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Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 26.3.2021 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 
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Ekergården tisdagen  23.03.2021 kl. 18:30-21:53 

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 Rune Söderlund 
Anders Svebilius 

kommunfullmäktiges ordförande 
kommunfullmäktiges viceordfö-
rande 

Paragrafer 
 

 57 – 77 §§ 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

ordförande 
 
 
 
Jan-Anders Öström 

sekreterare 
 
 
 
Raine Katajamäki 

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö torsdag den 25.3.2021, kl. 20.00. 

 
 
 
Britt Berthén-Eklund 
 

 
 
 
Ann-Sofi Stjärnfelt 
 

Protokollet framlagt till-
påseende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby den 26.3.2021 kl. 12.00. 
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Kommunkansliet i Eckerö 
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KS § 57 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET 
 
Kommunstyrelse 23.03.2021 § 57 
 

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

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 58 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID  
 
Kommunstyrelse 23.03.2021 § 58 
 
 

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 Ann-Sofi Stjärnfelt till 
protokolljusterare.  
 
Protokollet ska vara justerat senast den 25.3.2021 kl. 20.00. 

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

 
Eckerö den 
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KS § 59 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Kommunstyrelse 23.03.2021 § 59 
 
 

FÖRSLAG: 
Föredragningslistan godkänns med följande extra ärenden: 
 
KS § 72 Utlåtande över ansökan om jordförvärv 
KS § 73 Motion angående äldrevård 
KS § 74 Utlåtande över ansökan om jordförvärv 
KS § 75 Avtal om markköp, Fifax 
KS § 76 Båtbryggan, Kyrkviken 
KS § 77 Uppföljning av rutinerna angående trygghetslarmet 

 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 60 DELGIVNINGAR 
 
Kommunstyrelse 23.03.2021 § 60 
 

- Statens ämbetsverk på Åland: Meddelande om att statsrådet har i 
samverkan med republikens president konstaterat att det fr.o.m. 
2.3.2021 tillsvidare råder undantagsförhållanden i Finland på grund 
av coronavirusläget, 2.3.2021 Nr 6 A 16. 

- Månadsrapport, februari  
- Avtal med livsmedelsverket 
- Ålands Brand och Räddningsförbunds vårmöte 16 april 2021, 

Vårdö.  
- Besvär, val av kommunfullmäktiges ordförande och vice ordfö-

rande 2021 
- Anställning av barnomsorgs- och äldreomsorgsledare 
 
 
Ålands landskapsregering 
 
27.2.2021: Landskapsregeringens rekommendation om begränsningar 
av antal personer vid privata tillställningar, hobbyverksamheter samt 
näringsverksamhet och offentliga utrymmen under covid-19-epidemin, 
30 S3, ÅLR 2021/1531 
 
27.2.2021: Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om åtgärder 
enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga till-
ställningar och allmänna sammankomster, 29 S3, ÅLR 2020/2268 
 
3.3.2021: Kompletterande anvisning gällande undervisning i grundsko-
lan under Covid-19” sänds till kommuner, kommunförbund och grund-
skolor på Åland 
 
4.3.2021: Ålands landskapsregerings reviderade rekommendation om 
frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde. 
 
18.3.2021: Inbjudan till föreläsningsserie 
 
18.3.2021: Beslut ang. social-och hälsovårdsministeriets anvisning om 
åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa of-
fentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt landskaps-
regeringens rekommendation om begränsningar av antal personer vid 
privata tillställningar, hobbyverksamheter samt näringsverksamhet och 
offentliga utrymmen under covid-19-epidemin (22.3.2021 – 28.3.2021). 
 

 
Kommundirektörens förslag: 
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Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 34/2021 
 

KS § 61 REMISS, FÖRSLAG TILL NY LAGSTIFTNING OM TILLÄMPNING AV DEN NYA 

ARBETSTIDSLAGEN 
 

Kommunstyrelse 23.03.2021 § 61 
 
Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 27 
 
Kommunstyrelse 09.02.2021 § 39 
 

Ålands landskapsregering har inkommit med utlåtandebegäran över 
förslag till ny lagstiftning om tillämpning av den nya arbetstidslagen. 
 
Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om tillämpning i 
landskapet Åland av arbetstidslagen från år 1998 upphävs och ersätts 
av en ny blankettlag med likalydande namn, dock så att vissa åländska 
undantag ska gälla på Åland. 
 
