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Nr.
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Plats och tid

Kommunkansliet tisdagen 27.04.2021 kl. 18:30- 21:09

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, frånvarande
Anders Svebilius

kommunfullmäktiges ordförande
kommunfullmäktiges viceordförande
ekonom

Paragrafer

Maarit Grönlund, 102-106 §§
102 – 116 §§

Underskrifter

ordförande

sekreterare

Jan-Anders Öström

Raine Katajamäki

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö torsdagen den 29.4.2021, kl. 20.00.

Sven-Eric Carlsson

Ann-Sofi Stjärnfelt

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 30.4.2021 kl. 12.00.

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Raine Katajamäki

Underskrift
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Sida
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Sammanträdesdatum
27.04.2021
KS § 102

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 27.04.2021 § 102
FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
27.04.2021
KS § 103

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID

Kommunstyrelse 27.04.2021 § 103
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 Ann-Sofi Stjärnfelt och Sven-Eric Carlsson till
protokolljusterare.
Protokollet ska vara justerat senast den 29.4.2021 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.
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Sammanträdesdatum
27.04.2021
KS § 104

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 27.04.2021 § 104
FÖRSLAG:
Ärendenas behandlingsordning ändras så att ärende KS § 114 Bokslut 2020 och KS § 115 Ekonomisk uppföljning jan-mars 2021 behandlas som KS § 105 respektive KS § 106. Övriga ärendenas numrering ändras därefter.
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
27.04.2021
KS § 105

BOKSLUT 2020

Kommunstyrelse 27.04.2021 § 105
I enlighet med 68 § i kommunallagen är kommunens räkenskapsperiod ett kalenderår. Styrelsen skall göra upp ett bokslut för varje räkenskapsperiod och överlämna bokslutet till fullmäktige före utgången
av juni månad året efter räkenskapsperioden. I bokslutet skall ingå en
resultaträkning, en balansräkning och bilagor till dem samt en översikt
över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. I verksamhetsberättelsen skall styrelsen redogöra för hur de mål för verksamheten
och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts, samt för väsentliga
frågor som gäller kommunens förvaltning och ekonomi som inte redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen.
I enlighet med kommunallagen § 70 skall styrelsen, när verksamhetsberättelsen överlämnas, föreslå åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat och för att balansera ekonomin.
Utkast till balansbok 2020 återfinns i bilagan. Socialnämnden behandlar sina delar under mötet den 3 maj 2021 och således behandlar
kommunstyrelsen bokslutet vid sitt möte den 11 maj 2021.
Ekonomichefen, Maarit Grönlund är närvarande under ärendets behandling.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen och tidtabellen till sin
kännedom.
BESLUT:
Kommunstyrelsen beslöt att återremittera bokslutet till den 11 maj
2021 så att även socialnämndens del har behandlats i nämnden.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
27.04.2021
KS § 106

EKONOMISK UPPFÖLJNING JAN-MARS 2021

Kommunstyrelse 27.04.2021 § 106
Budgetuppföljning per sista mars bifogas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Enligt förslag.
I övrigt beslöt kommunstyrelsen att en stående ärendepunkt angående ekonomisk uppföljning behandlas vid kommunstyrelsens andra
möte varje månad.
Ärendet delges kommunfullmäktige till kännedom.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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Sammanträdesdatum
27.04.2021
KS § 107

DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 27.04.2021 § 107

-

Proans
Lokal justeringspott
KF § 17/2021 Fjärilsgatan, ombyggnad tilläggsbudget
KF § 18/2021 vägbelysning Torp, tilläggsbudget
Fifax
Kyrkvikens båtbrygga

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
27.04.2021
KS § 108

ARBETSGRUPP AVFALLSHANTERING

Kommunstyrelse 27.04.2021 § 108
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.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
27.04.2021

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.
Kommunstyrelse 27.04.2021 § 108
Bordlagt ärende.
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:
Kommunstyrelsen beslöt att kommunen ska avvakta med tillsättandet
av arbetsgruppen med motiveringen att revideringen av avfallslagstiftningen ännu pågår i riket.
Kommunstyrelsen beslöt även att styrelsen har som avsikt att tillsätta
arbetsgruppen och nämnden beredes möjlighet att föreslå en till två
personer inför tillsättande.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
27.04.2021
KS § 109

