-Erik Carlsson till viceordförande för kommunstyrelsen 20222023.
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KF § 9

AVDRAG PÅ BARNOMSORGSAVGIFTER MED ANLEDNING AV KARANTÄN/ISOLERING

Kommunfullmäktige 27.01.2022 § 9
Kommunstyrelse 18.01.2022 § 20
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens beredning:
I den rådande smittspridningssituationen av covid-19 kan ett antal barn
bli försatta i karantän eller isolering på grund av konstaterat smitta eller
exponering för smitta. Detta kan medföra att frågan om avdrag från
barnomsorgsavgifter vid barnens karantän och isolering aktualiseras
inom både daghem- och fritidshemsverksamhet. Åtminstone Mariehamns stad och Lemlands kommun har fattat beslut om längre men
tidsbegränsande beslut om möjlighet till avgiftsfrihet med anledning av
Covid-19 under året 2022. Eckerö kommuns nuvarande barnomsorgstaxa stadgar följande gällande avdrag vid frånvaro från barnomsorgen:
”Avgift betalas för frånvarodagar, dock sänks avgiften med 50 procent
om barnet på grund av sjukdom sammanhängande är frånvarande mer
än 10 dagar. Om sjukfrånvaron går över månadsskiftet sänks avgiften
endast för en månad.”
I den rådande situationen med fortgående pandemi bedömer barnomsorgskansliet att ett generellt beslut gällande avgiftsfrihet under karantäns-/isoleringstid förenklar administrationen av barnomsorgsavgifter
samt informationsarbetet gentemot vårdnadshavare vid eventuella
smittkedjor inom barnomsorgen.
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att under tiden
1.1.2022 – 31.12.2022 bevilja avgiftsfrihet för inskrivna barn i Eckerös
barnomsorg eller fritidshemsverksamhet under den tid ett barn är på
basen av beslut från smittskyddet i smittskyddskarantän eller -isolering
på grund av Covid-19. Beslut om karantän eller isolering från ÅHS ska
lämnas till barnomsorgskansliet för erhållande av avgiftsfrihet. Rätt till
avgiftsfrihet gäller inte vid frivillig karantän efter till exempel resa eller i
de fall familjen frivilligt väljer att hålla barnet hemma.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.
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Kommunfullmäktige 27.01.2022 § 9

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att under tiden
1.1.2022 – 31.12.2022 bevilja avgiftsfrihet för inskrivna barn i Eckerös
barnomsorg eller fritidshemsverksamhet under den tid ett barn är på
basen av beslut från smittskyddet i smittskyddskarantän eller -isolering
på grund av Covid-19. Beslut om karantän eller isolering från ÅHS ska
lämnas till barnomsorgskansliet för erhållande av avgiftsfrihet. Rätt till
avgiftsfrihet gäller inte vid frivillig karantän efter till exempel resa eller i
de fall familjen frivilligt väljer att hålla barnet hemma.
BESLUT:
Enligt förslag med en uppmaning till utbildnings- och fritidsnämnden
som bör överväga eventuella övriga åtgärder för avgiftsfrihet i samband med pandemin och lägga fram förslaget till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige delegerar ärendet till kommunstyrelsen för eventuella framtida beslut inom pandemitiden gällande avgifter inom barnomsorgen eller fritidshemsverksamheten.
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Dnr: KANSLI 250/2019
KF § 10

MEDBORGARINITIATIV OM SNÖPLOGNING MM.

