
 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESKALLELSE 

 
Sammanträdestid 
 

Tisdagen  25.05.2021 kl. 18:30– 22:40 
 

Sammanträdesplats Kommunkansliet 
 
 

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

KS § 139 Kallelse och beslutförhet 

KS § 140 Val av protokolljusterare, tid 

KS § 141 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

KS § 142 Delgivningar 

KS § 143 Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom 

KS § 144 Samverkansavtal boendeservice 

KS § 145 Samråd gällande marina åtgärder 

KS § 146 Arbetsgrupp avfallshantering 

KS § 147 Tilläggsanslag, anläggande av gata på Haralds 
bostadsområde 

KS § 148 Uppföljning av äldre- och barnomsorgsverksamheten 

KS § 149 Fyllnadsval, representanter till Ålands brand- och 
räddningsförbund 2021-2023 

KS § 150 Ekonomisk uppföljning jan-april 

KS § 151 Ändring av grundavtal för kommunalförbundet Södra 
Ålands högstadiedistrikt 

KS § 152 SÅHD förbundsfullmäktige 29.4.2021 

KS § 153 Motion angående äldrevård 

KS § 154 Motion om öppenhet i kommunen 

KS § 155 Övertagande av Öjvägen till kommunalväg 

KS § 156 Ålands kommunförbund vårstämma 28.5.2021 

 

 
 

Eckerö 21.5.2021  
 
 
 
Jan-Anders Öström 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 28.5.2021 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
25.05.2021 

Nr. 
8 

 

Plats och tid 
 

Kommunkansliet tisdagen  25.05.2021 kl. 18:30-22:40 

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 viceordfö-
rande 

Paragrafer 
 

 139 § - 156 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

ordförande 
 
 
 
Jan-Anders Öström 

sekreterare 
 
 
 
Raine Katajamäki 

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö torsdagen den 27.5.2021, kl. 20.00. 

 
 
 
Ann-Sofi Stjärnfelt 
 

 
 
 
Britt Berthén-Eklund 
 

Protokollet framlagt till-
påseende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby den 28.5.2021 kl. 12.00. 

 
 
Raine Katajamäki 

Utdragets riktighet be-
styrks 

 

Ort och tid 
 

 

Underskrift 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 139 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET 
 
Kommunstyrelse 25.05.2021 § 139 
 
 

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

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 140 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID  
 
Kommunstyrelse 25.05.2021 § 140 
 
 

FÖRSLAG: 
Föregående mötesprotokoll konstateras justerat och utlagt i den tid 
som anges i protokollet. 

                                                                            
Protokolljusteringen görs i enlighet med KS § 101/22.3.2016 med 
elektroniska medel och ska vara genomförd senast vid en viss tid-
punkt, som beslutas vid sammanträdet. 
 
Kommunstyrelsen utser Ann-Sofi Stjärnfelt och Sven-Eric Carlsson till 
protokolljusterare.  
 
Protokollet ska vara justerat senast den 27.5.2021 kl. 20.00. 

 
BESLUT: 
Ann-Sofi Stjärnfelt och Britt Berthén-Eklund valdes till protokolljuste-
rare. 
Protokollet ska vara justerat senast den 27.5.2021 kl. 20.00. 
 

 
  



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
25.05.2021 
 

Sida 
4 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 141 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Kommunstyrelse 25.05.2021 § 141 
 
 

FÖRSLAG: 
Föredragningslistan godkänns. 

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

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 142 DELGIVNINGAR 
 
Kommunstyrelse 25.05.2021 § 142 
 

- Fifax 
- Närings- och kulturnämnden 
- Bokslut 2020 
- 20.5.2021: Förbundsstämman för Kommunernas socialtjänst k.f. 

sammankallats till förbundsstämma fredagen den 11.6.2021 kl. 
13.00, Sjöfartsmuseet, auditoriet (föredragningslistan skickas se-
nare) 
 

Ålands landskapsregering: 
- 20.5.2021: Ålands landskapsregerings rekommendation om frivillig 

karantän 
- 20.5.2021: Ålands landskapsregerings beslut 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

