SAMMANTRÄDESKALLELSE

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

Sammanträdestid

Tisdagen 19.10.2021 kl. 18:30–

Sammanträdesplats

Kommunkansliet

FÖREDRAGNINGSLISTA
KS § 270

Kallelse och beslutförhet

KS § 271

Val av protokolljusterare, tid

KS § 272

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 273

Delgivningar

KS § 274

Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom

KS § 275

Begäran om synpunkter på den kommunala lagstiftningen

KS § 276

Förfrågan från Lumparlands kommun gällande
förenhetligande av skolskjutsbestämmelser

KS § 277

Utlåtande över ansökan om jordförvärv, Helenius H.

KS § 278

Utlåtande över ansökan om jordförvärv, Helenius U.

KS § 279

Utlåtande över ansökan om jordförvärv, Stenfors K.

KS § 280

Oasen, budget 2022

KS § 281

Ålands Brand- och Räddningsförbund r.f., höstmöte

KS § 282

Ekebo A 2

Eckerö 15.10.2021

Jan-Anders Öström
Kommunstyrelsens ordförande
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 22.10.2021 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens
hemsida www.eckero.ax.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
19.10.2021

Nr.
16

Plats och tid

Kommunkansliet tisdagen 19.10.2021 kl. 18:30-20:15

Beslutande

Jan-Anders Öström
Sven-Eric Carlsson
Britt Berthén-Eklund
Susann Fagerström
Ann-Sofi Stjärnfelt

ordförande
viceordförande
ledamot
ledamot
ledamot

Föredragande

Jan-Anders Öström

ordförande

Övriga närvarande

Frånvarande; Rune Söderlund
Anders Svebilius

kommunfullmäktiges ordförande
kommunfullmäktiges viceordförande
sekreterare

Paragrafer

Emma Saarela
270 – 282

Underskrifter

ordförande

sekreterare

Jan-Anders Öström

Emma Saarela

Protokolljustering
Ort och tid

Eckerö torsdagen den 21.10.2021, kl.20.00.

Britt Berthén-Eklund

Susann Fagerström

Protokollet framlagt tillpåseende. Plats och tid

Kommunkansliet i Överby den 22.10.2021 kl. 12.00

Intygar
Utdragets riktighet bestyrks
Ort och tid

Emma Saarela

Underskrift

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2

Sammanträdesdatum
19.10.2021
KS § 270

KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET

Kommunstyrelse 19.10.2021 § 270
FÖRSLAG:
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
3

Sammanträdesdatum
19.10.2021
KS § 271

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID

Kommunstyrelse 19.10.2021 § 271

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 Britt Berthén-Eklund och Susann Fagerström
till protokolljusterare.
Protokollet ska vara justerat senast den 21.10.2021 kl. 20.00.
BESLUT:
Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
4

Sammanträdesdatum
19.10.2021
KS § 272

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kommunstyrelse 19.10.2021 § 272

FÖRSLAG:
Föredragningslistan godkänns.
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
5

Sammanträdesdatum
19.10.2021
KS § 273

DELGIVNINGAR

Kommunstyrelse 19.10.2021 § 273

-

Morsdagsutmärkelse
Rapport från visionsgruppen
Statsunderstöd, covid-19 rättad
Projekt Långnabba, informationsmöte 7 oktober 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
19.10.2021
KS § 274

KOMMUNDIREKTÖRENS TJÄNSTEMANNABESLUT TILL KÄNNEDOM

Kommunstyrelse 19.10.2021 § 274

Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen antecknar informationen till sin kännedom.
BESLUT:
Inga ärenden 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
Sida
7