Kommunfullmäktige 27.01.2022 § 10
Kommunstyrelse 18.01.2022 § 12
Socialnämnden 07.12.2021 § 62
Socialnämnden 06.09.2021 § 44
Byggnadstekniska nämnden 10.05.2021 § 51
Kommunstyrelse 13.04.2021 § 97
Enligt 14 § 5 kap. i förvaltningsstadgan får kommuninvånarna framlägga initiativ gällande kommunens verksamhet och som hör till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ansvarsområde. Kommunfullmäktige ska informeras om vilka initiativ som slutbehandlats.
Eckerö pensionärsföreningen har den 7 oktober 2019 lämnat in ett initiativ som inte har blivit slutbehandlat. Initiativet gäller följande frågor:
1) Snöplogning:
- Föreningen vill att begränsningen på ålder tas bort och att alla som
har behov kunde få snöplogning och att plogningen skulle anpassas till tider som passar för invånarna.
2) Snöskottningsservice:
- Utöver snöplogningen ska kommunen även sköta snöskottning till
hemdörren.
3) Taxan för snöplogningen:
- Taxan ska vara skälig.
4) Närståendevårdare:
- Kommunen ska aktivare anlita närståendevårdare genom av att arvodet höjs.
5) Hemtjänst ute:
- Mera resurser så att personalen kan t.ex. byta lampor, hänga upp
gardiner och hjälpa till med blanketter och formulärer.
6) Bättre information om olika stödformer som kommunen erbjuder.
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7) Färdtjänst enligt socialvården likställt de som ha det via handikappservicelagen
Konstateras att följande fråga hör sedan årsskiftet till Kommunernas
socialtjänsts ansvarsområde: fråga 7.
Fråga 1 och 3 hör till byggnadstekniska förvaltningens asvarsområde
och de resterande frågorna till äldreomsorgsförvaltningen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att
-

Frågorna 1 och 3 hör till byggnadstekniska förvaltningens asvarsområde och kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till
byggnadstekniska nämnden för åtgärder.

-

Frågorna 2, 4, 5 och 6 hör till socialnämndens behörighetsområde
och beslutar att remittera ärendet till socialnämnden för åtgärder.
Gällande fråga 4 konstateras dock att arvodena följer bestämmelserna i den gällande förordningen.

Kommunstyrelsen emotser svar från nämnderna så att kommunstyrelsen kan i enlighet med förvaltningsstadgan informera kommunfullmäktige om slutbehandlade ärenden.
BESLUT:
Enligt förslag.
__________
Byggnadstekniska nämnden 10.05.2021 § 51
Byggnadstekniska förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att titta på följande punkter i ett medborgarinitiativ enligt bilaga
BTN 10.05.2021, § 51:
1) Snöplogning:
- Föreningen vill att begränsningen på ålder tas bort och att alla som
har behov kunde få snöplogning och att plogningen skulle anpassas till tider som passar för invånarna.
3) Taxan för snöplogningen:
- Taxan ska vara skälig.
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Kommunfullmäktige i Eckerö fastställde den 30.09.2020 § 68 avgiften
för plogningsservice gällande pensionärer över 75 år och de som erhåller kommunal hemservice samt klienter med färdtjänst till 96 € inkl.
moms (77,42 € exkl. moms).
Kommunteknikerns förslag:
1) Snöplogning till privatpersoner är inte en kommunalt lagstadgad
uppgift. Det är kommunfullmäktige som beslutar om avgifter och
vilken service som kommunen ska erbjuda till vem. Snöplogningen
till de privata infarterna utförs samtidigt som de kommunalt ägda
vägarna plogas då de utföras av en och samma entreprenör. Att
utföra en skild plogning till enskild fastighetsägare en tid hen behöver är en mycket kostsam tjänst vilket nuvarande budget inte inrymmer.
3) Taxan är idag 77,42 € exkl. moms. Kommunen har fasta kostnader
i form av beredskapsersättning i 4,5 månader i året för de privata
infarterna. Snöplogningen är till stora delar skattefinansierad med
dagens taxa. I bild nedan ses bokslutssiffror för år 2020 och år
2019.
 År 2020 var intäkterna 1 472,24 € medan utgifterna för
snöplogning (4395 vinterunderhåll) var -3 375,00 €.
 År 2019 var intäkterna 1 393,56 € medan utgifterna för
snöplogning var -11 685,00 €.