KS § 143 KOMMUNDIREKTÖRENS TJÄNSTEMANNABESLUT TILL KÄNNEDOM 
 

Kommunstyrelse 25.05.2021 § 143 
 

År 2021: 
 
Semester: 
 
Anställning: 9 
 
Uppsägning:  
 
Förordnande: 
 
Erfarenhetstillägg: 
 
Kompensationsledigt: 
 
Arbetstidsarrangemang: 
 
Inköp:  
 
Tjänstledighet:  
 
Familjeledigheter: 
 
Sjukledigheter: 
 
Vård av sjukt barn: 
 
Deltagande i utbildning: 
 
Föris- och eftisavgifterna: 
 
Omvandling av semesterpenning: 
 
Ensamföretagarstöd:  
 
Avbetalningsplan:  
 
Kommundirektörens förslag: 
 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom. 
 
BESLUT: Enligt förslag. 

  



 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
25.05.2021 
 

Sida 
7 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till på-
seende 

Utdragets riktighet 
bestyrkes 

 
Ordf. 
 
Sekr. 
 

 
 

 
Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 

 
Eckerö den 
__/__20__ 

 

Dnr: KANSLI 105/2021 
 

KS § 144 SAMVERKANSAVTAL BOENDESERVICE 
 

Kommunstyrelse 25.05.2021 § 144 
 

Bifogat Samverkansavtal om boendeservice som ska ingås enligt 69 § 
i socialvårdslagen och 19a § i hälso- och sjukvårdslagen § för att sä-
kerställa funktionella servicehelheter för klienter som får båda social-
vård och hälso- och sjukvård. 
 
Enligt 1 och 2 §§ i landskapsförordning om samverkansavtal inom so-
cialvård och hälso- och sjukvård ska samverkansavtalet innehålla ge-
mensamma mål för de samordnade tjänsterna, uppgifter om ansvars-
fördelningen mellan parterna, övergripande rutiner för samarbetet och 
uppgifter om hur den årliga utvärderingen ska göras. Vidare ska i sam-
verkansavtalet överenskommas om påföljderna av att avtalet inte följs. 
I nuläget ska avtalet fungera som grund för begreppsdefinitionen för 
och den gemensamma organiseringen av rehabiliteringstjänsterna me-
dan på längre sikt är ambitionen att komma fram till gemensamma kli-
entplaner. 
 
Avtalsparter i avtalet är samtliga åländska kommuner, Ålands hälso- 
och sjukvård, Oasen boende-och vårdcenter k.f. (gällande avdelning 
Liljan) och Kommunernas socialtjänst k.f.. Avtalet ska träda i kraft den 
1 juni 2021 och utvärderas årligen. Vid utvärderingen ska avtalet vid 
behov ändras. 
 
Kommunens ansvar (tillsammans med Oasen och KST) är reglerat i 6 
punkten i avtalet. 
 
I och med att avtalet ska ingås före utgången av maj månad har Eckerö 
kommuns socialnämnd inte haft möjlighet att behandla avtalet. Däre-
mot har följande utlåtande inhämtats från äldreomsorgsledaren: ”Avta-
let är en välbehövlig del av att samordna resurser för de som är i behov 
av boendeservice i olika former. Betoning på rehabilitering samt sam-
ordning genom klientplaner och samarbete/uppföljningar är viktiga 
punkter som man hoppas kommer att utvecklas under de närmaste 
åren. Att rehabilitering omfattar flera olika metoder samt både fysiska 
och psykiska besvär är viktig ställningstagande, särskilt när psykisk 
ohälsa bland till exempel äldre är en kraftigt eftersatt problemområde. 
Socialnämnden kommer att ta del av avtalet först vid sitt nästkom-
mande möte men undertecknad tjänsteman bedömer att avtalet är i 
linje med de intentionerna som socialnämnden har för utveckling av 
äldreomsorgen i Eckerö kommun.” 
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Eckerö den 
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Enligt 12 § 5 kap. i förvaltningsstadgan för Eckerö kommun hör det till 
kommunstyrelsens allmänna uppgifter att ingå avtal och företa andra 
rättshandlingar i den utsträckning som uppgiften inte är delegerad 
till nämnd eller tjänsteman eller en annorlunda ordning följer av lag, 
instruktion eller beslut. Eftersom avtalstiden är längre tid än ett år hör 
det till kommunstyrelsens uppgift att besluta om att ingå avtalet (1 § 6 
kap. i förvaltningsstadgan). 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar om att ingå det bifogade avtalet.  
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 76/2021 
 

