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Sammanträdesdatum
07.09.2021
KS § 210

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 07.09.2021 § 210
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
07.09.2021
KS § 211

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID

Kommunstyrelse 07.09.2021 § 211
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 9.9.2021 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
07.09.2021
KS § 212

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 07.09.2021 § 212
FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkännsmed följande extra ärende:
- Skagvägen, grundförbättring
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
07.09.2021
KS § 213

DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 07.09.2021 § 213

30.8.2021: Statsunderstöd till Eckerö kommun för kostnader för social- och hälsovård orsakade av covid-19-epidemin
27.8.2021: Information från Ålands landskapsregering gällande Covid-19-restriktioner som upphör från och med 27.8.2021
31.8.2021: lagstiftningspromemoria om förslag till ändring av vallagen
(2019:45) för Åland rörande brevröstning samt lagstiftningspromemoria om förutsättningarna för röstning via internet i samband med lagtingsvalet 2023.
1.9.2021: Anvisningar kring kommunernas ersättning för kostnader
vid tillämpningen av lagen om främjande av integration FFS
1386/2010
Fritidsverksamheten, uppföljning
Skatteinkomester, augusti
Hemsidan, uppföljning
SÅHD förbundsfullmäktige den 30 september 2021
Undertecknande av samverkansavtalen 8.9.2021
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.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
6

Sammanträdesdatum
07.09.2021
KS § 214

KOMMUNDIREKTÖRENS TJÄNSTEMANNABESLUT TILL KÄNNEDOM

Kommunstyrelse 07.09.2021 § 214
År 2021:
Semester:
Anställning:
Uppsägning:
Förordnande:
Erfarenhetstillägg: 14
Kompensationsledigt:
Arbetstidsarrangemang:
Inköp: 13
Tjänstledighet:
Familjeledigheter:
Sjukledigheter:
Vård av sjukt barn:
Deltagande i utbildning:
Föris- och eftisavgifterna:
Omvandling av semesterpenning:
Ensamföretagarstöd:
Avbetalningsplan:
Jakttillstånd:
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.
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BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__
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ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
8

Sammanträdesdatum
07.09.2021
KS § 215

ECKERÖ KOMMUNS MILJÖFOND

Kommunstyrelse 07.09.2021 § 215
Bilagor:
- KF 111 §/28.8.2008 Miljöfond för Eckerö kommun
- Stadga för Eckerö kommuns miljöfond
Med anledning av att Agenda21 inte längre är aktiv i kommunen bör
stadgarna för miljöfonden upphävas.
Även miljöfondens konto behöver avslutas i och med att det inte har
funnits kontotransaktioner under de senaste åren och fr.o.m. juni
2021 har bankavgifter dragits från fondens saldo.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige:
- att Stadga för Eckerö kommuns miljöfond upphävs
- att kommunstyrelsen ges i uppdrag att avsluta fondens konto och
- att de kvarvarande medlen överförs till kommunens avfalls- och
miljövårdskonto.
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 156/2021
KS § 216

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNING OM KOMMUNER MED SYNNERLIGEN ANSTRÄNGD
EKONOMI

Kommunstyrelse 07.09.2021 § 216
Bakgrund
Ålands landskapsregering har framställt en lagstiftningspromemoria
med förslag till lagstiftning om kommuner med synnerligen ansträngd
ekonomi och lämnat promemorian till kommuner för utlåtande. Promemorian kommer att ligga till grund för ett konkret lagförslag och
även lagförslaget kommer att lämnas ut på remiss. Eckerö kommuns
kommentarer ska vara landskapsregeringen tillhanda senast
15.9.2021.
Landskapsregeringen föreslår kompletterande lagstiftning till kommunstrukturlagen (2019:29) för Åland och kommunallagen (1997:73)
för landskapet Åland så att den föreslagna lagstiftningen definierar
vad en synnerligen ansträngd ekonomi är, hur ett utvärderingsförfarande ska genomföras och hur en eventuell ändring av kommunindelningen ska kunna verkställas.
Förslaget är att en synnerligen ansträngd ekonomi definieras utifrån
tre kriterier, varav ett är ett enskilt kriterium medan de två övriga ska
uppfyllas samtidigt för att kommunens ekonomi ska definieras som
synnerligen ansträngd. Om det första kriteriet uppfylls, eller om både
det andra och tredje kriteriet uppfylls två år i rad, anses kommunen
ha en synnerligen ansträngd ekonomi.
Enskilt kriterium: nyckeltal 1, ackumulerat överskott eller underskott
(två år i rad)
Kompletterande kriterier: nycketal 2 och 3, årsbidrag/avskrivningar
samt soliditet. (tillsammans två år i rad)

