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KS § 309 Kallelse och beslutförhet 

KS § 310 Val av protokolljusterare, tid 

KS § 311 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

KS § 312 Delgivningar 

KS § 313 Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom 

KS § 314  Skrivelse gällande äldreomsorgen under 
Coronapandemin 

KS § 315 Utlåtande om jordförvärstillstånd 

KS § 316  Motion gällande omskyltning av del av Nyckelpigsgatan till 
gårdsgata 

KS § 317 Per capsulam beslut: Solgårdens utemiljö 

KS § 318  Anhållan om hyresfritt nyttjande av Ekergårdens 
samlingssal under hösten 2020 

KS § 319 Anhållan avgiftsfri kopiering under hösten 2020 

KS § 320 Anhållan om avgiftsfri kopiering 2021 

KS § 321  Anhållan om hyresfritt nyttjande av Ekergårdens 
samlingssal 2021 

KS § 322  Anhållan om hyresfritt nyttjande av Ekergårdens 
samlingssal samt skolan gymnastiksal 2021, Folkhälsan i 
Eckerö 

KS § 323  Remiss, lagförslag om lagstiftning om kommunstruktur 
och förändringar av kommunindelningen 

KS § 324  Basbelopp för landskapsandelen för driften av 
socialvården och socialtjänsten 2021 

KS § 325  Skrivelse, anhållan om justering av 
hastighetsbegränsning i Käringsundsbyn 

KS § 326 Skrivelse, övertagande av underhåll av Öjvägen 1 

KS § 327 Kommunens representant i Ålands Jakt- och 
Fiskemuseums styrelse 
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Jan-Anders Öström 
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Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 30.10.2020 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 
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Plats och tid 
 

Kommunkansliet tisdagen  27.10.2020 kl. 18:30– 20:41 

Beslutande Jan-Anders Öström 
Sven-Eric Carlsson 
Britt Berthén-Eklund 
Susann Fagerström  
Ann-Sofi Stjärnfelt 
 

ordförande 
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Föredragande 
 

Raine Katajamäki kommundirektör 

Övriga närvarande Anders Svebilius 
 

kommunfullmäktiges ordförande 
 

Paragrafer 
 

309-327 §§ 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

ordförande 
 
 
 
Jan-Anders Öström 

sekreterare 
 
 
 
Raine Katajamäki 

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö torsdagen den 29.10.2020, kl. 20.00. 

 
 
 
Ann-Sofi Stjärnfelt 
 

 
 
 
Britt Berthén-Eklund 
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Kommunkansliet i Eckerö 
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KS § 309 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET 
 
Kommunstyrelse 27.10.2020 § 309 
 

FÖRSLAG: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Kommunkansliet i Eckerö 
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KS § 310 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID  
 
Kommunstyrelse 27.10.2020 § 310 
 
 

FÖRSLAG: 
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid 
som anges i protokollet. 

                                                                            
Protokolljusteringen görs i enlighet med KS § 101/22.3.2016 med 
elektroniska medel och ska vara genomförd senast vid en viss tid-
punkt, som beslutas vid sammanträdet. 
 
Kommunstyrelsen utser Ann-Sofi Stjärnfelt och Britt Berthén-Eklund 
till protokolljusterare.  
 
Protokollet ska vara justerat senast den 29.10.2020 kl. 20.00. 

 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 311 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Kommunstyrelse 27.10.2020 § 311 
 
 

FÖRSLAG: 
Föredragningslistan godkänns med följande ändring: 
- Ärende 315 § tas tillbaka från listan och numreringen ändrades ef-

tersom anhållan tagits tillbaka. 
 

