
 

ECKERÖ KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESKALLELSE 

 
Sammanträdestid 
 

Tisdagen  26.10.2021 kl. 09:00– 18:10 
 

Sammanträdesplats Eckerö Hotell 
 
 

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

KS § 283 Kallelse och beslutförhet 

KS § 284 Val av protokolljusterare, tid 

KS § 285 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

KS § 286 Delgivningar 

KS § 287 Budget 2022 och ekonomiplan 2023-2024 

KS § 288 Utlåtande över ansökan om jordförvärv, Helenius H. 

KS § 289 Utlåtande över ansökan om jordförvärv, Helenius U. 

 
 

 
 

Eckerö 22.10.2021  
 
 
 
Jan-Anders Öström 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 29.10.2021 på kom-
munkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens 
hemsida www.eckero.ax. 
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KOMMUNSTYRELSE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum 
26.10.2021 

Nr. 
17 

 

Plats och tid 
 

Eckerö Hotell tisdagen  26.10.2021 kl. 09:00-18:10 

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 
Anders Svebilius 
 
 
Maarit Grönlund 
Päivi Abbas, 287 § 
Gun Sivén, 287 § 
Sandra Karlsson, 287 § 
Caroline Hilander, 287 § 
Emma Saarela, 287 § 
Emma Falander, 287 § 
Maria Bonds, 287 § 
Mathias Eriksson, 287 § 

kommunfullmäktiges ordförande 
kommunfullmäktiges viceordfö-
rande 
 
ekonom 
barn-och äldreomsorgsledare 
daghemsföreståndare 
hemserviceledare 
vik. hemserviceledare 
kommuntekniker 
fritidsledare 
skolföreståndare 
utbildningschef 

Paragrafer 
 

 283-289 §§ 

Underskrifter 
 
 
 
 
 

ordförande 
 
 
 
Jan-Anders Öström 

sekreterare 
 
 
 
Raine Katajamäki 

Protokolljustering 
Ort och tid 

Eckerö torsdagen den 28.10.2021, kl. 20.00. 

 
 
 
Sven-Eric Carlsson 
 

 
 
 
Ann-Sofi Stjärnfelt 
 

Protokollet framlagt till-
påseende. Plats och tid 
 
Intygar 

Kommunkansliet i Överby den 29.10.2021 kl. 12.00. 

 
 
Raine Katajamäki 

Utdragets riktighet be-
styrks 

 

Ort och tid 
 

 

Underskrift 
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KS § 283 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET 
 
Kommunstyrelse 26.10.2021 § 283 
 

FÖRSLAG: 
Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 
BESLUT: 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. 
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KS § 284 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID  
 
Kommunstyrelse 26.10.2021 § 284 
 
 

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 Sven-Eric Carlsson och Ann-Sofi Stjärnfelt till 
protokolljusterare.  
 
Protokollet ska vara justerat senast den 28.10.2021 kl. 20.00. 

 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 285 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Kommunstyrelse 26.10.2021 § 285 
 

FÖRSLAG: 
Föredragningslistan godkänns. 

 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 286 DELGIVNINGAR 
 
Kommunstyrelse 26.10.2021 § 286 
 

- Äldreomsorg, uppföljning 
 
Kommundirektörens förslag: 
Antecknas till kännedom. 

 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
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KS § 287 BUDGET 2022 OCH EKONOMIPLAN 2023-2024 
 

Kommunstyrelse 26.10.2021 § 287 
 

Bilagor: 
- Schema för budgetseminariet 
- Budgetuppföljning, september 2021 
- Förslaget till budget 2022 och ekonomiplan 2023-2024 

 
Ekonomichef Maarit Grönlund samt verksamhetscheferna är närva-
rande under ärendets behandling. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsens diskuterar arbetsbudgeten med 
tillkommande tillägg/förändringar. 
 
BESLUT: 
Kommunstyrelsen beslöt om följande ändringar i arbetsbudget: 
 
Barnomsorg, närvarande även barnomsorgsledare Päivi Abbas 
och daghemsföreståndare Gun Sivén 

- Inga ändringar 
 

Äldreomsorg, närvarande även äldreomsorgsledare Päivi Abbas, 
hemserviceledare Sandra Karlsson och vik hemserviceledare 
Caroline Hilander 

- s. 32: noteras att det även finns en femårsplan för äldre-
omsorg 

- s. 33: meningen ” Eckerö köper 50 % av en heltidstjänst varav 
70 %, det vill säga 35 % av heltid, har fördelats till behov för 
äldreomsorgen i Eckerö kommun.” ändras till ”Eckerö köper 
50 % av en heltidstjänst, varav 35 % av heltid har fördelats till 
behov för äldreomsorgen i Eckerö kommun.” 

- s. 35: följande mening omformuleras ”Dock kan en viss sänk-
ning ske på grund av att Solgårdens utbyggnad nu är färdig-
ställd och erbjuder fler boendeserviceplatser.” så att det står 
tydligare att platserna Solgårdens utbyggnad är beroende av 
klientens vårdbehov. 