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till
påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.
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Nedanstående bild visar jämförelsetalen för Eckerö kommun utifrån
bokslutsuppgifterna för 2020:
Eckerö kommun
Jämförelsetalen för en kriskommun hos Eckerö kommun (bokslut)
1)

Ackumulerade överskott per 31.12.2020 uppgår till

4 124 185,88

2)

Årsbidraget/ avskrivningar i medeltal under tre år
(borde vara över 100%)

91,28%

Årsbidrag
Avskrivningar
Årsbidrag/avskrivningar
3)

Soliditet 2020

81%

2018
2019
2020

82%
81%
81%

2018
495 695,52
362 298,92

2019
25 950,66
369 879,00

2020
481 125,41
366 413,16

Medeltal
334 257,20
366 197,03

136,82%

7,02%

131,31%

91,28%

Nyckeltal 1
Av Tabell 1 i förslaget framgår att Eckerö kommun har haft under
åren 2014-2019 ett ackumulerat överskott och av ovanstående tabell
kan man se att per 31.12.2020 uppgick det ackumulerade överskottet
till 4 124 185,88 euro. Eckerö kommun uppfyller således inte det
första nyckeltalet.
Nyckeltal 2
Nyckeltalet för år 2021 räknas utan att uppgifter för 2021 tas i beaktandet. Istället räknas medeltalet för årsbidragen år 2020, 2019 och
2018 genom medeltalet för avskrivningar år 2020, 2019 och 2018 (se
exemplet på s. 20 i promemorian).
Av den ovanstående tabellen framgår att Eckerö kommun uppfyller
detta kriterium år 2021 (91,28 %, borde vara > eller lika med 100 %),
Protokolljusterarnas signatur
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men Eckerö uppfyller inte detta nyckeltal två år i rad. Av förslagets
tabell 2 framgår nämligen att nyckeltalet för Eckerö har varit över 100
% åren 2015-2020.
Nyckeltal 3
Även denna nycketal visar uppgifter från året före aktuellt år. Nyckeltal 3 för år 2021 är således Eckerö kommuns soliditet 2020, d.v.s. 81
%. Överlag har Eckerö kommun haft en god soliditet – över 76 % under åren 2015-2020. Om en kommuns soliditet faller under 50 % två
år i rad uppfyller kommunen kriteriet.
Utlåtande
Allmän kommentar
Figur 1 visar att de totala skatteintäkterna har ökat under åren 2010 –
2019. Mellan åren 2010 och 2013 var skatteintäkterna mellan 80 milj.
och 100 milj. År 2014 steg skatteintäkterna över 100 milj. och har
därefter hållit sig på denna nivå. Således kan det konstateras att
kommunerna har gjort sitt för att finansiera de ökade nettodriftkostnaderna som har drivits upp delvis med anledning av de nya lagstadgade kraven som landskapsregeringen påfört kommunerna.
Av figur 1 framgår ytterligare att den av landskapsregeringen och
kommunerna överenskomna finansieringsprincipen inte har tillämpats
vid utbetalningen av landskapsandelarna eftersom landskapsandelarna har hållit sig på 40 milj. euros nivå åren 2010-2019 och vissa år
har landskapsandelarna utbetalats i ännu mindre belopp. Dessutom
har årliga indexjusteringar uteblivit.
Med andra ord visar figur 1 hur kommunerna varit tvungna att öka
skatteuttaget till följd av att de lagstadgade skyldigheterna har ökat.
Figuren visar tydligt även hur landskapet inte kompenserat kostnadsökningen med ökade landskapsandelar.
Från figur 1 och figur 2 kan man dra slutsatsen att kostnaderna för
kommunerna har ökat märkbart samtidigt som intäkterna har minskat.
I lagstiftningspromemorian konstateras att ”Det finns många olika orsaker till att denna utveckling har skett, uppdraget med denna utredning är emellertid inte att analysera dessa orsaker desto mer.”. Från
kommunens perspektiv visar detta citat tillsammans med figur 1 och 2
den största bristen i förslaget. I förslaget definieras väldigt noggrant
kriterierna för en synnerligen ansträngd kommunal ekonomi men förslaget saknar andra viktiga omständigheter som på ett avgörande sätt
kan inverka till att en kommun hamnar i ekonomisk kris. Om landskapsregeringen påför kommunerna kostnadsdrivande ny lagstiftning
utan att på något sätt kompensera detta är det viktigt att bestämmelProtokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till
Utdragets riktighet
påseende
bestyrkes
Ordf.
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serna om kriskommunförfarande inte ska vara tillämpliga i sådana
fall. Således måste lagstiftningspromemorian kompletteras med indikatorer som kan användas för att visa att landskapsregeringens politik inte har använts till att försätta en kommun i en sådan ekonomisk