KS § 145 SAMRÅD GÄLLANDE MARINA ÅTGÄRDER 
 

Kommunstyrelse 25.05.2021 § 145 
 
Byggnadstekniska nämnden 10.05.2021 § 52 
 
Kommunstyrelse 13.04.2021 § 100 
 

Bilaga: - remisshandlingarna 
 
Ålands landskapsregering har beslutat att genomföra en samråds- och 
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. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
______________ 
 

Byggnadstekniska nämnden 10.05.2021 § 52 
 
Bilaga: https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/atta-
chments/article/forslag_till_marint_atgardsprogram_2022-2027.pdf 
 
Konstateras att förslaget uppvisar konkreta och seriösa åtgärder vilket 
tillsammans med vattenskyddsdirektivet ger förutsättningar att bemöta 
problem, förebygga och skapa lösningar. 
 
Vik. byggnadsinspektörens förslag: 
Nämnden har inget att tillägga i ärendet. 
 
BESLUT: 
Byggnadstekniska nämnden tar ärendet till kännedom och har inget 
att tillägga. 
______________ 
 
 
 
 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/article/forslag_till_marint_atgardsprogram_2022-2027.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/article/forslag_till_marint_atgardsprogram_2022-2027.pdf
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Kommunstyrelse 25.05.2021 § 145 
 
 
Byggnadstekniska nämndens utlåtande har inkommit och nämnden 
konstaterar att förslaget inte föranleder ett särskilt svar. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att besvara landskapsregeringen att försla-
get uppvisar konkreta och seriösa åtgärder vilket tillsammans med vat-
tenskyddsdirektivet ger förutsättningar att bemöta problem, förebygga 
och skapa lösningar. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 146 ARBETSGRUPP AVFALLSHANTERING 
 

Kommunstyrelse 25.05.2021 § 146 
 
Byggnadstekniska nämnden 10.05.2021 § 54 
 
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 verksam-
hetsmålen 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 verksam-
hetsmålet 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 till-
lämpning av rikets avfallslag. Enligt 1 § 1 mom. i ÅFS 2018:83 gäller 
att med de avvikelser som anges i denna lag tillämpas bestämmel-
serna 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. För-
slaget 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 er-
forderliga bestämmelser och direktiv för verkställigheten. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ger som direktiv till nämnden att arbetsgruppen till-
sätts omedelbart så att gruppen kan inleda sitt arbete efter att riks-
dagsbehandlingen 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 till-
sätts omedelbart så att gruppen kan inleda sitt arbete efter att riks-
dagsbehandlingen 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 avfallslagstift-
ningen 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. 

__________ 
 

Byggnadstekniska nämnden 10.05.2021 § 54 
 
Kommunstyrelsen har berett byggnadstekniska nämnden möjlighet att 
föreslå en till två personer inför styrelsen för tillsättande av arbets-
grupp. 
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Kommunteknikerns förslag:  
En till två personer föreslås inför kommunstyrelsen att ingå i arbets-
gruppen. 
 
 

BESLUT:  
Byggnadstekniska nämnden besluter att tillsätta Mikael Sjärnfelt och 
John Hilander till en arbetsgrupp för att utveckla kommunens avfalls-
hantering. 
Enligt förvaltningsstadgan är det byggnadstekniska nämnden som är 
kommunens renhållningsmyndighet. Formellt sett har kommunstyrel-
sen inte övertagit ärendet från nämnden.  
Arbetsgruppen som byggnadstekniska nämnden tillsatt står till förfo-
gande att ingå i en av kommunstyrelsen tillsatt arbetsgrupp. 
 