 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 312 DELGIVNINGAR 
 
Kommunstyrelse 27.10.2020 § 312 
 

- KST-nytt 8 
- Preliminär budgeterad resultaträkning och investeringarna 
- 23.10.2020: Södra Ålands KS-ordf, diskussion om kommunalför-

bundens budgetförslag 
- Verksamhetsbidragsansökningar  
 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 313 KOMMUNDIREKTÖRENS TJÄNSTEMANNABESLUT TILL KÄNNEDOM 
 

Kommunstyrelse 27.10.2020 § 313 
 

År 2020: 
 
Semester: 
 
Anställning: 
 
Uppsägning: 
 
Förordnande: 
 
Erfarenhetstillägg: 33, 34 
 
Kompensationsledigt: 
 
Arbetstidsarrangemang: 
 
Inköp:  
 
Tjänstledighet:  
 
Familjeledigheter: 
 
Sjukledigheter: 
 
Vård av sjukt barn: 
 
Deltagande i utbildning: 
 
Föris- och eftisavgifterna: 
 
Omvandling av semesterpenning: 
 
Ensamföretagarstöd:  
 
Avbetalningsplan:  
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag.  
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Dnr: KANSLI 170/2020 
 

KS § 314 SKRIVELSE GÄLLANDE ÄLDREOMSORGEN UNDER CORONAPANDEMIN 
 
Kommunstyrelse 27.10.2020 § 314 
 
Socialnämnden 08.09.2020 § 92 
 
Kommunstyrelse 25.08.2020 § 232 
 

En skrivelse har riktats till kommunstyrelsen gällande äldreomsorgen under 
coronapandemin och om hur kommunen avser arrangera inomhusbesök till 
äldreboendet (bilaga). 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till socialnämnden. 

 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen poängterar att socialnämndens remissvar ska senast 
15.9.2020 skickas till kommunstyrelsen och inte direkt till skribenterna. 

 
Socialnämnden 08.09.2020 § 92 
 
 Bilagor: 

- Skrivelse gällande äldreomsorg 
- Svar på skrivelse  

 
Socialchefen har tillsammans med hemserviceledaren författat ett förslag till 
svarsbrev.  
 
SOCIALCHEFENS FÖRSLAG: 
Socialnämnden besluter att skicka förslaget på svar till kommunstyrelsen.  
 
SOCIALNÄMNDENS BESLUT:  
Enligt förslag.  
 

Kommunstyrelse 27.10.2020 § 314 
 
Socialnämndens förslag bifogas. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om att skicka ut svarsbrevet. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 246/2020 
 

KS § 315 UTLÅTANDE OM JORDFÖRVÄRSTILLSTÅND 
 

Kommunstyrelse 27.10.2020 § 315 
 

 
Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över AB 
Bergbo Stugors ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egen-
dom. Samtliga ansökningshandlingar är bilagda i ärendet. 
 
Ansökan avser följande två fastigheter: 
1. Furulund 43-403-7-1 i Kyrkoby, 4 711 m2 
2. Bergbo 1 43-403-7-34 i Kyrkoby, 1 223 m2 

 
Bolaget har sin hemort på Åland och styrelsesammansättningen upp-
fyller kravet på åländsk representation. Av utredningen framgår inget 
annat än att givande av tillstånd ska förordas. 
 
Lagrum: 
Landskapsstyrelsen beviljar jordförvärvstillstånd för juridiska personer 
i enlighet med vad som föreskrivs i 13 § landskapslagen om jordför-
värvsrätt och jordförvärvstillstånd. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd i enlighet med ansö-
kan. 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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Dnr: KANSLI 24/2020 
 

KS § 316 MOTION GÄLLANDE OMSKYLTNING AV DEL AV NYCKELPIGSGATAN TILL GÅRDSGATA 
 

Kommunstyrelse 27.10.2020 § 316 
 
Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 92 
 
Byggnadstekniska nämnden 29.06.2020 § 51 
 
Kommunstyrelse 26.05.2020 § 149 
 

Johan Hellström och Rune Söderlund har inlämnat en motion om att 
Nyckelpigsgatan på sträckan mellan Stångbackan och Nyckelpigs-
gränd ska skyltas om till gårdsgata. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Ärendet remitteras till byggnadstekniska nämnden för utlåtande. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till byggnadstekniska nämnden 
med en rekommendation att en enkät ska göras bland boende i bo-
stadsområde där invånarna har en möjlighet att ge förslag till lösning 
på problemet. 
__________ 
 

Byggnadstekniska nämnden 29.06.2020 § 51 
 
Upptogs till behandling Johan Hellströms och Rune Söderlunds mot-
ion för att begränsa hastigheten längs Nyckelpigsgatan. I motionen 
föreslås att Nyckelpigsgatan på sträckan mellan Stångbackan och 
Nyckelpigsgränd ska skyltas om till gårdsgata. 
 