En stor förändring som skulle föranledas av den nya lagen skulle vara 
att arbetstidsbankerna inte längre skulle enbart regleras av kollektivav-
tal utan sådana bestämmelser som grundar sig på ett frivilligt arrange-
mang skulle införas även i lagstiftningen. Detta skulle ge arbetstagaren 
rätten att föra över inarbetad övertid, mertid och tidsomvandlingsbara 
penningersättningar till arbetstidsbanken men inte ordinarie arbetstid, 
vilket ofta är möjligt via kollektivavtal. Vidare skulle gälla att om det i ett 
kollektivavtal stadgas om regler kring arbetstidsbank ska de fortsätta 
gälla. 
 
Eckerö kommuns synpunkter bör vara landskapsregeringen tillhanda 
senast den 5 april 2021 kl. 15.00. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen inbegär utlåtande från nämnderna. Nämndernas 
svar bör vara kommunstyrelsen tillhanda senast 16.3.2021 för att 
kunna beaktas. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
__________ 

 
Byggnadstekniska nämnden 22.02.2021 § 27 
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 Kommunstyrelsen begär byggnadstekniska nämndens utlåtande på 
förslag till ny lagstiftning om tillämpning av den nya arbetstidslagen, 
bilaga BTN 22.02.2021, § 27. 

   
 Byggnadstekniska kansliet har beredskapstid för reningsverket och av-

loppspumpstationerna kvällstid och på helger. I ÅLR:s förtydligande till 
remissbrev nämns följande på sida 4: ”Till skillnad från tidigare kommer 
all beredskapstid, jour eller dylikt på arbetsplatsen eller i dess omedel-
bara närhet att räknas in i den totala arbetstiden”.  

 Högsta domstolen fastställde i ett avgörande att en inställelsetid om 15 
minuter inte påverkade privatlivet i den utsträckning att beredskapen 
skulle anses som arbetstid. Europeiska unionens domstol har fastställt 
att åtta minuters inställelsetid var för kort och påverkade möjligheterna 
till personliga aktiviteter och således skall tiden räknas som arbetstid. 

 Förslaget till ny lagstiftning har inte några ekonomiska konsekvenser 
för byggnadstekniska kansliet då inställelsetiden för beredskapen är 
längre än 15 minuter. Detta behöver även tas i beaktande när ett nytt 
beredskapsavtal tas fram. 

  
 Kommunteknikerns förslag: 

 
Byggnadstekniska nämnden förordar förslag till ny lagstiftning om till-
lämpning av den nya arbetstidslagen. 
 
Beslut: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att kommunteknikerns förslag god-
känns. 
__________ 
 

Kommunstyrelse 23.03.2021 § 61 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om att förorda förslaget till ny lagstiftning 
om tillämpning av den nya arbetstidslagen. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 62 PRODUCENTANSVAR FÖR FÖRPACKNINGSAVFALL 
 

Kommunstyrelse 23.03.2021 § 62 
 
Kommunstyrelse 01.12.2020 § 377 
 
Kommunstyrelse 24.11.2020 § 366 
 
Byggnadstekniska nämnden 16.11.2020 § 112 
 
 Eckerö kommun har ett flertal gånger uppmärksammat Ålands Land-

skapsregering i ärendet men ej fått något gehör.  
 
 Byggnadsinspektörens förslag: 
 

Ärendet diskuteras och en skrivelse sänds till Ålands Landskapsrege-
ring (ÅLR), enligt bilaga BTN 16.11.2020, § 112. 
 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden beslöt att skicka skrivelsen enligt bilaga 
BTN 16.11.2020, § 112 till kännedom till kommunstyrelsen. Flertalet 
andra icke Mise kommuner har anmält intresse att underteckna skri-
velsen. Beroende på kommunstyrelsen beslut så skickar nämnden el-
ler kommunstyrelsen in skrivelsen till ÅLR, inväntar samordning med 
övriga kommuner. 
 

Kommunstyrelse 24.11.2020 § 366 
 
Byggnadstekniska nämnden har skickat bifogat skrivelse till kommun-
styrelsen.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om att efterhöra övriga kommuners in-
tresse av att gemensamt lämna en skrivelse till landskapsregeringen 
angående producentansvar, senast 18.12.2020. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
BESLUT: 

 
 

Kommunstyrelse 01.12.2020 § 377 
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I och med att vissa kommuner redan har lämnat in skrivelsen bör kom-
munstyrelsen besluta om att skicka handlingen till Ålands landskaps-
regering. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om att skicka frågeställningarna till Ålands 
landskapsregering. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
 

Kommunstyrelse 23.03.2021 § 62 
 
Eckerö kommun har tillsammans med Geta kommun inlämnat skrivel-
sen till Ålands landskapsregering. Bifogat finns landskapsregeringens 
svar.  
 
