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 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 
 

KS § 344 Kallelse och beslutförhet 

KS § 345 Val av protokolljusterare, tid 

KS § 346 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

KS § 347 Budget 2021 och ekonomiplan 2022-2023 

KS § 348 Delgivningar 

KS § 349 Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom 

KS § 350 Oasen budget 2021, direktiv till ombud 

KS § 351  Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv, AX 
Eckerö Golf Ab 

 

 
 

Eckerö 13.11.2020  
 
 
 
Jan-Anders Öström 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 20.11.2020 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
17.11.2020 
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Plats och tid 
 

Kommunkansliet tisdagen  17.11.2020 kl. 18:00– 20:30 

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

ordförande 
viceordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
 

Föredragande 
 

Raine Katajamäki kommundirektör 

Övriga närvarande Anders Svebilius 
Emma Saarela 18:00 – 19:22 344 
§– 347 § 
Maarit Grönlund 18:00 – 19.34 
344 § - 347 § 

kommunfullmäktiges ordförande 
kommuntekniker 
 
ekonom 

Paragrafer 
 

 344 – 351 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

ordförande 
 
 
 
Jan-Anders Öström 

sekreterare 
 
 
 
Raine Katajamäki 

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö torsdagen den 19.11.2020, kl. 20.00. 

 
 
 
Ann-Sofi Stjärnfelt 
 

 
 
 
Susann Fagerström  

Protokollet framlagt till-
påseende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby den 20.11.2020 kl. 12.00. 

 
 
Raine Katajamäki 

Utdragets riktighet be-
styrks 

 

Ort och tid 
 

 

Underskrift 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 344 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET 
 
Kommunstyrelse 17.11.2020 § 344 
 
 
 

FÖRSLAG: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 
BESLUT: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
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Kommunkansliet i Eckerö 
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KS § 345 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID  
 
Kommunstyrelse 17.11.2020 § 345 
 
 

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 Susann Fagerström 
till protokolljusterare.  
 
Protokollet ska vara justerat senast den 19.11.2020 kl. 20.00. 

 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 346 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Kommunstyrelse 17.11.2020 § 346 
 
 

FÖRSLAG: 
Föredragningslistan godkänns. 

 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 347 BUDGET 2021 OCH EKONOMIPLAN 2022-2023 
 

Kommunstyrelse 17.11.2020 § 347 
 
Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 96 
 
Kommunstyrelse 03.11.2020 § 339 
 

Ekonomichef Maarit Grönlund är närvarande under ärendets behand-
ling. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsens diskuterar allmänna förvaltningens förslag med 
tillkommande tillägg/förändringar. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen har gått igenom allmänna förvaltningens och öv-
riga förvaltningen verksamhetsområde samt framfört synpunkter till 
beredningen. 
 

Kommunstyrelse 17.11.2020 § 347 
 
Byggnadstekniska nämndens budgetförslag bifogas till beredningen. 
Ekonomichef Maarit Grönlund och kommuntekniker Emma Saarela är 
närvarande under ärendets behandling. 
 
 
Byggnadstekniska nämnden 12.10.2020 § 96 

 
Upptogs till behandling förslag till budget och verksamhetsplan för 
åren 2021 – 2023. Enligt direktiven och de ekonomiska ramarna för 
byggnadstekniska nämnden skall en oförändrad kostnadsnivå efter-
strävas gentemot budgetförslaget från kommunstyrelsen den 8 juni 
2020 (sänkning av kostnaderna med 5% gentemot antagen budget 
för år 2020).  
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Ramen för byggnadstekniska nämndens verksamhetsområde är:  

 Utgifterna 951 765 €. 

 Intäkterna 569 150 € 
 
Enligt framtaget budgetförslag är: 

 Utgifterna: 950 375 €, 1390 € mindre än ramen  

 Intäkterna: 603 975 €, 34 825 € mer än ramen 
 
Bland annat har budgeten byggts upp enligt nedan: 
 
Kommunfullmäktige inrättade 16.6.2016 i § 102 en 100% ordinarie 
tjänst inom byggnadstekniska förvaltningen. Tjänsten tillsattes med 
en tekniker/byggnadsinspektör i oktober 2016, fr.o.m. juli 2017 var 
tjänsten vakant. Fr.o.m. den 7 augusti 2017 har tjänsten varit besatt 
till 20% av heltid, vilket avslutades den 30 september 2018, samt har 
man köpt experttjänster för genomförande av investeringsprojekten. 
Den 19 augusti 2019 tillsattes tjänsten på 100 %. Fr.o.m. den 1 april 
2020 till den 30 september har tjänsten varit tillsatt med 50 %. Fr.o.m. 
den 5 oktober är tjänsten tillsatt med 80 %. 
 