Bilaga, BTN 29.06.2020 § 51 
 
På en gårdsgata får fordon inte föras med högre hastighet än gång-
fart. Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anord-
nade parkeringsplatser och fordonsförare har väjningsplikt mot gå-
ende.  
 
Byggnadstekniska kansliet har tagit fram ett förslag till enkät där de 
boende i Storby bostadsområde ges möjlighet att lämna sina åsikter 
och förslag till lösning på problemet. 
 
Bilaga, BTN 29.06.2020 § 51 
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Byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att en enkät skickas ut, efter se-
mestern, till boende längs Nyckelpigsgatan, Nyckelpigsgränd, Fjärils-
gatan, Svärmaregränd och Bigränd.  
 
En sammanställning av svaren görs därefter och ett förslag på åtgärd 
tas fram. En översyn av skyltningen inom hela bostadsområdet kom-
mer även att göras.  
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag 
godkänns samt att gångstigar i öst-västlig riktning iordningsställs en-
ligt detaljplanen. 
__________ 
 

Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 92 
 
Upptogs till behandling förslag till att begränsa hastigheten längs 
Nyckelpigsgatan.  
 
En enkät har delats ut till boende längs Nyckelpigsgatan, Nyckelpigs-
gränd, Fjärilsgatan, Svärmaregränd och Bigränd. Cirka 70 st enkäter 
lämnades ut. 21 stycken svar har inkommit och en sammanställning 
har gjorts enligt bilaga BTN 12.10.2020, § 92. 
 
Enligt de svar som inkommit har 6 stycken boenden önskemål om att 
bumpers/farthinder placeras ut längs Nyckelpigsgatan. 10 stycken 
boenden önskar att Nyckelpigsgatan stängs av för genomfart söderut 
söder om korsningen Fjärilsgatan/Nyckelpigsgatan. 5 stycken boen-
den tycker inte att någon åtgärd behövs. 2 stycken boenden vill lyfta 
att åtgärder önskas även för att begränsa hastigheten längs Fjärilsga-
tan.  
 
En översyn av skyltningen inom bostadsområdet har gjorts och ett 
antal skyltar behöver förnyas. 

 
I BTN 29.06.2020 § 51 beslöts att gångstigar i öst-västlig riktning 
iordningsställs enligt detaljplanen. I detaljplanen för Storby bostads-
område finns det inte några gångstigar markerade så detta utföres 
således inte. 
 
Byggnadsinspektörens förslag: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att till kommunstyrelsen ge som 
utlåtande att kommunen inte skyltar om Nyckelpigsgatan till gårds-
gata utan istället, i enlighet med resultatet efter sammanställningen 
av enkätsvaren, besluter att stänga av Nyckelpigsgatan för genomfart 
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söder om korsningen Fjärilsgatan/Nyckelpigsgatan för att begränsa 
hastigheten och antalet fordon inne på bostadsområdet.  

 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att byggnadsinspektörens förslag 
godkänns. 
__________ 
 
 

Kommunstyrelse 27.10.2020 § 317 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar enligt byggnadstekniska nämndens för-
slag. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till byggnadstekniska nämn-
den med frågeställningen om att vilka effekter de föreslagna åtgär-
derna avstängningen har för resten av området och om inte trafiken 
istället kommer att öka vid andra vägar på området. 
 
Därtill inbegär kommunstyrelsen en karta där de föreslagna åtgärder-
na tydligt framkommer. 
 
Kommunstyrelsen emotser ett svar senast den 11 december 2020. 
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KS § 317 PER CAPSULAM BESLUT: SOLGÅRDENS UTEMILJÖ 
 

Kommunstyrelse 27.10.2020 § 317 
 

Kommunstyrelsen beslöt per capsulam den 20.10.2020 att utföra ar-
bete för att förbättra Solgårdens utemiljö (bilaga). 
 
