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Eckerö torsdagen den 15.4.2021, kl. 20.00.
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Susann Fagerström

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 16.4.2021 kl. 12.00.
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Sammanträdesdatum
13.04.2021
KS § 78

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 13.04.2021 § 78
FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
13.04.2021
KS § 79

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID

Kommunstyrelse 13.04.2021 § 79

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 tidpunkt, som beslutas vid sammanträdet.
Kommunstyrelsen utser Susann Fagerström och Britt Berthén-Eklund
till protokolljusterare.
Protokollet ska vara justerat senast den 15.4.2021 kl. 20.00.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
4

Sammanträdesdatum
13.04.2021
KS § 80

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 13.04.2021 § 80
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns med följande ändringar:
KS § 98: Anhållan om köp av mark av kommunen, tas tillbaka
Ett nytt ärende KS § 98: Begäran om utlåtande, taxitillstånd
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
13.04.2021
KS § 81

DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 13.04.2021 § 81

-

Stödrättigheterna
Skatteinkomsterna mars 2021
Matkassan

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
13.04.2021
KS § 82

KOMMUNDIREKTÖRENS TJÄNSTEMANNABESLUT TILL KÄNNEDOM

Kommunstyrelse 13.04.2021 § 82
År 2021:
Semester:
Anställning: 6
Uppsägning: 5
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.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
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Dnr: KANSLI 39/2021
KS § 83

ANHÅLLAN OM MOMSFRI HYRA AV LOKAL PÅ EKERGÅRDEN

Kommunstyrelse 13.04.2021 § 83
Bakgrund
Petra Eriksson genom firma Bara Vara har ansökt om mervärdeskattefrihyra för verksamhetens driftsställe på sin lokal på Ekergården.
Under ärendets beredning upphörde företagets mervärdeskattsskyldighet retroaktivt 31.12.2020. Efter utredning anhåller företaget även
att få hyra lokalen på Ekergården mervärdeskattefri av kommunen.
Justering av avdrag som gäller fastighetsinvesteringar
Efter att Ekergården uppfördes har s.k. fastighetsinvesteringar gjorts
på fastigheten. Med fastighetsinvestering avses enligt 119 § i mervärdeskattelagen (FFS 1501/1993) köp eller eget utförande av byggtjänster i samband med ett nybygge eller ombyggnad av en fastighet.
Enligt 31 § 2 mom. i mervärdeskattelagen avses med byggtjänster
byggnads- och reparationsarbeten på fastigheter samt överlåtelse av
varor som installeras i samband med arbetet. Byggtjänster är också
planering, övervakning och motsvarande tjänster i samband med
nämnda arbeten. Annan reparation av fastigheter än ombyggnad betraktas inte som fastighetsinvestering.
I 120 § i mervärdeskattelagen finns en lista över fall som föranleder
justeringar tio år bakåt i tiden avseende avdraget för den skatt som
ingår i en anskaffning och som gäller en fastighetsinvestering.
Uthyrning av bostäder är mervärdeskattfritt verksamhet medan annan
typ av uthyrning kan vara mervärdesskattepliktig verksamhet. Eckerö
kommun har år 2015 fått bekräftad av skatteförvaltningen att för den
nu aktuella lokalen ska mervärdesskatten betalas. En ändring där den
nu aktuella lokalen skulle hyras ut skattefritt skulle innebära en sådan
ändring som avses i 120 § i mervärdeskattelagen.
Momsavdrag och momsåterbäringar med anknytning till fastigheter
I enlighet med mervärdeskattelagen har en skattskyldig som uppför
eller låter uppföra en fastighet för momspliktig rörelse eller reparerar
en fastighet som används i sådan verksamhet rätt att enligt de allmänna reglerna dra av den mervärdesskatt som ingår i anskaffningen
av byggtjänster och byggnadsmaterial.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
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Detta innebär att från framtida fastighetsinvesteringar får kommunen
dra av mervärdesskatten för uthyrningslokalens del, vilket motsvarar
ungefär 4 procent av kostnaderna.
Sammanfattning
En ändring där den nu aktuella lokalen skulle hyras ut skattefritt skulle
innebära att kommunen dels behöver verkställa eventuella justeringar
i enlighet med medvärdeskattelagens 120 § och dels skulle kommunen inte längre har rätt att göra de allmänna avdragen för lokalens del
för framtida fastighetsinvesteringar på Ekergården. I en samlad bedömning bör det således konstateras att den föreslagna förändringen
är oändamålsenlig för kommunens del varför anhållan bör avslås.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om att avslå anhållan.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
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Utdragets riktighet
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Sammanträdesdatum
13.04.2021
KS § 84

ÖPPETHÅLLNING KANSLIET: SOMMARTID OCH KLÄMDAGAR

Kommunstyrelse 13.04.2021 § 84
Enligt tidigare praxis i kommunen brukar kommunkansliet hålla stängt
tre veckor sommartid för att underlätta planering av sommarsemestrar. Även dagar innan helgdag brukar kansliet hålla stängt. Det har
inte framkommit några skäl att ändra på denna praxis.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunkansliet håller stängt enligt följande:
Sommarstängt: veckorna 28, 29 och 30 (12.7.2021 – 30.7.2021).
Klämdag: 14 maj 2021.
Informationen delges genom kommunens informationskanaler och
hemsidan. Informeras i god tid övriga tider då kommunkansliet håller
stängt.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 70/2021
KS § 85

