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KS § 1 Kallelse och beslutförhet 

KS § 2 Val av protokolljusterare, tid 

KS § 3 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

KS § 4 Delgivningar 

KS § 5 Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom 

KS § 6 Remiss, förslag till läroplan för barnomsorgen på Åland 

KS § 7 Rättelseyrkande KS §364/2020 

KS § 8 Begäran om synpunkter på andra utkast till havsplan för Åland 

KS § 9 Ansökan om jordförvärv, Berggren M 

KS § 10 Ansökan om jordförvärv, Lennborn U 

KS § 11 Tillsyn av obligatorisk ventilationskontroll 

KS § 12 Begäran om yttrande över eventuellt återinförande av ruttaxa för 
skolskjutsar 

KS § 13 Hörande rörande förslag om byggnadsminnesförklaring av Finbo 
Södergård 1:26 

KS § 14 Mötesordning 

KS § 15 Per capsulam: Uthyrning av lägenhet ekebo B 4 

KS § 16 Uthyrning av lägenhet Ekebo B 6 

KS § 17 Uppföljning av rutinerna angående trygghetslarmet 

 

 
 

Eckerö 15.1.2021  
 
 
 
Jan-Anders Öström 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 21.1.2021 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 
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Kommunkansliet i Eckerö 
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KS § 1 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET 
 
Kommunstyrelse 19.01.2021 § 1 
 

FÖRSLAG: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID  
 
Kommunstyrelse 19.01.2021 § 2 
 

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 Britt Berthén-Eklund och Susann Fagerström 
till protokolljusterare.  
 
Protokollet ska vara justerat senast den 21.1.2021 kl. 20.00. 

 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 3 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Kommunstyrelse 19.01.2021 § 3 
 

FÖRSLAG: 
Föredragningslistan godkänns. 

 
BESLUT: 
Föredragningslistan godkändes med följande: 
- Nytt ärende KS § 17: Uppföljning av rutinerna angående trygg-

hetslarmet 
I övrigt enligt förslag. 
 
 

 
 

 
 
  



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
19.01.2021 
 

Sida 
5 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till 
påseende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
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KS § 4 DELGIVNINGAR 
 
Kommunstyrelse 19.01.2021 § 4 
 

- Barnomsorgs- och äldreomsorgsledare 
- Samarbete med Hammarlands kommun angående byggnadstek-

niska förvaltningen 
- Uppdatering av instruktionerna 
- Ekonomirapport 
- SÅHD:s förbundsfullmäktigemöte 14.1.2021 
- KST 
 
Ålands landskapsregering 
 
7.1.2021: Ålands landskapsregerings beslut angående reviderad re-
kommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskom-
råde 
 
11.1.2021: Lr beslut 5 U2 Beviljande av landskapsandel för kommu-
nernas utbildningsverksamhet 2021 Kommunerna 
 
11.1.2021: Lr beslut 3 U2 Fastställande av basbelopp för kommuner-
nas utbildningsverksamhet för år 2021 
 
12.1.2021: Beslut om beviljande av komplettering av skatteinkoms-
terna 
 
14.1.2021: Beslut om att begränsa offentliga tillställningar och all-
männa sammankomster. 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 
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KS § 5 KOMMUNDIREKTÖRENS TJÄNSTEMANNABESLUT TILL KÄNNEDOM 
 

Kommunstyrelse 19.01.2021 § 5 
 
 

År 2021: 
 
Semester: 
 
Anställning: 1, 2 
 
Uppsägning: 
 
Förordnande: 
 
Erfarenhetstillägg: 
 
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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Kommunkansliet i Eckerö 
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Dnr: KANSLI 326/2020 
 

KS § 6 REMISS, FÖRSLAG TILL LÄROPLAN FÖR BARNOMSORGEN PÅ ÅLAND 
 

Kommunstyrelse 19.01.2021 § 6 
 

Landskapsregeringen har den 16.12.2020 inkommit med en remiss-
begäran över förslaget till Läroplan för barnomsorgen i landskapet 
Åland. Remisstiden pågår till den 15.3.2021.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till skol- och fritidsnämnden för 
utlåtande. Utlåtande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 
1.3.2021. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Kommunkansliet i Eckerö 
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Dnr: KANSLI 325/2020 
 