 
Kommunstyrelse 25.05.2021 § 146 

 
Byggnadstekniska nämnden har beslutat att tillsatta en i budgeten av-
sedd arbetsgrupp för att utveckla kommunens avfallshantering.  
Konstateras att enligt 7 § 9 kap. i förvaltningsstadgan kan respektive 
förtroendevalt organ, kommunstyrelsen eller ledande tjänsteman till-
sätta arbetsgrupper för särskilda och begränsade beredningsuppgifter 
eller utredningar. Vidare gäller att kommunstyrelsen äger rätt att till-
sätta arbetsgrupper bestående av förtroendevalda representanter 
från olika nämnder och förvaltningsenheter förutsatt att dessa på för-
hand lämnat sitt medgivande. 
 
Noteras även att rp 40/2021 rd inte är slutbehandlat i riksdagen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar ärendet till kännedom och avvaktar med 
att tillsätta en egen arbetsgrupp med motiveringen att revideringen av 
avfallslagstiftningen ännu pågår i riket. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Kommunkansliet i Eckerö 
den ___/___ 20__ 
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KS § 147 TILLÄGGSANSLAG, ANLÄGGANDE AV GATA PÅ HARALDS BOSTADSOMRÅDE  
 

Kommunstyrelse 25.05.2021 § 147 
 
Byggnadstekniska nämnden 10.05.2021 § 55 
 
 

En reservation av tomt nr 1 i kvarter 25 på bostadsområdet Haralds i 
Storby har inkommit till kommunen.  
 
Gatan till aktuell tomt är inte förverkligad och behöver anläggas inför 
en eventuell försäljning av tomten, se bilaga BTN 10.05.2021, § 55 . 
Kommunalteknik ss vatten och avlopp finns färdigt framdraget till tom-
ten.  
 
Tidsplanen är att efter sommarsemestern verkställa anläggandet av 
gatan under förutsättning att köp av tomten har verkställts. Ifall köpet 
inte verkställs så kan anläggandet av gatan senareläggas till annat år. 

 
Kommunteknikerns förslag:  
Byggnadstekniska nämnden anhåller om tilläggsanslag, från kom-
munfullmäktige via kommunstyrelsen, för anläggande av ny gata på 
Haralds bostadsområde om 13.000€. Kostnader för ytbeläggning in-
går inte i kostnadsberäkningen utan utförs år 2022. 
 

BESLUT:  
Byggnadstekniska nämnden besluter att kommunteknikerns förslag 
godkänns. 
 

Kommunstyrelse 25.05.2021 § 147 
 
Byggnadstekniska nämnden anhåller om tilläggsanslag, från kom-
munfullmäktige via kommunstyrelsen, för anläggande av ny gata på 
Haralds bostadsområde om 13.000€. Kostnader för ytbeläggning in-
går inte i kostnadsberäkningen utan utförs år 2022. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige om en tilläggs-
budget om 13.000 € för anläggande av ny gata på Haralds bostads-
område. Verkställighet sker under förutsättning att köpebrevet under-
tecknas. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 148 UPPFÖLJNING AV ÄLDREOMSORGS- OCH BARNOMSORGSVERKSAMHETEN 
 

Kommunstyrelse 25.05.2021 § 148 
 

Planen är att äldreomsorgs- och barnomsorgsledaren håller semester 
5.7.-16.7.2021. Vikarierande hemserviceledare håller sin semester ef-
ter 16.7.2021 så att det alltid finns en ansvarsperson på Solgården. 
 
Barn- och äldreomsorgsledarens uppföljningsrapport delges på mötet. 
  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören sammankallar 
Hammarlands kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör till 
ett uppföljningsmöte. 
Kommundirektören får i uppdrag att utreda vilka administrativa uppgif-
ter kan lyftas från Solgården till kommunkansliet. 
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KS § 149 FYLLNADSVAL, REPRESENTANTER TILL ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND 

2021-2023 
 

Kommunstyrelse 25.05.2021 § 149 
 
Kommunstyrelse 11.05.2021 § 134 
 

Kommunfullmäktige har utsett en representant och en ersättare för 
Ålands Brand- och räddningsförbunds vår- och höstmöten 2020-2023. 
I och med att Robin Hjärpe har flyttat från kommunen behöver ett fyll-
nadsval förrättas. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige en ersättare för Ålands 
Brand och Räddningsförbunds vår- och höstmöten 2021-2023. 
 