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE, VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE FÖR
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021

Kommunstyrelse 13.04.2021 § 85

Ålands förvaltningsdomstol inbegär Eckerö kommuns utlåtande med
anledning av besvär som anförts över kommunfullmäktiges beslut KF
§ 4 av den 18 februari 2021.
Enligt 12 § 5 kap. i Eckerö kommuns förvaltningsstadga gäller att till
kommunstyrelsens allmänna uppgifter hör att övervaka att kommunala beslut är lagliga. Kommunstyrelsen har även i enlighet med 13 §
5 kap. i förvaltningsstadgan en uppgift att granska lagligheten av de
beslut som fattats av kommunfullmäktige och vid behov hänskjuta
ärendet till kommunfullmäktige för förnyad behandling. Enligt 14 § 5
kap. i Eckerö kommuns förvaltningsstadga har kommunstyrelsen rätt
att företräda kommunen vid domstolar.
Överklagat beslut
Eckerö kommuns kommunfullmäktiges beslut KF § 4 av den 18 februari 2021 gällande val av ordförande och viceordförande för kommunfullmäktige 2021.
Handlingar som hör till ärendet
Till utlåtandet bifogas följande handlingar:
- Sammanträdesprotokoll Eckerö kommun KF 18.2.2021.
- Förvaltningsstadga för Eckerö kommun, fastställd av kommunfullmäktige 12.2.2019.
- De översända besvärshandlingarna inklusive Ålands förvaltningsdomstols remiss.
- Röstsedlarna angivna vid valförrättningen KF § 4 av den 18 februari 2021 och bevarade i slutet kuvert i enlighet med 44 punkten
4 kapitel i förvaltningsstadga för Eckerö kommun.
Eckerö kommuns kontaktperson
Raine Katajamäki
kommundirektör
Tel. (018) 329 321, +358 (0)457 345 1014
raine.katajamaki@eckero.ax
Eckerö kommunkansli
Södra Överbyvägen 8, AX-22270 ECKERÖ
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
påseende
Ordf.
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Besvärsyrkande
I besvär av den 17 mars 2021 yrkar ändringssökandena att kommunfullmäktiges beslut KF § 4 (18.2.2021) upphävs i brådskande ordning.
Ändringssökandena yrkar även att kommunen åläggs svara för ändringssökandenas rättegångskostnader med 620 euro samt rättegångsavgift.
Grunder för besvärsyrkande
Ändringssökandena anser att kommunfullmäktiges val av ordförande
och viceordförande har skett på felaktigt och lagstridigt sätt.
Enligt ändringssökandena regleras valet av presidium i 40 § i kommunallagen och ändringssökandena anser att hela presidiet, som i
Eckerö kommunfullmäktige består av en ordförande och en viceordförande, ska utses i en och samma valförrättning så att varje fullmäktigeledamot har enbart en röst.
Ändringssökandena anser att det inte föreligger någon grund för eller
stöd i kommunallagen att fullmäktigeledamöterna får avge två röster
vid valförrättning.
Ändringssökandena anser även att valförrättningen i fullmäktige har
skett lagstridigt då det har angivits 24 röster oaktat att enbart 12 fullmäktigeledamöter varit närvarande. Fel anses föreligga även i det att
mötets ordförande konstaterade att Rune Söderlund fått tolv röster
fast han enligt ändringssökandena erhållit enbart 8 röster.
I besväret konstateras också att ingen enligt protokollet begärt att omröstningen ska ske med slutna röstsedlar.
Bemötande
Eckerö kommun anser att besvären ska förkastas.
Eckerö kommun anser att det oberoende av utgången i ärendet inte
finns skäl att tillerkänna ändringssökanden ersättning för rättegångskostnaderna.
Grunder för bemötande
I. Påståendet att varje ledamot ska ha enbart en röst
Enligt 40 § 1 mom. i kommunallagen för Åland väljer fullmäktige bland
sina ledamöter ett presidium som består av en ordförande och högst
två vice ordförande. Valbar som kommunfullmäktiges ordförande och
viceordförande är således varje fullmäktigeledamot.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Med stöd att 9 § 1 mom. 2 punkten i kommunallagen stadgas i 4 kap.
3 punkten i Eckerö kommuns förvaltningsstadga att i kommunfullmäktige i Eckerö väljs en viceordförande.
Enligt 40 § 1 mom. i kommunallagen för Åland gäller att presidiet väljs
för ett år i sänder och att hela presidiet utses vid samma valförrättning.
Valet avgörs enligt 26 § 1 mom. i kommunallagen så att vid val utses
den eller de som fått flest röster och vid lika röstetal avgör lotten.
Detta innebär att valet ska förrättas som majoritetsval ifall proportionellt val inte begärs av så många ledamöter som tillsammans kan besätta minst en av de poster valet gäller i enlighet med 26 § 2 mom. i
kommunallagen för Åland. Ingen ledamot begärde att valet ska vara
proportionellt och valet av kommunfullmäktiges ordförande och viceordförande förrättades således inte som ett proportionellt val. Istället
förrättades valet som ett majoritetsval.
Högsta förvaltningsdomstolen har redan i avgörandet HFD 1973 II 37
ansett att:
”Om valet av presidium förrättas som majoritetsval, har var och en
som deltar i valet till sitt förfogande lika många röster som det antal personer som ska väljas. Den röstande kan ge endast en röst
till en kandidat men behöver inte använda alla röster. Den som
fått flest röster väljs till ordförande, den som fått näst mest väljs till
förste vice ordförande osv. Vid samma antal röster avgör lotten.”
Valet av kommunfullmäktiges ordförande och viceordförande har
skett på det ovan angivna sättet också tidigare på Åland (till exempel i
Saltviks kommunfullmäktige genom beslutet KFGE 4 §/13.1.2020 och
Oasen boende- och vårdcenter k.f. genom förbundsfullmäktigebeslut
6 §/24.4.2020).
Således ska det konstateras att det föreligger grund i kommunallagen
för Åland, i högsta förvaltningsdomstolens prejudikat och även i förvaltningspraxis på Åland att varje fullmäktigledamot får avge två röster då en ordförande och en viceordförande för kommunfullmäktige
eller ett förbundsfullmäktige ska utses i samma valförrättning genom
majoritetsval.
II. Konstaterandet att ingen enligt protokollet begärt att omröstningen
ska ske med slutna röstsedlar.
Enligt 26 § 4 mom. gäller att ett majoritetsval ska förrättas med slutna
sedlar om någon ledamot yrkar på det.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
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Enligt högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 1983 II 37
kunde ett val på yrkande av ordföranden förrättas med slutna sedlar
fastän ingen annan av ledamöterna hade yrkat på ett dylikt förfarande.
Enligt protokollet konstaterade mötesordförande att valet sker genom
slutna röstsedlar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar avge utlåtande till Ålands förvaltningsdomstol enligt ovanstående.
BESLUT:
Sven-Eric Carlsson anmälde jäv. Även Rune Söderlund och Anders
Svebilius anmälde jäv. Kommunstyrelsen konstaterade att jäv föreligger och Carlsson, Söderlund och Svebilius lämnade sammanträdesrummet under ärendets behandling.
Kommunstyrelsen beslöt enligt förslaget.
Paragrafen justerades omedelbart.
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KS § 86