AVSKRIVNINGAR

Kommunstyrelse 27.04.2021 § 109
Redogörelse för gamla och osäkra fordringar bifogas till beredningen.
Kommunstyrelsen uppmärksammas att fordringarna inte avförs från
bevakningen av dessa utan behovet av avskrivning är budgettekniskt.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen avskriver de aktuella fakturorna enligt bilaga 1 och
2.
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
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Sammanträdesdatum
27.04.2021

Dnr: KANSLI 97/2021
KS § 110

ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG, BYGGNADSTEKNISKA
NÄMNDEN

Kommunstyrelse 27.04.2021 § 110

Teres Backman anhåller om befrielse från förtroendeuppdrag:
- Ledamot i byggnadstekniska nämnden
- Ledamot i närings- och kulturnämnden
på grund av flytt från kommunen.
Enligt 1 § i Instruktion för Byggnadstekniska nämnden väljer kommunfullmäktige, för en tid som motsvarar fullmäktiges mandatperiod,
minst fem (5) och högst sju (7) medlemmar till byggnadstekniska
nämnden. Kommunfullmäktige fastställer vid valet antalet medlemmar
i nämnden. För medlemmarna utses gruppvisa ersättare. Bland
nämndens ledamöter utser fullmäktige en ordförande och en viceordförande.
Genom KF § 17, 27.2.2020 beslöt kommunfullmäktige att byggnadstekniska nämnden under perioden 2020-2023 ska ha följande sammansättning:
Ledamöter:
Mikael Stjärnfelt, ordförande
Teres Backman
John Hilander, viceordförande

Gruppvisa ersättare:
Kalle Björnhuvud
Britt Berthén-Eklund
Niclas Häggblom

Susanna Söderlund
Rein Metsik

Ann-Sofi Stjärnfelt
Jan Fagerström

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Teres Backman beviljas befrielse från uppdraget som ledamot i byggnadstekniska nämnden.
Förutsatt att kommunfullmäktige beviljar befrielsen föreslår kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige hur nämndens sammansättning
genom fyllnadsval ska kompletteras.
Ärendet delges byggnadstekniska nämnden till kännedom.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
27.04.2021

BESLUT:
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att Teres Backman beviljas befrielse från uppdraget.
Kommunstyrelsen beslöt att i ett separat ärende på inkommande
möte föreslå inför kommunfullmäktige att ett fyllnadsval ska verkställas.
Ärendet delges byggnadstekniska nämnden till kännedom.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
27.04.2021

Dnr: KANSLI 88/2021
KS § 111

SKRIVELSE GÄLLANDE AVLEDANDE AV VATTEN FRÅN OMRÅDET RUNT ECKERÖ
SKOLA

Kommunstyrelse 27.04.2021 § 111

Kommunstyrelsen har erhållit en skrivelse gällande avledande av vatten från området runt Eckerö skola.
Enligt Instruktion för Byggnadstekniska nämnden ansvarar byggnadstekniska nämnden för bl.a. kommunalteknik avseende vattenledningsnät och därtill hörande anläggningar samt dagvatten.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen remitterar ärendet i enlighet med 6 kap. 1 § 2
mom. i förvaltningsstadga för Eckerö kommun till byggnadstekniska
nämnden för behandling.
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
27.04.2021

Dnr: KANSLI 97/2021
KS § 112

ANHÅLLAN OM BEFRIELSE FRÅN FÖRTROENDEUPPDRAG, NÄRINGS- OCH
KULTURNÄMNDEN

Kommunstyrelse 27.04.2021 § 112
Teres Backman anhåller om befrielse från förtroendeuppdrag:
- Ledamot i byggnadstekniska nämnden
- Ledamot i närings- och kulturnämnden
på grund av flytt från kommunen.
Genom KF § 20, 27.2.2020 och genom ett fyllnadsval KF § 14 av den
22 april 2021 har kommunfullmäktige beslutat att närings- och kulturnämnden under den pågående mandattiden (2020-2023) ska ha följande sammansättning:
Ledamöter:
Johan Hilander, ordförande
Åsa Häggblom
Robert Andersson, viceordförande
Lillemor Idman
Teres Backman

Gruppvisa ersättare:
Glenn Tiitta
Ann-Sofi Stjärnfelt
André Sjöström
Joel Widengren
Monika Fogelström