kris som slutligen kan leda till en sammanslagning mot kommunens
vilja. Landskapsregeringens möjlighet att använda sig av kriskommunsbestämmelser ska således vara villkorat så att det går att bevisa
att landskapsregeringens politik inte varit den avgörande orsaken till
kommunens ekonomiska kris och att en sådan ny lagstiftning som
ökat på kommunernas kostnader har på ett sakligt sätt kompenserats
med ökade landskapsandelar i enlighet med finansieringsprincipen.
All annan användning av dessa bestämmelser ska således tydligt betecknas som missbruk av förfarande och bör även anses vara i strid
med den i grundlagen skyddade kommunala självstyrelsen för kommuninvånarna att bestämma om sin ekonomi. Vidare torde detta innebära att landskapsregeringens möjligheter att använda sig av
dessa bestämmelser är ytterst marginell men ändå viktig med tanke
på kommuninvånarnas rätt till lagstadgad service (jmf. HFD
2016:187). De nu framtagna kriterierna är samtidigt viktiga även för
kommunerna som med hjälp av dessa bättre kan planera sin ekonomi
samt använda dessa som stöd i budgetarbetet.
Utvärderingsförfarande
Enligt lagstiftningspromemorian innebär utvärderingsförfarandet att
nya större investeringar måste godkännas av landskapsregeringen.
Bestämmelsen verkar sakna motsvarighet i rikets motsvarande lagstiftning. Av promemorian framgår inte heller vad som avses med
”större investeringar”. Huruvida denna begränsning av kommunens
ekonomiska självstyre är förenlig med Finlands grundlag har inte heller närmare studerats. Utvärderingsförfarandet är nämligen en mekanism som syftar till att analysera kommunens ekonomi och verksamhetsförutsättningar samt att identifiera möjliga åtgärder som kan
förändra utvecklingen i den kommunala ekonomin och därmed säkra
möjligheten att fortsatta kommunal serviceproduktion över tid. Med
andra ord har man i detta skede ännu inte fastslagit att kommunen
verkligen befinner sig i en synnerligen ansträngd ekonomisk ställning
och mot den här bakgrunden är en kategorisk skyldighet att underkasta kommunala större investeringar till landskapsregeringens prövning ett överdimensionerat strängt åtgärd. Det är också oklart varför
kommunen måste låta landskapsregeringen godkänna större investeringar under utvärderingsförfarandet men inte mera under den tiden
då t.ex. eventuella åtgärder på basis av utredningsrapporten ska genomföras. Det är också oklart hur lång tid denna ingripandet i den
kommunala självstyrelsen ska vara eftersom det inte är klart hur lång
tid en utvärderingsförfarande kommer att ta. Å andra sidan, om det
ska finnas den här prövningsmekanismen av investeringar så skulle
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den passa bättre till den situationen där ett beslut om ändring i kommunindelningen redan har fattats, vunnit laga kraft och håller på att
verkställas. Allt som sker före detta beslut bör göras utan inskränkningar i det kommunala ekonomiska självstyret. Om inskränkningar
ändå görs så ska det vara noggrant definierade i lag samt avvägt mot
det grundlagsskyddade kommunala självstyret.
Kostnaderna för utvärderingsförfarandet
Enligt promemorian skulle landskapsregeringen finansiera två av tre
medlemmar i utvärderingsgruppen, vars arbete beräknas pågå i minst
ett halvt år med varierande arbetsmängd (s. 15). Utvärderingen kan
också komma att pågå upp till ett år och kan på landskapsregeringens godkännande dessutom pågå en ännu längre tid (s. 14). Landskapsregeringen uppskattar att grundläggande administration upptar
en halvårs tjänst per utvärderingsförfarande (s. 15). Eftersom utvärderingen initieras av landskapsregeringen, eftersom utvärderingen
innebär betydande kostnader även för kommunen som enligt landskapsregeringen kan befinna sig i en synnerligen anstängd ekonomisk situation och eftersom kommunen har en skyldighet att medverka i utvärderingen är det rimligt att landskapsregeringen ersätter
även kommunens kostnader med anledning av utvärderingsförfarandet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att översända det ovanstående utlåtandet
till landskapsregeringen.
BESLUT:
Enligt förslag.
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REVIDERING AV INVESTERINGSBUDGET 2021