UTVECKLINGS- OCH HÅLLBARHETSAGENDAN FÖR ÅLAND

Kommunstyrelse 13.04.2021 § 86
Eckerö har sedan tidigare ingått i nätverket för medaktörerna för bärkraft.ax
och
verkat
för
dess
målsättningar
https://www.barkraft.ax/natverket/medaktorerna.
Bärkraft.ax saknar dock ett formellt beslut att Eckerö kommun ställer
sig
bakom
Ålands
utvecklingsoch
hållbarhetsagenda
https://www.barkraft.ax/alands-utvecklings-och-hallbarhetsagenda
och bilaga).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att Eckerö kommun ställer sig bakom
Ålands utvecklings- och hållbarhetsagendan.
BESLUT:
Enligt förslag.
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13.04.2021
KS § 87

REVIDERING AV DETALJPLAN, STORBY BOSTADSOMRÅDE I STORBY BY

Kommunstyrelse 13.04.2021 § 87
Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 36

Eckerö kommun har initierat en detaljplanering och ändring av detaljplan för centrala Storby by. Det finns ett behov att uppdatera och revidera gällande detaljplan till nuvarande markanvändning och reglera
fastighetsgränserna samt uppdatera planbestämmelser och beteckningar enligt planbeteckningar för Åland.
Detaljplaneområdet utgör ett ca 23 ha stort område och löper från
skolområdet i norr till åldringshemmet Solgården i söder. På planområdet finns idag bostadsbebyggelse, allmänna byggnader, bebyggelse för turistanläggning och affärsverksamhet samt några obebyggda tomter. Inom området finns även kommunalteknik såsom avlopps- och vattenledningar samt elledningar och fiberkabel.
Behovet att revidera liggande detaljplan beror på att tomtgränser inte
överensstämmer med detaljplanen, områdesanvändningen på vissa
fastigheter stämmer inte helt överens med den fastställda planebeteckningen, samhällstekniska ledningarna behöver visas och eventuellt få en fastställd ledningsgata, områden som inte har eller inte
kommer att förverkligas ska utgå samt att utveckla området för dess
behov.
Planläggare Åsa Mattsson är kontaktad och föreslås godkännas som
planläggare.
Målsättningarna för detaljplanen är:
- Att uppdatera och revidera detaljplanen till nuvarande markanvändning och reglera fastighetsgränserna samt uppdatera planbestämmelser och beteckningar enligt planbeteckningar för
Åland.
- Se över utvecklingsbehovet i området och i anslutning till denna
såsom gång- och cykelled till Haralds detaljplaneområde och
gångstig till Sandmo.
Gällande detaljplan enligt bilaga, BTN 07.04.2021 § 36
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Vik. byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden förordar inför kommunstyrelsen att
kommunstyrelsen fastställer målsättningarna för planen och godkänner Åsa Mattsson som planerare, enligt PBL § 33.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden besluter att vik. byggnadsinspektörens
förslag godkänns.
Kommunstyrelse 13.04.2021 § 87
-

Bilaga: gällande detaljplan

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen fastställer målsättningarna för planen och godkänner Åsa Mattsson som planerare, enligt PBL § 33.