BESLUT: 
Ärendet bordlades. 
 

Kommunstyrelse 25.05.2021 § 149 
 
Bordlagt ärende. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige en ersättare för Ålands 
Brand och Räddningsförbunds vår- och höstmöten 2021-2023. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen föreslår Janne Fagerström som ersättare för Ålands 
Brand och Räddningsförbunds vår- och höstmöten 2021-2023. 
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KS § 150 EKONOMISK UPPFÖLJNING JAN-APRIL 
 

Kommunstyrelse 25.05.2021 § 150 
 

Budgetuppföljning per sista april bifogas. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 319/2018 
 

KS § 151 ÄNDRING AV GRUNDAVTAL FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET SÖDRA ÅLANDS 

HÖGSTADIEDISTRIKT 
 

Kommunstyrelse 25.05.2021 § 151 
 

Kommunförbundets Södra Åland högstadiedistrikts kommunfullmäk-
tige föreslår ändringar i förbundets grundavtal (bilaga). 
 
Inför förbundsfullmäktigemötet konstaterade Eckerö kommun att änd-
ringar i grundavtal för SÅHD föranleds av reviderad lagstiftning samt 
god bokföringssed och att de föreslagna ändringarna är motiverade. 
 
SÅHD:s förbundsfullmäktige godkände förslaget i enlighet med för-
bundsstyrelsens förslag (FFGE 13§/29.4.2021). 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att Eckerö kom-
mun godkänner förslaget till det nya grundavtalet. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: KANSLI 84/2021 
 

KS § 152 SÅHD FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 29.4.2021 
 

Kommunstyrelse 25.05.2021 § 152 
 

Protokoll från Södra Ålands högstadiedistrikts förbundsfullmäktige-
möte bifogas. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Antecknas till kännedom. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 153 MOTION ANGÅENDE ÄLDREVÅRD 
 

Kommunstyrelse 25.05.2021 § 153 
 
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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Socialnämnden 03.05.2021 § 19 
 