Konstateras att flera centrala frågeställningar som kommunerna lyft 
upp är fortsatt öppna frågor (ägande, finansieringen och uppföljningen 
av soliditet). Däremot framgår det av svaret att Proans är, genom över-
gångsbestämmelserna i den nya avfallslagen 11 § 3 mom. (2018:83), 
fortsatt godkänd producentsammanslutning även om ägandeskapet 
inte är förenlig med den reviderade lagstiftningen. Enligt svaret gäller 
att enbart ifall ägarstrukturen ändras bör nya krav på soliditet eller ga-
ranti ställas.  
 
En mycket mer grundläggande omständighet som Ålands landskaps-
regering inte har berört i sitt svar är huruvida landskapsregeringen an-
ser att det nuvarande systemet är upplagt på ett tillfredställande sätt. 
Enligt 1 § i avfallslagen (646/2011) är syftet med lagstiftningen att 
bland annat att minska avfallets mängd och skadlighet, främja ett håll-
bart utnyttjande av naturresurserna, säkerställa en fungerande avfalls-
hantering och förhindra nedskräpning. Avseende minskningen av för-
packningsmaterialets oönskade miljökonsekvenser har lagstiftaren be-
dömt att det mest effektiva är att producenterna har det huvudsakliga 
ansvaret ta hand om det material som de släpper på marknaden. På 
detta sätt kan mängden avfall minskas och övergång till miljövänligare 
alternativ skulle ske snabbare. Eftersom det nuvarande systemet inte 
är förenlig med gällande lagstiftning kan man inte heller konstatera att 
övergången till en mer hållbar avfallshantering skulle ske så effektivt 
som lagstiftningen har som mål.  
 
Ålands landskapsregering har inte har haft några konkreta förändrings-
förslag i och med att frågan är återigen i ett inledande skede, men det 
viktigaste är att landskapsregeringen har visat en ambition att uppnå 
förändringar och detta är mycket positivt. En arbetsgrupp kommer att 
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utreda ärendet under 2021. Lagens ordalydelse är visserligen mycket 
klar och tydlig men förändringen torde kräva praktiskt arbete för att 
övergången ska vara rättvis och förutsebar. Eckerö kommun ser också 
gärna att även kommunernas inkluderas i detta arbete eftersom det är 
kommunerna som i dagens läge får bära ansvaret för förpacknings-
materialet och åtminstone Eckerö kommun är engagerad att verka för 
en mer hållbara och miljövänlig avfallshantering. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar landskapsregeringens svar till sin känne-
dom och delger svaret till byggnadstekniska nämnden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar om att skicka det ovanstående svaret till 
landskapsregeringen och byggnadstekniska nämnden till kännedom. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 38/2021 
 

KS § 63 FÖRFRÅGAN OM PLANERING KRING ÄLDRERÅD 
 

Kommunstyrelse 23.03.2021 § 63 
 
Kommunstyrelse 23.02.2021 § 49 
 

Hammarlands kommun har den 5 februari 2021 inkommit med en för-
frågan till Eckerö kommun för att höra kommunens planer kring äldre-
rådet. Om svar anhålles senast 15 mars 2021. 
 
Konstateras att Eckerö kommun har redan innan den nya äldrelagen 
(2020:9) trädde ikraft haft ett eget äldreråd och att ett nytt råd för år 
2021 har blivit tillsatt genom kommunstyrelsens beslut KS § 396 
8.12.2020. 
 
Av Hammarlands protokollsutdrag framgår även att Hammarlands 
kommun har skickat en fråga till Finström, Geta, Saltvik, Sund och 
Vårdö för att höra om kommunen kan vara med i ett gemensamt äldre-
råd. 
 
Om uppgifterna för äldrerådet stadgas i äldrelagens (2020:9) 7 § (be-
redningen av plan för att stöda den äldre befolkningen), 8 § (lämna 
utlåtande i samband med verksamhetsutvärderingen) och 10 § (rådgi-
vande organ och utlåtanden). 
 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen bereder äldrerådet i Eckerö möjlighet att inkomma 
med yttrande i ärendet. Svaret bör vara kommunstyrelsen tillhanda 
senast 8 mars 2021 för att kunna beaktas. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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Kommunstyrelse 23.03.2021 § 63 
 
Äldrerådet i Eckerö vill under denna mandatperiod arbeta med frågor 
gällande de äldre i den egna kommunen men är framöver öppna för ett 
eventuellt samarbete. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om att svara Hammarlands kommun att un-
der denna mandatperiod kommer Eckerö att ha ett eget äldreråd men 
kommunen ser positivt på ett eventuellt samarbete i framtiden med 
Hammarlands kommun. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 64 FYLLNADSVAL, NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN 
 