Ärendet föranleder inte några ändringar i hanteringen av snöplogningen. För ändrade rutiner inom snöplogningen för de privata infarterna ska nya beslut från kommunfullmäktige delges nämnden.
Ärendet sänds till kommunstyrelsen för kännedom.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns förslag
godkänns med tillägget att dagens ekonomiska situation inte ger utrymme för utökad plogning.
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Socialnämnden 06.09.2021 § 44
Socialnämnden har begärts komma in med synpunkter gällande följande förslag, vilka framgår av Eckerö pensionärsföreningens medborgarinitiativ som finns i bilaga:
2) Eckerö pensionärsförening lyfter i sitt förslag upp behovet av att utöka snöplogningsservicen att även omfatta snöskottning till hemdörren. Nuvarande situation är att ingen snöskottning erbjuds i samband
med kommunal snöplogningsservice, vilket är vidare begränsad till de
invånarna som nyttjar hemservice eller färdtjänst eller som är födda
1938 eller tidigare. Föreningen motiverar sitt förslag med att sådan service underlättar vardagslivet för de äldre och minskar riskerna för isolering och olyckor.
4) Föreningen föreslår att närståendevården görs mera attraktiv genom
att bland annat höja arvoden. Närståendevårdsreglerna baserar sig lagar och förordningar i området. De gällande arvodena är uppdelade i
olika kategorier beroende på hur omfattande och bindande närståendevården är. En helhetsbedömning gällande närståendevårdens lämplighet görs utifrån bland annat vårdbehovet, omständigheterna hemma
samt närståendevårdarens situation, hälsa och ork. En viktig del av
närståendevården utöver arvodet är också den lagstadgade avlastningen och möjligheten till kompletterande hälso- och sjukvårdstjänster.
5) Vidare föreslår föreningen att hemservice ute förstärks med kompletterande service i form av fixartjänst och administrativt stöd osv. I
dagsläget utför hemservicepersonal som regel inga kompletterande
tjänster i form av till exempel upphängning av gardiner eftersom det
inte anses utgöra kärnverksamheten för äldreomsorgen. Personalen
avråds också från att hjälpa till med att fylla i ansökningar och blanketter för de äldre med tanke på de juridiska konsekvenser sådan hjälp
kan leda till.
6) Slutligen efterlyser föreningen mer lättförståelig information om olika
stödformer kommunen och samhället erbjuder. I dagsläget informerar
Eckerö kommun gällande äldreomsorgens service via bland annat
hemsidan, olika broschyrer, Eckerö-infoblad samt muntligen vid hembesök och vårdplaneringar.
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag:
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2) Socialnämnden anser att snöskottning hem till dörren som servicetjänst kan anses vara ett enkelt sätt att underlätta kvarboende hemma
och att minska risker för olyckor bland de äldre. Eftersom Eckerö kommuns nuvarande kriterier för snöplogning omfattar alla födda år 1938
eller tidigare, är målgruppen för tjänsten relativt stor, vilket kan leda till
att behållande av nuvarande kriterier är för kostsamt och tidskrävande
att erbjuda. Med anledning av detta föreslår socialnämnden att eventuell införande av snöskottningstjänst endast omfattar de personer som
erhåller hemservice eller färdtjänst. På detta sätt når denna viktiga
tjänst de kommuninvånarna som kan anses vara mest i behov av tjänsten med tanke på sin omvårdnads- och stödbehov samt boendesituation. Detta kan även motiveras med att snöskottning hem till dörren underlättar även för hemtjänstpersonalens möjligheter att utföra sitt arbete hemma hos klienten.
4) Närståendevårdsarvodet är baserad på förordningar och regler och