BESLUT:
Enligt förslag med tillägget att kommunstyrelsen beslutar att tillsätta
en referensgrupp med följande sammansättning:
Sven-Eric Carlsson, ordförande och sammankallare
Anders Svebilius
Ann-Sofi Stjärnfelt
Jan-Anders Öström, ersättare
Referensgruppen ska bistå planläggaren med revideringen av detaljplan.
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Dnr: KANSLI 5/2021
KS § 88

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE, UPPDATERINGAR AV FÖRVALTNINGSDOKUMENT FÖR
VATTEN

Kommunstyrelse 13.04.2021 § 88
Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 37
Kommunstyrelse 09.02.2021 § 24
Ålands landskapsregering begär in kommunens utlåtande avseende
uppdateringar av förvaltningsdokument för vatten (bilaga). Landskapsregeringens miljöbyrå har upprättat ett förslag till förvaltningsplan och vattenåtgärdsprogram för perioden 2022-2027 för avrinningsdistriktet Åland.
Kommunens eventuella synpunkter behöver vara landskapsregeringen tillhanda senast 22 juni 2021 kl. 16.15 för att kunna beaktas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen inbegär utlåtande i ärendet från byggnadstekniska
förvaltningen. Utlåtandet bör vara kommunstyrelsen tillhanda den
4 maj 2021.
BESLUT:
Enligt förslag.
_____________
Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 37
Vattenåtgärdsprogrammets huvudsakliga syfte är att skapa en målinriktad strategi och ram för arbetet med att bevara och förbättra situationen i sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten och för att uppnå en
god vattenstatus. En viktig del är att alla berörda, såväl myndigheter
och organisationer som företag och privatpersoner, ska vara delaktiga i arbetet.
Detta program tillför inget nytt för kommunen i sak utan kommunens
fortsatta skyldigheter i detta ärende handlar om att sköta om kommunens avloppsverk och behandla de enskilda avloppsanläggningarna
samt beakta byggnationen för dess påverkningar för avrinningen.
Skyldigheten består av att övervaka, besluta och sköta om att direktiven följs genom att ge förutsättningar för dessa verksamhetsområden.
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Avloppen har sina lagstadgade reningskrav som enkelt kan kontrolleras då utgående vatten är koncentrerat till ett specifikt utlopp men för
vissa avloppsanläggningar tas det renade avloppsvattnet upp av
marken på platsen för en infiltration vilket innebär att det inte går att
få ett säkert mätvärde på utgående vatten.
Ett kommunalt avloppstillstånd för en enskild avloppsanläggning beviljas för högst 15 år varpå de ska prövas ånyo. Sakägaren behöver
då verifiera anläggningens funktion men som sagt så blir det svårt för
de som har en anläggning utan koncentrerat utlopp. För dessa blir då
alternativet att förnya sandbädden för att säkerställa reningskraven.
Förutom beviljandet av avloppsanläggningar ska de även dokumenteras och följas upp vilket sker i samband ärendehanteringen. Dock
finns det anläggningar som är på vift och behöver kontrolleras upp
vilket sker genom kartläggning med bl.a. kartprogram och register
samt platssyner vilket är ett drygt och tidsödande arbete samt delvis
osäkert för bestämmande av typ av anläggning då den är nedgrävd.
Byggnationens påverkningar av avrinningen utgörs av att markområden blir hårdgjorda och dräneras vilket leder till större dagvattenflöden och därigenom ökar påtryckningen på uppsamlingsområdena
(vattenrecipienter). Stora flöden som för med sig slam och andra partiklar behöver avstyras t.ex. genom att anlägga slambrunnar. Det
finns ingen lagstiftning kring detta idag utan vid ett bygglovsärende
bedöms det planerade genom plan- och bygglagens 64 § som stipulerar bl.a. ”Vid anordnande av tomter ska hänsyn tas till stads- eller
landskapsbilden samt till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten
ska anordnas så att betydande olägenheter för omgivningen inte
uppkommer och att risken för olycksfall begränsas…”
Åtgärdsprogram för grundvatten sjöar och havsvatten 2022-2027 enligt bilaga: https://www.regeringen.ax/styrdokument-rapporterpublikationer/ramdirektivet-vatten-0
Vik. byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden konstaterar att delar av kontrollen av avrinningen är svårhanterad när det gäller vissa enskilda avloppsanläggningar och byggnationer. Avrinningen är dold till vissa delar varför
det gör den svårkontrollerad samt en verksamhet kan medföra förändringar som kommunen har svårt att följa upp. Kommunens resurser och kunskaper brister delvis i ärendet varför det borde ges möjlighet att erhålla hjälp från landskapsregeringen i dessa frågor.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden besluter att sända vik. byggnadsinspektörens förslag som utlåtande till kommunstyrelsen.
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Kommunstyrelse 13.04.2021 § 88
Bilagor:
- Begäran om utlåtande, LR
- Förvaltningsplan 2022-2027
- Åtgärdsprogram för grundvatten, sjöar och kustvatten 2022-2027
- Miljörapport om förslag till förvaltningsplan för Ålands vattenförvaltningsområde
Byggnadstekniska nämnden har gett ett förslag till kommunens utlåtande enligt ovan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att som Eckerö kommuns utlåtande skicka
till Ålands landskapsregering följande:
”Vattenåtgärdsprogrammets huvudsakliga syfte är att skapa en målinriktad strategi och ram för arbetet med att bevara och förbättra situationen i sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten och för att uppnå en
god vattenstatus. En viktig del är att alla berörda, såväl myndigheter
och organisationer som företag och privatpersoner, ska vara delaktiga i arbetet.
Detta program tillför inget nytt för kommunen i sak utan kommunens
fortsatta skyldigheter i detta ärende handlar om att sköta om kommunens avloppsverk och behandla de enskilda avloppsanläggningarna
samt beakta byggnationen för dess påverkningar för avrinningen.
Skyldigheten består av att övervaka, besluta och sköta om att direktiven följs genom att ge förutsättningar för dessa verksamhetsområden.
Avloppen har sina lagstadgade reningskrav som enkelt kan kontrolleras då utgående vatten är koncentrerat till ett specifikt utlopp men för
vissa avloppsanläggningar tas det renade avloppsvattnet upp av
marken på platsen för en infiltration vilket innebär att det inte går att
få ett säkert mätvärde på utgående vatten.
Ett kommunalt avloppstillstånd för en enskild avloppsanläggning beviljas för högst 15 år varpå de ska prövas ånyo. Sakägaren behöver
då verifiera anläggningens funktion men som sagt så blir det svårt för
de som har en anläggning utan koncentrerat utlopp. För dessa blir då
alternativet att förnya sandbädden för att säkerställa reningskraven.
Förutom beviljandet av avloppsanläggningar ska de även dokumenteras och följas upp vilket sker i samband ärendehanteringen. Dock
finns det anläggningar som är på vift och behöver kontrolleras upp
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vilket sker genom kartläggning med bl.a. kartprogram och register
samt platssyner vilket är ett drygt och tidsödande arbete samt delvis
osäkert för bestämmande av typ av anläggning då den är nedgrävd.
Byggnationens påverkningar av avrinningen utgörs av att markområden blir hårdgjorda och dräneras vilket leder till större dagvattenflöden och därigenom ökar påtryckningen på uppsamlingsområdena
(vattenrecipienter). Stora flöden som för med sig slam och andra partiklar behöver avstyras t.ex. genom att anlägga slambrunnar. Det
finns ingen lagstiftning kring detta idag utan vid ett bygglovsärende
bedöms det planerade genom plan- och bygglagens 64 § som stipulerar bl.a. ”Vid anordnande av tomter ska hänsyn tas till stads- eller
landskapsbilden samt till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten
ska anordnas så att betydande olägenheter för omgivningen inte
uppkommer och att risken för olycksfall begränsas…
Avslutningsvis konstaterar kommunen att kommunens resurser är
begränsade i dessa frågor och för att uppnå bästa möjliga resultat
borde kommunerna ges möjlighet att erhålla hjälp från landskapsregeringen i dessa frågor.”
BESLUT:
Ärendet bordlades till den 11 maj 2021.
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KS § 89