Kommunstyrelse 07.09.2021 § 217
I 11 kap. 2 § 1 mom. i förvaltningsstadgan stadgas att eventuella ändringar i budgeten ska föreläggas kommunfullmäktige under budgetåret.
Enligt 11 kap. 4 § gäller att kommunfullmäktige fastställer beloppsgräns för investering.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att:
- kostnaderna för målningen av kommungårdens tak (4 193,55 €)
överförs till driften på byggnadstekniska förvaltningen (C400) i
enlighet med kommunens redovisningsprinciper
- resterande summan (10 806,45 €) överförs till projektet vägbelysning VB-9 och
- att investeringsanslaget B-7 Kommungården, målning av tak
stryks från investeringsbudget.
Därtill informerar kommunstyrelsen kommunfullmäktige att en marknadsundersökning har gjorts och det har visat sig att budgeteringen
för projektet gällande byte av taket på Ekebo inte är tillräcklig och kan
inte verkställas heller med tanke på årstiden. En ny budgetering behöver göras inför nästa års investeringsbudget.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 42/2021
KS § 218

ANHÅLLAN OM AVTAL FÖR NYTTJANDE AV MARKNADSPLATSEN

Kommunstyrelse 07.09.2021 § 218
Kommunstyrelse 24.08.2021 § 209
Eckerö Cruising Club r.f. (ECC) anhåller om att få nyttja marknadsplatsen och att avtal upprättas mellan kommunen och ECC för ändamålet.
Ett avtalsutkast upprättad av kommundirektören har skickats ut till
ECC i april samt en påminnelse i maj och en i juli.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår till ECC att kommunen och föreningen ingår det bifogade avtalet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen godkänner avtalsutkastet med tillägget att nyttjandet av marknadsplatsen ska ske i samråd med ECC och att avtalet
kan undertecknas under förutsättning att även ECC godkänner det.
Kommunstyrelse 07.09.2021 § 218
Kommundirektören har varit i kontakt med ECC:s ordförande och under diskussionen har uppdagats ett behov av att i avtalet reglera frågan om eventuella återkommande trafikarrangemang. Ett revideringsförslag därom framgår av det reviderade avtalsutkastet i bilagan.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner avtalsförslaget och överlämnar avtalet
till ECC för godkännande varefter avtalet undertecknas.
BESLUT:
Enligt förslag.
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Dnr: KANSLI 220/2021
KS § 219

UTVÄRDERING AV PRÖVOTID, ÄLDREOMSORGS- OCH BARNOMSORGSLEDARE

Kommunstyrelse 07.09.2021 § 219

Tjänsten som barn- och äldreomsorgsledare i Eckerö kommun är en
samarbetstjänst med Hammarlands kommun. Tjänsteinnehavare Päivi Abbas prövotid utgår och Hammarlands kommun, i egenskap av
den anställande myndigheten, efterfrågar Eckerö kommuns utlåtande
i ärendet senast den 17.9.2021.
Konstateras att själva samarbetet mellan Eckerö kommun och Hammarlands kommun ska enligt samarbetsavtalet utvärderas senare under oktober 2021 och denna utvärdering är inte att förväxla med utvärderingen av arbetets organisering.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar att till Hammarlands kommun inlämna följande utlåtande:
Päivi Abbas har på ett förtjänstfullt sätt satt sig in i ett omfattande,
komplex och krävande uppgiftshelhet samt utfört arbetsuppgifterna
mycket bra. Eckerö kommun förordar att Päivi Abbas efter prövotidens utgång fortsätter sin tjänstgöring.
BESLUT:
Enligt förslag.
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ÖJVÄGENS VÄGSTÄMMA, DIREKTIV