Kommundirektörens förslag: 
Ärendet antecknas till kännedom. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 198/2020 
 

KS § 318 ANHÅLLAN OM HYRESFRITT NYTTJANDE AV EKERGÅRDENS SAMLINGSSAL UNDER 

HÖSTEN 2020 
 

Kommunstyrelse 27.10.2020 § 318 
 

 
Eckerö pensionärer anhåller om att hyresfritt få använda Ekergårdens 
samlingssal och kök till sina sammanträden och möten under hösten 
2020. 
 
I enlighet med beslut KF § 11/2019 är det kommunstyrelsens beslu-
tanderätt att pröva ansökningar för föreningar verksamma i kommu-
nen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beviljar hyresfrihet för Eckerö pensionärsförening-
en under förutsättning att lokalen återställs efter användning. 

 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen ställer som ytterligare villkor att lokalen ska i god 
tid före bokas via kommunkansliet. 
I övrigt enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 199/2020 
 

KS § 319 ANHÅLLAN AVGIFTSFRI KOPIERING UNDER HÖSTEN 2020 
 

Kommunstyrelse 27.10.2020 § 319 
 

 
Eckerö pensionärsföreningen anhåller om att få ta gratis kopior för 
föreningens behov under hösten 2020 på Eckerö kommun (bilaga). 
 
Enligt KF § 18 (28.2.2019) är kopieringsavgiften för samtliga registre-
rade föreningar med säte i Eckerö kommun: 
- 10 cent / 1 st. A4 
- 20 cent / 1st. A3 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen konstaterar att en enhetlig prislista är viktig med 
tanke på likabehandlingsprincipen. Kommunstyrelsen finner inga skäl 
för att helt och hållet skattefinansiera föreningars kopiering och såle-
des avslås anhållan. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 200/2020 
 

KS § 320 ANHÅLLAN OM AVGIFTSFRI KOPIERING 2021 
 

Kommunstyrelse 27.10.2020 § 320 
 

 
 
Eckerö pensionärsföreningen anhåller om att få ta gratis kopior för 
föreningens behov under 2021 på Eckerö kommun (bilaga). 
 
Enligt KF § 18 (28.2.2019) är kopieringsavgiften för samtliga registre-
rade föreningar med säte i Eckerö kommun: 
- 10 cent / 1 st. A4 
- 20 cent / 1st. A3 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen konstaterar att en enhetlig prislista är viktig med 
tanke på likabehandlingsprincipen. Kommunstyrelsen finner inga skäl 
för att helt och hållet skattefinansiera föreningars kopiering och såle-
des avslås anhållan. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 201/2020 
 

KS § 321 ANHÅLLAN OM HYRESFRITT NYTTJANDE AV EKERGÅRDENS SAMLINGSSAL 2021 
 

Kommunstyrelse 27.10.2020 § 321 
 

Eckerö pensionärsföreningen anhåller om att hyresfritt få använda 
Ekergårdens samlingssal och kök till sina sammanträden och möten 
under hösten 2020 (bilaga). 
 
I enlighet med beslut KF § 11/2019 är det kommunstyrelsens beslu-
tanderätt att pröva ansökningar för föreningar verksamma i kommu-
nen. 
 
Konstateras att föreningen har tidigare år fått använda nämnda loka-
ler gratis och att det inte finns skäl för avvika från denna praxis. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Anhållan beviljas under förutsättningen att lokalen återställs efter an-
vändning och lokalen ska i god tid före användningen bokas via 
kommunkansliet. Beslutet gäller tillsvidare såvida kommunstyrelsen 
inte finner skäl för omprövning. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 213/2020 
 

KS § 322 ANHÅLLAN OM HYRESFRITT NYTTJANDE AV EKERGÅRDENS SAMLINGSSAL SAMT 

SKOLAN GYMNASTIKSAL 2021, FOLKHÄLSAN I ECKERÖ 
 

Kommunstyrelse 27.10.2020 § 322 
 

 
Folkhälsan i Eckerö anhåller om att fritt utnyttja gympasalen i Eckerö 
skola samt Ekergården under 2021 (bilaga). 
 
I enlighet med beslut KF § 11/2019 är det kommunstyrelsens beslu-
tanderätt att pröva ansökningar för föreningar verksamma i kommu-
nen. 
 