Kommunstyrelse 23.03.2021 § 64 
 
Kommunstyrelse 23.02.2021 § 55 
Kommunstyrelse 09.02.2021 § 32 
 

Enligt KF § 20 (27.2.2020) består närings- och kulturnämnden under 
mandattid 2020-2023 av fem (5) ledamöter med fem (5) gruppvisa er-
sättare. Enligt nämnda beslut fastställdes nämndens sammansättning 
enligt följande: 
 
Ledamöter:    Gruppvisa ersättare: 
Johan Hilander, viceordförande  Glenn Tiitta 
Åsa Häggblom    Lillemor Idman 
Robert Andersson   André Sjöström 
Johan Hellström, ordförande   Joel Widengren 
Teres Backman    Monika Fogelström 
 
Johan Hellström, ordförande i närings- och kulturnämnden, har avlidit. 
 
Fyllnadsval behöver därför ske. 
 
Enligt 51 § 3 mom. i kommunallagen (1997:73) för Åland ska kommun-
fullmäktige utse band dem som utsetts till ledamöter i en nämnd vid 
samma valförrättning en ordförande och en vice ordförande om inte 
annat är föreskrivet. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att ett fyllnadsval ska för-
rättas. 
 
Kommunstyrelsen föreslår vem som ska besätta platsen och vilka som 
ska fungera som nämndens ordförande och viceordförande. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt att bordlägga ärendet. 
 

 
Kommunstyrelse 23.02.2021 § 55 
 

Bordlagt ärende. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att ett fyllnadsval ska för-
rättas. 
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Kommunstyrelsen föreslår vem som ska besätta platsen och vilka som 
ska fungera som nämndens ordförande och viceordförande. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att bordlägga ärendet. 

 
 

Kommunstyrelse 23.03.2021 § 64 
 
Bordlagt ärende. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att ett fyllnadsval ska för-
rättas. 
 
Kommunstyrelsen föreslår vem som ska besätta platsen och vilka som 
ska fungera som nämndens ordförande och viceordförande. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Lillemor Idman 
väljs till ordinarie ledamot och Ann-Sofi Stjärnfelt som gruppvis ersät-
tare. 
 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Johan Hilander 
väljs till nämndens ordförande. 
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KS § 65 ARBETSGRUPP: ÄLDREOMSORG 
 

Kommunstyrelse 23.03.2021 § 65 
 
Kommunstyrelse 23.02.2021 § 56 
 

Socialnämnden föreslog vid sitt möte att nämnden skulle ha en gemen-
sam genomgång med kommunstyrelsen gällande inriktningen på pla-
neringen av äldreomsorgen i Eckerö. Ett informellt möte mellan kom-
munstyrelsen och socialnämnden ägde rum den 17.2.2021 och på mö-
tet väcktes initiativ om en arbetsgrupp bestående av en representant 
från socialnämnden, en representant från kommunstyrelsen, en repre-
sentant från kommunfullmäktige och en representant från äldrerådet. 
Tanken med den gemensamma arbetsgruppen var att gruppen skulle 
arbeta fram en gemensam vision för kommunen angående äldre-
omsorgen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om att tillsätta en arbetsgrupp för äldre-
omsorg bestående av fyra medlemmar. Arbetsgruppen har som uppgift 
att utarbeta ett förslag för en vision för kommunens äldreomsorg. Kom-
munstyrelsen utser även gruppens ordförande och viceordförande 
samt en sekreterare för gruppen. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören efterhör ett namnför-
slag från äldrerådets ordförande. 
 
 

Kommunstyrelse 23.03.2021 § 65 
 
Äldrerådet har utsett Kerstin Wikgren som äldrerådets representant i 
arbetsgruppen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar om att tillsätta en arbetsgrupp för äldre-
omsorg bestående av fyra medlemmar. Arbetsgruppen har som uppgift 
att utarbeta ett förslag för en vision för kommunens äldreomsorg. Kom-
munstyrelsen utser även gruppens ordförande och viceordförande 
samt en sekreterare för gruppen. 
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BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslutar om att tillsätta en arbetsgrupp med följande 
sammansättning: 
 
Sven-Eric Carlsson, ordförande och sammankallare 
Britt Berthén-Eklund, vice ordförande 
Kerstin Wikgren, sekreterare 
Birgitta Österlund 
Mikael Selander 
 
Arbetsgruppen ges rätt att inkalla sakkunniga vid behov. 

 
Kommunstyrelsen emotser fortlöpande rapportering till styrelsen och 
en slutrapportering inom juni månad. 
 