klienten hamnar i olika kategorier utifrån sitt helhetsbehov och -situation. Utvecklandet av närståendevården är en viktig del av omsorgssystemet i kommunerna. Det är viktigt att närståendevårdare får stöd och
avlastning i rätt tid och omfattning för att närståendevården ska fungera
utan att äventyra eller skada varken närståendevårdarens eller den
närståendes situation, hälsa och mående. Penga-arvode får dock inte
utgöra främsta skäl för att börja som närståendevårdare och generösa
arvoden och bedömningskriterier kan leda till att ohållbara hemsituationer uppstår och upprätthålls. Med tanke på ovan anser socialnämnden att arvoden för närståendevården inte kan eller bör höjas. Däremot
är det behövligt att nuvarande kriterier för närståendevårdsstöd uppdateras och tydliggörs samt att uppföljande och förebyggande arbete
görs bland de som vårdar sina anhöriga, med eller utan ersättning.
5) Socialnämnden anser att förslaget med utökning av resurser för
hemtjänst ute är utmärkt och helt i linje med Äldrelagen för Åland samt
Eckerö kommuns äldreomsorgsplan. Att erbjuda mer hemservicetjänster spridda över dygnet är ett mål som äldreomsorgsledningen har för
att svara på behov av hemservice och för att möjliggöra kvarboende i
enlighet med styrdokumenten. Eftersom det råder brist på närvårdare,
föreslår socialnämnden dock att en bedömning görs gällande vilka
tjänster det är ändamålsenligt att utföra med utbildad hemservicepersonal. Socialnämnden föreslår därför att kommunen i samråd med
byggnadstekniska förvaltningen tittar på möjligheter om någon av kommunens fastighetsskötare skulle kunna få i uppdrag att förslagsvis en
till två timmar i veckan fungera som fixarhjälp och utföra enklare servicejobb hos äldre kommuninvånare. Tjänsten skulle kunna vara gratis
eller ha en mindre avgift för att tröskeln till att anlita hjälpen skulle vara
så låg som möjligt. Tjänsten skulle kunna samordnas så att det utförs
i nära anslutning till att fastighetsskötarna sköter sitt ordinarie arbete
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vid olika fastigheter och anläggningar i olika delar av kommunen. På
detta sätt kan risker för olyckor minskas när de äldre lätt får hjälp med
olika sysslor och inte behöver utföra dessa själva.
Vad gäller behovet av att få hjälp med att fylla i blanketter och ansökningar anser socialnämnden att ansvarsfördelningen och juridiska
aspekter måste tydliggöras. Socialnämnden anser att sådan hjälp i
första hand bör ordnas via anhöriga eller eventuell intressebevakare.
Detta förslag tar dock inte bort kommunens skyldighet att informera
och bistå med att hitta information och lämplig material för uppgörande
av olika slags ansökningar.
6) Gällande bättre information angående kommunens tjänster hänvisar
socialnämnden till bland annat besvarat motion i socialnämnden
03.05.2021 § 19 där det utförligt redogörs för äldreomsorgens satsningar gällande information och service. Eckerö kommun avser att utveckla informationsarbetet genom nära samarbete mellan äldreomsorgs- och kanslipersonalen. Även samarbetet med ÅHS och KST
samt arbetet i äldrerådet kommer att underlätta uppnåendet av målet
med bättre informationsflöden.
Utlåtandet sänds vidare till kommunstyrelsen för behandling.
BESLUT:
Socialnämnden beslutade återremittera ärendet i sin helhet för att närmare undersöka närståendevårdsarvodet.
Socialnämnden 07.12.2021 § 62
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledare har vidare utrett frågan om närståendevårdsarvodet och dess lagstiftningsbas. Även bifogat jämförelse mellan olika åländska kommunernas närståendevårdsarvoden
har tagits fram. Förutsättningarna för att bevilja stöd för närståendevård samt dess innehåll fastställs i lagen om stöd för närståendevård