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Teres Backman beviljas befrielse från uppdraget som ledamot i närings- och kulturnämnden.
Förutsatt att kommunfullmäktige beviljar befrielsen föreslår kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige hur nämndens sammansättning
genom fyllnadsval ska kompletteras.
Ärendet delges närings- och kulturnämnden till kännedom.
BESLUT:
Kommunstyrelsen förordar inför kommunfullmäktige att Teres Backman beviljas befrielse från uppdraget.
Kommunstyrelsen beslöt att i ett separat ärende på inkommande
möte föreslå inför kommunfullmäktige att ett fyllnadsval ska verkställas.
Ärendet delges närings- och kulturnämnden till kännedom.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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Sammanträdesdatum
27.04.2021

Dnr: KANSLI 78/2021
KS § 113

REMISS, LANDSKAPSFÖRORDNING OM ARKIVERING AV ELEKTRONISK INFORMATION
SOM SKA FÖRVARAS MER ÄN TIO ÅR OCH VARAKTIGT

Kommunstyrelse 27.04.2021 § 113

Ålands landskapsregering begär Eckerö kommuns utlåtande över bifogat förslag till landskapsförordning om arkivering av elektroniskt information som ska förvaras mer än tio år och varaktigt. Kommunens
synpunkter bör vara landskapsregeringen tillhanda senast den 7 maj
2021 kl. 15:00.
Enligt arkivlagen för landskapet Åland ska landskapsregeringen upprätthålla ett landskapsarkiv vars uppgifter ska vara att motta arkivalier
och förvara, ordna samt hålla dem tillgängliga. Landskapsregeringen
har även det högsta överinseendet över arkivväsendet på Åland.
Varaktig förvaring av handlingar regleras i arkivlagen. Lagen gör ingen skillnad på huruvida handlingen är analog eller digital; begreppet
täcker även elektronisk information. Hittills har det varaktiga bevarandet dock skett endast analogt men utvecklingen i samhället har inneburit att informationen rör sig i en allt större utsträckning i elektronisk
form och detta i sin tur skapar behov för metodik för tidig insats inom
systemdesign för att säkerställa att data kan bibehålla sin tillgänglighet, bevisvärde och arkiveringsvärde över tid.
Ålands landskapsregering föreslår att som ett alternativ till analogt
bevarande ska arkivbildare kunna ta i bruk elektronisk tillfällig förvaring genom att tillämpa Riksarkivets föreskrifter som syftar till varaktigt elektroniskt bevarande, inklusive valda delar av den s.k. SÄHKE2bestämmelsen. SÄHKE2-bestämmelsen definierar de krav och egenskaper som är en förutsättning för varaktig förvaring av den dokumentära informationen som ingår i olika datasystem enbart i elektronisk
form och om att bilda en överförbar materialhelhet som produceras i
datasystemen. Ett undantag från elektroniskt bevarande gäller vissa
sekretessbelagda material som fortsättningsvis ska bevaras i analog
form.
Enligt förslaget kommer förordningen inte att föranleda ändringar i
nuvarande förfarande gällande varaktig förvaring av elektronisk information när förvaringen sker analogt. Däremot skapar förordningen
incitament för att stärka möjligheterna att utveckla det åländska digitala samhället på ett enhetligt sätt. Med andra ord möjliggör förordProtokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE
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Sammanträdesdatum
27.04.2021

ningen framtagandet av ett e-arkiv i framtiden, vilket ur Eckerö kommuns perspektiv är att föredra.
Det bör dock noteras att av förslagets 6 § framgår inte att i vilket syfte
ett tillstånd ska av landskapsregeringen beviljas och vilka villkor landskapsregeringen kan foga till detsamma. Detta är ur kommunernas
rättskyddsperspektiv problematiskt och bestämmelser bör specificeras.
Även den föreslagna 7 § 1 mom. 5 punkten är för vid och bör omformuleras till:
”eventuella andra uppgifter som är nödvändiga för upprätthållande
och planering av ett enhetligt system för elektronisk förvaring av
material som ska förvaras varaktigt.”
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar förslaget med de ovanstående ändringsförslagen.
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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Dnr: KANSLI 84/2021
KS § 114