Sammanträdesdatum
19.10.2021

Dnr: KANSLI 214/2021
KS § 275

BEGÄRAN OM SYNPUNKTER PÅ DEN KOMMUNALA LAGSTIFTNINGEN

Kommunstyrelse 19.10.2021 § 275
Den 21.12.2020 beslöt Ålands landskapsregering att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att föreslå en modernisering av kommunallagen.
Arbetsgruppen vill nu ta del av kommunernas synpunkter om den kommunala lagstiftningen i allmänt och om vissa specifika frågor som framgår av begäran.
Kommunens svar ska vara landskapsregeringen tillhanda senast 31
oktober 2021.
Kommundirektörens förslag:
Konstateras att den kommunala lagstiftningen har ett stort moderniseringsbehov. Vidare är det viktigt att de bestämmelser som tas finns i
lag med tydliga motiveringar så att lagens mening blir så klar som möjligt. Även tillämpningsanvisningar bör tas fram med jämna mellanrum.
Allt detta för att öka rättssäkerheten och möjliggöra ärendenas skyndsamma handläggning.
I begäran om synpunkter har Ålands landskapsregering fäst särskild
uppmärksamhet bl.a. på frågan om eventuell avlyftande av kommunala
uppgifter. Eckerö kommun anser att frågan i sig är angelägen, men
ännu viktigare är det att en bestämmelse gällande den kommunala
finansieringsprincipen skrivs in i lagen.
BESLUT:
Konstateras att den kommunala lagstiftningen har ett stort moderniseringsbehov. Vidare är det viktigt att de bestämmelser som tas finns i
lag med tydliga motiveringar så att lagens mening blir så klar som möjligt. Även tillämpningsanvisningar bör tas fram med jämna mellanrum.
Allt detta för att öka rättssäkerheten och möjliggöra ärendenas skyndsamma handläggning.
I begäran om synpunkter har Ålands landskapsregering fäst särskild
uppmärksamhet bl.a. på frågan om eventuell avlyftande av kommunala
uppgifter. Eckerö kommun anser att frågan i sig är angelägen, men
ännu viktigare är det att en bestämmelse gällande den kommunala
finansieringsprincipen skrivs in i lagen.
Eckerö kommun ser positivt på förslaget att en person kan sitta både i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Ärendet justeras omedelbart.
Protokolljusterarnas signatur
Protokollet framlagt till på- Utdragets riktighet
seende
bestyrkes
Ordf.
Sekr.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum
19.10.2021

Dnr: KANSLI 256/2021
KS § 276

FÖRFRÅGAN FRÅN LUMPARLANDS KOMMUN GÄLLANDE FÖRENHETLIGANDE AV
SKOLSKJUTSBESTÄMMELSER

Kommunstyrelse 19.10.2021 § 276

Kommunstyrelsen i Lumparland har genom beslut av den 22.09.21 efterhört hos kommunerna Eckerö, Hammarland, Jomala och Lemland
huruvida ett intresse finns för att se över kommunernas skolskjutsbestämmelser i syfte att förenhetliga bestämmelserna kommuner emellan samt samtidigt se över vilka kostnadseffekter det skulle kunna innebära.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ställer sig generellt positivt till förenhetligande av regelverk men anser det också viktigt att var och en kommun kan göra
egna anpassningar i bestämmelserna inom ramen för den kommunala
självbestämmanderätten.
BESLUT:
Enligt förslag.
Ärendet justeras omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
9

Sammanträdesdatum
19.10.2021

Dnr: KANSLI 261/2021
KS § 277

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, HELENIUS H.

Kommunstyrelse 19.10.2021 § 277
Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över Hans
Helenius ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. Ärendet har samband med Ulrika Helenius ansökan om rätt att förvärva och
besitta fast egendom.
Fastigheten anhållan avser är ett 6400 m2 stort markområde, underlydande fastigheten 43-404-2-7 i Öfvergård.
Av utredningen framgår inget annat än att anhållan bör förordas.
Lagrum:
4 § Landskapsförordningen (2003:70)
Grunder för att fysiska personer skall få jordförvärvstillstånd
Landskapsstyrelsen beviljar jordförvärvstillstånd för fysiska personer i
enlighet med vad som föreskrivs i 12 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd, i enlighet med anhållan.
BESLUT:
Ärendet återremitteras för klargörande av underlag.
Ärendet justeras omedelbart.

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
19.10.2021

Dnr: KANSLI 262/2021
KS § 278

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, HELENIUS U.