Sedan nya avfallslagen infördes 1.1.2019 har kommunen haft en 
skyldighet att uppbära en kommunal avfallsavgift enligt 78 § avfallsla-
gen (FFS 646/2011). För avfallshantering som kommunen ordnar i 
enlighet med denna lag ska kommunen ta ut en avfallsavgift som 
täcker dess kostnader för uppgiften. I tidigare gällande lag angavs att 
kommunen kan ta ut en avfallsavgift. Eckerö kommun har tidigare inte 
uppburit en särskild avfallsavgift. Eckerö kommun uppbar ingen avgift 
för år 2020. I framtaget budgetförslag ingår ingen avgift då ärendet 
inte hanterats av kommunfullmäktige än. 
 
Under vatten- och avloppsverket har det budgeterats för fortsatt in-
mätning och digitalisering av ledningsnätet. På vattenledningsnätet 
bör spolpunkter anordnas. Medel tagits upp för inköp av inventarier till 
reningsverket och driften. 
 
Bilaga, BTN 12.10.2020, § 96 
 
Kommunteknikerns förslag: 
Förslaget till budget presenteras av kommunteknikern och budgetför-
slaget skickas till kommunstyrelsen för vidare beredning.  
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BESLUT:  
Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag 
godkänns. 
__________ 
 
 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar byggnadstekniska nämndens förslag 
med tillkommande tillägg/förändringar. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen besluter ge förvaltningen följande uppdrag gäl-
lande budgetsammanställningen: 
 
- Summan avseende ersättningen för insamlat förpackningsavfall 

med producentansvar ska framgå av budget (C450) 
 
- En arbetsgrupp tillsätts för att utveckla en ekonomiskt hållbart av-

fallshantering i kommunen; verksamhetsmål 2021 (C450) 
 
- Parker och allmänna områden (C530) – verksamhetsidé 1: ”Upp-

rätthålla en ren och snygg miljö på kommunens allmänna platser 
och på marknadsplatsen.” 

 
- Vatten- och avloppsverk (C 540) – verksamhetsmål år 2021: In-

stallation av vattenmätare på ledningar som går ut till sjön.” 
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KS § 348 DELGIVNINGAR 
 
Kommunstyrelse 17.11.2020 § 348 
 

- Månadsrapport 
- Kallelse till SÅHD:s förbundsfullmäktige 26.11.2020, ärendet be-

handlas vid kommunstyrelsens möte 24.11.2020 
- Uppdatering: arbetet med anledning av lagstiftningsreformerna  
- KST förbundsstämma 13.11.2020 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 349 KOMMUNDIREKTÖRENS TJÄNSTEMANNABESLUT TILL KÄNNEDOM 
 

Kommunstyrelse 17.11.2020 § 349 
 

År 2020: 
 
Semester: 
 
Anställning: 
 
Uppsägning: 
 
Förordnande: 
 
Erfarenhetstillägg: 
 
Kompensationsledigt: 
 
Arbetstidsarrangemang: 
 
Inköp:  
 
Tjänstledighet:  
 
Familjeledigheter: 
 
Sjukledigheter: 
 
Vård av sjukt barn: 
 
Deltagande i utbildning: 37 
 
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 234/2020 
 

KS § 350 OASEN BUDGET 2021, DIREKTIV TILL OMBUD 
 

Kommunstyrelse 17.11.2020 § 350 
 
Kommunstyrelse 13.10.2020 § 296 
 

Oasen boende- och vårdcenter k.f. (Oasen) har 23.9.2020 inkommit 
med ett förslag till budget för 2021 och ekonomiplan 2022-2023.  
 
Eckerö kommunges tillfälle att framlägga förslag till utvecklande, eller 
förändring av kommunalförbundets verksamhet och därmed utlåtande 
om förbundets budget, ekonomiplan och verksamhetsplan. 
Utlåtandet skall vara till handa senast den 13.10.2020. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om eventuella utlåtande till Oasen. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen anser att Oasen ska arbeta i enlighet med försik-
tighetsprincipen i ekonomihanteringen utan att låta vårdkvaliteten lida. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
 

Kommunstyrelse 17.11.2020 § 350 
 
Oasen boende- och vårdcenter k.f. (Oasen) har den 3.11.2020 kallat 
till förbundsfullmäktige till den 20.11.2020 kl. 12.00. Kommunens re-
presentant vid Oasens förbundsmöte är Jan-Anders Öström med Su-
sann Fagerström som ersättare. Förslag till budget 2021 behandlas 
vid förbundsfullmäktige. Budgetförslaget och tillhörande handlingar 
har bifogats beredningen. 
 