KS § 7 RÄTTELSEYRKANDE KS §364/2020 
 

Kommunstyrelse 19.01.2021 § 7 
 
Eckerö Idrottsklubb r.f. har den 14.12.2020 inkommit med rättelseyr-
kande mot beslut KS § 379 och yrkar på samtliga kostnader som för-
eningen redovisat till kommunen uppfyller kraven som gäller för utbe-
talningen av stödet (bilaga). Enligt Budget för Eckerö kommun 2020 
gällde följande villkor för utbetalning till Eckerö Idrottsförening r.f.: 
 
Verksamheten stöds genom ett verksamhetsbidrag till Eckerö Idrotts-
klubb om 6 400 euro varav 2 000 euro skall reserveras till barn och 
ungdomsverksamheten och betalas mot redovisning. 
 
Utöver det nämnda verksamhetsbidrag betalar kommunen även för 
kostnader för el, värme, vatten och försäkringar som uppgår till 2 706 
euro. 
 
Av budgettexten framgår således tydligt att 4 400 euro av stödbelop-
pet kan användas för Eckerö Idrottsföreningens allmänna verksamhet 
medan 2 000 euro får användas specifikt för barn och ungdomsverk-
samhet. 
 
Avseende understödet om 2 000 euro som ska reserveras till barn 
och ungdomsverksamheten har kommunstyrelsen genom beslut KS § 
379 beslutat att inte ersätta kostnaderna för: 
- Robottsgräsklippare för fotbollsplan 
- Arende för Motionsbanan 
- Ytskickt till Motionsbanan 
 
Anledningen var att de ovanstående kostnaderna hänför sig till före-
ningens allmänna verksamhet. Av rättelseyrkandet framgår inte heller 
att dessa kostnader på något sätt skulle vara specifika just för barn 
och ungdomsverksamheten. Eckerö Idrottsförening kan finansiera 
dessa kostnader med det allmänna stödbeloppet på 4 400 euro. 
 
Kommundirektören konstaterar utifrån utredningen i ärendet att beslu-
tet tillkommit i laga ordning och då inga nya omständigheter fram-
kommit bör kommunstyrelsen vidhålla sitt tidigare beslut. 
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Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen vidhåller sitt tidigare beslut. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

Dnr: KANSLI 328/2020 
 

KS § 8 BEGÄRAN OM SYNPUNKTER PÅ ANDRA UTKAST TILL HAVSPLAN FÖR ÅLAND 
 

Kommunstyrelse 19.01.2021 § 8 
 

Ålands landskapsregering har den 15.12.2020 inkommit med begäran 
om kommunens synpunkter på andra utkastet till Havsplan för Åland. 
 
Det första utkastet till havsplan var på remiss i slutet av år 2019. Den 
viktigaste förändringen är att förslaget nu begränsar sig till landskap-
ets allmänna vatten d.v.s. de vatten i ytterskärgården och öppet hav 
som förvaltas av Ålands landskapsregering. 
 
Planen redovisar hur de allmänna vattenområdena långsiktigt ska an-
vändas. Efter att synpunkterna från den andra remissen bearbetats 
kommer en riktgivande plan för framtida användning av landskapets 
allmänna vatten antas av landskapsregeringen i mars 2021. Re-
missvar ska inlämnas senast den 15.02.2021 kl. 16.15. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen inbegär utlåtande i ärendet från byggnadstekniska 
förvaltningen. Utlåtandet bör vara kommunstyrelsen tillhanda den 
2.2.2021. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 331/2020 
 

KS § 9 ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, BERGGREN M 
 

Kommunstyrelse 19.01.2021 § 9 
 

Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över Mat--
tias Berggrens ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. 
 
Fastigheten anhållan avser är 1027 m2 stort markområde, underly-
dande fastigheten 43-406-14-29 i Storby. 
 
Av utredningen framgår inget annat än att anhållan bör förordas. 
 