Undertecknad tjänsteman konstaterar inledningsvis att Leif Borg lyfter 
upp ett viktigt område för utveckling av äldreomsorgen i sin motion. 
Information om socialservice och om de regler som gäller för beviljande 
av densamma är avgörande för att socialservice ska nå de medbor-
garna som är i behov av det. Socialvårdslagen (2020:12) för Åland lyf-
ter upp detta bland annat i 4 kap. 33 § mom. 4 där det framgår att 
”Information om hurdan socialservice som kan fås och på vilka grunder 
samt hur den kan sökas ska publiceras på ett lättillgängligt och lättför-
ståeligt sätt.” Även äldrelag (2020:9) för Åland har bestämmelser hur 
socialservice kan sökas och hur bedömningsprocessen ska gå till samt 
vilka kriterier gäller för beviljande av långvarig institutionsboende. 
I Eckerö kommun handhas äldreomsorgsuppgifterna av flera tjänste-
män varav äldreomsorgsledaren ansvarar för handläggning och be-
dömning av ansökningar om närståendevård samt period- och perma-
nent plats i Oasens institutionsvård och varav hemserviceledaren be-
dömer behovet av hemservice, trygghetslarm samt period- och perma-
nent plats i Solgårdens effektiverad serviceboende i enlighet med be-
slutanderätten beskriven i befattningsbeskrivningar. Bedömningarna 
och beslut görs av de ovan nämnda tjänstemännen utifrån helhetsbe-
dömning baserad på klientens social situation, stödbehov, närstående-
nätverk, fysisk och psykisk hälsa och funktionsförmåga osv. Från års-
skiftet har äldreomsorgsledaren och vikarierande hemserviceledaren 
strävat efter att tillsammans utföra vårdplaneringar och behovsbedöm-
ningar gällande behovet av periodplatser och permanenta platser för 
att kunna göra mer rättsäkra och enhetliga bedömningar av behovet i 
enlighet med lagstiftningen och anvisningarna samt med hjälp av bå-
das yrkeskunskaper. Det finns utöver bestämmelserna i äldrelagen och 
socialvårdslagen även vissa i Eckerö kommun fastställda kriterier och 
anvisningar för beviljande av närståendevård, hemservice samt pe-
riod- och permanent plats på Solgården. Dessa kriterier är tillgängliga 
på kommunens hemsida och kan vid förfrågan fås hemskickade. Stöd 
i hemmet kan beviljas i många olika form varav några är olika hemser-
vice och stödservice, trygghetslarm samt närståendevårdsstöd. Bevil-
jande av stöd i hemmet avgörs av behovet som den sökande har uti-
från de kriterier som finns. I Eckerö kommun är betoning dock på att 
arbeta förebyggande och i tidigt skede så att kommuninvånarna bevil-
jas service- och stödtjänster i första hand i hemmet för att stödja möj-
ligheterna till självständigt boende. Beviljande av plats på Solgården 
avgörs som nämnts av hemserviceledaren som utifrån helhetsbedöm-
ning samt numera i samråd med äldreomsorgsledaren behandlar an-
sökan och beviljar vid behov platsen. 
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Gällande informationsuppdraget har socialförvaltningen i Eckerö under 
år 2020 i första hand satsat på att förmedla information om överfö-
ringen av socialvården till Kommunernas socialtjänst (KST) eftersom 
denna förändring har inneburit omfattande ändringar av socialservicen. 
Från årsskiftet 2020/2021 har socialförvaltningen möjlighet att koncen-
trera sig på att utveckla informationsöverföringen gällande äldreomsor-
gen eftersom socialförvaltningen numera endast handhar äldreomsor-
gen som sitt uppdragsområde. Socialförvaltningen har därmed som av-
sikt att kontinuerligt erbjuda mer och bättre information om äldreomsor-
gen, dess tjänster, ansökningsprocessen, kriterier samt praktisk till-
lämpning via olika anvisningar, ansökningsblanketter, kriterier, inform-
ationsbroschyrer, Eckerö-infoblad samt hemsidan. Vid de förebyg-
gande hembesöken som äldreomsorgen ordnar i samråd med ÅHS er-
goterapeut för alla 75 år fyllda delas pensionärerna ut informationsblad 
där all väsentlig information om äldreomsorgen i Eckerö kommun finns 
samlad. När coronasituationen åter tillåter det så planeras det för olika 
muntliga informationssatsningar till exempel i form av infotillfällen hos 
föreningar osv. Även äldrerådet i Eckerö planerar att samla in äldres 
åsikter om äldreomsorgen samt att informera om olika möjligheter till 
stödinsatser. Tillsatt arbetsgrupp för vision för äldreomsorgen i Eckerö 
kommun har också säkerligen planer på att förtydliga äldreomsorgens 
informationsuppdrag samt kriterierna för olika stödinsatser inom äldre-
omsorgen i Eckerö. 
 
Äldreomsorgs- och barnomsorgsledarens förslag: 
 
Socialnämnden konstaterar att Leif Borgs motion gällande äldrevård 
betonar ett viktigt utvecklingsområde för äldreomsorgen i Eckerö kom-
mun, nämligen information och kriterier för beviljande av olika insatser. 
Socialnämnden omfattar ovanstående redovisning om de olika insat-
ser för utveckling av informationsuppdraget och bedömning av stödan-
sökningar som tjänstemän i äldreomsorgen planerar och genomför, 
som socialnämndens svar på remissen gällande motionen i fråga. So-
cialnämnden beslutar om eventuella vidare åtgärder för att utveckla ar-
betet med information och anvisningar för äldreomsorg i Eckerö kom-
mun. Svaret skickas till kommunstyrelsen till kännedom. 
 
Socialnämndens beslut: 
 
Enligt förslag. 
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Kommunstyrelse 25.05.2021 § 153 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen delger socialnämndens svar kommunfullmäktige till 
kännedom. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 154 MOTION OM ÖPPENHET I KOMMUNEN 
 

Kommunstyrelse 25.05.2021 § 154 
 

Motionären Mikael Stjärnfelt yrkar att Eckerö kommun ska offentligöra 
såväl föredragningslista som förslag, beredning och bilagor inför kom-
munfullmäktiges möten. 
 