(Lag om stöd för närståendevård 937/2005) som tillämpas på Åland i
sin helhet förutom vissa generösare regler gällande antalet avlastningsdygn och som bifogas beredningen. Även social- och hälsoministeriets nyaste kommuninfo gällande vårdarvoden inom närståendevården år 2022 har bifogats. Av lagen och av informationen om arvoden framgår det att från och med 1.1.2022 är vårdarvodets minimibelopp 423,61 euro i månaden. Det lägsta beloppet på vårdarvode som
betalas ut under en vårdmässigt tung övergångsperiod är 847,22 per
månad. Utifrån detta material kan det konstateras att närståendevårdsstödsarvoden är lagbaserade så tillvida att lägsta arvodet för närståendevårdsstöd samt lägsta arvodet som betalas ut under en vårdmässigt
tung övergångsperiod har fastställs i lagen och indexjusteras årligen.
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Utöver detta har de flesta åländska kommuner en mellankategori 2
vars arvodesstorlek varierar något. Vissa åländska kommuner har
även en kategori 4 som beviljas ofta kortvarigt då den vårdbehövande
i annat fall skulle kräva serviceboende eller institutionsvård. De kriterier
som kommuner har för närståendevårdsstöd varierar också något i sin
utformning men måste följa lagens bestämmelser till exempel gällande
det att närståendevårdsstöd inte beviljas för behov som endast omfattar hushållssysslor eller tillrättande av ärenden utan behovet alltid
måste omfatta behov av omsorg och/eller tillsyn. Av jämförelsen framgår att Eckerö kommun följer lagen vad gäller arvodesbeloppen för kategorier 1 och 3. Det framgår även att arvodesbeloppet för kategori 2
är lite under medeltalet för de jämförda kommunerna. Vidare framgår
det att Eckerö kommun som en av få kommuner på Åland erbjuder
även en kategori 4 vars arvodesbelopp är i ganska hög nivå. Sammanfattningsvis kan det konstateras att kommunerna inte har obegränsade
möjligheter att ändra på närståendevårdsstödets kriterier eftersom
dessa måste följa de grundläggande principer som finns i lagstiftningen. Därtill finns det även vissa begränsande regler gällande lägsta
arvodesbeloppen finns. Således kan inte kriterierna för beviljande av
närståendevård väsentligt avvika från lagstiftningen. Däremot har kommunerna alltid möjligheter att höja arvoden utöver de lägsta arvoden.
Det kan konstateras att Eckerö kommuns arvoden för närståendevårdsstödet följer lagstiftningen krav och är ungefär i medelnivå vad
gäller arvodesnivån. Vidare har Eckerö kommun enligt gällande regler
fyra kategorier för närståendevårdsstöd. Arvodesnivån bör dock även
fortsättningsvis inte utgöra främsta skäl för att börja som närståendevårdare. Undertecknad ser utifrån detta inget behov av att höja arvoden för närståendevårdsstödet i Eckerö kommun. Däremot är det fortsättningsvis viktigt att närståendevårdsstödskriterier uppdateras att
motsvara olika vård- och stödbehov, att information om närståendevårdsstöd förmedlas till kommuninvånarna samt att stöd och avlastning
till närståendevårdare erbjuds i flexibel form och i tillräckligt omfattning.
Utöver frågan om närståendevårdsstödet har även fråga 2 gällande
snöskottningsservice utretts vidare. Eftersom Kommunernas socialtjänst (KST) tagit över färdtjänstärenden från och med 1.1.2021, har
inte omsorgskansliet och äldreomsorgen i Eckerö längre insyn i vilka
invånare som är berättigade till färdtjänst. Därmed så bör kommunen
inte använda sig av färdtjänstinnehav som kriterier för att bevilja snöskottningsservice enligt tidigare förslaget.
Utifrån redovisningen ovan justeras undertecknads förslag till utlåtande i frågan enligt förslaget nedan.