ARBETSGRUPP AVFALLSHANTERING

Kommunstyrelse 13.04.2021 § 89
Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 38

I den av kommunfullmäktige fastslagna budgeten står det i verksamhetsmålen för C450 Avfallshantering och miljövård för år 2021 följande:
”Tillsätta en arbetsgrupp för att utveckla och arbeta fram ett ekonomiskt hållbart system för avfallshanteringen i kommunen”.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden utser en arbetsgrupp enligt verksamhetsmålet för år 2021.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden besluter att informera kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige om eventuellt kommande lagändringar enligt
bilaga BTN 07.04.2021, § 38. Nämnden inväntar nya direktiv förrän
en arbetsgrupp tillsätts.
Kommunstyrelse 13.04.2021 § 89
Bilaga:
- RP 40/2021 rd med förslag till lagar om ändring av avfallslagen
och vissa lagar som har samband med den
På Åland regleras avfallsfrågorna i landskapslagen (2018:83) om til-lämpning av rikets avfallslag. Enligt 1 § 1 mom. i ÅFS 2018:83 gäller
att med de avvikelser som anges i denna lag tillämpas bestämmelserna i rikets avfallslag (FFS 646/2011). I ÅFS 2018:83 1 § 2 mom.
stadgas att ändringar i rikets avfallslag tillämpas i landskapet från det
att de träder i kraft i riket om inte annat följer av denna lag.
Riksregeringen har genom RP 40/2021 rd föreslagit ändringar i rikets
avfallslag som genom blankettlagstiftningen tillämpas på Åland. Förslaget överlämnades till riksdagen 25.3.2021. Lagarna avses träda i
kraft den 1 juli 2021.
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Enligt 13 § 5 kap. i förvaltningsstadgan åligger det kommunstyrelsen
att tillse att kommunfullmäktiges beslut verkställs samt att utfärda erforderliga bestämmelser och direktiv för verkställigheten.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ger som direktiv till nämnden att arbetsgruppen tillsätts omedelbart så att gruppen kan inleda sitt arbete efter att riksdagsbehandlingen av förslaget är klart.
Kommunstyrelsen informerar kommunfullmäktige om de eventuellt
kommande lagändringarna.
BESLUT:
Ärendet bordlades till den 27 april 2021.
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FJÄRILSGATAN, OMBYGGNAD