Lagrum: 
4 § Landskapsförordningen (2003:70) 
Grunder för att fysiska personer skall få jordförvärvstillstånd 
Landskapsstyrelsen beviljar jordförvärvstillstånd för fysiska personer i 
enlighet med vad som föreskrivs i 12 § landskapslagen om jordför-
värvsrätt och jordförvärvstillstånd. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd, i enlighet med anhål-
lan. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

Dnr: KANSLI 332/2020 
 

KS § 10 ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, LENNBORN U 
 

Kommunstyrelse 19.01.2021 § 10 
 

Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över Ulrica 
Lennborns ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. 
 
Fastigheten anhållan avser är 1700 m2 stort markområde, underly-
dande fastigheten 43-403-8-8 i Kyrkoby. 
 
Av utredningen framgår inget annat än att anhållan bör förordas. 
 
Lagrum: 
4 § Landskapsförordningen (2003:70) 
Grunder för att fysiska personer skall få jordförvärvstillstånd 
Landskapsstyrelsen beviljar jordförvärvstillstånd för fysiska personer i 
enlighet med vad som föreskrivs i 12 § landskapslagen om jordför-
värvsrätt och jordförvärvstillstånd. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd, i enlighet med anhål-
lan. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 4/2021 
 

KS § 11 TILLSYN AV OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL 
 

Kommunstyrelse 19.01.2021 § 11 
 

Gemensamma räddningsnämnden har vid sitt sammanträde den 
21.12.2020 behandlat ärende för obligatorisk ventilationskontroll (bi-
laga). Enligt en ändring i Plan- och bygglagen (ÅFS 2017/82) infördes 
i § 65 b att kommunen ansvarar för tillsynen över den obligatoriska 
ventilationskontrollen. I räddningsförordningen infördes genom ÅFS 
2020/44) bestämmelser om rengöringsintervall. I och med att gemen-
samma räddningsnämnden avser att anställa en brandmästare före-
slås att myndigheten kunde sköta den här obligatoriska ventilations-
kontrollen.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen samtycker till att den gemensamma räddnings-
myndigheten kan påföras samarbetskommunernas tillsynsansvar för 
obligatorisk ventilationskontroll i enlighet med § 65 b i gällande Plan- 
och bygglag. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Kommunkansliet i Eckerö 
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__/__20__ 

 

Dnr: KANSLI 6/2021 
 

KS § 12 BEGÄRAN OM YTTRANDE ÖVER EVENTUELLT ÅTERINFÖRANDE AV RUTTAXA FÖR 

SKOLSKJUTSAR 
 

Kommunstyrelse 19.01.2021 § 12 
 

På Hammarlands kommuns initiativ har Ålands landskapsregering 
den 29.12.2020 inkommit med begäran om yttrande över eventuellt 
återinförande av ruttaxa för skolskjutsarna. Eckerö kommuns syn-
punkter bör vara landskapsregeringen tillhanda senast den 
28.2.2021. 
 
Ålands landskapsregering upphörde år 2009 att fastställa tariffer för 
ruttaxan. Enligt Åsubs statistik över utgifterna för skolskjutsarna var 
kostnaderna år 2008 för Eckerö kommun 46 000 euro. År 2009 ökade 
kostnaderna till 53 000 euro och år 2018 var kostnaden redan 79 000 
euro (kostnadsökningen 2008-2018 72 %). Således kan konstateras 
att utgifterna har ökat avsevärt efter att ruttaxorna inte längre fast-
ställdes av landskapsregeringen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen inbegär skol- och fritidsnämndens utlåtande i 
ärendet. Utlåtandet bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast 
16.2.2021.  

 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 10/2021 
 

KS § 13 HÖRANDE RÖRANDE FÖRSLAG OM BYGGNADSMINNESFÖRKLARING AV FINBO 

SÖDERGÅRD 1:26 
 

Kommunstyrelse 19.01.2021 § 13 
 

Ålands landskapsregering har den 7.1.2021 berett kommunen möjlig-
het att yttra sig över förslag om byggnadsminnesförklaring av Finbo 
Södergård 1:26 i enlighet med 5 § i landskapslagen (1988:56) om 
skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (bilaga). 
 
Svaret ska vara landskapsregeringens kulturbyrå tillhanda senast 
1.2.2021. 
 