Kommunstyrelse 07.09.2021 § 220
Styrelsen för väglagen för Öjvägen 1-2 och Borgflyttsvägen har i en
lokaltidning den 30 augusti 2021 annonserat en kallelse till gemensam årsstämma den 9.9.2021 kl. 18:30 på Eckerö Cruising Club:s lokal.
Enligt kallelse ska följande ärenden behandlas:
- Stadgeenliga ärenden
- Ombildning av Öjvägen 1 till en kommunalväg och
- behandling av obetalda vägavgifter.
I annonsen har meddelats att föredragningslistan kan fås av ordförande. Eckerö kommun har den 31.8.2021 från väglagets styrelseordförande John Hilander begärt föredragningslistan. Föredragningslistan mottogs den 2 september 2021.
Den 2 september 2021 annonserades kallelsen i den andra lokaltidningen.
Kommunens representant i enskilda väglag 2020-2023 är Johan Hilander med Tage Mattsson som ersättare.
Konstateras att väglagets styrelse inte presenterat budget för 2021 eller bokslut för 2020.
Direktiv till kommunens representant
-

-

Konstatera att enligt föredragningslistan ska stämman fatta
beslut om att godkänna att stämman sammankallats enligt gällande landskapslag. Enligt den gällande landskapslagen,
d.v.s. landskapslag (2008:59) om enskilda vägar i landskapet
Åland, ska enligt 71 § 1 mom. kallelsebreven postas eller på
något annat sätt lämnas till vägdelägarna och kungörelsen
publiceras minst 14 dagar före stämman. Kallelsen publicerades i den ena lokaltidningen 10 dagar före stämman och i den
andra lokaltidningen en vecka före stämman. Kommunens representant måste således konstatera på stämman att stämman sammankallats i strid med den gällande landskapslagen.
Enligt föredragningslistan sista punkt ska debiteringslängden
varit till påseende hos styrelseordförande en vecka före och
ska finnas till påseende hos ordförande två veckor efter
stämman. Debiteringslängden för väg- och bruksavgifter ska
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-