Kommunstyrelsen avgav 13.10.2020 § 296 följande utlåtande om 
budgetförslag 2021: 
”Kommunstyrelsen anser att Oasen ska arbeta i enlighet med försik-
tighetsprincipen i ekonomihanteringen utan att låta vårdkvaliteten 
lida.” 
 
Eckerö kommun var en av de elva kommunerna, som vid ett mellan-
kommunalt möte 25.6.2020 genom kommundirektörer och kommun-
styrelseordföranden, enades om att via sina representanter verka för 
att kommunalförbundens verksamhetskostnader för 2021 minskas 
med 5 % i förhållande till bokslut 2019. 
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För år 2021 budgeterar Oasens förbundsstyrelse kostnader på 
6 050 302 euro. Personalkostnaderna minskar från 5 136 399 
euro i budget 2020, till 5 008 304 euro år 2021. Detta motsvarar en 
sänkning av lönekostnaderna med 2,49% i jämförelse mellan budget 
2020 och budget 2021. 
 
Förbundsstyrelsen har också konstaterat att en minskning om 5 % i 
jämförelse med 2019 bedöms orimlig eftersom det har skett ändringar 
i verksamheten och den nya äldrelagens (2020:9) personaldimens-
ioneringsrekommendationerna ska följas. Av denna orsak har för-
bundsstyrelsen lagt fram två alternativ för besparingar: 
 
Alternativ 1: 
Detta alternativ utgår från en minskning om totalt 5,4 årsverken. 
Verksamhetskostnaderna minskar från 6 089 523 euro med 255 667 
euro till 5 833 856 euro eller 4,38 % i jämförelse med budget 2020. 
 
Effekten på vårddygnskostnaden framgår av tabellen på s. 40 i kallel-
sen. 
 
Alternativ 2: 
Verksamhetskostnaderna minskar i detta alternativ från 6 089 523 
euro med 265 070 euro till 5 824 453 euro eller 4,55 % i jämförelse 
med budget 2020. Inbesparingarna sker i huvudsak genom följande 
åtstramningar: 
 
Övriga förändringar 
• Ingen vikarie för AUD dagar eller kursdagar, dessa dagar bemannas 
av pool 
• Max bemanning för 30 semesterdagar/person. Omvandling av se-
mesterpenning till ledighet stryks. 
• Disponibla medel minskas till totalt 30,000 €. 
• +94 300 € budgeteras som en extra pott på vårdkansliet för att 
kunna täcka upp långtidsvikarier. Kräver prövning och godkännande 
från vårdkansliet innan användning. 
 
Sjukvikarier 
• Vårdavdelningarna har sjukvikarie för två dagar/person/år, övriga 
sjukvikarie skall bemannas av pool. 
 
Effekten på vårddygnskostnaden framgår av tabellen på s. 41 i kallel-
sen. 
 
Gällande alternativ 1 konstaterar förbundsstyrelsen att besparingen 
inte uppfyller äldrelagens krav och att permitteringsbehov måste ak-
tualiseras. 
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Avseende alternativ 2 konstaterar förbundsstyrelsen att med beak-
tande av de osäkerhetsfaktorer som är förknippat med coro-
napandemin kan detta alternativ vara svårt att genomföra 2021. 
 
I beredningen konstateras ytterligare att ett hållbart och mest kost-
nadseffektivt alternativ vore en kombination med personaljusteringar 
och skapande av flexibilitet i Oasens vårdformer, följaktligen anpass-
ning av beläggningsstrukturen utefter det faktiska platsbehovet. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Generellt gäller ytterst återhållsamhet rörande Oasens budget kom-
mande år med hänsyn till kommunens begränsade ekonomiska förut-
sättningar. 
 
Personaldimensionering bör fortsätta vara enligt äldrelagens rekom-
mendationer varvid Eckerö inte kan understöda besparingsalternativ 
1. 
 
Eckerö kommun understöder att besparingsalternativ 2 verkställs un-
der år 2021 med möjlighet till revidering via extra inkallad förbunds-
stämma utifall pandemiläget kräver detta. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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Dnr: KANSLI 265/2020 
 

KS § 351 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, AX ECKERÖ GOLF 

AB 
 

Kommunstyrelse 17.11.2020 § 351 
 

Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över AX 
Eckerö Golf Ab:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egen-
dom. Samtliga ansökningshandlingar är bilagda i ärendet. 
 
Ansökan avser följande fastigheter: 
 
1. Gudmunds Allans med fastighetsbeteckning 43-406-5-35 i Storby, 

5 900 m2 
2. Alebo med fastighetsbeteckning 43-408-4-36 i Öfverby, 670 m2 
 
Bolaget har sin hemort på Åland och styrelsemedlemmen i bolagets 
styrelse har hembygdsrätt. 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. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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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: 344 - 351 
 

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

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: 
 
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 
 

 