Bilaga 2:

Medborgarinitiativ om snöplogning mm.
Lag om stöd för närståendevård 937/2005
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Kommuninfo: Vårdarvoden inom närståendevården 2022
Jämförelse mellan kommunerna gällande stöd närståendevård 2021

Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag:
2) Socialnämnden anser att snöskottning hem till dörren som servicetjänst kan anses vara ett enkelt sätt att underlätta kvarboende hemma
och att minska risker för olyckor bland de äldre. Eftersom Eckerö kommuns nuvarande kriterier för snöplogning omfattar alla födda år 1938
eller tidigare, är målgruppen för tjänsten relativt stor, vilket kan leda till
att behållande av nuvarande kriterier är för kostsamt och tidskrävande
att erbjuda. Med anledning av detta föreslår socialnämnden att eventuell införande av snöskottningstjänst endast omfattar de personer som
erhåller regelbunden hemservice i Eckerö kommun. Med regelbunden
hemservice menas en äldre person som har hemservice mer än en
gång i veckan och betalar en inkomstbaserad avgift för det. På detta
sätt når denna viktiga tjänst de kommuninvånarna som kan anses vara
mest i behov av tjänsten med tanke på sin omvårdnads- och stödbehov
samt boendesituation. Detta kan även motiveras med att snöskottning
hem till dörren underlättar även för hemtjänstpersonalens möjligheter
att utföra sitt arbete hemma hos klienten.
4) Närståendevårdsarvodet är baserad på lagstiftning och kriterier som
fastställts av kommunen och klienten placeras i olika stödkategorier
utifrån sitt helhetsbehov och -situation. Utvecklandet av närståendevården är en viktig del av omsorgssystemet i kommunerna. Det är viktigt att närståendevårdare får stöd och avlastning i rätt tid och omfattning för att närståendevården ska fungera utan att äventyra eller skada
varken närståendevårdarens eller den närståendes situation, hälsa
och mående. Det finns fastställda lägsta arvodesbelopp för närståendevårdsstödet och kommunen kan även erbjuda högre arvodesbelopp
samt olika kategorier på stöd. Det är dock viktigt att penga-arvode inte
utgör främsta skäl för att börja som närståendevårdare och generösa
arvoden och bedömningskriterier kan leda till att ohållbara hemsituationer uppstår och upprätthålls. Med tanke på ovan samt utifrån en jämförelse av arvodesbeloppen i de åländska kommunerna anser socialnämnden att arvoden för närståendevården i Eckerö inte bör höjas.
Däremot är det behövligt att nuvarande kriterier för närståendevårdsstöd uppdateras och tydliggörs för att motsvara olika behov av vård
och stöd, att kommuninvånarna informeras om närståendevårdsstödet
samt att uppföljande och förebyggande arbete görs bland de som vårdar sina anhöriga, med eller utan ersättning.
5) Socialnämnden anser att förslaget med utökning av resurser för
hemtjänst ute är utmärkt och helt i linje med Äldrelagen för Åland samt
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Eckerö kommuns äldreomsorgsplan. Att erbjuda mer hemservicetjänster spridda över dygnet är ett mål som äldreomsorgsledningen har för
att svara på behov av hemservice och för att möjliggöra kvarboende i
enlighet med styrdokumenten. Eftersom det råder brist på närvårdare,
föreslår socialnämnden dock att en bedömning görs gällande vilka
tjänster det är ändamålsenligt att utföra med utbildad hemservicepersonal. Socialnämnden föreslår därför att kommunen i samråd med
byggnadstekniska förvaltningen tittar på möjligheter om någon av kommunens fastighetsskötare skulle kunna få i uppdrag att förslagsvis en
till två timmar i veckan fungera som fixarhjälp och utföra enklare servicejobb hos äldre kommuninvånare. Tjänsten skulle kunna vara gratis
eller ha en mindre avgift för att tröskeln till att anlita hjälpen skulle vara
så låg som möjligt. Tjänsten skulle kunna samordnas så att det utförs
i nära anslutning till att fastighetsskötarna sköter sitt ordinarie arbete
vid olika fastigheter och anläggningar i olika delar av kommunen. På
detta sätt kan risker för olyckor minskas när de äldre lätt får hjälp med
olika sysslor och inte behöver utföra dessa själva.
Vad gäller behovet av att få hjälp med att fylla i blanketter och ansökningar anser socialnämnden att ansvarsfördelningen och juridiska
aspekter måste tydliggöras. Socialnämnden anser att sådan hjälp i
första hand bör ordnas via anhöriga eller eventuell intressebevakare.
Detta förslag tar dock inte bort kommunens skyldighet att informera
och bistå med att hitta information och lämplig material för uppgörande
av olika slags ansökningar.
6) Gällande bättre information angående kommunens tjänster hänvisar
socialnämnden till bland annat besvarat motion i socialnämnden
03.05.2021 § 19 där det utförligt redogörs för äldreomsorgens satsningar gällande information och service. Eckerö kommun avser att utveckla informationsarbetet genom nära samarbete mellan äldreomsorgs- och kanslipersonalen. Även samarbetet med ÅHS och KST
samt arbetet i äldrerådet kommer att underlätta uppnåendet av målet
med bättre informationsflöden.
Utlåtandet sänds vidare till kommunstyrelsen för behandling.
BESLUT:
Socialnämnden beslutade enligt förslag.

Kommunstyrelse 18.01.2022 § 12
Bilagor:
- Medborgarinitiativ om snöplogning mm., bilaga 23
Lag om stöd för närståendevård 937/2005, bilaga 24
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Kommuninfo: Vårdarvoden inom närståendevården 2022, bilaga
25
Jämförelse mellan kommunerna gällande stöd närståendevård
2021, bilaga 26

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen delger nämndernas svar kommunfullmäktige till
kännedom.
BESLUT:
Kommunstyrelsen delger nämndernas svar kommunfullmäktige till
kännedom.
Äldreomsorgsledaren ombeds ta fram kriterier för att utveckla snöskottningstjänster för färdtjänst-, stöd för rörlighets- och hemserviceklienter.
Paragrafen justeras omedelbart.
Kommunfullmäktige 27.01.2022 § 10
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen delger nämndernas svar kommunfullmäktige till
kännedom.
BESLUT:
Ärendet antecknas till kommunfullmäktiges 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: 1 – 3, 5, 10
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.
§§ 4, 6 – 9
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

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
30

Sammanträdesdatum
27.01.2022
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
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