Kommunstyrelse 13.04.2021 § 90
Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 40

I investeringsbudgeten för år 2021 finns medel upptaget för ombyggnad av Fjärilsgatan.
En offertbegäran har utskickats den 18 mars för ombyggnad av Fjärilsgatan. Offertbegäran skickades till: Eklunds Åkeri, N. Häggbloms
Åkeri, JS Entreprenad samt Schaktkompaniet Ab. Sista dagen att
lämna in anbud är den 6 april 2021 kl. 12.00.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden antar det för kommunen mest fördelaktiga anbudet.
BESLUT:
Konstateras att inget jäv föreligger.
Inom anbudstiden inkom tre stycken anbud som öppnades enligt följande:
 N. Häggbloms Åkeri
 Eklunds Åkeri
 JS Entreprenad Ab
Byggnadstekniska nämnden konstaterar att anbudssummorna överstiger budgeterade medel. Byggnadstekniska nämnden anhåller till
kommunfullmäktige, via kommunstyrelsen om tilläggsmedel om
50000 €.
Byggnadstekniska nämnden beslutar att anta det för kommunen mest
förmånliga anbudet givet av JS Entreprenad Ab med villkor att kommunfullmäktige beviljar tilläggsmedel för ombyggnaden.
Kommunstyrelse 13.04.2021 § 90
I investeringsbudget har kommunen budgeterat 50 000 € för Fjärilsgatan (BPV-4) medan nämndens ursprungliga förslag var 80 000 €.
Efter inkomna anbud konstaterar byggnadstekniska anbudssummorna överstiger budgeterade medel och därför anhåller nämnden
från kommunfullmäktige att tilläggsmedel om 50 000 € tilläggsbudgeteras för ombyggnad av Fjärilsgatan.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige en tilläggsbudget
om 50 000 € för ombyggnad av Fjärilsgatan.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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TILLÄGGSANSLAG, VÄGBELYSNING I TORP

Kommunstyrelse 13.04.2021 § 91
Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 42

En förfrågan från IP-connect har inkommit till kommunen ifall kommunen vill vara med och lägga ner tomrör för el för framtida vägbelysning i Torp byn där det idag finns befintlig vägbelysning med luftlina
på en sträcka om ca 2000 m, karta enligt bilaga BTN 07.04.2021, §
42. Anläggandet är planerat att påbörjas i april månad 2021.
ÅEA har anhållit om att få lägga ned högspänning längs med Degersandsvägen på en sträcka om ca 750 m, karta enligt bilaga BTN
07.04.2021, § 42. Anläggandet startar preliminärt i september månad
2021.
Att anlägga tomrör i samband med att andra entreprenörer gräver ger
en väsentligen lägre kostnad än att utföra nedläggningen i framtiden.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden anhåller om tilläggsanslag, från kommunfullmäktige, via kommunstyrelsen, för nedläggning av tomrör
längs Torpvägen om 12.500€ för framtida vägbelysning via markkabel.
Byggnadstekniska nämnden anhåller samtidigt om tilläggsanslag,
från kommunfullmäktige, via kommunstyrelsen, för nedläggning av
tomrör längs Degersandsvägen om 5.000€ för framtida vägbelysning.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden besluter att anhålla om tilläggsanslag,
från kommunfullmäktige, via kommunstyrelsen, för nedläggning av
tomrör längs Torpvägen om 12.500€ för framtida vägbelysning via
markkabel.
Kommunstyrelse 13.04.2021 § 91
Bilagor:
- Kartor över området
Byggnadstekniska nämnden anhåller om 12 500 € för nedläggning av
tomrör längs Torpvägen.
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Projektet bedöms ändamålsenlig i och med att det blir väsentligen
högre kostnad att utföra nedläggningen i framtiden på egen hand.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige en tilläggsbudget
om 12 500 € för nedläggning av tomrör längs Torpvägen.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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KS § 92

UPPDATERING AV FÖRVALTNINGSSTADGA

Kommunstyrelse 13.04.2021 § 92
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 ändringar 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 kommunfullmäktige fastställer ändringar i förvaltningsstadgan i enlighet med bilagan.
BESLUT:
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för ytterligare kompletteringar.
Kommunstyrelse 13.04.2021 § 92
Reviderat förslag bifogas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen bereder nämnderna möjlighet att inlämna utlåtande. För att utlåtandet ska kunna tas i beaktande bör den vara
kommunstyrelsen tillhanda senast 11.6.2021.
BESLUT:
Enligt förslag.
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AVTAL OM MARKKÖP, FIFAX

Kommunstyrelse 13.04.2021 § 93
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 presenteras för Fifax ledning för godkännande inom april månad
2021.
BESLUT:
Enligt förslag.