För det andra önskar motionären att ärenden och beredning inför kom-
munala nämnders och kommunstyrelsens möten ska offentligöras bör 
analyseras. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen konstaterar att det inte råder hinder för att offentlig-
göra föredragningslista som förslag, beredning och bilagor inför kom-
munfullmäktiges möten och att en bestämmelse om offentlighet upptas 
i förvaltningsstadgan som för tillfället revideras. 
 
Gällande andra punkten angående offentligheten av nämndernas före-
dragningslistor inbegär kommunstyrelse utlåtande från nämnderna. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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Dnr: BTN 308/2018 
 

KS § 155 ÖVERTAGANDE AV ÖJVÄGEN TILL KOMMUNALVÄG 
 

Kommunstyrelse 25.05.2021 § 155 
 
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 
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väglaget anser att grundförbättringen uppfyller kommunalvägsstan-
dard. 
 
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 
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pga. vägbankens höjd och slänternas utbredning skall detta ges veder-
lagsfritt.” 

 
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. 
 

Kommunstyrelse 25.05.2021 § 155 
 
Väglaget har beretts möjlighet att inkomma med komplettering som be-
hövs för att ärendet ska kunna avgöras. Tidsfrist för utredning över de 
avtalsenliga markägartillstånden var 4.5.2021 kl .15.00 och ingen kom-
plettering har inkommit. Med hänvisning till ärendets art och att kom-
plettering begärts två gånger är det emellertid klarlagt att tidsfristen har 
varit tillräcklig. Kommunen har uppfyllt sin utredningsskyldighet i enlig-
het med 26 § och 27 § i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet 
Åland. 
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Enligt 20 § i förvaltningslagen ska ett ärende som har inletts hos myn-
digheten behandlas utan ogrundat dröjsmål och såvitt möjligt upptas 
för avgörande inom tre månader från den dag då ärendet inleddes. Så-
ledes måste ärendet föras till kommunfullmäktige för avgörande i en-
lighet med 21 § 1 mom. i landskapslag (1964:13) om kommunalvägar. 
 
Högsta förvaltningsdomstolen har genom avgörandet 2006:52 konsta-
terat att en ansökan kunde avslås då sökande inte hade presenterat 
tillräcklig utredning som behövdes för att ärendet kunde avgöras av 
myndigheten. 
 
Konstateras även att ifall vägen inte övertas av kommunen på basis av 
den nu aktuella anhållan så gäller Avtalet ”tills vägen är grundförbätt-
rad, slutsynad och övertagen av Eckerö kommun.”. Detta betyder att 
kommunen fortsätter att i enlighet med lojalitetsplikten verka för att av-
talet ska uppfyllas och således är det möjligt att väglaget i ett senare 
skede gör en ny anhållan om övertagande. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige, med hänvisning 
till de ovanstående motiveringarna, att anhållan om övertagande av 
Öjvägen till kommunalväg avslås. 
 
BESLUT: 
Sven-Eric Carlsson anmälde jäv. Kommunstyrelsen konstaterade att 
jäv föreligger och Carlsson lämnade sammanträdesrummet. 
 
Kommunstyrelsen beslöt att återremitterade ärendet för att ta 
fram mera underlag till motiveringar i förslaget att avslå anhållan om 
övertagande. 
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KS § 156 ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND VÅRSTÄMMA 28.5.2021 
 

Kommunstyrelse 25.05.2021 § 156 
 

Kallelsen bifogas. På stämman behandlas bl.a. val av förbundsstäm-
mans presidium för år 2021 samt verksamhetsberättelse och bokslut 
för år 2020. 
 
Därtill lyfter förbundsstyrelsen ett initiativ för utökat och fördjupat kom-
munalt samarbete till stämman för diskussion. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen konstaterar att Eckerö kommuns representant på 
vårstämman  är följande: 
Anders Svebilius med ersättare Rune Söderlund 
Jan-Anders Öström med ersättare Sven-Eric Carlsson. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att utdrag ur protokoll utgör fullmakt för 
ordinarie förbundsmötet. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen understöder kommunförbundets tankar om kommu-
nalt samarbete. 
I övrigt 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: 139-142, 145-156 
 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skrift-
ligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 143-144 
 

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: 143-144 
 
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 
 

 