Konstateras att föreningen har tidigare fått utnyttja lokalerna enligt 
anhållan. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen finner inte skäl för att avvika från tidigare praxisen. 
Anhållan beviljas under förutsättningen att lokalen återställs efter an-
vändning och lokalen ska i god tid före användningen bokas via 
kommunkansliet. Beslutet gäller tillsvidare såvida kommunstyrelsen 
inte finner skäl för omprövning. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 236/2020 
 

KS § 323 REMISS, LAGFÖRSLAG OM LAGSTIFTNING OM KOMMUNSTRUKTUR OCH 

FÖRÄNDRINGAR AV KOMMUNINDELNINGEN 
 

Kommunstyrelse 27.10.2020 § 323 
 

Ålands landskapsregering har den 25.9.2020 inkommit med en begä-
ran om synpunkter på lagförslag om lagstiftning om kommunstruktur 
och förändringar av kommunindelningen. Remissvar ska vara land-
skapsregeringen tillhanda senast den 6 november 2020. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Ärendet antecknas till kännedom och remissvar ges vid kommunsty-
relsens möte den 3.11.2020. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 251/2020 
 

KS § 324 BASBELOPP FÖR LANDSKAPSANDELEN FÖR DRIFTEN AV SOCIALVÅRDEN OCH 

SOCIALTJÄNSTEN 2021 
 

Kommunstyrelse 27.10.2020 § 324 
 

Ålands landskapsregering har delgett basbeloppet för landskapsan-
delen för driften av socialvården och socialtjänsten 2021(bilaga). 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 253/2020 
 

KS § 325 SKRIVELSE, ANHÅLLAN OM JUSTERING AV HASTIGHETSBEGRÄNSNING I 

KÄRINGSUNDSBYN 
 

Kommunstyrelse 27.10.2020 § 325 
 

Kommunstyrelsen har den 12.10.2020 mottagit en skrivelse gällande 
justeringen av hastigheten genom Käringsundsbyn (bilaga). Under-
tecknarna önskar att hastighetsbegräsningen justeras till 50 
km/timmen året runt men om det inte är möjligt borde hastigheten 
ändras under perioden september – maj. 
 
I skrivelsen konstateras att gång- och cykelbanan är separerade från 
biltrafiken och att trafikmängden är ringa under ovannämnd tidspe-
riod. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen anhåller från Ålands landskapsregering att hastig-
hetsbegränsningen justeras till 50 km/timmen året runt. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommundirektören för att 
efterhöra turistföretagarnas syn på de föreslagna åtgärderna.  
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Dnr: KANSLI 252/2020 
 

KS § 326 SKRIVELSE, ÖVERTAGANDE AV UNDERHÅLL AV ÖJVÄGEN 1 
 

Kommunstyrelse 27.10.2020 § 326 
 

 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har den 12.10.2020 mottagit en anhållan om kom-
munalt övertagande av underhållet av Öjvägen 1. 
 
Med anledning av det osäkra läget gällande tidpunkten för kommu-
nens övertagande anhåller undertecknarna, fast bosatta ute på 
Öjarna, om att kommunen ska överta underhåll och skötsel av Öjvä-
gen 1 fr.o.m. 1.1.2021. Som motivering anges att en omfattande om-
byggnad och renovering av Öjvägen 1 ar gjorts under våren och 
sommaren och således torde vägen till de väsentliga delarna uppfylla 
en kommunal standard. 
 
Undertecknarna konstaterar även att vägen används inte bara av en 
stor mängd fast boende utan också av gäster till stugbyar och stugor 
samt anställda till fiskindustri.  
 
Kommundirektörens bedömning 
Konstateras att kommunen har ett av kommunfullmäktige godkänd 
avtal med Öjvägens väglag Avtal om övertagande av Öjvägen till 
kommunalväg (KF § 94, 18.10.2018). 
 
Villkor 7 i avtalet lyder enligt följande: 
”Vägen övertas till kommunalväg när kommunen gjort en godkänd 
slutsyn av grundförbättringen. Underhållskostnaderna för vägen över-
tas vid samma tillfälle.”  
 
I avtalets övriga punkter regleras bland annat vilka krav vägen ska 
uppfylla innan underhållet kan övertas av kommunen. 
 