Kommunstyrelse 13.04.2021 § 93
Bilagor:
- Avtalsförslaget
Kommunen har haft ett möte med Fifax och fört diskussioner. Avtalsförslaget bifogas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner uppdateringar i köpebrevet och
emotser undertecknandet inom april 2021.
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KS § 94

UPPFÖLJNING AV RUTINERNA ANGÅENDE TRYGGHETSLARMET

Kommunstyrelse 13.04.2021 § 94
Kommunstyrelse 23.03.2021 § 77
Kommunstyrelsen efterfrågan den begärda utredningen avseende rutinerna 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.
Kommunstyrelse 13.04.2021 § 94
Bilagor:
- SN 154 § 19.12.2018 Äldreomsorg: trygghetslarm
- Avtalet med Alandica Security AB
Utredningen av ärendet är inte färdig men som en mellanrapport delges kommunstyrelsen till kännedom avtalet som Eckerö kommun har
ingått med Alandica Security AB. Beslutet att ingå avtalet har tagits
av socialnämnden genom SN 154 § 19.12.2018.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 74/2021
KS § 95

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, FASTIGHETS AB
LÅNGBEN

Kommunstyrelse 13.04.2021 § 95
Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över Fastighets AB Långben:s ansökan om rätt att förvärva och besitta fast
egendom. Samtliga ansökningshandlingar är bilagda i ärendet.
Ansökan avser 3 000 m2 markområde Degersandsbo RNr. 4:31 i
Torp by i Eckerö kommun, fastighetsbeteckning 43-407-4-31.
Bolaget har sin hemort på Åland och alla styrelsemedlemmar 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 jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd i enlighet med ansökan.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: KANSLI 159/2019
KS § 96

MOTION ANGÅENDE FRITIDSFASTIGHETER AV KOMMUNEN ÄGD MARK

Kommunstyrelse 13.04.2021 § 96
Kommunfullmäktige 25.06.2020 § 53
Kommunstyrelse 08.06.2020 § 171
Byggnadstekniska nämnden 18.05.2020 § 39
Kommunstyrelse 12.05.2020 § 132
Närings- och kulturnämnden 04.05.2020 § 16
Kommunstyrelse 21.4.2020 § 103
Mikael Selander har inlämnat en motion om Motion angående fritidsfastigheter av kommunen ägd mark (bilaga).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen remitterar motionen till närings- och kulturnämnden
och byggnadstekniska nämnden.
BESLUT:
Kommunstyrelsen remitterar motionen till närings- och kulturnämnden
och byggnadstekniska nämnden för utlåtande. Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 3 juli 2020.

Närings- och kulturnämnden 04.05.2020 § 16
Kommunstyrelsen har remitterat Mikael Selanders motion angående
fritidsfastigheter av kommunen ägd mark till närings- och kulturnämnden för utlåtande.
FÖRSLAG:
Närings- och kulturnämnden avger ett utlåtande till kommunstyrelsen.
BESLUT:
Närings- och kulturnämnden anser att idén är riktigt bra men nämnden vill samtidigt betona att reglerna om jordförvärv måste följas.
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Den här typens verksamhet kräver också en stor arbetsinsats avseende fastighetsförvaltning och planering för att verksamheten ska
vara ekonomisk.
Nämnden anser att kommunen ändå ska planera området så att objektet kan säljas till en näringsidkare som vill bedriva en i motionen
avsedd verksamhet.
Kommunstyrelse 12.05.2020 § 132
Närings- och kulturnämndens har gett det ovanstående utlåtandet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom och inväntar byggnadstekniska nämndens utlåtande i ärendet.
BESLUT:
Enligt förslag.
Byggnadstekniska nämnden 18.05.2020 § 39
Byggnadstekniska kontoret har sett över lämpliga delar av kommunens mark för föreslaget ändamål.
Bilaga BTN 18.05.2020, § 39
Byggnadsinspektörens förslag:
Byggnadstekniska nämnden lämnar utlåtande till kommunstyrelsen
enligt bilaga.

BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslöt att inför kommunstyrelsen föreslå
enligt bilaga och anser att fastigheten Furuhaga 13:2 är mest lämpad
för detta ändamål.
__________