SÅHD FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 29.4.2021

Kommunstyrelse 27.04.2021 § 114

Kallelse till Södra Ålands högstadiedistrikts förbundsmöte den 29 april
2021 kl. 19.00 vid KHS bifogas.
Eckerö kommuns representanter i förbundsfullmäktige är Mikael
Stjärnfelt och Berit Metsik.
Konstateras att det ekonomiska resultatet för år 2020 uppvisar ett
överskott om 392 155 euro, vilket innebär att Eckerö kommun får en
återbetalning om 48 070,12 euro. Kostnaden per elev i KHS
har minskat marginellt i jämförelse med bokslut 2019. Inom träningsundervisningen har kostnaden per elev ökat från 43,416 euro/per till
45,851 euro/elev.
Förbundsstyrelsen anhåller tilläggsanslag till träningsundervisningen
med anledningen av att elevantalet kommer att utökas från 24 elever
till 28 elever från höstterminen 2021 och således måste elevgrupper
utökas med en. Konsekvensen blir enligt förslaget att personalen
måste utökas med en specialklasslärare och två elevassistenter
fr.o.m. höstterminen 2021 till en kostnad om 36 822 euro. Av beredningen framgår inte hänvisningar till bestämmelser om gruppstorlekar
eller andra motiveringar till det föreslagna alternativet.
Ändringar i grundavtal för SÅHD föranleds av reviderad lagstiftning
och god bokföringssed och som är motiverade. Samma gäller för förslaget att ombilda tjänsten som specialklasslärare till föreståndare vid
träningsundervisningen.
Förslaget avseende inrättande av tjänst som timlärare i huvudsyssla i
svenska som andra språk har sin grund i den reviderade lagstiftningen men av förslaget framgår inte det verkliga behovet inom distriktet
eller de ekonomiska konsekvenserna som vid en nyrekrytering torde
vara betydande.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om följande direktiv till kommunen representanter:
- Verksamhetsberättelsen och bokslut kan godkännas och ansvarsfrihet kan beviljas.
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-

Förslag om inrättande av nya tjänster bör åtföljas redogörelse
över de ekonomiska konsekvenserna i förhållandet till budget.

BESLUT:
Enligt förslag.
Paragrafen justerades omedelbart.
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Dnr: KANSLI 62/2021
KS § 115

ANHÅLLAN OM ATT KÖPA MARK AV KOMMUNEN

Kommunstyrelse 27.04.2021 § 115
Kommunfullmäktige 22.04.2021 § 16
Kommunstyrelse 23.03.2021 § 70
Victoria Rosenqvist önskar köpa kommunens arrendemark Norra
Spetalen 0,30 ha och Södra Spetalen 0,84 ha.
Konstateras att kommunen inte har planerat andra ändamål för aktuella 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 markområdena inte är möjligt under nuvarande arrendeavtalsperioder men att
ett förslag om försäljning genom öppen anbudstävling beredes till
kommunfullmäktige.
BESLUT:
Kommunstyrelsen efterhör kommunfullmäktiges åsikt huruvida kommunens prioritering är att bibehålla åkermarksområdena Norra Spetalen 0,30 ha och Södra Spetalen 0,84 ha i kommunens ägo för utarrendering 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 kommunens markanvändning ska prioriteras på en övergripande
nivå.

Kommunfullmäktige 22.04.2021 § 16
Kommunstyrelsen efterhör kommunfullmäktiges åsikt huruvida kommunens prioritering är att bibehålla åkermarksområdena Norra Spetalen 0,30 ha och Södra Spetalen 0,84 ha i kommunens ägo för utarrendering eller om en försäljning på den öppna marknaden är möjlig.
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige ger sin åsikt huruvida kommunens prioritering är
att bibehålla åkermarksområdena Norra Spetalen 0,30 ha och Södra
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Spetalen 0,84 ha i kommunens ägo för utarrendering eller om en försäljning på den öppna marknaden är möjlig.
BESLUT:
Kommunfullmäktige anser att kommunens markområden i allmänhet
och de ifrågavarande områdena i synnerhet ska hållas i kommunal
ägo i eget användning för kommande behov. Enbart sådana avyttringar där kommunen skulle erhålla användbara markområdena i utbyte kunde anses vara motiverade ur kommunens synvinkel.
Kommunstyrelse 27.04.2021 § 115
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunfullmäktiges direktiv KF § 16/22.4.2021 att behålla åkermarksområdena Norra Spetalen
0,30 ha och Södra Spetalen 0,84 ha i kommunens ägo.
BESLUT:
Enligt förslag.
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KS § 116

UPPFÖLJNING AV RUTINERNA ANGÅENDE TRYGGHETSLARMET

Kommunstyrelse 27.04.2021 § 116
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.
Kommunstyrelse 27.04.2021 § 116
Äldreomsorgsledarens sammanställning över rutinerna gällande
trygghetslarmet bifogas.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
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BESLUT:
Enligt förslag.
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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: 102-108, 110-114, 116 §§
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 109, 115 §§
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: 109, 115 §§
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
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