-

-

-

enligt 74 § i landskapslag (2008:59) om enskilda vägar i landskapet Åland finnas tillgänglig för sakägarna under 14 dagar
före den väglagsstämma vid vilken längden ska fastställas.
Vidare gäller att detta ska enligt samma paragraf meddelas i
kallelsen till stämman. Kommunens representant måste således konstatera på stämman att debiteringslängden inte varit
till påseende före stämman den tid som lagen förutsätter. Det
har inte heller på det sätt som lagen kräver i kallelsen meddelats om att debiteringslängden finns till påseende.
Föredragningslistan bör ändras så att protokolljusterare och
rösträknare väljs efter mötesordförande. Därefter konstaterande av närvarande, antalet röster, stämmans laglighet och
beslutsförhet. Först efter det ska föredragningslistan godkännas.
Verka för ett beslut i enlighet med 70 § 1 mom. 2 punkten och
5 punkten i landskapslag (2008:59) om enskilda vägar i landskapet Åland så att fastställelsegrunderna för samt fastställande och ändring av vägenheter och bruksavgifter samt debiteringslängd för väg- och bruksavgifter ska fastställas genom
ett beslut av vägstämman och att vid fastställelseförfarandet
tillämpas de procedurbestämmelser som finns i landskapslag
(2008:59) om enskilda vägar i landskapet Åland.
Att inte godkänna budget för 2021, bokslut 2020 eller revisionsrapport då behövliga handlingar inte är bifogade till kallelsen eller föredragningslistan och inte heller getts ut på begäran.
Gällande Storfjärdskojan har Eckerö kommun den 23.5.2018
skickat ett brev till väglaget och bestridit betalningsgrunden eftersom Storfjärdskojan är klassad som fritidsbostad trots att
den i själva verket är en koja dit det inte finns en körbar väg
utan tanken är att den nås enbart sjövägen. Senare har det
kommit till kommunens kännedom att en avgift för fritidsbostad
har infogats till kommunens fakturor och att grunden till detta
skulle vara ett möte som skulle ha ägt rum mellan kommunen
och väglaget. Kommunen känner inte till att ett sådant möte
skulle ha ägt rum och väglaget inte heller på begäran framlagt
handlingar som styrker att detta möte ha hållits, vem som har
deltagit och vilka slutsatser blev protokollförda över mötet.
Som direktiv gäller således att kommunens representant ska
yrka på att Storfjärdskojan klassas som övrig fastighet genom
ett beslut av vägstämman i och med att Eckerö kommun inte
äger några fritidsbostäder.
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Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om direktiv enligt ovan.
Kommunen beslutar därtill att utse kommunstyrelsens ordförande
Jan-Anders Öström och kommuntekniker Emma Saarela att som
sakkunniga biträda kommunens representant Johan Hilander vid
stämman.
Ifall de av kommunfullmäktige utsedda ombuden, ordinarie jämte ersättare båda är förhindrade att närvara, har kommunstyrelsens ordförande Jan-Anders Öström rätt att representera kommunen. Även i
detta fall utses kommuntekniker Emma Saarela att biträda kommunens ombud.
Paragrafen justeras omedelbart och delges till kommunens representant.
BESLUT:
Sven-Eric Carlsson anmälde jäv. Kommunstyrelsen konstaterade att
jäv föreligger och Carlsson lämnade sammanträdesrummet.
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget och paragrafen förklaras
omedelbart justerad.
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SKAGVÄGEN, GRUNDFÖRBÄTTRING

Kommunstyrelse 07.09.2021 § 221
Byggnadstekniska nämnden 06.09.2021 § 110
Byggnadstekniska nämnden 07.04.2021 § 41
I investeringsbudgeten för år 2021 finns medel upptaget för grundförbättring av Skagvägen.
En offertbegäran har utskickats den 18 mars för grundförbättring av
Skagvägen. 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 två stycken anbud som öppnades enligt följande:
 N. Häggbloms Åkeri
 Eklunds Åkeri
Byggnadstekniska nämnden konstaterar att båda anbudssummorna
överstiger budgeterade medel.
Byggnadstekniska nämnden beslutar att avbryta upphandlingen.
__________
Byggnadstekniska nämnden 06.09.2021 § 110
I investeringsbudgeten för år 2021 finns 50 000 € upptaget för grundförbättring av Skagvägen, projektnummer: kv3.
Enligt kostnadsberäkning åtgår 115 000 € för grundförbättringen.
Kommunteknikerns förslag:
Byggnadstekniska nämnden besluter att föreslå till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige att grundförbättringen av Skagvägen ges
startbesked för att påbörjas detta år och att projektet fortsätter över
årsskiftet och avslutas våren 2022.
Detta föranleder att kommunfullmäktige i kommande budgetarbete
beviljar medel för färdigställande år 2022.
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Beläggning av den grundförbättrade delen av vägen behöver läggas
år 2022, detta är kostnadsberäknat till ca. 75 000 €.
BESLUT:
Byggnadstekniska nämnden beslutar att kommunteknikerns förslag
godkänns.
Paragrafen justerades omedelbart.
__________
Kommunstyrelse 07.09.2021 § 221
I investeringsbudgeten för år 2021 finns 50 000 € upptaget för grundförbättring av Skagvägen, projektnummer: kv3.
Enligt kostnadsberäkning åtgår 115 000 € för grundförbättringen.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att projektet
grundförbättringen av Skagvägen kan bjudas ut hösten 2021 och att
projektet fortsätter över årsskiftet och färdigställs våren 2022.
Detta förutsätter att kommunfullmäktige i kommande budgetarbete
beviljar investeringsmedel för färdigställande år 2022.
Medel för beläggningen av den grundförbättrade delen av vägen finns
sedan tidigare i ekonomiplan för år 2022, detta är kostnadsberäknat
till ca. 75 000 €.
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: 210-217, 219-221 §§
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 218 §
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: 218 §
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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