I och med att vägen inte har fått en godkänd slutsyn av grundförbätt-
ringen och med hänvisningen till de osäkerheterna som underteck-
narna hänvisar till i sin skrivelse saknar kommunen grund för att av-
vika från det överenskomna avtalet om kostnadsfördelningen, grund-
förbättringen och övertagande av vägens underhållskostnader. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Anhållan avslås med stöd av ovanstående motivering. 
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BESLUT: 
Sven-Eric Carlsson och Anders Svebilius anmälde jäv. 
Kommunstyrelsen konstaterade att jäv föreligger och Sven-Eric 
Carlsson och Anders Svebilius lämnade mötesrummet. 

 
Susann Fagerström föreslår att anhållan ska bifallas. Förslaget vinner 
inget understöd och förfaller därmed. 
 
Kommunstyrelsen besluter att anhållan avslås med följande moti-
vering: 
 
Konstateras att kommunen har ett av kommunfullmäktige godkänd 
avtal med Öjvägens väglag Avtal om övertagande av Öjvägen till 
kommunalväg (KF § 94, 18.10.2018). 
 
Villkor 7 i avtalet lyder enligt följande: 
”Vägen övertas till kommunalväg när kommunen gjort en godkänd 
slutsyn av grundförbättringen. Underhållskostnaderna för vägen över-
tas vid samma tillfälle.”  
 
I avtalets övriga punkter regleras bland annat vilka krav vägen ska 
uppfylla innan underhållet kan övertas av kommunen. 
 
I och med att vägen inte har fått en godkänd slutsyn av grundförbätt-
ringen och med hänvisningen till de osäkerheterna som underteck-
narna hänvisar till i sin skrivelse saknar kommunen grund för att av-
vika från det överenskomna avtalet om kostnadsfördelningen, grund-
förbättringen och övertagande av vägens underhållskostnader. 
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KS § 327 KOMMUNENS REPRESENTANT I ÅLANDS JAKT- OCH FISKEMUSEUMS STYRELSE 
 

Kommunstyrelse 27.10.2020 § 327 
 

Susann Fagerström har varit Eckerö kommuns ordinarie representant 
i Ålands Jakt- och Fiskemuseums styrelse. Fagerström har meddelat 
att hon inte längre står till förfogande för uppdraget. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför Jakt- och Fiskemuseums förvaltnings-
råd en ordinarie och ersättare till Jakt- och Fiskemuseums styrelse. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet. 
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BESVÄRSFÖRBUD 

Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkstäl-
lighet, kan enligt 112 § KomL rättelseyrkande inte framställas, eller 
kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer: 309-316, 323-325, 327 
 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skrift-
ligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 317-322, 326 
 

Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte 
anföras över nedan nämnda beslut. 
 
Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet: 
 

 
ANVISNING FÖR  
RÄTTELSEYRKANDE 

 
Myndighet till vilken 
rättelseyrkandet kan framställas 
samt tid för yrkande av rättelse 

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett 
skriftligt rättelseyrkande. Myndigheten till vilken rättelse kan yrkas; 
myndighetens adress och postadress: 
 
Kommunstyrelsen i Eckerö 
Södra Överbyvägen 8 
22270 Eckerö 
 
Paragrafer: 317-322, 326 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delgivning av beslutet. 
 

Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. 
Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. 
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BESVÄRSANVISNING 

Besvärsmyndighet och  
besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett 
beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommu-
nalbesvär endast av den framställt rättelseyrkandet. Om beslutet änd-
ras med anledning av rättelseyrkandet kan ändring i beslutet sökas 
genom kommunalbesvär av part eller kommunmedlem. Ett beslut får 
överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att beslutet till-
kommit i felaktig ordning, den myndighet som fattat beslutet har över-
skridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot lag. 
 

Myndighet till vilken besvär  
kan anföras samt besvärstid 

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

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress 
 
Ålands landskapsstyrelse 
Pb 60 
22101 Mariehamn 
 
Paragrafer: 
Besvärstid 30 dagar 
 
Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet. 
 

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 skall räknas. 
 

Inlämnande av  Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före be-
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besvärshandlingarna 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 
 

 