Arvodering enligt arvodesstadgan (1020 – 4001). 
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KS § 66 UPPDATERING AV FÖRVALTNINGSSTADGA 
 

Kommunstyrelse 23.03.2021 § 66 
 

- Bilaga: Förslag till revideringar i Förvaltningsstadga för Eckerö 
kommun 
 

Förvaltningsstadga för Eckerö kommun är i behov av uppdatering. 
Ändringar föreslås till följd av reviderad lagstiftning inom barnomsorg, 
äldreomsorg och övrig socialförvaltning. Föreslås även tekniska änd-
ringar och införandet av bestämmelser om elektroniskt beslutsfattande 
i enlighet med 9 § 2 mom. 7 punkten och 23b § i kommunallag 
(1997:73) för landskapet Åland. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunfull-
mäktige fastställer ändringar i förvaltningsstadgan i enlighet med bila-
gan. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för ytterligare komplette-
ringar. 
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KS § 67 LOKAL JUSTERINGSPOTT 
 

Kommunstyrelse 23.03.2021 § 67 
 

- Bilaga: Cirkulär 11/2020 
- Bilaga: Cirkulär 12/2020 

 
Den kommunala avtalsdelegationen har godkänt en lokal justerings-
pott motsvarande 0,8 procent av lönesumman inom det allmänna kom-
munala tjänste- och kollektivavtalet per 31 januari 2021. Den lokala ju-
steringspotten gäller fr.o.m. 1.4.2021 och den ska fördelas utgående 
från förhandlingar med huvudavtalsorganisationerna. Parterna kan 
också komma överens om att genomföra justeringen som en allmän 
förhöjning. 
 
Enligt Eckerö kommuns förvaltningsstadga utgör kommunstyrelsen 
personalmyndigheten i Eckerö kommun och det ankommer på kom-
munstyrelsen att bl.a. att förhandla med personalföreträdare och fack-
liga organisationer om tillämpningen av tjänste- och arbetskollektivav-
tal (Förvaltningsstadga 5:14, s. 20). Enligt förvaltningsstadgan gäller 
vidare att förhandlingar om lönejusteringar förs av de personer som 
kommunstyrelsen utser och att förhandlingsresultaten fastställs av 
kommunstyrelsen (Förvaltningsstadgan 10:8, s. 32). 
 
Kommunstyrelsen har år 2019 genom KS 25.6.2019 § 181, utifrån lö-
negruppens förslag, beslutat att den lokala justeringspotten utbetala-
des som en allmän justering i enlighet med rekommendation från 
facken och behandling i lönegruppen och att justeringen skedde i en-
lighet med AKTA och TS avtalen. Den främsta anledningen till förfa-
randet var att kommunen saknade en framförhandlad arbetsvärde-
ringsmodell. I och med att omständigheterna är lika avseende den nu 
aktuella justeringen och eftersom parterna kan komma överens om att 
genomföra justeringen som en allmän förhöjning är det motiverat att 
justeringen sker enligt samma grunder som år 2019.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om att föreslå till parterna att den lokala ju-
steringspotten fördelas som en allmän förhöjning. 
 
Kommundirektören utarbetar ett förslag till en arbetsvärderingsmodell. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 46/2021 
 

KS § 68 FÖRFRÅGAN OM KOMMUNALT SAMARBETE GÄLLANDE NY GYMNASTIKARENA 
 

Kommunstyrelse 23.03.2021 § 68 
 

 
Jomala kommun efterfrågar åländska kommunernas intresse att vara 
med i ett samarbete med syfte att möjliggöra för föreningen Åland 
Gymnastics att uppföra en ny gymnastikarena i Jomala. Enligt förslaget 
skulle det årliga finansiella stödet för Eckerö kommuns del vara 1 258 
euro utifrån det nuvarande medlemsantalet. Fördelningen av stödet 
skulle variera på basis av antal medlemmar i åldern 7-20 år. 
 
Även om förslaget i sig är positivt hör finansieringen av föreningsverk-
samhet i andra kommuner inte till Eckerö kommuns kärnuppgifter. I 
nuläget skulle stödet inte heller vara förenligt med regler för bidrag från 
Eckerö kommun (fastställd av KF § 165, 15.12.2016) eftersom före-
ningsmedlemmar som bor stadigvarande i Eckerö och som betalt med-
lemsavgift till föreningen utgör en grund för att ge bidrag och för att 
föreningen ska anses bidragsberättigad måste antalet bidragsberätti-
gade medlemmar uppgå till minst tio. Förtillfället är antalet medlemmar 
från Eckerö 7 personer. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om att svara till Jomala kommun att Eckerö 
inte har möjlighet att delta i samarbetet.   
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslutar om att svara till Jomala kommun att Eckerö 
ställer sig preliminärt positivt till förslaget men betonar att det vore 
önskvärt att samtliga kommuner deltar i finansieringen. 
 