- s. 36: avgiftspaket som egen rubrik 
- s. 38: i tabellerna ska redovisas kostnadsförändringarna istäl-

let för de totala kostnaderna. 
- Tillägg: de planerade informationsinsatserna ska nämnas i 

textdelen. 
- 4210-4600 Övrigt material: kostnadsökning med 2 000 euro. 
- 4420 Rese- och transporttjänster ökas med 1 000 euro för 

Solgården och 2 000 euro för hemtjänst ute. 
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- Ekergårdens personalbudget lika som i budget 2021 
- I övrigt behandlar tjänstemännen förslaget ånyo i enlighet med 

direktiv från kommunstyrelsen. 
 
Mötet ajournerades kl. 12:30. 
Mötet fortsatt kl. 13:15. 
 

Byggnadsteknisk förvaltning, närvarande även kommuntekniker 
Emma Saarela 

- s. 81 specificering: ”Kommunfullmäktige inrättade 16.6.2016 i 
§ 102 en 100 % ordinarie tjänst inom byggnadstekniska för-
valtningen. Fr.o.m. den 5 september 2020 är tjänsten tillsatt till 
80 % och i oktober 2021 tillsatt till 40 %. I budgeten för 2022 
finns medel för 100 % tjänst.”. 

- s. 83 ändring: ”Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp för 
framtagande av förslag på normer gällande det kommunala 
vatten- och avloppsledningsnätet.”. 

- s. 86. ”Att fortsätta arbetet med att öka effektiviseringen av 
kommunens avfallshantering. inbegripet minskning av antalet 
återvinningsstationer.” 

- s. 86 Verksamhetsmål 2022, tillägg: ”Behovet av utökade öp-
pettider för ÅVC utreds”.  

- s. 87 prestationstal och relationstal: antalet återvinningsstat-
ioner 6 st till och med plan 2024. 

- s. 90, verksamhetsmål 2022: ”Utvärdering av kommunens 
fortsatt ägande av Ekebo.” 

- s. 92, prestationstal: bostadsgator ändras till byggnadsplane-
vägar. 

 
Allmän förvaltning, kommundirektör Raine Katajamäki 
s.19 tillägg verksamhetsmål 2022: Genom av de administrativa upp-
gifter som ska överflyttas från verksamheterna till kommunkansliet. 
s. 21: antecknas att kommundirektörens lön är flyttad över till kom-
munstyrelsen 
- uppföljning gällande kommunen skogsvård. 
- tomtförsäljningen överförs till kommunstyrelsens ansvar 
 
Fritidsverksamheten, fritidsledaren Emma Falander närvarande 

- inga ändringar 
 
Grundskolan, utbildningschef Mathias Eriksson och skolföre-
ståndare Maria Bonds närvarande 

- s. 66 prestationstalen bör förtydligas så att det framgår vilka 
årskurser siffrorna avser och hur förändringar i timresurser är 
uträknade. 

- s. 68: antecknas att investeringarna kostnadsförs i driften. 
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- s. 71 prestationstal: istället för ”eftermiddagsvård” ska det stå 
”fritidsverksamhet” 

 
I övrigt beslöt kommunstyrelsen att förvaltningarna ska revidera sina 
förslag i enlighet med budgetdirektivets ram. Förslagen ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 9.11.2021 inför fortsatt beredning i 
kommunstyrelsen den 16.11.2021. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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Dnr: KANSLI 261/2021 
 

KS § 288 UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, HELENIUS H. 
 

Kommunstyrelse 26.10.2021 § 288 
 
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 för-
värva och besitta fast egendom. 
 
Fastigheten anhållan avser är ett 6400 m2 stort markområde, under-
lydande 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 jordför-
värvsrätt och jordförvärvstillstånd. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd, i enlighet med anhål-
lan. 
 
BESLUT: 
Ärendet återremitteras för klargörande av underlag. 
Ärendet justeras omedelbart. 
 
 

Kommunstyrelse 26.10.2021 § 288 
 
Ärendet kompletterat med rätt bilagor från Ålands landskapsregering. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd, i enlighet med anhål-
lan. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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Dnr: KANSLI 262/2021 
 

KS § 289 UTLÅTANDE ÖVER ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRV, HELENIUS U. 
 

Kommunstyrelse 26.10.2021 § 289 
 
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 för-
värva och besitta fast egendom. 
 
Fastigheten anhållan avser är ett 6400 m2 stort markområde, under-
lydande fastigheten 43-404-3-2-7 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 jordför-
värvsrätt och jordförvärvstillstånd. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd, i enlighet med anhål-
lan. 
 
BESLUT: 
Ärendet återremitteras för klargörande av underlag. 
Ärendet justeras omedelbart. 
 

Kommunstyrelse 26.10.2021 § 289 
 
Ärendet kompletterat med rätt bilagor från Ålands landskapsregering. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen förordar givande av tillstånd, i enlighet med anhål-
lan. 
 
BESLUT: 
Enligt förslag. 
Paragrafen justerades omedelbart. 
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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: 283 – 289 §§ 
 

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

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: 
 
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 kommu-
nalbesvär endast av den framställt rättelseyrkandet. Om beslutet änd-
ras 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 till-
kommit i felaktig ordning, den myndighet som fattat beslutet har över-
skridit 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 
eller officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärs-
tiden 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 besvärs-
tiden går ut. 

Tilläggsuppgifter 
 

 

Fogas till protokollet 
 

 