Kommunstyrelse 08.06.2020 § 171
Utlåtande har inkommit både av närings- och kulturnämnden och av
byggnadstekniska nämnden.
Förslaget i motionen var att närings- och kulturnämnden tillsammans
med byggnadstekniska nämnden undersöker möjligheterna för proProtokolljusterarnas signatur
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jektet och återkopplar till fullmäktige senast september 2019 för diskussion/hörande.
Kommundirektörens förslag:
Som underlag för kommunfullmäktiges diskussion konstaterar kommunstyrelsen att fastigheten Furuhaga 13:2 är mest lämpad för detta
ändamål.
BESLUT:
Kommunstyrelsen anser att projektet inte hör till kommunens kärnverksamhet men området är väl lämpad för framtida planering av bostadstomter och bör hållas i kommunal ägo.
Kommunfullmäktige 25.06.2020 § 53
Kommunstyrelsen har, på basis av utlåtandena från närings- och kulturnämnden samt byggnadstekniska nämnden, behandlat motionen
och avgett ett bemötande till förslaget.
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunstyrelsen anser att projektet inte hör till kommunens kärnverksamhet men området Furuhaga 13:2 är väl lämpad för framtida
planering av bostadstomter och bör hållas i kommunal ägo.
BESLUT:
Mikael Selander, understödd av Johan Hilander, John Hilander och
Bernt Bergman, föreslog att ärendet återremitteras via kommunstyrelsen till byggnadstekniska nämnden så att förvaltningen bereder en
konkret utredning över kostnaderna för vvs och infrastruktur till Furuhaga 13:2 där tomternas storlek skulle vara 500 m2 och där bosättningen skulle kunna vara permanent boende. Därtill ska förvaltningen
göra en motsvarande utredning för fritidsboende.
Rune Söderlund och Tage Mattsson understödde kommunstyrelsens
förslag.
Ordförande fastställde omröstningspropositionerna enligt följande:
Kommunstyrelsens förslag: JA
Mikael Selanders förslag: NEJ
De angivna rösterna utföll enligt följande, se bilagt röstningsprotokoll:
JA
2
NEJ
7
AVSTÅR
4
Därmed beslöt kommunfullmäktige att återremittera ärendet.
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Kommunstyrelse 13.04.2021 § 96
Kommunfullmäktige beslöt att en utredning över kostnaderna för vvs
och infrastruktur till Furuhaga 13:2 där tomternas storlek skulle vara
500 m2 ska göras och där bosättningen skulle kunna vara permanent
boende. Därtill ska förvaltningen göra en motsvarande utredning för
fritidsboende.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till byggnadstekniska förvaltningen för åtgärder.
BESLUT:
Kommundirektören får i uppdrag att undersöka rättsliga ramar för projektet.
I övrigt enligt förslag.
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KS § 97

MEDBORGARINITIATIV OM SNÖPLOGNING MM.

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

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

-

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

Kommunstyrelsen emotser svar från nämnderna så att kommunstyrelsen kan i enlighet med förvaltningsstadgan informera kommunfullmäktige om slutbehandlade ärenden.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 79/2021
KS § 98

ANSÖKAN TAXITILLSTÅND

Kommunstyrelse 13.04.2021 § 98

Ålands landskapsregering inbegär Eckerö kommuns utlåtande över
ansökan om trafiktillstånd för taxi. Utlåtandet bör vara landskapsregeringen tillhanda senast 15 april 2021.
Sökande är bosatt utanför Eckerö.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår att landskapsregeringen utlyser tillståndet
pånytt med motiveringen att få ett trafiktillstånd där innehavararen är
bosatt i kommunen.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: KANSLI 71/2021
KS § 99

ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND, ÅRSMÖTE 16.4.2021

Kommunstyrelse 13.04.2021 § 99

Ålands brand- och räddningsförbund har inkommit med kallelsen till
sitt vårmöte 16 april 2021 kl. 18:30 i Vårdö.
På mötet behandlas bl.a. verksamhetsberättelse och bokslut för 2020
samt förslag till revidering av förbundets stadgar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen konstaterar att Eckerö kommuns representant på
mötet är Kalle Björnhuvud.
Kommunstyrelsen beslutar att utdrag ur protokoll utgör fullmakt för
ordinarie förbundsmötet.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: KANSLI 76/2021
KS § 100

SAMRÅD GÄLLANDE MARINA ÅTGÄRDER

Kommunstyrelse 13.04.2021 § 100
Bilaga: - remisshandlingarna
Ålands landskapsregering har beslutat att genomföra en samrådsoch remissrunda under perioden 26 mars till och med 26 augusti
2021 för uppdaterade nya marina åtgärder i och med att landskapsregeringen har uppdaterat redan pågående marina åtgärder samt tagit fram åtta nya åtgärdsförslag för perioden 2022-2027.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet till byggnadstekniska nämnden
för utlåtande. Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast inom
juni månad.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 77/2021
KS § 101

REMISS: LAGFÖRSLAG OM MOTTAGNING I HAMN AV AVFALL FRÅN FARTYG

Kommunstyrelse 13.04.2021 § 101

Ålands landskapsregering har den 30 mars 2021 inkommit med begäran om utlåtande över lagförslag om mottagning i hamn av avfall från
fartyg.
Svaret ska vara landskapsregeringen tillhanda senast tisdagen den
11 maj 2021.
Enligt förslagets huvudsakliga innehåll föreslås att en ny landskapslag om mottagning i hamn av avfall från fartyg antas medan den gällanden lagen upphävs med anledning av genomförandet av EU:s nya
fartygsavfallsdirektiv.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen inbegär byggnadstekniska nämndens utlåtande
över lagförslaget. Utlåtandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda
senast 6 maj 2021.
BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 112 § KomL rättelseyrkande inte framställas, eller
kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: 78-82, 85, 87-101 §§
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 83-84, 86 §§
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: 83-84, 86 §§
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

Myndighet till vilken besvär
kan anföras samt besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett
beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär 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
överklagas 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.
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 besvärstiden 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 besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter

Fogas till protokollet

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