Eckerö kommun har i nuläget inte några synpunkter gällande avtals-
förslaget. 
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KS § 69 UTARRENDERING AV ÅKERMARK 
 

Kommunstyrelse 23.03.2021 § 69 
 

Avtalsperioden för utarrendering av kommunens åkermark har utgått. 
Ingen auktion har förrätts med hänvisning till rådande coronapande-
min. Istället har de lediga markområdena annonserats i kommunens 
Infoblad 3/2021 med gängse priser utifrån den föregående offentliga 
auktionen samt med information om att avtalsslut om arrende sker i 
den ordning anmälningar inkommer. 
 
Anmälningar har inkommit enligt följande: 
 
Eklund Rickard: Ängen Storby 50 €/år 
Eriksson Marcus: Södra Spetalen Storby 50 €/år, 
Glohagen Kyrkoby 200 €/år 
Mattsson John: Värvorna Marby 50 €/år 
Rosenqvist Victoria: Norra Spetalen Storby 50 €/år. 
 
Kommundirektören förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om att arrendera markområdena enligt de 
inkomna anmälningarna för ett år. Kommundirektören befullmäktigas 
att ensam teckna arrendeavtalet. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 62/2021 
 

KS § 70 ANHÅLLAN OM ATT KÖPA MARK AV KOMMUNEN 
 

Kommunstyrelse 23.03.2021 § 70 
 

Victoria Rosenqvist önskar köpa kommunens arrendemark Norra Spe-
talen 0,30 ha och Södra Spetalen 0,84 ha. 
 
Konstateras att kommunen inte har planerat andra ändamål för aktu-
ella markområden och att en försäljning i en preliminär bedömning 
skulle kunna vara möjlig efter att avtalsperioden för markområdenas 
arrende utgått. Försäljningen skulle ändå i så fall behöva ske som ett 
öppet förfarande där alla intressenter kan lämna bud. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar besvara att en försäljning av markområ-
dena inte är möjligt under nuvarande arrendeavtalsperioder men att ett 
förslag om försäljning genom öppen anbudstävling beredes till kom-
munfullmäktige. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen efterhör kommunfullmäktiges åsikt huruvida kom-
munens prioritering är att bibehålla åkermarksområdena Norra Speta-
len 0,30 ha och Södra Spetalen 0,84 ha i kommunens ägo för utarren-
dering eller om en försäljning på den öppna marknaden är möjlig. 
 
Kommunstyrelsen beslutar även att det ska göras en sammanställning 
inför kommunfullmäktige över kommunens markområden och hur kom-
munens markanvändning ska prioriteras på en övergripande nivå. 
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Dnr: BTN 308/2018 
 

KS § 71 ÖVERTAGANDE AV ÖJVÄGEN TILL KOMMUNALVÄG 
 

Kommunstyrelse 23.03.2021 § 71 
 
Kommunstyrelse 09.02.2021 § 36 
 

Styrelseordförande för Öjvägen 1 John Hilander har den 26.1.2021, 
med hänvisning till avtalet mellan kommunen och väglaget (Avtal om 
övertagande av Öjvägen till kommunalväg KF § 94, 18.10.2018, nedan 
Avtalet), inkommit med anhållan om övertagande av Öjvägen 1 till 
kommunalväg. 
 
Beslut om att ändra enskild väg till kommunalväg skall enligt 21 § 1 
mom. i landskapslag (1964:13) om kommunalvägar fattas av kommun-
fullmäktige. Enligt nämnda moment ska kommunfullmäktiges beslut 
underställas landskapsregeringen för fastställelse. 
 
Enligt punkt 2 i Avtalet skall hela vägområdet överlämnas vederlagsfritt 
med tillhörande nödvändiga markägartillstånd från alla berörda markä-
gare: 
 

”Väglaget skall inlämna nödvändiga markägartillstånd från alla berörda 
markägare där de vederlagsfritt överlåter mark för nämnd väg. Vägområ-
det 10 m, på de sträckor som förhållandena kräver bredare vägområde 
pga. vägbankens höjd och slänternas utbredning skall detta ges veder-
lagsfritt.” 

 
Konstateras att anhållan saknar de ovannämnda markägartillstånden 
och anhållan måste kompletteras för att kunna handläggas. 
 