Kommunstyrelse 19.10.2021 § 278
Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över Ulrika
Helenius ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. Ärendet har samband med Hans Helenius ansökan om rätt att förvärva och
besitta fast egendom.
Fastigheten anhållan avser är ett 6400 m2 stort markområde, underlydande fastigheten 43-404-2-7 i Öfvergård.
Av utredningen framgår inget annat än att anhållan bör förordas.
Lagrum:
4 § Landskapsförordningen (2003:70)
Grunder för att fysiska personer skall få jordförvärvstillstånd
Landskapsstyrelsen beviljar jordförvärvstillstånd för fysiska personer i
enlighet med vad som föreskrivs i 12 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd, i enlighet med anhållan.
BESLUT:
Ärendet återremitteras för klargörande av underlag.
Ärendet justeras omedelbart.

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
19.10.2021

Dnr: KANSLI 263/2021
KS § 279

UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, STENFORS K.

Kommunstyrelse 19.10.2021 § 279

Landskapsregeringen inbegär Eckerö kommuns utlåtande över Katarina Stenfors ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.
Fastigheten som anhållan avser är 1/3 av ett 4259 m2 stort markområde, underlydande fastigheten 43-406-15-1 i Gustafsborg.
Av utredningen framgår inget annat än att anhållan bör förordas.
Lagrum:
4 § Landskapsförordningen (2003:70)
Grunder för att fysiska personer skall få jordförvärvstillstånd
Landskapsstyrelsen beviljar jordförvärvstillstånd för fysiska personer i
enlighet med vad som föreskrivs i 12 § landskapslagen om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd, i enlighet med anhållan.
BESLUT:
Enligt förslag.
Ärendet justeras omedelbart.

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
19.10.2021

Dnr: KANSLI 265/2021
KS § 280

OASEN, BUDGET 2022

Kommunstyrelse 19.10.2021 § 280
Oasen boende- och vårdcenter k.f. (”Oasen”) har 30.9.2021 inkommit
med ett förslag till budget för 2022 och ekonomiplan för 2023-2024. Ett
eventuellt utlåtande ska vara inlämnat senast 18.10.2021. Eckerö kommun har fått anstånd att inlämna utlåtandet senast den 21 oktober
2021.
Oasens förslag till budget innehåller kostnader om 5 662 162 euro vilket är en minskning med 4,7 % jämfört med bokslut 2020 och en budgeterad minskning i bemanningen. Huvudanledningen till att kostnaderna och bemanningen minskar är att man planerar att pausa 9 platser under året för att dessa platser ska renoveras.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen förordar det liggandet förslaget Oasens budget för
2022 och ekonomiplan för 2023-2024.
BESLUT:
Enligt förslag.
Ärendet justeras omedelbart.

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
19.10.2021
KS § 281

ÅLANDS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND R.F., HÖSTMÖTE

Kommunstyrelse 19.10.2021 § 281
Bilagt Ålands Brand- och räddningsförbunds r.f. kallelse till höstmöte
den 5.11.2021 kl. 18.30, Ekeborg.
Eckerö kommuns representant är Kalle Björnhuvud med Janne Fagerström som sin ersättare.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar om att utfärda fullmakt till ombudet samt om
eventuella direktiv inför höstmötet.
BESLUT:
Kommunstyrelsen utfärdar fullmakt till ombud samt ersättare. Inga särskilda direktiv utfärdas.
Ärendet justeras omedelbart.

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
19.10.2021
KS § 282

EKEBO A 2

Kommunstyrelse 19.10.2021 § 282
Lägenheten Ekebo A 2 är ledig.
En ansökan har inkommit (bilaga).
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen hyr ut Ekebo A 2 till sökande och att en månads
hyresgaranti uppbärs före inflyttningen.
BESLUT:
Enligt förslag.
Ärendet justeras omedelbart.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

ECKERÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
15

Sammanträdesdatum
19.10.2021
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: 270 – 281 §§
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 282 §§
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: 282 §§
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.

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
19.10.2021
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.

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
19.10.2021
Inlämnande av
besvärshandlingarna

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

Tilläggsuppgifter

Fogas till protokollet

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet
bestyrkes

Ordf.

Kommunkansliet i Eckerö
den ___/___ 20__

Eckerö den
__/__20__

Sekr.