Enligt 8 § i landskapslagen (1988:56) om skydd för kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse ska i beslut om skydd av byggnad meddelas 
skyddsföreskrifter. I skyddsföreskrifterna ska anges till vilka delar 
byggnaden inte får ändras samt i vilka hänseenden och på vilket sätt 
byggnadens ägare har att sörja för vården av byggnaden. I föreskrif-
terna får ägaren till byggnaden inte påföras större skyldigheter än vad 
som är nödvändigt för att bibehålla byggnadens kulturhistoriska eller 
arkitektoniska värde. 
 
Skyddsverktyget är tänkt att avse de allra värdefullaste byggnadsmil-
jöerna av nationell betydelse, med syfte att säkra ett långsiktigt beva-
rande, förvaltning och vård. Beslut om byggnadsminneförklaring fat--
tas av landskapsregeringen och beslutet ska antecknas i fastighets-
registret hos Ålands tingsrätt. Ålands landskapsregering och den be-
rörda kommunens byggnadsnämnd har i uppgift att utöva tillsynen 
över efterlevnaden av skyddsföreskrifterna. 
 
Av det bifogade beslutsunderlaget framgår att Södergårds man-
gårdsbyggnad är oerhört välbevarad och att hela gårds- och bymiljön 
har kulturhistoriska värden utöver det vanliga. Gårdsmiljön som hel-
het är ett unikt välbevarat exempel på ett åländskt skärgårdshemman 
och har även ett högt socialhistoriskt värde. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om att förorda Ålands landskapsregerings 
beslutunderlag i ärendet. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 14 MÖTESORDNING 
 

Kommunstyrelse 19.01.2021 § 14 
 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Eckerö kommuns förvalt-
ningsstadga 5 kap. 6 § om sin mötesordning för år 2021. Utöver ordi-
narie sammanträden kan styrelsen kallas när behov uppstår. 
 
Särskilda omständigheter eller helger kan tillfälligt påkalla annan ord-
ning. Kommunstyrelsen har tidigare vanligen sammankallats till ordi-
nariemöten den andra och fjärde tisdagen i månaden kl. 18.30. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om mötesordningen samt uppmanar även 
nämnderna att fastställa sina mötesordningar för år 2021. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslag så att kommunstyrelsen sam-
manträder till ordinariemöten den andra och fjärde tisdagen i måna-
den kl. 18.30. Nästa kommunstyrelsemöte blir således den 9 februari 
2021 kl. 18.30. 
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KS § 15 PER CAPSULAM: UTHYRNING AV LÄGENHET EKEBO B 4 
 

Kommunstyrelse 19.01.2021 § 15 
 

Kommunstyrelsen har genom per capsulam den 14.1.2021 (se bi-
laga) beslutat att hyra ut Ekebo lägenhet B 4 till Oxenwaldt. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Ärendet antecknas till kännedom. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 16 UTHYRNING AV LÄGENHET EKEBO B 6 
 

Kommunstyrelse 19.01.2021 § 16 
 

Lägenheten har varit annonserad via kommunens informationska-
naler och en bostadsansökan har inkommit (bilaga). 
  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om att hyra ut lägenheten till Ekblom och 
att en månads hyresgaranti uppbärs vid inflyttningen. 
  
BESLUT:  
Enligt förslag. 
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KS § 17 UPPFÖLJNING AV RUTINERNA ANGÅENDE TRYGGHETSLARMET 
 

Kommunstyrelse 19.01.2021 § 17 
 

FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen önskar göra en uppföljning angående rutinerna för 
trygghetslarmet: 
- Vad har vi för avtal? 
- Vem har tecknat avtalet och fastslagit rutinerna runt larmet? 
- Av vilken anledning avaktiveras larmet och vem har behörighet att 
göra det? 
- Hur testas larmet? 
- Hur fungerar larmet? 
- Hur många klienter har vi med larm idag? 
- Avvikelserapport bör avges 
 
Svaren ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 5.2.2021. 
 
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: 1-6, 8-14, 17 
 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skrift-
ligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 15, 16 
 

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: 7 
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 
 

 