Enligt punkt 7 i Avtalet övertas vägen till kommunalväg när kommunen 
gjort en godkänd slutsyn av grundförbättringen. Konstateras att vägla-
get inte har anhållit om att slutsyn ska förrättas och detta har inte heller 
gjorts. Kommunen anser härtill att förutsättningar för genomförandet 
av slutsyn saknas sålänge som väglaget inte inkommer med svar på 
de påpekanden som kommunen vid flertal tillfällen lyft upp med vägla-
get (bilaga). 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen bereder väglaget möjlighet att komplettera sin an-
hållan med de avtalsenliga markägartillstånden samt med svar på hur 
väglaget anser att grundförbättringen uppfyller kommunalvägsstan-
dard. 
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Kompletteringen ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 9.3.2021 
kl. 15.00. 
 
Ärendet kan avgöras även om väglaget inte inkommit med de begärda 
kompletteringarna inom den utsatta tiden. 
 
BESLUT: 
Sven-Eric Carlsson anmälde jäv. Kommunstyrelsen godkände jäv. 
Sven-Eric Carlsson deltog inte i behandlingen av ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslöt att: 
 
- Kommunstyrelsen bereder väglaget möjlighet att komplettera sin 

anhållan med de avtalsenliga markägartillstånden samt med svar 
på hur väglaget anser att grundförbättringen uppfyller kommunal-
vägsstandard. 

 
- Kompletteringen ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 

9.3.2021 kl. 15.00. 
 
- Ärendet kan avgöras även om väglaget inte inkommit med de be-

gärda kompletteringarna inom den utsatta tiden. 

 
Kommunstyrelse 23.03.2021 § 71 

 
Väglaget har inom den utsatta tiden inkommit med komplettering. 
 
- Bilaga: Brev Öjvägen överlåtelse komplettering 4.3.2021 
 
Konstateras att kompletteringen är bristfällig då inga markägartillstånd 
är inlämnade till kommunen. 
 
Enligt 26 § 2 mom. i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland är 
det parten som ska lägga fram utredning om grunderna för sina yrkan-
den. 
 
Enligt punkt 2 i Avtalet ska hela vägområdet överlämnas vederlagsfritt 
med tillhörande nödvändiga markägartillstånd från alla berörda markä-
gare: 
 

”Väglaget skall inlämna nödvändiga markägartillstånd från alla berörda 
markägare där de vederlagsfritt överlåter mark för nämnd väg. Vägområ-
det 10 m, på de sträckor som förhållandena kräver bredare vägområde 
pga. vägbankens höjd och slänternas utbredning skall detta ges veder-
lagsfritt.” 
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De ovanstående markägartillstånden är således en grundförutsättning 
för att en slutsyn på vägen ska göras i enlighet med punkt 7 i Avtalet 
och det är med stöd av både avtalet och förvaltningslagen väglagets 
skyldighet att inlämna dessa markägartillstånd. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Med hänvisning till ärendets art förlänger kommunstyrelsen väglagets 
möjlighet att komplettera sin anhållan med: 
-  de avtalsenliga markägartillstånden. 
 
Kompletteringen ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 4.5.2021 
kl. 15.00. 
 
Ärendet kan avgöras även om väglaget inte inkommit med de begärda 
kompletteringarna inom den utsatta tiden. 
 
BESLUT: 
Sven-Eric Carlsson anmälde jäv. Kommunstyrelsen konstaterade att 
jäv föreligger och Sven-Eric Carlsson lämnade sammanträdesrum. 
 
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslaget att med hänvisning till ären-
dets art förlänger kommunstyrelsen väglagets möjlighet att komplettera 
sin anhållan med: 
 
-  de avtalsenliga markägartillstånden. 
 
Kompletteringen ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 4.5.2021 
kl. 15.00. 
 
Ärendet kan avgöras även om väglaget inte inkommit med de begärda 
kompletteringarna inom den utsatta tiden. 
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Dnr: KANSLI 65/2021 
 

KS § 72 UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 
 

Kommunstyrelse 23.03.2021 § 72 
 
Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över Jonas 
Ramströms ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. 
 
Fastigheten anhållan avser är ett 2000 m2 stort markområde, underly-
dande fastigheten 43-406-2-5 i Tallkulla. 
 
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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KS § 73 MOTION ANGÅENDE ÄLDREVÅRD 
 

Kommunstyrelse 23.03.2021 § 73 
 
Vid kommunfullmäktigemöte den 18 februari 2021 lämna Leif Borg in 
en motion angående äldrevård. Borg önskar en förtydligande från kom-
munstyrelsen med anledning av ett brev som han tillsänts från ÅHS 
tillsammans med Eckerö kommun. 
 
Borg frågar sig att vad han som ålderspensionär kan förvänta sig av 
kommunen. 
 
- ”På vilket sätt kan jag beviljas stöd i hemmet, samt vad är det som 

avgör om jag är berättigad till detsamma.” 
- ”Vem är det som avgör när man är berättigade en plats på solgår-

den.” 
 
Leif Borg föreslår även att det upprättas ett styrdokument där man som 
äldre kan ta del av den service samt välja själv det som erbjuds från 
kommunens sida. 
 
Enligt 4:8 i kommunens förvaltningsstadga gäller att en motion som en 
fullmäktigeledamot väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde ska 
utan annan överläggning remitteras till styrelsen eller annat 
organ för att beredas. Beslut i det ärende som motionen berör fattas 
av det organ som enligt instruktion, delegationsbeslut eller lagstiftning 
är behörigt därtill. Kommunstyrelsen redovisar inför kommunfullmäk-
tige vilka åtgärder som vidtagits med anledning av motionen. Om mot-
ionen gäller ett ärende i vilket kommunfullmäktige skall fatta beslut 
upptages det till behandling och beslut i kommunfullmäktige. I annat 
fall antecknar sig fullmäktige till kännedom det beslut som fattats av 
underlydande organ med anledning av motionen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen konstaterar att ärendet hör till socialnämndens be-
hörighetsområde och beslutar att remittera ärendet till socialnämnden 
för åtgärder. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 64/2021 
 

KS § 74 UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV 
 

Kommunstyrelse 23.03.2021 § 74 
 
Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över Eva 
Thulins ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. 
 
Fastigheten anhållan avser är ett 2000 m2 stort markområde, underly-
dande fastigheten 43-406-2-5 i Tallkulla. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
23.03.2021 
 

Sida 
29 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 75 AVTAL OM MARKKÖP, FIFAX 

 
Kommunstyrelse 23.03.2021 § 75 
 

Eftersom Fifax trots flertalet diskussioner inte återkommit med ett 
utkast till köpebrev såsom utlovat behöver kommunen ta initiativ i 
frågan om försäljning. 

 
  FÖRSLAG: 

Kommunstyrelsen beslutar om att ett köpebrev upprättas och pre-
senteras för Fifax ledning för godkännande inom april månad 2021. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 76 BÅTBRYGGAN, KYRKVIKEN 

 
Kommunstyrelse 23.03.2021 § 76 
 

Status angående ägande- och nyttjanderätten för båtbryggan i 
Kyrkviken behöver klargöras. 
 
FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen bjuder BAB Kyrkviken i Eckerö samt privata bo-
stadsägare i Kyrkviken till ett möte angående båtbryggan i Kyrkviken. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslutar att snarast bjuda in BAB Kyrkviken i Eckerö 
samt privata bostadsägare i Kyrkviken till ett möte angående båtbryg-
gan i Kyrkviken. 
 
Kommunens representanter vid mötet är kommunstyrelsens ordfö-
rande Jan-Anders Öström, kommunfullmäktige ordförande Rune Sö-
derlund och kommundirektören. 
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KS § 77 UPPFÖLJNING AV RUTINERNA ANGÅENDE TRYGGHETSLARMET 

 
Kommunstyrelse 23.03.2021 § 77 
 

Kommunstyrelsen efterfrågan den begärda utredningen avseende ru-
tinerna för trygghetslarmet och i synnerhet avvikelserapportering från 
alarmbolaget. 
 
FÖRSLAG: 
Kommunstyrelsen efterhör med Alandia Security angående rutinerna 
för avvikelserapportering med anledning av incidenter som kommit till 
kommunstyrelsens kännedom. 
 
Kommunstyrelsen begär ånyo svar på de frågor som ställdes i KS § 17 
(19.1.2021). 

 
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: 57-64, 66, 67, 68, 70-77 §§ 
 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skrift-
ligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 65, 69 §§ 
 

Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte an-
föras 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: 65, 69 §§ 
 
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 kommunal-
besvär endast av den framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändras 
med anledning av rättelseyrkandet kan ändring i beslutet sökas genom 
kommunalbesvär av part eller kommunmedlem. Ett beslut får överkla-
gas genom kommunalbesvär på den grunden att beslutet tillkommit i 
felaktig ordning, den myndighet som fattat beslutet har överskridit 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 el-
ler officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärsti-
den skall räknas. 
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Inlämnande av  
besvärshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före be-
svärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post 
eller genom bud, men i så fall på sändarens eget ansvar. Handlingarna 
skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärsti-
den går ut. 

Tilläggsuppgifter 
 

 

Fogas till protokollet 
 

 


